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Döntött a kuratórium

Tiszaújváros jövőjéért
Csaknem 30 millió forint oda-
ítéléséről döntött a Tiszaúj-
város Jövőjéért Alapítvány
kuratóriuma, az alábbiak sze-
rint.

- TVK-Mali Triatlon Klub: a Triatlon
Nagyhét támogatására és a játszópark üze-
meltetésére - 21,5 millió forint.
- Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.:
egy-egy felnőtt és gyermek előadásra
Tiszaújvárosban - 2,5 millió forint.
- Tisza Média Műsorkészítő és Szolgáltató
Kft.: a Triatlon TV adásainak és a Süsü a
Nagyhéten rendezvény támogatására - 1,5
millió forint.
- Tiszaújvárosi Sport Club: nemzetközi és
országos versenyek megrendezéséhez - 1
millió forint.
- Derkovits Kulturális Központ: nyári tá-
borok rendezéséhez - 600 ezer forint.
- Zabos Géza Horgászegyesület: a roma
nemzetiségűek horgász- és halászengedé-
lyeihez - 600 ezer forint.
- TIFIT SC: országos versenyek rendezé-
séhez - 500 ezer forint.
- Napraforgó Alapítvány: Elixír hetek ren-
dezvény támogatására - 300 ezer forint.

- Énekszó Baráti Kör: a IV. Keszthelyi
Dalünnepen való részvételhez - 300 ezer
forint.
- Tisza-Szivárvány Alapítvány: Ősz a
Tisza-szigeten programhoz - 200 ezer fo-
rint.
- Kaffka Margit Nyugdíjas Klub: Baran-
golás őseink nyomában kirándulásra - 200
ezer forint.

- Lisztérzékenyek tiszaújvárosi csoportja:
jubileumi rendezvényen való részvételhez
- 100 ezer forint.
- TIFO Baráti Klub: Határon túli magyar
városok nyomában kirándulásra - 100 ezer
forint.
- Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda:
Mihály napi vásár megszervezésére a Sze-
derinda óvodában - 100 ezer forint.

A nagyheti játszópark üzemeltetését is támogatja az alapítvány.

Tizenhárom helyszín

Vezetékcserék városszerte

Tiszaújváros képviselő-testülete a TiszaSzolg
2004 Kft. részére 150 millió forint összegű
jegyzett tőke emelést hajtott végre, melyből
100 millió forintot a távhő vezetékhálózat re-
konstrukciójára kell fordítani. Folytatódik
tehát a tavaly megkezdett program. A mun-

kálatok június végén indultak, 13 helyszínen
zajlanak majd, egészen szeptember végéig.
Felvételünk a Barcsay tér környezetében ké-
szült, ahol négy vezetékszakaszt cserélnek ki
július 31-ig. További részletek lapunk 5. olda-
lán.

Üdítő műsorfolyam
a Tisza Tévében

Kedves Nézőink!
Július 9-től televíziónk karbantartási szünetet tart, ezért július
15-én már felvételről láthatják a Tisza TV műsorait. Elsőként a
Sodrás társulat előadásában az Indul a bakterház című darabot
tekinthetik meg. Július 22-én az Óz, a nagy varázsló című me-
sejátékot láthatják, melyet a Derkovits Kulturális Központ fiatal
amatőr színjátszói mutattak be. Július 29-én pedig a Tiszaújvá-
rosi Gimnasztráda Emlékek, hangulatok, mozdulatok - Idézetek
egy táncos lány naplójából című gálaestjén készült felvételt lát-
hatják.
Élő adással legközelebb augusztus 1-jén, a Triatlon Nagyhét első
napján jelentkezünk, s kilenc napon át láthatják majd a Triatlon
TV műsorát.
Kellemes nyarat, és jó tévézést kívánunk!

A Tisza TV szerkesztősége

Veszélyes hulladék
Az önkormányzat és az ECOMISSIO Kft. II. negyedévi veszé-
lyes hulladék gyűjtési akciójának 1. számú mobil begyűjtési
pontját új helyszínen, a Lévay úton, a Munkácsy út torkolatával
szemben találhatta meg a lakosság (képünkön). Az akció ma fe-
jeződik be Tisza-part városrészben. A lakosság a Szabadidőház-
zal szemközti parkolóban lévő gyűjtőponton szabadulhat meg
térítésmentesen veszélyes hulladékaitól.

Tűz a Sajóban

A Sajó áruházban működő egyik ventilátor villanymotorja, illetve
az álmennyezet égett kis területen július 7-én, kedden délután. A
tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral és egy porral oltó
készülékkel rövid időn belül eloltották a lángokat, majd átszellőz-
tették az épületet. A tűzesetben senki sem sérült meg.
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A rendezvényen hagyományos roma ételek is készülnek.

Egyházi hírek
Római katolikus
Júliusban nem lesz hétköznap szentmise templomunkban.
Szombaton a szentmise 18:30-kor, vasárnap 11:00 órakor lesz.
A plébániairoda nyitva tartása júliusban SZÜNETEL. Sürgős
esetben - például temetések - telefonügyeletet tartunk.

Református
Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban
11:00 órától lesz istentisztelet.

Görög katolikus
Pénteken és szombaton 8:00 Szent Liturgia. Vasárnap 8:30
Szent Liturgia Nagycsécsen, 9:30 Sajószögeden, 11:00 Tiszaúj-
városban. 17:00 vecsernye. Szerdán 8:00 Szent Liturgia.
„A szabadság nem érhető el, ha nem szabadítjuk meg bensőn-
ket a zavartságtól és a szenvedélyektől. Természetesen ez csak
Krisztussal együtt lehetséges. Őbenne van az öröm. Krisztus a
szenvedélyt örömmé változtatja.” (Áthoszi Szent Porfíriosz
atya)

Tudás
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik júliusi

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
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot július 12-ig (vasárnapig) a Re-
mény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052),
majd július 13-tól (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár
(Széchenyi 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.

Új rendőrtisztek Borsodban
ABorsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitányság
állományában négy ifjú had-
nagy kezdte meg rendőri szol-
gálatát.

Ruszkai József r. ezredes, valamint Ko-
vács Béla r. ezredes, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
helyettes vezetői az érintett rendőrkapi-
tányokkal együtt fogadták azt a négy rend-
őrtisztet, akik 2015. július 1-jétől telje-
sítenek szolgálatot a megyében. Az új tisz-
tek ünnepélyes keretek között vehették át
kinevezési okmányaikat a megyei rendőr-
főkapitány gazdasági helyettesétől, aki
többek között hangsúlyozta, hogy az új
kollégáknak feladataik végrehajtása során
a törvényességet, szakszerűséget kell szem
előtt tartaniuk, és legyenek nyitottak az ál-
lampolgárok felé, ezzel is hozzájárulva a
lakosság szubjektív közbiztonságérzetének
növeléséhez.
Az új tisztek eltérő beosztásokba, a Mis-

kolci-, a Tiszaújvárosi-, az Ózdi-, valamint
a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság állo-
mányába kapták meg kinevezési parancsu-
kat. A pályakezdő fiatalok közrendvédelmi

előadói, közlekedésrendészeti vizsgálói,
bűnügyi nyomozói, valamint igazgatásren-
dészeti előadói munkakörben kezdik meg
rendőri szolgálatuk teljesítését.

Az új tisztek és elöljáróik.

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. július
18-án (szombaton) 10:00 órai kezdettel rendezi meg Masina fesz-
tivál elnevezésű rendezvényét, melyre minden érdeklődött sze-
retettel vár.
A rendezvény programja:
• Megnyitó: 10,00 órától.
• Egész nap hagyományos ételek főzése, kóstolgatása, vidám-
park.
A hagyományos ételek főzésére jelentkezőket várunk 2015. július
15-ig. Jelentkezni lehet a 70/398-1133-as telefonszámon.
A rendezvény helyszíne: Tiszaújváros-Tiszaszederkény, a Rá-
kóczi utca végén lévő futballpálya.

Farkas Sándor
elnök

Társasházi tájékoztató

Változott a tűzvédelmi szabályozás
A2009. augusztus 15-én történt
tragikus miskolci paneltűz óta
folyamatosan szigorodnak a
társasházakra vonatkozó tűz-
biztonsági előírások.

A 2014 decemberében elfogadott új orszá-
gos tűzvédelmi szabályzat idén márciusban
lépett életbe. Erről tartott tájékoztatót a ka-
tasztrófavédelem a társasházi közös képvi-
selőknek az elmúlt héten.
- A jogszabályváltozás nagymértékben
foglalkozik azzal, hogy a lakóépületekben
és azok közös használatú tereiben miként
lehet eszközt vagy anyagot elhelyezni -
mondta a tájékoztatót tartó Bihari Mihály
tűzoltó alezredes. - Foglalkozik azzal,
hogy a kiürítés feltételei mindenképpen
biztosítottak legyenek.
Bár a szabályozás szigorúbb, mint az ed-
digi, a cél nem a bírságolás, hanem az
esetleges tüzek és az abból adódó károk
megakadályozása. Ezt jelzi az is, hogy a
kiszabható bírságok összege lényegében
nem változott.

- Konkretizálni és tudatosítani kell a tulaj-
donosokban még az eddigieknél is jobban,
hogy milyen veszélyes üzem a társasház -
mondta Csoma Bertalan, a Társasházak,
Lakásszövetkezetek és Egyedi Lakástulaj-
donosok Érdekvédelmi Egyesületének el-
nöke. - Milyen anyagokat lehet tárolni,

milyen kötelező felülvizsgálatokat kell el-
végezni a különböző szintű épületeknél.
Éppen ezért a képviselők kezdeményezik,
hogy a katasztrófavédelem által tartott elő-
adás anyaga hozzáférhető legyen a lakó-
közzösségek részére.

borza

A társasház veszélyes üzem - hangzott el a tájékoztatón.

Főzés, vidámpark

Masina fesztivál
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Akarat, összefogás, szeretet

Halászléfőző fesztivál a Tisza-szigeten
Igazi nyári meleg fogadta szomba-
ton a Tisza-szigetre látogatókat. A
Tiszaújvárosi Halászléfőző Feszti-
válra több mint negyven csapat ne-
vezett, a programokra több mint
6500-an látogattak el.

- Ebben a városban az akarat, az összefogás és a
szeretet mindig nagyon nagy dolgokat hozott
létre - mondta köszöntő beszédében Bráz György
polgármester - ez a mai esemény is ilyen. Külö-
nösen széppé teszi ezt a napot, hogy nem csak
Tiszaújvárosból, hanem a város környékéről és
országhatáron kívülről is nagyon sok vendég ér-
kezett - tette hozzá a polgármester.

A főzők utcájában

A főzőcsapatokat Benke László olimpiai bajnok,
Oscar-díjas mesterszakács indította útjukra, a jó
tanácsok mellett hangsúlyozta: a halászlé a nép-
nek, a nemzetnek, az emberiségnek egy kitűnő
étele, s egy jó halászlé aranyat ér.

A főzők utcájában nem csak halászlé rotyogott
a bográcsokban, hiszen tájjellegű ételekkel is le-
hetett nevezni a versenyre. Gólyalábas kisbíró
hirdette a programokat, a főzőcsapatok pedig
serényen szeleteltek, kevertek, sütöttek-főztek.
- Só, hagyma, paprika és birkahús - foglalta
össze a klasszikus birkapörkölt hozzávalóit Bi-
hari Ferenc, aki azt is elmondta, vörösbor sem-
miképp nem kell a birkához (esetleg a szakács-
nak), és fontos, hogy a birkahús fűrészelve le-
gyen, hiszen így nem törik szilánkosra.
Marhapofa-pörkölt főtt Hegedűséknél, a Ba-
romfiudvar Kft. csapata pásztortarhonyát készí-
tett köretnek, de nem csak ez az étel készült
sátruknál, hanem halászlé is.
„A Sziget kikötő csapatát kérem, keressék a ki-
kötőben!” - állt a tábla az egyik főzőhelynél, s
néhány méterrel odébb a kikötőben már készült
is a halászlé. Karsza Péter és családi csapata ha-
gyományos tiszai halászlevet főzött, s miköz-
ben a bográcsban már rotyogott az étel, rövid
csónakos kirándulásra indultunk. A sziget túlol-

dalán már javában zajlott a sárkányhajóztatás, s
valójában ilyenkor derül ki, hogy a Tisza-sziget
nagyságához képest mennyi minden elfér rajta:
kultúra, sport, szórakozás, gasztronómia.
„Vigyázat! Legénybúcsú folyamatban” feliratú
egyenpólóban búcsúztatták a vőlegényt az egyik
sátornál, fogyott a pálinka, főtt a babgulyás. Zsí-
ros kenyér, sült szalonna, hideg sör - amíg el
nem készül a főétel.
Pár méter séta után mintha száz évet léptünk
volna vissza az időben. Szőttesek, hímzett terí-
tők, régi mozsár, fűszertartók, csuprok, bútorok.
A sparhelt ördögei már harmadik alkalommal
vesznek részt a fesztiválon, idén mindkét kate-
góriában indultak. Mint azt Juhászné Horváth
Ilona elmondta, saját fogású halból készítik a
halászlevet, amit saját termesztésű fűszerekkel
ízesítenek. Házi füstölt csülök, házi gyúrt tészta
és házi szalonna, no meg túró és tejföl - így ké-
szült a csusza füstölt csülökkel a tetején, amit a
sparheltben pirítanak meg.
A hagyományőrzésen volt a hangsúly a Horto-
bágyi betyárok csapatánál is.

- A Hortobágy széléről hoztunk egy kis ízelítőt
- mondta Kelemen László -, szürke marha farok,
mangalica lapocka és füstölt csülök kerül az
ételbe.
A családi-baráti társaság nem csak az ételbe

adta bele szívét-lelkét, hanem a környezet ki-
alakításába is, csakúgy, mint a többi csapat.

Győztesek és nyertesek

Dr. Fülöp György, Tiszaújváros alpolgármestere
is egész nap kint volt a programokon.
- Ahogy én körbesétáltam, mindenhol láttam

különlegességet, és az tetszett igazán, hogy a
csapatok lelkesen állnak hozzá a munkához -
mondta. - Utána persze várják az eredményhir-
detést, de azt gondolom, hogy nem az eredmény
a fontos, hisz aki ma ide eljött, szórakozott, fő-
zött, az már biztosan nyertese a mai napnak. És
ennek a napnak nyertese Tiszaújváros is, mert
egy ilyen rendezvény a mi városunk hírnevét
öregbíti - tette hozzá dr. Fülöp György.

Fél kettőkor már nagy volt a sor a zsűri asztalá-
nál, sorra vitték a versenyétkeket a csapatok.
Összesen 68 ételt kóstolt végig a zsűri, majd kö-
vetkezett az eredményhirdetés. A tájjellegű éte-
lek kategóriában A sparhelt ördögei nyertek,
míg a halételek közül a Baromfiudvar Kft. ha-
lászlevét ítélte legjobbnak a zsűri. (Az eredmé-
nyeket lásd keretes írásunkban - a szerk.).
Hegedűs Ferenccel és családjával az eredmény-
hirdetés után beszélgettünk. Sorra kerülnek elő
a díjak, oklevelek: a csapat országszerte már
több főzőversenyen részt vett, sőt, egy rekord is
fűződik a nevükhöz. 2008-ban Nádudvaron
több mint ezer darab töltött káposztát főztek
nádudvari fazekasok által készített cserépedé-
nyekben, a szabadban. Egyébként a fazekasok
erre az alkalomra is készítettek edényeket, a
zöld és barna kerámiákban tálalta a csapat a ha-
lászlevet.

Minden, ami belefér

Az illat- és ízkavalkád nem csak a főzők utcá-
jában érte utol a látogatót, hanem már a színpad
mellett is: sült hal, csülökpörkölt, halászlé is
volt a kínálatban, de a kézművesek utcája is házi
finomságokkal volt tele. Nem csak lepcsánkát,
vasalt lángost és kürtöskalácsot lehetett kapni,
de például gyógynövényekből készült szörpö-
ket is. A Nánási Portéka védjeggyel ellátott Ka-
tica szörpöket sokan megkóstolták. Szabó Kata-
lin sorra töltögette a különleges italokat: lila ba-
zsalikom, kakukkfű, menta és citromfű is alap-
anyaga volt a szörpöknek. Katalin elmondta,
sokan érdeklődnek a termékek iránt, az elkészí-
tését mindenkinek elmondja, aki kíváncsi rá, hi-
szen ezeket a szörpöket otthon is bárki elké-
szítheti hideg, áztatásos eljárással, így a gyógy-
növények hatóanyaga is megmarad.
Sárkányhajózás a Tiszán, népi játszótér, kör-
hinta, céllövölde, dodzsem - csak néhány a
gyermekprogramok közül. A tűzoltóság sátránál
bárki felvehette az egyenruhát és tüzet is oltha-

tott. Így Papp Flóra és Kiss Dorottya is kipró-
bálták, milyen is a tűzoltás. Ők már voltak a
körhintán és szétnéztek a szigeten, Flóra fel is
lépett a gimnasztrádásokkal, így igazán tartal-
mas volt nekik ez a program. Cseh József
Hajdúnánásról érkezett, először jöttek el a ha-
lászléfőző fesztiválra, mint mondta, nagyon tet-
szik nekik ez a rendezvény. Csakúgy, mint Sipos
Jánosnak, aki szinte minden évben kilátogat a
szigetre.
- Negyven évig voltam vendéglátós, így a gaszt-
ronómia közel áll hozzám - mondta János, aki
hozzátette: sok ismerőssel, volt munkatárssal ta-
lálkozom itt, jó leülni beszélgetni, nosztalgiázni.
Jó ide visszajárni, itt érzi az ember, hogy jó ma-
gyarnak lenni!

Fodor Petronella

A díjazottak
A Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál zsű-
rije 68 ételt kóstolt végig, az eredményhirde-
téskor 12 különdíjat osztottak ki. A kategó-
riák díjazottjai:
Tájjellegű ételek:
1. A sparhelt ördögei
2. Badics János és neje
3. Éhes kozákok
Halételek:
1. Baromfiudvar Kft.
2. Újvárosi betyárok
3. TiszaSzolg 2004 Kft.
4. Ecomissio Kft.
5. Dobos Zoltán
6. Borsod Takarék
7. Morotva Vadásztársaság
8. METRO
9. Sziget kikötő
10. Budapest Bank
Az idei fesztiválon a kupák, díjak és oklevelek
mellett a halételek versenyének első tíz helye-
zettje élő állatokat (nyúl, borjú, liba, malac,
kecske) is kapott a nyeremények mellé.

Csúcsforgalom a főzők utcájában.

A sparhelt ördögei.

Bihari Ferenc (balra) a klasszikus birkapörkölt híve.

Azok sem maradtak éhen, akik nem főztek.

Sárkányhajózás a Tiszán.
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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

PAP ZSOLT
a 6. sz. választókerület képviselője

2015. július 15-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.

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

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.

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

A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meg-
hirdeti a tulajdonában lévő alábbi üzem-
képes személygépjárművet.
A személygépjármű adatai:
Műszaki engedély érvényes: 2017. 07. 26.
Rendszám: JSV - 508
Gyártmány: Volkswagen
Típus: Multivan T5 Comfortline 2.5 PD
TDI 4 motion
Hengerűrtartalom: 2461 cm3

Teljesítmény: 128 KW
Ülések száma: 7 db
Első nyilvántartásba vétel: 2005. 09. 30.
Futásteljesítmény: 554 507 km
Tulajdonosok száma: 1 fő
A gépjárművet árverésen értékesítésítjük
a kihirdetett árverési alapárról induló sza-
bad licitálással.

Árverési alapár: bruttó 2 900 000 Ft (ket-
tőmillió-kilencszázezer forint)
Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• személyesen legalább egy alkalommal a
gépjármű megtekintése,
• a pályázó árverésen való személyes vagy
a törvényesen meghatározott képviselőjé-
nek részvétele,
• 290 000 Ft (kettőszázkilencvenezer fo-
rint) kaució befizetésének igazolása.
A személyes megtekintés időpont egyez-
tetésére kijelölt személy és elérhetősége:
Répási Csaba, 06-70-333-8148.
Jelentkezési lapok benyújtásának határ-
ideje: 2015. július 16. 14.00 óráig
• személyesen a TiszaSzolg 2004 Kft. 206.

sz. irodájában,
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu
címen,
• postai úton a 3580 Tiszaújváros Tisza út
2/F. címen.
A kaució befizethető:
1. A TiszaSzolg 2004 Kft. OTP Bank
Nyrt.-nél vezetett 11734114-20646893 sz.
bankszámlájára.
2. Nyitvatartási időben a TiszaSzolg 2004
Kft. főpénztárában:
3580 Tiszaújváros Tisza út 2/F.
Árverés ideje és helyszíne:
2015. július 17. 10.00 órakor a TiszaSzolg
2004 Kft. 2. emeleti tárgyalójában.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Árverési hirdetmény

Használt személygépjármű értékesítése

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

Gyógyúszás-foglalkoztatói pályázat
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet pá-
lyázatot hirdet közalkalmazotti jogvi-
szonyban vagy vállalkozói formában 18.
év alatti csoportos gyógyúszás-foglalkoz-
tató szakember számára.
Közalkalmazotti jogviszony
Pályázati feltételek
- testnevelési egyetemet végzett testnevelő
tanári képesítés vagy
- pedagógiai főiskolát végzett testnevelő,
gyógytestnevelési kiegészítő szakképesí-
téssel, vagy
- konduktor kiegészítő úszóedzői képesí-
téssel, vagy egészségügyi főiskolát vég-
zett gyógytornász kiegészítő úszóedzői
képesítéssel, vagy
- szomatopedagógus úszóedzői minősítés-
sel, vagy
- tanítóképző főiskolát végzett testnevelés
szakos tanító, úszóedzői vagy gyógytest-
nevelői kiegészítő szakképesítéssel, vagy
- úszó-, vízilabda-, öttusa- vagy búvárú-
szói edzői képesítés, kiegészítő gyógytest-
nevelői szakképesítéssel, vagy
- gyógyúszás-foglalkoztató képesítés vagy
- rehabilitációs úszóoktató képesítés.
Büntetlen előélet.
Pályázat tartalma
- Részletes szakmai önéletrajz.
- Iskolai végzettséget és szakképesítést
igazoló okiratok másolata.
- Nyilatkozat, arra vonatkozóan, hogy a
pályázat tartalmát a bíráló bizottság min-
den tagja megismerheti.
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány.
- Betegcsoportonkénti edzésterv az 5/2004.
(XI.19.) EüM rendeletben meghatározott
betegségcsoportokra lebontva.
Egyéb információk
Határozatlan idejű részmunkaidős közal-
kalmazotti jogviszony (heti 10 óra).
Hétfőtől péntekig napi 2 óra (hétfő, szer-
da, péntek :17.30-19.30 óráig, kedd, csü-
törtök: 16.30-18.30 óráig).
Benyújtási határidő: 2015. július 31.
A pályázat elbírálása 2015. augusztus 15-
ig.
Az állás betölthető: 2015. szeptember 1-
től.
Pályázat benyújtása Tiszaújváros Városi

Rendelőintézet Nagyné Kántor Judit fő-
igazgatónak címezve 3580 Tiszaújváros
Bethlen G. út 11-13., vagy személyesen :
3580 Tiszaújváros Bethlen G. út 11-13 II.
emelet titkárság.
A borítékon kérjük feltüntetni a „gyógy-
úszás pályázat” megjelölést.
Illetmény a KJT szerint.
A gyógyúszók havi átlaga egy évre vetítve
160 fő.
A dolgozó feladata az 5/2004. (XI.19.)
Eüm rendeletben a gyógyúszással kapcso-
latos szakmai elvárások betartása. A Tisza-
újváros Városi Rendelőintézet Fiziko- és
Balneoterápiás Részleg betegirányítóival
naprakész kapcsolattartás, a jogszabályi
előírásoknak és a finanszírozás teljesülé-
séhez a megfelelő dokumentációk veze-
tése.
A pályázat kiírója az eredménytelenné
nyilvánítás jogát fenntartja.
Vállalkozói forma
Pályázati feltételek
- testnevelési egyetemet végzett testnevelő
tanári képesítés vagy
- pedagógiai főiskolát végzett testnevelő,
gyógytestnevelési kiegészítő szakképesí-
téssel, vagy
- konduktor kiegészítő úszóedzői képesí-
téssel, vagy egészségügyi főiskolát vég-
zett gyógytornász kiegészítő úszóedzői
képesítéssel, vagy
- szomatopedagógus úszóedzői minősítés-
sel, vagy
- tanítóképző főiskolát végzett testnevelés
szakos tanító, úszóedzői vagy gyógytest-
nevelői kiegészítő szakképesítéssel, vagy
- úszó-, vízilabda-, öttusa- vagy búvárú-
szói edzői képesítés, kiegészítő gyógy-
testnevelői szakképesítéssel, vagy
- gyógyúszás foglalkoztató képesítés vagy
- rehabilitációs úszóoktató képesítés.
- A vállalkozás tevékenységi körében az
ellátandó feladatnak szerepelnie kell.
Pályázat tartalma
- Részletes szakmai önéletrajz.
- Iskolai végzettséget és szakképesítést
igazoló okiratok másolata.
- Nyilatkozat, arra vonatkozóan, hogy a
pályázat tartalmát a bíráló bizottság min-
den tagja megismerheti.

Betegcsoportonkénti edzésterv az 5/2004.
(XI.19.) Eüm rendeletben meghatározott
betegségcsoportokra lebontva.
Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói iga-
zolvány száma.
- Társas vállalkozás esetén cégnév, cég-
jegyzékszám, adószám.
Egyéb információk
2016. június 15-ig szóló szerződéses jog-
viszony 30 napos felmondási idővel.
Hétfőtől péntekig napi 2 óra (hétfő, szer-
da, péntek :17.30-19.30 óráig, kedd, csü-
törtök: 16.30-18.30 óráig).
Benyújtási határidő: 2015. július 31.
A pályázat elbírálása: 2015. augusztus 15-
ig.
Szerződés kezdete: 2015. szeptember 1.
Pályázat benyújtása Tiszaújváros Városi
Rendelőintézet Nagyné Kántor Judit fő-
igazgatónak címezve, 3580 Tiszaújváros
Bethlen G. út 11-13., vagy személyesen:
3580 Tiszaújváros Bethlen G. út 11-13. II.
emelet titkárság.
A borítékon kérjük feltüntetni a „gyógy-
úszás pályázat” megjelölést.
A pályázatban kérjük megadni a vállalko-
zói díj összegét a gyógyúszásban részt-
vevő egy fő/napra eső összegével.
A gyógyúszók havi átlaga egy évre vetítve
160 fő
A dolgozó feladata az 5/2004. (XI.19.)
Eüm. rendeletben a gyógyúszással kap-
csolatos szakmai elvárások betartása. A
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Fizi-
ko- és Balneoterápiás Részleg betegirá-
nyítóival naprakész kapcsolattartás, a jog-
szabályi előírásoknak és a finanszírozás
teljesüléséhez a megfelelő dokumentációk
vezetése.
Alvállalkozó nem vehető igénybe.
A pályázat kiírója az eredménytelenné nyil-
vánítás jogát fenntartja.
A feladat ellátásához szükséges enge-
dély/igazolás beszerzése, felelősségbizto-
sítás a vállalkozó feladata.

Nagyné Kántor Judit
főigazgató
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Vezetékcsere városszerte
Tájékoztató

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete a 26/2015.(II.26.) számú határozata
alapján, a TiszaSzolg 2004 Kft. számára 150 mFt összegű jegyzett tőke emelést biztosított, mely-
ből 100 mFt-ot a tiszaújvárosi távhő vezetékhálózat rekonstrukciójára kell fordítani. A TiszaSzolg
2004 Kft. a testület döntésének megfelelően a vezetékcsere munkálatainak kivitelezőjét közbe-
szerzési eljáráson választotta ki.
Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat illetve Tiszaújváros lakosságát, hogy a távhővezeték re-
konstrukció kivitelezési munkái 2015 júniusában megkezdődtek.
A kivitelezési munkák tervezett kezdési és befejezési időpontja:
2015. június 29-től 2015. szeptember 30-ig.
A kivitelezési munkák során előforduló kellemetlenségekért és zajhatásokért szíves türelmüket és
megértésüket kérjük.
A rekonstrukcióban az alábbi területek érintettek, jelölve a kivitelezés tervezett időszakát:

1. József A. út 17-19. és Szivárvány Óvoda. (2015.07.01-2015.08.15.)
278. jelű épület primer elosztóvezeték csere P3 jelű aknától - P3/3 aknán keresztül az épület be-
kötéséig.
2. Széchenyi I. Általános Iskola (2015.07.01-2015.08.15.)
Primer bekötővezeték csere.
3. A Szivárvány óvoda és a Hajdú tér közötti kerékpárút mellett. (2015.08.15-2015.09.30.) Primer
gerincvezeték csere P3 -P1/2 - P2/2 jelű aknák között.

4. Deák tér 2-8. és a Szivárvány óvoda közötti kerékpárút mellett. (2015.08.15-2015.09.30.)
Primer gerincvezeték csere P2 - P3 jelű aknák között.

5. Árpád út 6-12., Deák tér 13-15.,17-19., 21-23. (2015.08.15-2015.09.30.)
Primer elosztóvezeték csere 254. jelű épület P2 - P6/S2 jelű aknák között épület bekötéssel. P6/S2
jelű aknától - 251 jelű épületig. Szekunder vezeték csere 253 – 254– 256 jelű épületek között.

6. Bethlen G. út 5-7., Barcsay tér 5-7. (2015.06.29- 2015.07.31.)
A2 jelű épület-B3 jelű épület közötti szekunder fűtési vezetékpár, HMV és cirkulációs vezeték

csere.
7. Bethlen G. út 1-3., Barcsay tér 2-4. (2015.06.29- 2015.07.31.)
A1 jelű épület- B1 jelű épületközötti szekunder fűtési vezetékpár, HMV és cirkulációs vezeték
csere.
8. Szent István út 2-4., Barcsay tér 6-8., Szent István út 6-8. (2015.06.29- 2015.07.31.) A4 jelű
épület - B2 jelű épület - A3 jelű épület közötti szekunder vezetékpár, HMV és cirkulációs vezeték
csere.
9. A Bethlen G. út és a Piaccsarnok között zöldterület.(2015.06.29- 2015.07.31.)
1B – B-1-1 aknák közötti városközponti tehermentesítő primer vezeték részleges cseréje.

10. Hajdú tér 7-13. és Örösi út 42-44. között. (2015.07.15- 2015.08.15.)
Szekunder fűtési vezetékpár, HMV és cirkulációs vezeték csere 269-268 jelű épületek között.

11. Örösi út 18-24. és 10-16. (2015.07.15- 2015.08.15.)
Szekunder fűtési vezetékpár, HMV és cirkulációs vezeték csere 212 - 211 jelű épületek között.

12. Árpád út 31-41. és 47-49. (2015.07.15- 2015.08.15.)
Szekunder fűtési vezetékpár, HMV és cirkulációs vezeték csere 216-222/b jelű épületek között.

13. Kazinczy út 14-18. (2015.06.29- 2015.07.31.)
154 jelű épület primer bekötővezeték csere A-IX-7 jelű aknától a 154.jelű épületig.

TiszaSzolg 2004 Kft.
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BOGRATLON
Tiszaújvárosi Bográcsfőző

Fesztivál

A fesztivál helyszíne: Tiszaújváros, Dísztó és környéke
A fesztivál időpontja: 2015. augusztus 2. (vasárnap)

Csapatok jelentkezése és helyszíni nevezés
a regisztrációs irodán: 8:00-09:30
Tűzgyújtás: 10:00
Eredményhirdetés: 16:30
Résztvevők: 3 - 10 fős csapatok
Zsűri tagjai: Magos Zoltán, Jenei Tamás, Babits László, Jenei
Lóránt
Nevezés: A nevezési lap letölthető a www.tvkmalitriatlon.hu
oldalról.
Maximum 55 csapat nevezését tudjuk elfogadni!
A főzőhelyeket a rendezőség jelöli ki a versenyző csapatok ré-
szére.
- postai cím: TVK MALI Triatlon Klub, 3580 Tiszaújváros,
Teleki B. út 6.
- e-mail: tvkmali@triatlon.t-online.hu
- fax: 49/540-095
Nevezési lap leadása és a nevezési díj befizetése a TVK MALI
Triatlon Klub irodájában személyesen is lehetséges (Sport-
centrum - Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. H-P: 13:00 –
16:00).
Nevezési díj:
2015. július 26-ig előnevezési díj

6.000 Ft / csapat
2015. július 27-től már csak a fesztivál napján, a helyszínen
lehet nevezni 8.000 Ft / csapat

Az előnevezési díjat személyesen, vagy rózsaszín postai utal-
ványon a postázási címre kérjük befizetni.

A fesztivál leírása:
A csapatok a regisztrációs irodán megkapják regisztrációs kár-
tyájukat és a bogratlon egységcsomagot. A főzés 10:00 óra-
kor közös tűzgyújtással kezdődik. A főzés egyetlen szabálya,
hogy az ételt legfeljebb három óra alatt és – ahogy a verseny
neve is mutatja – BOGRÁCSBAN kell elkészíteni. Szabadon
főzhető bármilyen étel. Az alapanyagról, bográcsról és bog-
rácstartó állványról a csapatok gondoskodnak. Gázüzemű fő-
zőhely használata tilos!

A rendezők biztosítják:
A főzőhelyet, aprított fát, sörasztalt két paddal, szemeteszsá-
kot, vízvételi lehetőséget.

Értékelés:
Az idei évben is a verseny hatékony lebonyolítása érdekében
a zsűri két részre lesz elosztva a Dísztó két oldalán.
A zsűri a főzés folyamán végigjárja a csapatok főzőhelyeit az
alábbiak szerint:
• A zsűri betekint a verseny menetébe. Plusz pontot jelenthet
az egységes felszerelés, a rend, a csapatnál uralkodó jó han-
gulat, a vendéglátás szívélyessége, a különleges recept.
• A zsűri továbbá pontozza a megkóstolt ételt, számít az étel jó
íze, tálalásának szépsége, a hozzá kínált köret és ital… stb.
Az értékelések végén a zsűritagok „átkóstolnak” az ellenkező
oldal azon csapataihoz, melyet a zsűri a legjobbnak ítélt az
első alkalommal. A végeredmény ezután kerül kihirdetésre.

Díjazás:
A győztes csapat elnyeri a „TRIATLON NAGYHÉT 2015
BOGRATLON-BAJNOKA” címet és az „Aranybográcsot”.
A második és harmadik helyezett csapat tagjai tárgyjutalom-
ban részesülnek.
Minden résztvevő csapat emléklapot kap.

További Információ:
telefon: 30/645-2746, 49/540-094

fax: 49/540-095
e-mail: tvktmali@triatlon.t-online.hu

web: www.tvkmalitriatlon.hu

Hej, GPS, GPS!

Esztergályos eltévedt
Hiába várták a szervezők és a
közönség Esztergályos Cecíliát
a halászléfőző fesztiválon. A
művésznő egy rosszul beprog-
ramozott GPS áldozata lett. A
részletekről a Blikk számolt
be.

A színésznő, sofőrje tévedése miatt a Sze-
ged mellett lévő Tiszasziget községbe ér-
kezett meg szombaton a megbeszélt idő-
pontban. Esztergályos Cecília szinte bele-
betegedett, hogy cserbenhagyta meghívóit
és a verseny résztvevőit, akik számítottak
rá a zsűriben, és a fellépésére is készültek.
- Előző este Békéscsabán játszottam, haj-
nali fél négykor értem haza, de reggel hét-
kor már indultam a sofőrrel, hogy tízre a
megbeszélt helyen legyünk - mondta a
Blikknek a színésznő. – A sofőr beütötte a
GPS-be a Tisza szigetet, és elindultunk.
Szeged után jártunk, amikor felhívtam az
urat, akivel a felkérést egyeztettem, hogy
mindjárt ott vagyunk, már elhagytuk Sze-

gedet. Ekkor mondta, hogy az baj, mert a
halászléfőző verseny Tiszaújvárosban, a
Tisza-szigeten van. Mondtam neki, hogy
azonnal megfordulunk, kettő körül ott va-
gyunk, még a megbeszélt zsűrizés és a fel-
lépés is belefér délután ötig. Erre azt
mondta, hogy már ne menjek, majd közli
a vendégekkel, hogy nem jöttem. Kértem,
hogy ilyet ne mondjon, hiszen szó sincs
arról, hogy szándékosan hagytam cserben
őket. Ötvenöt év alatt egyszer nem fordult

elő, hogy eltévedtem, vagy nem mentem
el egy felkérésre. Remélem, megértik tá-
volmaradásomat azok, akik hiába vártak
rám.

*
Két hasonló eset már megesett Tiszaújvá-
rosban.
Az azóta elhunyt Csurka István a MIÉP

elnökeként tartott volna előadást a ’90-es
években a Derkovits színháztermében. Ám
hiába várták őt hívei. A drámaszerző-po-
litikus komikus tévedés áldozata lett. Őt
nem a GPS, hanem a memória tréfálta
meg. Dunaújvárosba érkezett a megbe-
szélt időpontra.
A másik történet hősei a Korda-Balázs pá-
ros. Őket Tiszavasváriban fogadták nagy
szeretettel. És üres nézőtérrel, mivel Tisza-
újvárosba szólt a meghívás. Nekik azonban
szerencséjük volt, a viszonylag kis távolság
miatt még időben átnavigáltak hozzánk.

f.l.

Ez aTiszasziget, nem aTisza-sziget.

Gazdag kulturális kínálat a fesztiválon

Népi zenekarok, táncos ka-
valkád, sztárfellépők, lelkes
helyi amatőr csoportok.

Ezt hozta nekünk a színpadra a Tiszaújvá-
rosi Halászléfőző Fesztivál. Idén már nem
fogott ki az időjárás a szervezőkön, nem
csak a sziget belsejében volt nagy a nyüzs-
gés, a színpad környékén is.

Helyiek a színpadon

Kezdéstől zárásig folyamatosan váltották
egymást a produkciók a színpadon. A vá-
rosi szinten ismert fellépők mellett orszá-
gos hírű előadók is képviseltették magukat
a „sziget deszkáin”.
Asort a már megszokott módon a Derkovits
Fúvószenekar és Majorette Csoportok kezd-
ték, majd a Kisbocskor Néptáncegyüttes, a
Bokréta Citerazenekar és a Mezei Virág
Népdalkör fellépése következett.
Farkasné Molnár Anna a Kisbocskor ve-
zetője elmondta, az együttes egy népi
gyermekjátékfűzért táncolt el, mely egy
könnyedén elsajátítható produkció.
- A gyerekek is fogékonyak rá, nagyon
szeretik, nagyon szeretnek a próbákra

járni - mondta. - Én úgy gondolom, hogy
az ilyen irányba való terelgetést minél ki-
sebb korban érdemes elkezdeni.
Fellépett a Tiszaújvárosi Gimnasztráda is
a fesztiválon. A csapat azzal a produkció-
val készült, melyet a Helsinkiben megren-
dezendő, a sportág olimpiájának is tartott
World Gymnaestrada elnevezésű esemény-
re is visznek.

Nóta és tánc az ebédhez

Délben már a jó ebédhez szólt a nóta a szi-
geten. Az autentikus hangulatról Déki La-
katos Sándor és népi zenekara gondosko-
dott. A muzsikus elmondta:- Magyar nó-
tákkal és csárdásokkal készültünk, ez
ennek a műfajnak a lényege – mondta a
zenekarvezető. - Nagyon szeretjük az
ilyen „folklóros” fellépéseket, mert sze-
rintem ezeket nem szabad elhanyagolni,
egyébként nem vagyunk igazán fesztiválra
járó együttes.
A Szinvavölgyi Néptáncegyüttes hasonló
hangulatban folytatta a „showt” - már lát-
ványelemekkel bővítve.
- Autentikus néptánccal készültünk, amit

élőzenével kísér a Tényleg zenekar - mondta
Maródi Attila, a néptáncegyüttes művészeti
vezetője. - Egész évben szoros a program,
hiszen mióta a Fölszállott a páva döntőjébe
bejutottunk, azóta eléggé felpörögtek az ese-
mények, és nagyon sok fellépésünk van. A
nyári időszak a legsűrűbb, de most lesz majd
két-hét hét szünetünk a fellépés után. Na-
gyon sok fiatallal foglalkozunk, mintegy 200
fő táncol nálunk, ennek a nagy része közép-
és általános iskolás. Nagyon szeretnek itt
táncolni, hiszen van előttük példa.

A nosztalgia és
a temperamentum

jegyében

A későbbiekben egy különleges zenekar is
tiszteletét tette színpadon, a Miskolci Illés
Emlékzenekar, azaz a MIEZ.
- Tíz éve alakultunk, az eredeti Illés tagok,
főleg Szörényi Levente támogatásával mű-
ködünk - mondta Vízi Viktor a zenekar éne-
kese. - Tíz éve járjuk az országot. Miskol-
con klubunk működik, és már Tiszaújvá-
rosban is játszottunk számos alkalommal.
Nagy örömünkre szolgál, hogy most már a
fiatalabb korosztály, a középgeneráció is
csatlakozott a rajongótáborunkhoz. Kicsit
ez is a célja a zenekarunknak, hogy átörö-
kítse az egész Illés életművet a fiatalabb
korosztály számára.
Országosan ismert előadók produkciói is
színesítették a színpadi programokat.
Bangó Margit egy magával ragadó, újdon-
ságokat is tartalmazó előadást hozott. Csak-
úgy, mint a Copacabana Brasil Sam-ba
Show táncosai. Az est végén pedig Demjén
Ferenc zárta a színpadi produkciókat egy
fergeteges kétórás koncerttel.(Interjúinkat
jövő heti számunkban olvashatják.)
Legközelebb szeptemberben népesülhet
be a Tisza-sziget, a „Hajdúk a szigeten”
rendezvényen.

Dá

Színpad a bográcsok előtt

Magyaros mazsorettek.

Páros, szinvavölgyi módra.

Déki Lakatos Sándor és népi zenekara sokak kedvenc nótáját húzta el.
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Koszorúzás, közös főzés, horgászat

Zabos Géza emléknap
Horgászverseny, közös főzés
a tóparton, koszorúzás. Ilyen
programokkal várta tagjait a
Zabos Géza Horgász Egyesü-
let a hétvégén. Névadójuknak
tisztelegve minden év nyarán
megrendezik az emléknapot.

Rokonok, barátok, horgásztársak emlékez-
tek meg múlt pénteken dr. Zabos Gézáról.
A neves Tisza-kutató munkásságának tisz-
telegve megkoszorúzták az egyesület név-
adójának emléktábláját. Géza bácsi életét
felidézve Jézsó Gábor önkormányzati kép-
viselő mondott ünnepi beszédet, majd el-
helyezték az emlékezés virágait.
Másnap horgászversennyel folytatódtak a
programok Sajószögeden.ATolnai tavon, és
az Erdészeti tó partján közel százan szerelték
fel botjaikat, hogy csapatokban versenyezve
hazavihessék a legjobbaknak járó serleget és
a nyeremény horgászfelszereléseket.
- Nem akarnak most jönni a halak, pedig
mindent bevetettünk - mondja Fehér Sán-
dor. - Ott szemben pedig egyfolytában
emelik ki a nagy pontyokat. Igaz, még 60
perc hátra van a négyórás versenyből, de
már nem sok reményünk van. Ez most egy
ilyen nap, de ettől függetlenül jól érezzük

magunkat, együtt vagyunk, és azt csinál-
juk, amit szeretünk: horgászunk.
A versenyre nevezők számából is látszik,
hogy virágzik a horgászsport. Utánpótlás-
ból sincs hiány, hiszen az egyesület által
szervezett nyári napközis horgásztáborba
is sokan jelentkeztek.
- A Zabos Géza Horgász Egyesület emlék-
napján soha nem vettek még részt ilyen
sokan - mondja Kiss Béla, az egyesület el-
nöke. - Kilencvenen neveztek a versenyre,
3-3 fős csapatokban próbálják meg kifogni
a legtöbb, legnagyobb halat. Ezzel a jelent-
kező létszámmal rekordot döntöttünk, hi-

szen az elmúlt15 év alatt még soha sem volt
ilyen nagy az érdeklődés. Nyilván az is köz-
rejátszik, hogy halat telepítettünk a verseny
előtti napon, de egyre többen ülnek ki a tó-
partra hódolva szenvedélyüknek. Szabad
tűzön babgulyást főzünk ebédre itt a parton,
de lehet totót is kitölteni, melyben a gyakran
változó törvényekre kérdezünk rá horgá-
szainktól, hiszen elengedhetetlen a szabá-
lyok ismerete annak, aki kijön horgászni.
A tópart a következő két hétben sem lesz
üres, ekkor táboroztatja itt az egyesület
utánpótlását.

berta

Zabos Géza emléke előtt tisztelegtek.

„Ott szemben egyfolytában emelik ki a nagy pontyokat.”

A horgász csapatverseny
eredménye

I.: DÚRBINCS SÓGOROK csapat
(Czene András, Bártfai András, Bodnár
József).
II.: VÉLETLENÜL NEMTÉTENIKI-
SZERI BÁBOTOK? Csapat ifj. Hor-
váth Sándor, Tallós Gábor, Losonczi
Éva). III.: VILLÁM csapat ( Medgyesi
Gábor, Ignáth Tamás, Károly István)
Ügyességi versenyszám I. helyezettjei:
Horgásztotó: Kányási Viktória, Szilvásiné
Bristyán Éva, Bató László, Károly István,
Tóth József. Darts: Ignáth Tamás.
Legnagyobb hal: BártfaiAndrás, 2.800 g.
A horgászversenyt Tiszaújváros Város
Önkormányzata, az ENERGOFISH
Kft, a BALÁZS-FILAMENT Kft és a
ZABOS GÉZA HORGÁSZ EGYESÜ-
LET szponzorálta.

Református nyári program

Hittantábor amerikaiakkal
Húsz éve szervez nyári napkö-
zis tábort a Tiszaújvárosi Re-
formátus Egyházközség. Idén
újszerű formában, nyelvi kép-
zéssel kötötték össze az egyhe-
tes turnust. Három amerikai
fiatal jött táboroztatni a tisza-
újvárosi diákokat.

Angolul beszélnek egymással, angolul
énekelnek, de még az áhitatot is angol
nyelven tartják. Beszélő közegben a leg-
hatékonyabb a nyelvtanulás, ezért is je-
lentkezett sok fiatal a táborba.
- Ide járok a helyi gimnáziumba, már 10
éve tanulom az angol nyelvet, ez a lehető-
ség most nagyon jó terep a gyakorlásra -
mondja Nagy Stella. - Nagyon kedvesek,
közvetlenek a tengerentúlról jött vendé-
gek, sok érdekességet meséltek nekünk az
országukról, szokásaikról, mindezt ango-
lul, miközben mi észrevétlenül tanuljuk a
nyelvet. Én a suliban is szeretem az angol
órákat, de itt most ez teljesen más, kötet-
len, szabadabb, bátrabban használjuk a
nyelvet.
Varga Márton folyékonyan beszél a há-
rom külföldivel, ő az egyik tiszaújvárosi
fiatal felnőtt segítő a táborban.
- A szüleim, dr. Varga István református
lelkész, és édesanyám hosszú évek óta
megszervezi minden nyáron ezt a tábort,
ami úgy látom egyre népszerűbb - mond-
ja. - Nagyon sok gyerek jelntkezik a vá-
rosból, hogy egy hetet velünk töltsön a
nyári szünetből. Igyekszünk színes prog-
ramokat kínálni nekik, ezért is hívtuk meg

a három amerikai fiatalt a táborunkba.
Valemennyire ők is tudnak magyarul, így
nincs közöttünk nyelvi akadály, persze az
angolt használjuk a legtöbbet.
- Bár a tábor fő profilja a hit és a vallás,
de naponta több nyelvórát is tartanak, sőt
basballozni is megtanították a magyar di-
ákokat. Az amerikai házaspár és barátjuk
régóta foglalkoznak fiatalokkal, Kárpát-
alján tevékenykednek immár hét éve - nyi-
latkozta lapunknak Uzsoki Aranka refor-
mátus lelkipásztor.
Az amerikai fiatalok szokásaikkal, kultú-
rájukkal is megismertetik a magyar diá-
kokat, ittlétük során egy kicsit kinyitják a
világot a fiatalok előtt.
- Az egész napot együtt töltjük, vallásos
dalokat tanítunk a tiszújvárosiaknak, an-

golul tartjuk az áhitatot, játszunk, sporto-
lunk, miközben tanuljuk egymás nyelvét.
Igen, mi is tanulunk magyarul- mondja
mosolyogva Eric Hoeksema. - Nagyon
jól érrezzük itt magunkat Tiszaújvá-
rosban, nagyon kedvesek a vendéglátó-
ink, a táborozó fiatalok pedig rendkívül
okosak, jó a nyelvérzékük. Azt tapasztal-
tuk az elmúlt néhány nap alattt, hogy jól
megy nekik az angol, mindenféle nehéz-
ség nélkül vették az akadályokat. Sokat
mesélünk nekik az otthonunkról, az ott
élők szokásairól, mindennapjairól. Igyek-
szünk olyan dolgokat megismertetni ve-
lük, amik újak, eddig még lehet, hogy
nem is találkozak velük, ilyen például a
mai baseball-edzés is.

berta

Együtt a táborlakók.

A WWF felhívására válaszolva, vasárnap 10 me-
gye, összesen 15 településén szervezik meg az Eu-
rópai folyók ünnepét, a Nagy Ugrást.

Sajóörös Község Önkormányzata is csatlakozott a felhíváshoz, és
2015. július 12-én, vasárnap délután 3 órakor vízbe ugrással fe-
jezik ki kötődésüket lakóhelyük folyója, a Sajó iránt. Az esemény
a Sajó partszakaszán lesz egy főzőversennyel és sportversennyel
kiegészítve.
Várják azoknak a csapatoknak, baráti társaságoknak a jelentke-
zését, akik ezen a napon meg szeretnék mutatni főzőtudomá-
nyukat. Nevezni 2015.július 09-ig (csütörtök) kitöltött nevezési
lappal lehet. Nevezési lapok letölthetők Sajóörös honlapjáról
www.sajooros.hu vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban,
ahová a nevezési lapokat kérik leadni.

Lakossági tájékoztató

Tilos
a tavon horgászni

Tiszaújváros önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy
a Városközponti tó vonatkozásában 2014. december 1. napjá-
tól az önkormányzatot, mint halgazdálkodásra jogosultat a hal-
gazdálkodásra jogosultak nyilvántartásába bejegyezték.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Városközponti tó területén hor-
gászni csak az önkormányzat engedélyével lehet.
Horgász területi engedélyt a halgazdálkodási tervben foglal-
taknak megfelelően az önkormányzat csak horgászversenyek
alkalmával ad ki.
Mindennemű más horgászati tevékenység TILOS!
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a törvényi rendel-
kezések értelmében a tilalom ellenére végzett halfogási tevé-
kenység a Városközponti tó teljes területén halvédelmi bírság
kiszabását, valamint szabálysértési- vagy büntetőeljárás kez-
deményezését vonja maga után.
A halvédelmi bírság mértéke 10.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig ter-
jedhet, továbbá halászati engedély, állami halászjegy, állami
horgászjegy nem adható annak a személynek - a bírság jogerős
kiszabásától számított három hónaptól három évig terjedő idő-
tartamra - akivel szemben halvédelmi bírságot szabtak ki.

Tájékoztatás az ideggyógyászati
szakrendeléssel kapcsolatos

változásokról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. július 1-től
az ideggyógyászati szakrendelés rendelési ideje megváltozott
az alábbiak szerint:
Hétfő: 12.00 - 18.00 óráig
Szerda: 08.00 - 14.30 óráig (ebédidő: 12.00 -12.30)
Péntek: 08.00 - 14.00 óráig

Rendel: Tóthné Dr. Hudivók Hajnalka neurológus szakorvos.

A rendelés 2015. július 1-től 2015. július 31-ig a korábbi gya-
korlatnak megfelelően sorszámmal vehető igénybe, 2015. au-
gusztus 1-től azonban előjegyzés alapján működik. A betegek
számára időpont egyeztetésre lehetőség van személyesen a be-
tegirányítóban, illetve telefonon a 49/544-600-as telefonszá-
mon.

Nagyné Kántor Judit
főigazgató

Légi szúnyogirtás
Tájékoztatjuk, a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Vá-

rosgazda Nonprofit Kft. szervezésében a 2015. július 9-12.

közötti időszakban légi kémiai szúnyogirtás lesz Tiszaújváros

belterületén.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Csobbannak és főznek

Nagy Ugrás Örösön
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Tájékoztató az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról

A nyári betakarítási munkák, amellett, hogy nagy igénybevé-
telt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzve-
szélyesek is, arra kellő körültekintéssel kell felkészülni.
Különösen fontos a betakarítási munkálatokban részt vevő
erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a tarló- és növényi
hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betar-
tása.
Ezeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.
(XII.5.) BM rendelet tartalmazza, amely megtalálható a
www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=tuzmegeloz
es_otsz_index
oldalon.
- A Tűzvédelem az aratás idején
- A mezőgazdasági erő- és munkagépek, illetve az aratás tűz-
védelmi szabályai
- A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai
- Az aratással összefüggő alapvető tűzvédelmi szempontok
megtalálhatóak a
www.baz.katasztrofavedelem.hu oldalon.

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda pályázatot hirdet 1 fő
dajka álláshely betöltésére, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
A pályázat feltételei:
• középfokú iskolai végzettség,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• egészségügyi alkalmasság.
Előnyt jelent:
• óvodai dajka képesítés.
Bérezés a „Közalkalmazottak Jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIIII. törvény szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 24.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.
Az állás 2015. szeptember 01-től tölthető be.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai önéletrajzot,
• iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány
másolatot,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt.
A pályázatot postai úton, az alábbi címre kérjük benyújtani:
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: dajka.

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

Pályázati felhívás

Dajka álláshely

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda pályázatot hirdet 3 fő
óvodapedagógusi álláshely betöltésére, határozatlan időre szóló
kinevezéssel.
A pályázat feltételei:
• felsőfokú óvodapedagógiai végzettség,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• egészségügyi alkalmasság.
Bérezés a „Közalkalmazottak Jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIIII. törvény, valamint a Kjt. végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 24.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.
Az állás 2015. szeptember 01-től tölthető be.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai önéletrajzot,
• iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló oklevélmá-
solatot,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt.
A pályázatot postai úton, az alábbi címre kérjük benyújtani:
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: óvo-
dapedagógus.

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

Pályázati felhívás

Óvodapedagógusi állás

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda pályázatot hirdet 2 fő
pedagógiai asszisztensi álláshely betöltésére, határozatlan időre
szóló kinevezéssel.
A pályázat feltételei:
• középfokú iskolai végzettség, pedagógiai asszisztensi képesítés,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• egészségügyi alkalmasság.
Előnyt jelent:
• felsőfokú szakmai képesítés, pedagógiai végzettség.
Bérezés a „Közalkalmazottak Jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIIII. törvény, valamint a Kjt. végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 24.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.
Az állás 2015. szeptember 01-től tölthető be.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai önéletrajzot,
• iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló oklevél má-
solatot,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt.
A pályázatot postai úton, az alábbi címre kérjük benyújtani:
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: peda-
gógiai asszisztens.

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

Pályázati felhívás

Pedagógiai asszisztensi
állás

Felhívás
A B-A-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaúj-
városi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének tájékoztatása
alapján az elmúlt időszakban az országban jelentős számban
történtek gázelosztó, gázcsatlakozó vezetékek és kiállások
megsértésével, átvágásával kapcsolatos káresemények, mind
közterületen, út és közműépítési, feltárási és javítási munká-
latok során, mind magánterületen, tereprendezési, illetve kert-
fenntartási munkálatok közben.
Az ilyen káresemények megelőzése érdekében felhívjuk a
Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az ingatlanokon végzett
kertfenntartási és felújítási munkálatok (különösen a magas
fűben végzett kaszálás, valamint épületszigetelési, karban-
tartási munkák) során fokozott figyelemmel legyenek a gáz-
csatlakozó és fogyasztói vezetékek elhelyezkedésére.

Polgármesteri Hivatal

Sok folyadékot (vizet) kell fogyasztani.Zsúfolásig telt a hétvégén a strandfürdő.

Jólesik a karzuhany. Locsolás után 10-12 fokot is hűl az aszfalt.

Pancsoló nagyfiúk. Hinnék? Egy szék, és kevésbé fő a fő!

Fotók: Kelemen Tamás
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Ma már szinte unottan állapítjuk meg, hogy ismét fák-
lyáznak a TVK-ban, hiszen ha nem is mindennapos, de
nem is ritka jelenség. 1970-ben azonban még csak a
tesztüzeme zajlott a rendszernek. Éppen ezért kaphatott
külön cikket a Borsodi Vegyészben „Újra ég a fáklya”
címmel.
„Sok szó esik mostanában a TVK etiléngyáráról, s ez
érthető is, hiszen újra folytatódnak a berendezések üzemi
próbái, melyek 1969 decemberében félbeszakadtak.”
Ennek az volt az oka, hogy a felmerült problémák miatt
módosításokat kellett végrehajtani.
„A korábban már kipróbált pirolízis üzemben bekövet-
kezett üzemzavar előre nem tervezett időkiesést okozott.
A 600-700 fok hőmérsékleten működő kompenzátor
többszöri hibája miatt cserét kellett végezni.”
Minderről az újságot a polietilén gyár helyettes vezetője,
Blahut János tájékoztatta. Mint mondta, a kényszerpi-
henő ideje alatt is számos munkát végeztek el. Nyomás-
próbák, rendszerek szárítása, és egyes szárítótornyokat is
felkészítették az üzemre.
„Szívós és megfeszített munkára van szükség egy ilyen
bonyolult üzem beindításánál. A váratlanul felmerülő ki-
sebb-nagyobb hibák kijavítása ellenére is egyre nagyobb
részét próbáljuk éles közeggel. Azt szeretnénk, ha au-

gusztusban az egész etiléngyár éles próbái megkezdőd-
nének.”
Ehhez a segítséget szovjet szakértők adták.
„A vezérlőteremben, ahol a tájékoztatást kapom, cso-
portok ellenőrzik a műszerek üzenetét, adják ki a meg-
felelő utasításokat, s odakint a gyáron kívül egy földből
feldugott „vas mutatóujj” tüzesen gomolygó fekete füs-
töt pipál a Tisza felé” - írta a cikk szerzője.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Fáklyázás
45 éve történt

A Tisza TV műsora
Július 9., csütörtök

9:00: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Szelektív hulladékgyűj-
tés - Zabos Géza emléknap - Gimnasztráda - Tűzvédelem -
Sport
9:15: Hétről-hétre, magazinműsor: Tiszaújvárosi Halászléfőző
Fesztivál - Triatlon Nagyhét
10:15: Egy hajóban - a Tisza TV vallási magazinja
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Július 15., szerda
18:00: Indul a bakterház, a Sodrás társulat előadásában

Július 22., szerda
18:00: Óz, a nagy varázsló - mesejáték

Július 29., szerda
18:00: Emlékek, hangulatok, mozdulatok - Idézetek egy tán-
cos lány naplójából - a Tiszaújvárosi Gimnasztráda gálamű-
sora

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
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: július

20-ig.

Süsü a Nagyhéten
Kedves Gyerekek!

Emlékeztek még a híres egyfejűre, akit a családja ugyan kitaga-
dott, de jó szíve, kedvessége miatt nagyon sok barátot szerzett?
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 Nagy-
héten címmel. A felhívásra óvodás és iskoláskorú gyerekek raj-
zait várjuk. Bármilyen technikával készített alkotással nevez-
hettek, a lényeg, hogy A3-as méretű legyen. A feladat, hogy áb-
rázoljátok Süsüt kedvetek szerint a Triatlon Nagyhét bármelyik
eseményén. A pályázatokat augusztus 1-ig várjuk szerkesztősé-
günkben, a Szent István út 16. szám alatt. Ici-pici ajándékkal már
akkor is meglepünk benneteket, (ti is hozhattok nekünk fagyit!),
de az eredményhirdetéssel várnotok kell augusztus 6-ig, a Triat-
lon Nagyhéten a Város napjáig. Aznap 10 órakor nyitjuk meg
Süsü, a sárkány birodalmát, és akkor hirdetünk eredményt is a
pályázók között. A nyerteseknek Bodrogi Gyula, a Nemzet Szí-

nésze, Süsü magyar hangja, és Bráz György polgármester, a ren-
dezvény fővédnöke adja át a díjakat.
Izgalommal várjuk a rajzokat!

A szerkesztőség

A hatéves Kerekes Panna rajza.

Rendkívüli felvételi
eljárás

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium rendkívüli felvételi eljárást hirdet a
2015/2016-os tanévre, 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 vehet-
nek 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 kitöl-
tésével lehet jelentkezni, a kitöltött jelentkezési lapot a szülő
juttatja el intézményünkbe. (Jelentkezési lapok kérhetők az
iskola titkárságán, vagy letölthetők honlapunkról:
http://www.eotvos-tuj.sulinet.hu).
Amennyiben a rendes felvételi eljárás során nem felvételi-
zett iskolánkba, kérjük csatolni az 5., 6., 7. év végi és a 8.
félévi bizonyítvány hitelesített fénymásolatát.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola nyári nyitvatartási rendje 2015.
július 13-ától augusztus 17-éig az alábbiak szerint alakul:

Ügyfélfogadás és vezetői ügyelet a székhelyen (Alkotmány
köz 2.):
• vezetői ügyelet: szerda 8.00-12.00 és 13.00-15.30,
• adminisztratív ügyelet: szerda-csütörtök 8.00-12.00 és 13.00-
15.30.

Hok Csaba
intézményvezető

Gimnasztráda Finnországba

Magyarországot képviselik
Július 11. és 19. között a XV.
World Gymnaestradán képvi-
seli Magyarországot a tiszaúj-
városi csapat. A finn főváros-
ban, Helsinkiben rendezendő
eseményen több mint félszáz
ország 21 ezer sportolója vesz
részt.

- Már nagyon várom az utazást - mondta
Bárócz Réka, aki társaival együtt megfe-
szített munkával készül a nemzetközi fel-
lépésre. - 2011-ben voltunk már Svájcban,
de most más lesz egy kicsit, mert most re-
pülővel utazunk.
Az egyhetes rendezvényen öt alkalommal
lép fel a Tiszaújvárosi Gimnasztráda cso-
port, így kevés idő marad majd a környe-
zettel való ismerkedésre.
- Szüleimtől, barátaimtól és még nagyon
sok mindenkitől hallottam, hogy egy na-
gyon jó ország - mondta Fedor Eszter -
kedvesek az emberek, szépek a szokások
és a hagyományok.
A csoport nem első alkalommal képviseli
Magyarországot az eseményen. Most két
negyedórás műsorral készülnek. Egy lírai

színpadi látványtánccal, melynek Angyali
sötétség a címe, illetve mix akrobatikus
show tánc és aerobik bemutatóval. Az
előbbit három, az utóbbit két alkalommal
viszik a közönség elé.
- A World Gymnaestrada a nemzetközi
tornaszövetség eseménye és négyévente

tartják - mondta Haisz Vanda, a delegáció
vezetője. - 51 ország 21 ezer résztvevőjé-
ből mi képviseljük Magyarországot, 54
fővel.
A rendezvényen több mint kétszáz órán
át ezer előadást tekinthetnek meg a nézők.

borza

A gimnasztrádások a halászléfőző fesztiválon „búcsúztak el”.

Az Eötvös Gimnáziumban a nyári szünet ideje alatt a titkársá-
gon az ügyintézés a megszokott munkarendnek megfelelően
zajlik. Hétfőtől-csütörtökig 7 órától 15:20-ig, pénteken 7 és
13:20 között.

Vezetői ügyelet szerdánként 8 és 16 óra között lesz. Július 08,
július 15, július 22, július 29, augusztus 05, augusztus 12, au-
gusztus 19.

Pogonyi-Simon Edit intézményvezető

Tájékoztatás
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Tiszaújváros-Tiszaszederkényben 2 és fél
szobás, gázfűtéses, összkomfortos, régi épí-
tésű családi ház 788 m2-es telekkel sürgő-
sen eladó. Irányár: 6.4000.000 Ft. Érd.:

06-70/294-1596, 06-70/331-16-48.

Sajóörös Tiszaújváros felőli oldalán, a Zrí-
nyi úton 782 nm összközműves építési

telek, új építésű kertvárosias környezetben
eladó. Ár: 3.500.000 Ft. Érd.: 06-20/334-

8433, 06-20/334-4758

Alkoholproblémád van?

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

A COLUMBIAN TISZAI KOROMGYÁRTÓ KFT. MUN-
KATÁRSAT KERES TISZAÚJVÁROS ÉS VONZÁSKÖR-

ZETÉBŐL RENDSZERKEZELŐ MUNKAKÖR
BETÖLTÉSÉRE

Elvárásaink:
- Legalább középfokú szakirányú végzettség (érettségi, tech-

nikum, vegyipari, villamosipari, műszerész, gépész)
- Számítógép felhasználói szintű ismerete

- Önállóan és csapatmunkában történő munkavégzés
- Flexibilis, jó probléma megoldó képesség

- Fizikai terhelhetőség
Előny:

- kazángépész, turbinagépész, targoncavezetői, emelő gép-
kezelői és teherkötözői tanfolyami képzettségek

- hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

A jelentkezők szakmai önéletrajzát, az iskolai és egyéb vég-
zettséget igazoló okiratokkal együtt 2015. 07.17-ig levélben

vagy személyesen az alábbi címre várjuk:
Columbian Tiszai Koromgyártó kft.

Tiszaújváros, Pf. 61. (TVK Ipartelep) 3581

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2015. július 1-jétől a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátását Tiszaújvá-
rosban az ÉMRHK Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kft.) végzi,
és 2015.07.01-jétől a közszolgáltatás díját az ingatlantulaj-
donos a kiállított számla alapján közvetlenül a kft. részére fi-
zeti meg.
2015. július 1-jétől Tiszaújváros családi házas övezetében be-
vezetik a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési és zöld-
hulladék-gyűjtési rendszert, így ezentúl a lakosságnak a
háztartásokban keletkező szelektív hulladékokat (kizárólag a
zsákon és ezen tájékoztatóban feltüntetett hulladékfajtákat), va-
lamint a zöldhulladékot a kft. által biztosított, erre a célra szol-
gáló gyűjtőzsákokban kell gyűjteni.
Hogyan kell gyűjteni a szelektív hulladékot?
Első alkalommal a szórólappal együtt osztják ki a zsákokat, me-
lyek a szelektív hulladék gyűjtésére szolgálnak. A továbbiakban
a kft. gyűjtőjáraton dolgozó munkavállalói minden alkalommal
annyi zsákot dobnak be a postaládákba, amennyi szelektív hul-
ladékkal teli zsákot az ingatlantulajdonos előzetesen kihelye-
zett. A zsákok begyűjtése kéthetente, szerdai napon történik,
az első nap 2015. július 15-e, innentől kezdve tehát minden
páratlan héten, szerdán történik a begyűjtés.
Kérjük, hogy a megtelt zsákokat az adott napon bekötözve
helyezzék el a lakóingatlan elé!
Kérjük továbbá, hogy a felsorolt hulladékokat tisztán, más
hulladékoktól mentesen gyűjtsék!
A kommunális hulladékkal szennyezett szelektív hulladékot
tartalmazó a zsákokat a kft. nem szállítja el.

Kérjük, hogy üveget NE helyezzenek a zsákokba! Az üveg
gyűjtése a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken történik a külön
erre a célra kihelyezett ÜVEG feliratú edényben. A szelektív hul-
ladékgyűjtő szigetek a családi házas övezetekben - a házhoz
menő szelektív bevezetés után - megszűnnek, helyettük sze-
lektív gyűjtőpont lesz kialakítva, ahol az üveghulladékot el-
helyezhetik.
Az alábbi hulladékfajták gyűjthetők vegyesen egy zsákban:
Papírhulladék:
- vegyes újságpapír, szórólapok,
- kisebb papírdobozok (teás, süteményes doboz, stb.)
- a nagyobb kartondobozokat kérjük a zsák mellé helyezni.
Fémhulladék:
- alumínium italos dobozok (sörös doboz, üdítős doboz, stb.)
- alufólia, alumínium tálca
- konzervdobozok és egyéb fém élelmiszercsomagolások.
Italos kartondoboz:
- gyümölcsleves, tejes dobozok kiöblítve, LAPOSRA TA-
POSVA!
Műanyaghulladék:
- műanyag (PET) italos palack LAPOSRA TAPOSVA!
- fóliák (szatyrok, nylonzacskók, zsugorfólia, stb.),
- flakonok (kozmetikai és tisztítószerek flakonjai, kiöblítve)
Hogyan gyűjtse a zöldhulladékot?
Első alkalommal a szórólappal együtt kapott zsákban gyűjtheti
a zöldhulladékot. A továbbiakban a kft. gyűjtőjáraton dolgozó
munkavállalói minden alkalommal annyi zsákot dobnak be a
postaládába, amennyi zöldhulladékkal teli zsákot az ingatlantu-
lajdonos előzetesen kihelyezett. A zsákok begyűjtése kéthetente

szerdai napon történik, az első nap 2015. július 8-a, innentől
tehát minden páros héten, szerdán történik a begyűjtés. Kérjük,
hogy a megtelt zsákokat az adott napon bekötözve helyezzék a
lakóingatlan elé. Kérjük továbbá, hogy a felsorolt hulladékokat
tisztán, más hulladékoktól mentesen gyűjtsék. Amennyiben
kommunális hulladékkal szennyezett az összegyűjtött zöldhul-
ladék, a zsákokat nem áll módunkban elszállítani!
Milyen zöldhulladék helyezhető el a zsákokban?
- olyan növényi hulladék, amely kertekből származik (falevél,
ágnyesedék, vágott fű, lomb, forgács, gyom, fanyesedék, stb.),
- a maximum 5 cm átmérőjű és egy méter hosszú ágak, gallyak
a zsákok mellett kötegelve helyezhetők el.
Tilos a zsákba tenni:
- növényi eredetű, biológiailag lebomló hulladékon kívül min-
den egyéb hulladékot (háztartási hulladék, lom, szerves trágya,
háziállatok teteme, építési törmelék, veszélyes hulladék, üveg,
műanyag, stb.).
Hulladékgyűjtési naptár:

A kft. ügyfélszolgálatának címe: 3527 Miskolc, József Attila u.
65.; Központi telefonszám: 46/500-310, e-mail: info@emrhk.hu
Aktuális információkat és az ügyfélfogadással kapcsolatos to-
vábbi részleteket a Kft. honlapján talál a www.emrhk.hu oldalon.
A továbbiakban az aktuális információkat megjelentetjük a Ti-
szaújvárosi Krónikában és a városi honlapon.

Tájékoztatás az új hulladékkezelési közszolgáltatóról
és a családi házas övezetekben a házhoz menő szelektív-, illetve zöldhulladék-gyűjtésről



Labdaszedők hiányában magad uram.

A tavalyi 20 helyett az idei évadnak 22 fős kerettel vág neki az FC
Tiszaújváros.

11. oldal2015. július 9. Sport
Kajak-kenu

Rajt-cél győzelem az Eb-n
Szlovéniában, Bohinj városka
festői környezetében július 3-
5. között rendezték a 2015. évi
kajak-kenu Maraton Európa
Bajnokságot.

A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkány-
hajó Egyesület női kenusa, Bragato Giada
az ifjúsági maraton magyar bajnokság
megnyerésével vívta ki az indulás jogát a
17-18 évesek között.
A verseny első napján rajtolt el az ifjúsági
kenusok mezőnye. A 15 km-es távot há-
rom futószakasz nehezítette. Még csak pár
száz métert tett meg a mezőny, mikor
Giada már elszakadt a többiektől. Előnyét
fokozatosan növelve végül rajt-cél győ-
zelmet aratott. Mögötte egy francia és egy
spanyol végzett.
- Hatalmas siker ez számunkra, hiszen
egyesületünkben alig három éve kezdtük
el a kenus képzést, így a női kenusok kép-
zését is. Giada mostani sikerével sporttör-
ténelmet írt, hiszen női kenuban először
rendeztek maratoni számban kontinens-
bajnokságot. A mostani pár nap még az
örömé, a pihenésé, de folytatjuk az edzé-
seket, hiszen mozgalmas hónapok állnak
előttünk: alig három hét múlva kezdődik
a magyar bajnokság, majd néhány hét
múlva Győrben világbajnoki válogató kö-
vetkezik. A szeptemberben Baskovban
(Románia) megrendezendő síkvizi Európa
Bajnokságon való indulás jogát C-2 500
méteren Giada már kivívta, de reménye-
ink szerint még a Bydgoszcz-ban (Len-
gyelország) az Olimpiai Reménységek
Versenyén is ott leszünk - értékelte a tör-
ténteket Krucsay József, az újdonsült ifjú-
sági Európa-bajnok edzője.

Sukorói sikerek

Akárcsak a maratoni Európa bajnokságot,
a Magyar Vidékbajnokságot is július első
hétvégéjén rendezték meg Sukorón. A me-
zőnyben ott voltak a tiszaújvárosi kajak-
kenu egyesületek versenyzői is, akik ki-
válóan szerepeltek a megmérettetésen. A
TKKSE tagjai és vezetői a versenypálya
mellől szurkolták végig csapattársuk Gia-
da EB futamát az internet segítségével.
A TKKSE versenyzőinek eredményei:
K1 U17-18 Férfi 1000m: 1. Béke Kornél,
K1 U16 férfi 200m: 1. Erős Patrik, MK2
Női Gyermek U12. 2000m: 1. Kovács
Emese-Nagy Mirella, MK1 Férfi Gyermek
U10. 2000m: 1. Kórik Ákos, K1 Felnőtt
Női 1000m: 1. Soltész Noémi, K1 Felnőtt
Női 500m: 1. Soltész Noémi, K1 Férfi Kö-
lyök U14. 3x200m A Döntő 1.Garbacz
Dávid-Kovács Marcell-Biró Márk, MK2
Női Gyermek U10-U11. 2000m A Döntő
1.Tóth Flóra-Bíró Eszter, K1 U23 Férfi
500m: 2. Szekeres Zsolt Márk, K1 U23
Férfi 1000m: 2. Szekeres Zsolt Márk, K1
U17-18 Férfi 500m: 2. Béke Kornél, K1
U23 Női 500m: 2. Soltész Noémi, K1 U16
Női 500m: 2. Somodi Viktória, K1 U16
Női 1000m: 2. Somodi Viktória , K1 Kö-
lyök U14 1000m: 2. Kovács Mirtill, K2
Női Serdülő U16. 4000m: 2. Gábor Netta-
Somodi Viktória, K2 Kölyök U14 fiú

1000m: 2. Garbacz Dávid-Kovács Mar-
cell, K2 Férfi Serdülő U15. 4000m A
Döntő 2. Berkes Viktor-Vass Nikolasz,
MK4 Női Kölyök U13. 4000m A Döntő 2.
Kuti Kíra-Óvári Lili TKKSE-Dunafüred
vegyes csapat, MK1 Női Gyermek U10-
U11. 4x500m A Döntő 2. Nagy Mira-Tóth
Petra- Kovács Gréta-Makrányi Laura,
Gyermek U10-U11. 2000m A Döntő 2.
Kovács Gréta-Tóth Petra, MK1 Vegyes
Gyermek U10-U11. 4x500m A Döntő
2.Takács -Kórik Ákos-Bíró Eszter-Tóth
Flóra TKKSE, K1 U17-18 Férfi 500m: 3.
Nagy Szabolcs, K1 U17-18 Férfi 1000m:
3. Nagy Szabolcs, K1 Serdülő U16 500m:
3. Erős Patrik Dániel, K1 Serdülő U16
1000m: 3. Erős Patrik Dániel, K1 Férfi
Kölyök U14. 4000m Döntő I. 3. Biró
Márk, K1 Férfi Kölyök U14. 4000m
Döntő II. 3. Garbacz Dávid, K2 Serdülő
U15 500m: 3. Vass Nikolasz-Berkes Vik-
tor, K2 Női Kölyök U13. 4000m: 3..Ma-
rosi Eszter-Lack Edina, K4 Kölyök Női
U14 1000m: 3. Meczkó Viktória (TKK-
SE)- Kis Virág Jázmin- Nagy Cinita- Nagy
Sarolta Eszter (City Gas-Tiszafüred), K1
U17-18 Férfi 500m: 4. Mannheim Krisz-
tián, C2 U23 Férfi 500m A Döntő 4.
Krucsai Ádám- Kovács Richárd, C2 U23
Férfi 1000m A Döntő 4. Krucsai Ádám-
Kovács Richárd, K1 Férfi Serdülő U16.
4000m A Döntő 4. Erős Patrik, MK1 Férfi
Gyermek U12. 4x500m A Döntő 4.
Galgóczy Olivér-Balogh Dénes-Molnár
Márk-Pék-Szentgyörgyi Ádám, K1 Férfi
Kölyök U14. 4000m Döntő II. 4. Kovács
Marcell, MK1 Női Gyermek U12.
4x500m A Döntő 4. Kovács Emese-Nagy
Anna- Nagy Mirella-Marosi Panna
TKKSE, MK1 Női Gyermek U10. 2000m
A Döntő 4. Nagy Mira, MK2 Női Gyer-
mek U12. 2000m A Döntő 4.Nagy Anna-
Marosi Panna, C1 Férfi Kölyök U14.
1000m A Döntő 5. Kőszegi Milán, C1
Férfi Kölyök U14. 4000m A Döntő 5. Kő-
szegi Milán, K1 Női Kölyök U14. 4000m
A Döntő 5. Kovács Mirtill, C1 Női Serdülő
U15-U16 200m A Döntő 6. Farkas Andrea,
K1 Serdülő U15 1000m: 6. Berkes Viktor,
MK4 Női Gyermek U10-U12. 2000m A
Döntő 6. Makrányi Laura-Makrányi
Noémi-Zöldi Csenge-TKKSE, Vitos

Zsófia TVSE, K1 Férfi Serdülő U15-U16.
3x200m A Döntő 6. Vass Nikolasz-Berkes
Viktor-Vitos Ádám, MK1 Férfi Gyermek
U12. 2000m A Döntő 7. Galgóczy Olivér,
MK1 Férfi Gyermek U11. 2000m A Döntő
7. Takács Márton, C1 Női Serdülő U15-
U16. 2000m A Döntő 7. Farkas Andrea,
K2 Férfi Kölyök U13. 4000m A Döntő 8.
Kovács Vendel- Réti Márton, MK2 Férfi
Gyermek U12. 2000m A Döntő 8.Balogh
Dénes-Pék-szentgyörgyi Ádám, K2 Kö-
lyök női U14 1000m: 9. Gáspár Emese-
Makrányi Gréta, C1 U23 Férfi 1000m A
Döntő 9. Krucsai Ádám, MC1 Férfi Gyer-
mek U10-U12. 2000m A Döntő 9. Kőszegi
Ákos, K1 Női Kölyök U13. 4000m A
Döntő 10. Makrányi Gréta, MC1 Férfi
Gyermek U10-U12. 2000m A Döntő 10.
Szegi Zsombor.
A TVSE versenyzőinek eredményei:
K-1 ffi U23 500 m 4. Lőrincz Tibor, K-2
serdülő fiú U15 500 m 5. Mándity Csaba-
Gál Sándor, K-4 serdülő fiú 500 m 2. Mol-
nár András-Kapczár Ádám-Bodnár Bence-
Gál Sándor, K-1 ffi ifi 1000 m 6. Pócsi
Alex, K-1 ffi U23 1000 m 3. Lőrincz Tibor,
K-4 serdülő fiú 1000 m 3. Molnár András-
Kapczár Ádám-Mándity Csaba-Bodnár
Bence, K-2 ffi U23 1000 m 1. Lőrincz
Tibor-Pócsi Alex, K-4 serdülő fiú 4000 m
2. Molnár András-Kapczár Ádám-Fekete
Zalán-Gál Sándor, K-2 serdülő fiú U15
4000 m 3. Mándity Csaba-Bodnár Bence,
K-1 serdülő leány U15 4000 m 8. Sárga
Petra, K-1 kölyök fiú U14 4000 m 9.
Sándor Richárd, Mk-4 gyermek leány 2000
m 6. Vitos Zsófia-Makrányi L.-Makrányi
N.-Zöldi Cs., K-1 serdülő fiú 3x200 m váltó
3. Molnár András-Bodnár Bence-Gál
Sándor, K-1 serdülő fiú 3x200 m váltó 10.
Kapczár Ádám-Mándity Csaba-Fekete
Zalán.

*
Az olaszországi Auronzo adott otthont az
idei sárkányhajó Európa-bajnokságnak és
a sárkányhajó klubcsapat kontinensvia-
dalnak is. Rakusz Éva, a TVSE masters
versenyzője a magyar válogatott és az
Óbudai Sárkányhajó Egyesület színeiben
7 arany és egy ezüstérmet szerzett egység
tagja volt. A magyar küldöttség 80 érmet
gyűjtött be az EB-n.

Az elmúlt héten, pénteken megkezdte a felkészü-
lést a 2015/2016-os NB III-as bajnoki évadra az FC
Tiszaújváros együttese. Együd Andrástól, az egye-
sület újdonsült elnökétől érdeklődtünk a jelenlegi
helyzetről.

- Kezdeném talán azzal, hogy a csapat tavaly Termálfürdő FC
Tiszaújváros néven szerepelt a bajnokságban. A jövő évi név-
használatról még nem sikerült megállapodnunk az illetékesek-
kel. Jelen pillanatban minden szinten a tárgyalások és az egyez-
tetések folynak. Bocsi Zoltán vezetésével kezdődött meg a fel-
készülés. Vele már szóban megállapodtunk, úgy gondolom a
stáb: Molnár Zoltán kapusedző, Gulácsi Tamás, technikai vezető
és Hegedűs Zoltán gyúró is marad a csapat mellett. A 20 csapatra
nőtt mezőny miatt az évadnak a tavalyi 20 helyett most 22 fős ke-
rettel vágunk neki. Természetesen az időszaknak megfelelően
nagy a jövés-menés a csapat háza táján. Az biztos, hogy Kovács
Péter távozik, más csapatban folytatja pályafutását. Lippai Gergő
külföldön vállalt munkát, Roza László befejezte, valamint
Patalenszki József és Tóth Tamás sincs már a keretben. Több lab-
darúgó eddig nem jelentette be véglegesen távozását. Tudomá-
som szerint vannak, akik más egyesületekkel is tárgyalnak.
Jelenleg érvényes szerződése még senkinek sincs, az elmúlt
évekhez hasonlóan most is csak addig nyújtózunk, ameddig a ta-
karónk ér. Ennek megfelelően tesszük meg ajánlatainkat a játé-
kosok felé. Az edzésekre folyamatosan érkeznek a próbajáté-
kosok. Szeretnénk minél hamarabb a hiányposztokra új játéko-
sokat igazolni. Természetesen csak olyanokat, akik erősítést je-
lentenek a gárda számára. Folynak a tárgyalások az utánpótlás
edzőkkel, így még nem tudni, milyen csapat irányítja majd a fi-
atalokat. A vezetőedzővel egyeztetve szeretnénk minél hamarabb
végleges keretet, hogy a bajnoki rajtra összerázódjon a csapat. -
summázta az eddig történteket Együd András.
Az első edzőmérkőzését hazai környezetben július 11-én, szom-
baton 9.30 órakor az NB III-as Kazincbarcika együttesével játsz-
sza csapatunk, majd július 15-én, szerdán, Abaújszántón a szintén
NB III-as Nyíregyháza lesz az ellenfél.

Még csak 54 az a 60

Hivatalosan is véglegessé vált, hogy elfogadták az FC Tiszaúj-
város felnőtt labdarúgó csapatának nevezését az NB III
2015/2016-os szezonjára. Az MLSZ első körben egyelőre 54 csa-
pat jelentkezését fogadta el. A versenykiírás szerint a résztvevő
csapatok létszáma hatvan, három 20 fős csoportokra elosztva. A
feltöltésről, a végleges névsorról, a létszámról a napokban dön-
tenek az MLSZ-ben.
Az 54 elfogadott nevezés:
Eddig is az NB III-ban játszó klubok: III. ker. TVE, Balatonfüredi
FC, BKV Előre, Bölcskei SE, Cigándi SE, Csepel FC, FC Dabas
SE, Dorogi FC, Diósdi TC, Dunaharaszti MTK, Mosonmagyar-
óvári TE, ESMTK, Gyulai Termál FC, FC Hatvan, Jászberény
FC, Kazincbarcikai SC, Kozármisleny, Monori SE, Nyírbátori
FC, Putnok FC, Rákosmenti KSK, REAC, Sárvár FC,
Szentlőrinci SE, Szekszárdi UFC, SZEOL SC, Tatabánya FC, FC
Tiszaújváros, Újbuda.
NB I-es klubok második csapatai: Békéscsaba 1912 Előre, Bp.
Honvéd FC, Diósgyőr FC, DVSC, FTC, Haladás, MTK
Budapest, Paksi FC, Puskás Akadémia FC, Újpest, Videoton.
Az NB I-ből érkező csapatok: ETO Futsal Kft., Kecskeméti TE,
Nyíregyháza Spartacus FC, PMFC.
NB II-es kiesők: Cegléd, Kaposvári Rákóczi.
Megyei bajnokok: Andráshida LSC, Csornai SE, Érdi VSE, Hód-
mezővásárhelyi FC, Komlói Bányász SK, Pénzügyőr SE, Somos-
kőújfalu SE, Tállya Községi SK.

A szponzoroknak és a Tiszaújvárosi Tenisz Club tagjainak segít-
ségével sikerült megrendezni Tiszaújvárosban az országos vidék
szeniorbajnokságot. A versenyre 73 férfi és 21 hölgy nevezett.
Egyéniben 7, illetve 3, párosban 4, illetve két korcsoportban. A
legidősebb versenyző már betöltötte a 82. életévét is. A tiszaújvá-
rosi klubot 12 férfi és 4 női versenyző képviselte a korosztályos
mezőnyökben, és az alábbi eredményeket érték el:
Egyéni, férfiak: 35+: 1. Gyuris Norbert, nők: 35-45: 2. Mester
Brigitta, 55+: 3. Pásztor Jolán.
Párosok, férfiak: +100: 3. Dr. Kosztka Imre-Dr. Varga Róbert
(Kazincbarcika).
+120: 1. Kiss László-Prókai Pál, 3. Dr. Molnár Tibor-Gyuris
János.
Vegyes páros: +110: 3. Pásztor Jolán-Csorba Zoltán (Miskolc).

Tenisz

A kor nem számított

Címeres mezben, a piros-fehér-zöldre festett hajóban aratta Európa bajnoki győ-
zelmét Bragato Giada.

Labdarúgás

Megkezdődött
a felkészülés
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