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A szorgalmas, tevékeny élet a hosszú élet titka - vallja Marika néni.

Nyári fieszta

Internetterasz a könyvtárban
A Széchenyi úton, a Hamvas
Béla Városi Könyvtár Hely-
történeti Gyűjteményének be-
járatánál két laptop várja
azokat, akik az árnyékba hú-
zódva ingyen akarnak rá-
csatlakozni a világhálóra.

Nem csak számítógépen, hanem okostele-
fonon is elérhető a könyvtár wifi hálózata
október 15-ig bárkinek, térítésmentesen.
A könyvtári napokon már többször is „ki-
települt”az épület elé az a különleges ká-
véház, ahol verseket, dalokat, egyszóval
költészetet kínáltak az étlapon a vendé-
geknek. Hasonló a mostani nyári élmény
is, legalábbis ránézésre, hiszen asztalok,
székek kínálják hellyel az arra járókat, s
feliratok hirdetik a netezési lehetőségeket.
A szolgáltatás persze egészen más, mint
az irodalmi kávéházban, hiszen itt min-
denki magának tölti meg tartalommal az
internetteraszon töltött perceit.
- Ilyenkor nyáron nagyon sok turista sétál
a városban, nekik is kínáljuk ezt a lehető-
séget, egyben ezzel népszerűsítve a
könyvtár szolgáltatását is - mondja Tóthné
Hegyi Judit, a Hamvas Béla Városi
Könyvtár módszertani csoportvezetője. -

De nem csak netezni lehet, hanem folyó-
iratot is lehet olvasni, sőt elvihető ingyen
könyvek is vannak, melyeket adomány-
ként kaptunk, vagy már töröltük a könyv-
tár állományából. Egyelőre még csak
néhány napja nyitott meg a „terasz”, de
már vannak érdeklődők, főleg délutánon-
ként ülnek le ide, és sokan nézelődnek,

hogy mi is ez. A könyvtár minden nyáron
bezár két hétre, ez most július második
fele lesz, ám ettől függetlenül az internet
továbbra is elérhető a hírlapolvasóban.
Ezt az új szolgáltatásunkat a könyvtár
nyitvatartási idejében kínáljuk, ha sikeres
lesz, akkor megtartjuk, és jövőre jön a
folytatás.

A netezés mellett folyóiratokat is lehet olvasgatni a teraszon.

95. születésnapját ünnepelte özv. Hocsák Sándorné
július 16-án. Marika nénit Bráz György polgár-
mester és dr. Juhos Szabolcs jegyző is felköszön-
tötte a jeles nap alkalmából, átadva a város aján-
dékait az ünnepeltnek.

Marika néni 1920-ban Selmecbányán született, aktív korában
volt pénztáros a postán és gondnok több munkásszálláson.
Három gyermeke: Melánia, Sándor és Róbert, 6 unokája és 15
dédunokája is köszöntötte a születésnapján. Marika néni 58 éve
él Tiszaújvárosban, 43 éve nyugdíjas. Mint mondta, szeret itt
élni, szereti a környezetét, a szomszédokat, ismerősöket. Napjai
most olvasással és rajzolással telnek, régebben gobelinképeket
készített, ezek díszítik most is a lakás falait. Gyermekkoráról
szólva elmondta, gyönyörű környezetben, jó levegőn, hegyek kö-
zött élt.
- Mindig szeretet vett körül, ez ad erőt - mondja Marika néni, aki
hozzáteszi: szorgalmas, tevékeny életem volt, ez a hosszú élet
titka.
Három éve már, hogy folyamatos ellátásra szorul otthonában, ezt
a gondoskodást köszöni meg gyermekeinek, orvosainak és ápo-
lóinak: Icának és Irénkének.
Születésnapján előkerülnek a régi fotóalbumok, régi emlékek.
Gyermekei mesélnek a selmecbányai időkről, az ideköltözésről,
és egy tizenöt évvel ezelőtti kirándulásról: Marika néni 80. szü-
letésnapján az egész család ellátogatott Selmecbányára.
Az ünnepelt csak mosolyog, szeme csillog a boldogságtól. To-
vábbi ilyen élményeket és éveket, jó egészséget kívánunk neki
mi is!

Védik a növényzetet is

Parkolók, járdák épülnek

Új köntösbe öltözik a Bartók Béla út. Ez a legjelentő-
sebb a Tiszaújvárosban jelenleg zajló közterületi mun-
kálatok közül. Az igencsak leromlott állapotú járdákat
térkővel burkolják, a bal oldalon ráadásul új nyomvo-
nalon, nem az úttest mellett, hanem a parkolók külső
oldalán lesz a gyalogjáró. Ezen az útszakaszon -

ahogy városszerte több helyen - gondot okoz a parko-
lás. Ennek orvoslására mintegy 20 parkolóhely léte-
sül az egyirányú utca menetirány szerinti bal oldalán.
Ezek kialakításakor a tervezők ügyeltek arra is, hogy
minél kevesebb zöldterület, fa essen áldozatául a két-
ség kívül szükséges bővítésnek.

Marika néni 95 éves

„Mindig szeretet
vett körül”

Az önkormányzat nevében Bráz György polgármester és dr. Juhos
Szabolcs jegyző köszöntötte az ünnepeltet.
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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

Vasárnap 8:30 Szent Liturgia Nagycsécsen, 9:30 Sajószögeden,
11:00 Tiszaújvárosban. 17:00 vecsernye. Hétfőn 8:00 Szent Li-
turgia Nagycsécsen.
Templomunk címünnepét augusztus 6-án, az Úr színeváltozá-
sának napján tartjuk. Ezen a napon Kicsák György atya velünk
ünnepli pappá szentelésének 25. évfordulóját. Mindenkit sok
szeretettel hívunk és várunk a 17:30-kor kezdődő Szent Litur-
giára.
„Ne engedjük, hogy a bűn elválasszon Krisztustól! Amikor azt
hisszük, szeret bennünket, és szeretjük őt, nem érezzük ide-
gennek vagy távolinak magunkat tőle, még akkor sem, ha vét-
kezünk. Elnyertük a szeretetét, és bárhogyan viselkedünk is,
tudjuk, hogy szeret minket.”
(Áthoszi Szent Porfíriosz atya).

Bátorság
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 26-ig (vasárnapig) az
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. u. 17., tel.: 49/540-688),
majd július 27-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út
1/A., tel.: 20/20/400-1952) 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.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

BALYI ISTVÁN
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,

gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

„Nem foghatjuk már dolgos két kezed,
Nem simogathatjuk őszülő fejed,
Nem tekint már ránk aggódó szemed,
Marad a csend, mindent köszönünk neked.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a napra,
amikor a szeretett férj, édesapa, nagyapa,

BODOLAI MIHÁLY
10 éve itt hagyott bennünket.
Emléke szívünkben örökké él.

Felesége, lánya és a gyászoló család

Harmadszor rendezte meg a
Tiszaújvárosi Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat a Masi-
nafesztivált.

Tiszaszederkény határában állítottak szín-
padot és sátrakat, körülötte üstben, bog-
rácsban főttek az ebédnekvaló fogások. A
szabadtűzön készült finomságok mellett
egy hagyományos roma étel is sült a spar-
helten, - vagyis a masinán, - a vakaró.
Húsz kiló liszt, egy zacskó szódabikar-
bóna és egy kiló só - ennyi alapanyagot
kapott Tóth Béláné, aki immár harmadik
éve egész napos vakaródagasztásra és -sü-
tésre szakosodott. Míg a többiek birka-
pörköltet, gulyást főztek a bográcsban,
addig ő a hagyományos roma ételt készí-
tette.
- Minden évben itt vagyok, sütök, főzők,
jól szórakozok - mondja tésztagyúrás köz-
ben. - Sokféle neve van ennek az egyszerű
ételnek: vakarcs, vakaró, roma „kenyér”,
bodag, bodak, ki hogy hívja. Nálunk leg-
inkább vakaró. Így magában is szokták
enni, de nagyon finom sült szalonnával,
hagymával, tojással megrakva is. Sok
konyhában még ma is van masina, ezen
főznek a családok.

Budai Vencel és felesége krumpligulyás
alatt rakott tüzet.
- Ma körülbelül tíz emberre főzünk itt a

szabadban – mondja Budai Vencel. - A
roma önkormányzattól kaptunk minden
hozzávalót ingyen: húst, zöldségeket, fű-
szert. Mellé vakarót fogunk enni, tudja azt
a hagyományos roma ételt, amit kenyér
helyett rakunk az asztalra. Régen a leg-
szegényebb családokban mindig ez volt a
kenyér, hiszen ez olcsó és gyorsan elké-
szíthető. Sok helyütt még ma is ezt eszik,
olykor mi is sütünk otthon, hiszen nem
mindig jut pénz kenyérre.
- A vakaró a szegénységet jelképezi, akkor
sütötték, amikor nem volt kenyér - mondja
Farkas Sándor, a roma nemzetiségi ön-
kormányzat elnöke. - Sajnos még ma is
sok család gyúrja, és nem csak a hagyo-
mányőrzés miatt, hanem a szegénység
okán. Évente sok rendezvényt szervezünk
a helyieknek, ezzel is segítve őket, ez a
nyári Masinafesztivál az egyik ilyen. Most
is körülbelül ötszázan jelezték érkezésü-
ket, és főzni is sokan kijöttek. Minden in-
gyen van, a ringlispil, a játékok, az enni-
és innivaló is. Együtt vagyunk, jól érezzük
magunkat, délután még koncert is lesz itt
a színpadon.

Délidőben ajándékot osztottak a gyere-
keknek. A Baptista Szeretetszolgálat hasz-
nált, de még jó állapotú játékokat juttatott
el a szederkényi fiataloknak. A felnőttek
ingyen csapolt sört kaptak, és maguknak
főztek azokból a nyersanyagokból, me-
lyeket támogatásként kaptak a nemzeti-
ségi önkormányzattól, a Tiszaújvárosi
Roma Polgárjogi Mozgalomtól és a Ti-
szaújvárosi Cigány Nagycsaládosok Szer-
vezetétől.

berta

Szegények kenyere Szederkényben

Vakaró sült a masinán

Készül a krumpligulyás.

Tóth Béláné vakaródagasztásra, - sütésre
„szakosodott”.

Köszönetek
A Tiszaújvárosi Cigány Nagycsaládo-
sok Szervezete köszönetét fejezi ki a
PROFI Húsboltnak a Masinafesztivál-
hoz nyújtott adományért.

Barna Gyula elnök
*

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat köszönetét fejezi ki a
HBH Söröző tulajdonosának a Masina-
fesztiválon nyújtott szíves közreműkö-
désért, egyben megköszöni a 15 főnek
a szervezői munkát.

Farkas Sándor elnök
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Főzés nélkül elkészíthető leves kánikulai napokra.
Hozzávalók / 6 adag:
1 l narancslé (100 %-os), 2 dl habtejszín, idényjellegű friss gyü-
mölcsök tetszés szerint (sárgadinnye, meggy, málna, ribizli, stb.),
1 citrom, cukor vagy méz, ízlés szerint, 1/2 l szénsavmentes ás-
ványvíz
A narancslevet egy nagyobb tálban összekeverjük a tejszínnel
(nem kell habbá verni), vízzel, citromlével és tetszőleges édesí-
tőszerrel (méz, cukor), ízlés szerint édesítjük. Hozzáadjuk a meg-
tisztított, felaprított gyümölcsöket (érdemes előző este elkészíteni,
hogy az ízek összeérjenek), és jól behűtve tálaljuk. Tálaláskor te-
hetünk bele jégkocka tartóban lefagyasztott narancslevet is.

Hozzávalók:
25 dkg cukrozott tetejű babapiskóta ( mert ez jobban puhul ), 5
dl tejföl, 5 dl tejszín, 2 db citrom, 12 ek. cukor, 1 cs. vaníliás
cukor
A tejfölt keverjük ki a kétféle cukorral, és keverjük bele a citro-
mok reszelt héját és levét. A tejszínt kemény habbá verjük, majd
óvatosan beleforgatjuk a citromos krémbe. Egy jénai tál alját ki-
rakunk babapiskótával, rákenjük a fele krémet, majd ismét egy
sor piskóta jön, és a tetejére simítjuk a maradék citromos krémet.
Citromgerezdekkel és -levélkével díszítjük. Egy éjszakára hű-
tőbe tesszük.
Nagyon finom, könnyen elkészíthető sütés nélküli sütemény.

Hozzávalók:
25 dkg tészta, 25 dkg csirkemell, 10 dkg bacon, 2 gerezd fok-
hagyma, 8 darab koktélparadicsom, 1,5 dl főző tejszín, 2-3 levél
bazsalikom, 1 kaliforniai paprika, olaj, só,bors
A tésztát enyhén sós vízben megfőzzük, leszűrjük, majd tegyük
félre. A bacont vágjuk kockára, majd egy kis olajon pirítsuk meg.
A csirkemellet kockázzuk fel, sózzuk ( nem kell nagyon, mert a
bacon sós ) borsozzuk, majd tegyük a sült bacon-höz pirulni.
Amíg minden oldala szépen megpirul, a tejszínbe törjük a fok-
hagymát, szórjuk bele a bazsalikomot, és keverjük össze. Ami-
kor a csirke már szépen megpirult, öntsük ezzel a tejszínes
öntettel nyakon, pár percig kevergessük, majd adjuk hozzá a
megfőtt tésztát, forgassuk össze, és amikor levesszük a tűzről,
adjuk hozzá a kaliforniai paprikát és a paradicsomot.

Az elmúlt napok időjárása
igazán próbára tette szerveze-
tünket és tűrőképességünket
is. Mindenki máshogy pró-
bálja elviselni a nagy mele-
get. Van, aki a hideg italokra
esküszik, és persze olyan is,
aki csak a vízparton tud hű-
sölni.

Ilyenkor nyáron - főleg az igazi kánikulá-
ban - érezhetően megnő a dinnyefogyasz-
tás. Nem feltétlenül azért, mert elsősorban
nyári csemege, hanem mert lédússága
miatt előszeretettel fogyasztjuk hűtve,
ezzel is felfrissítve magunkat.

Dinnye
minden mennyiségben

- Nagyon jól viszik most a görögdinnyét -
mondja Jakab Ferenc piaci eladó. - A vá-
sárlók leginkább a magyar dinnyét kere-
sik, igaz olyan is van, aki az import
dinnyét is szívesen fogyasztja. A vásárlási
szokások mostanában átalakulóban van-
nak. Aki egész dinnyét vesz, az a legtöbb
esetben a kisebbeket keresi - ezek olyan
8-10 kg-os méretűek. A nagyobbak 14 kg-
tól egészen 20 kilóig terjedhetnek, ezeket
a legtöbb esetben félbevágva viszik a
vevők. Ez több dolog miatt is lehet. Egy-
részt még nincs lent annyira az ár, más-
részt nem mindenki tud egyszerre elfo-
gyasztani egy 20 kg-os gyümölcsöt, még
akkor sem, ha családról van szó. A magyar
dinnyének átlagosan olyan 150 forint ki-
lója, de ez folyamatosan csökken a nyár
végéig. Az idei termés egyébként kifeje-
zetten jónak mondható. Igaz, a dinnyénél
valamit nagyon rosszul kell csinálni, hogy
ne legyen jó a termés.
Egyébként egyértelműen hat a vásárlási

szokásokra ez az időjárás. Ilyenkor az
egyéb gyümölcsöket nem is nagyon viszik
- csak a dinnyét. Például a sárgadinnye
sem fogy a nagy melegben annyira. Ez
minden bizonnyal a lédús gyümölcs hűsítő
hatásának köszönhető. Ez fordítva is igaz,
ahogy lehűl a levegő, vagy esős nyári
napok jönnek, a dinnyefogyasztás vissza-
esik.
Az említettek az országúti dinnyeárusí-
tásra is igazak, ott is inkább a kicsiket,
vagy a félbevágott nagyokat keresik. Van
még egy különlegesség - divatirányzat,
vagy hóbort - a sárga húsú görögdinnye
reneszánsza. Ez szinte egy az egyben
megegyezik a klasszikus vörös húsúval -
ízre, állagra, árra - csak sárga, vagy hal-
vány vöröses a belseje.

Savanykás élvezet

A másik közkedvelt hűsítő finomság a
fagylalt. A fagylaltozási szokások is erő-
sen megváltoznak a forró nyári napokon.
A tapasztalat mindenhol az, hogy napköz-
ben az emberek nem nagyon mennek ki az

utcára. Leginkább a délutáni órákban ke-
resik fel az utcai fagylaltozókat vagy a
cukrászdákat. De nem csak az időpontok
változnak ilyenkor, hanem az igények is.
Nagy melegben leginkább a savanykás,
frissítő jellegű ízek a keresettebbek. A kü-
lönlegességek, vagy példáül a klasszikus
csokoládé-vanília páros háttérbe szorul, és
a gyümölcsök lépnek előtérbe. Közülük
egyértelműen a citrom a sláger.
Szabó Tamás, a Castello cukrászda ügy-
vezetője is megerősítette, a nagy meleg
látványosan befolyásolja a vásárlási, cuk-
rászdába járási kedvet, szokásokat.
- Olyan 28-30 fokig jó nekünk, afölött az
emberek inkább már a strandra mennek -
mondja. - A terasz kihasználtsága is erő-
sen visszafogott ilyenkor, leginkább csak
a délutáni hűvösebb órákban kezdik a ven-
dégek újra birtokba venni a kültéri aszta-
lokat. Ilyenkor a sütemények is kicsit
háttérbe szorulnak, és a frissítő italok és a
fagylalt válik keresettebbé.

Lökd ide a sört!

S ha már frissítő italok! A forróság elvise-
lésében sokat segít a folyamatos folya-
dékbevitel, ami ráadásul egészségügyileg
is tanácsos. A felnőttek - főleg a férfiak -

esetében ez a sörfogyasztás növekedésé-
ben figyelhető meg.
- Ilyen melegben inkább a sör megy, mint
a rövidital - mondja Juhász Attila, a Zöld
Kroki Söröző üzletvezetője. - Ez mintegy
a duplája a normál hónapok sörfogyasztá-
sának. Jelenleg az ízesített söröket keresik
nagyon, legyen az alkoholmentes, vagy
alacsony alkoholtartalmú, s vannak, akik a
csapolt sörüket is ízesítve, például gyöm-
bérrel „hígítva” fogyasztják. Persze a
klasszikus csapolt sör sem ment ki a „di-
vatból”.
A sörfogyasztás intenzív emelkedése min-
den szórakozóhelyen tapasztalható a vá-
rosban. De nem csak a sör a sláger ilyen-
kor, hanem a könnyebb borok, és a ma-
gyar találmány, a fröccs is.
A strandon minden vendéglátóhely üze-
meltetője azzal szembesül a forró napo-
kon, hogy a víz közelségével nem elé-
gednek meg a fürdőzők, italhoz is nyúlnak
a felüdülés érdekében. Délig tart az „ital-
roham”, ezt követően az étel-ital arány ki-
egyenlítődik, majd a délutáni órákban
ismét az italforgalom a domináns.
Az elkövetkező napokra ismét kánikulát
jeleznek a meteorológusok, így érdemes
felkészülni a hétvégére akár folyadékkal,
akár hűsítő vízparti kirándulással. Diny-
nyével, sörrel, fagylalttal…

Dá

Citromos varázs

Csirkés tésztasaláta

Görög gyümölcsleves

Hűsítő nyári
receptek

Hogyan viseljük el a meleget?

Dinnyére sör, fagylalttal!

A nagyobb dinnyéket félbevágva viszik a vevők.

Azért csak a vízben az igazi! Akkor is, ha sokan vagyunk.

Fagyiban a citrom a sláger.

Sokan keresik az ízesített söröket, az
„ínyencek” azonban a hagyományos csa-
poltra esküsznek.
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Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közte-

rületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő,
rendkívüli események bejelentésére szolgáló tele-

fonszámot működtet.
A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra

beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hiba-
elhárítást végez,

üzenetrögzítő rögzíti.

Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

MOLNÁR ISTVÁN
a 8. sz. választókerület képviselője

2015. július 29-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 Lakos-
ságot, hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon le-
hetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A

hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órá-
jában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Pol-

gármesteri Hivatal megteszi a szükséges
intézkedéseket.

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

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

A jármű adatai:
Márka: Ford
Típus: Transit VAN 2.0 TD
Hengerűrtartalom: 1998 cm3
Teljesítmény: 67 KW
Hajtóanyaga: Diesel
Váltó: mechanikus
Tényleges km futás: 193.238 km
Gyártási év: 2002.03.05.
Eddigi tulajdonosok száma: 1
Műszaki érvényességi idő: 2016.01.16.
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ gépkocsija árverésen kerül érté-
kesítésre a kihirdetett alapárról induló sza-
bad licitálással.
A licit induló összege (alapár): bruttó
900.000,- Ft

Az árverésen a licitlépcső: 10.000,- Ft
A gépkocsi megtekintési lehetősége:
A gépkocsi személyes megtekintésére
2015. július 31-én 9.00 órakor van lehető-
ség.
A megtekintés helye: Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központ, Kazinczy Kö-
zösségi Ház, Tiszaújváros, Kazinczy út 3.
sz.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési lap;
- a pályázó árverésen való személyes,
vagy a pályázó törvényesen meghatalma-
zott képviselőjének jelenléte;
- 50.000,- Ft összegű kaució befizetése.
Jelentkezési lap benyújtásának határideje,
helye:

Határidő: 2015. augusztus 07. 12.00 óra.
Helye: Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ Titkárság, Tiszaújváros, Bethlen
Gábor út 7. sz. 119/1. sz. iroda.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
06-49-548-327.
Árverés ideje, helye:
Ideje: 2015. augusztus 10. 11.00 óra.
Helye: Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ, Kazinczy Közösségi Ház, Tisza-
újváros, Kazinczy út 3. sz. 73/1. sz. iroda.
Az árverés nyertese a legmagasabb ár-
ajánlatot tevő, aki a vételárat egy összeg-
ben, a szerződéskötést követő 15 napon
belül köteles megfizetni.

Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ

Árverési hirdetmény

Használt gépkocsi értékesítése

Tűzvédelem az aratás idején is
A nyári betakarítási munkák amellett, hogy
nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazda-
ságban dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is.
Kellő körültekintéssel kell felkészülni, külö-
nösen fontos a betakarítási munkálatokban
résztvevő erőgépek tűzvédelme, az aratásra,
illetve a tarló- és növényi hulladékok égeté-
sére vonatkozó szabályok ismerete, betartása.
Ezeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzat-
ról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tar-
talmazza.
A mezőgazdasági erő- és munkagépek,
illetve az aratás tűzvédelmi szabályai
A szabályok betartása különösen fontos,
évente több száz mezőgazdasági tüzet - ga-
bonatábla-tüzet, valamint kazal-, illetve
boglyatüzet - kell eloltaniuk a tűzoltóknak.
A kalászos termény betakarítási, kazlazási,
szalmaösszehúzási és bálázási munkáiban
csak a tűzvédelmi követelményeknek meg-
felelően, legalább 1 db 21A és 113B vizs-
gálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó-
készülékkel is ellátott erő- és munkagép, va-
lamint egyéb jármű vehet részt, amelynek
tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást
megelőzően az üzemeltető elvégezte. A
jármű megfelelőségéről szemle során kell
meggyőződni. Ennek tervezett időpontját
ötnél több mezőgazdasági járművet érintő
műszaki ellenőrzés esetén tíz nappal előbb
írásban az illetékes katasztrófavédelmi ki-
rendeltségre be kell jelenteni. A szemléről
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek egy
példányát a járművön el kell helyezni.
Kötelező az akkumulátorok megfelelő vé-
dőburkolása, illetve a kipufogó és a szikra-
törő éghető anyagoktól való megtisztítása
legalább naponta egyszer. Figyelni kell arra
is, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag
vagy a hidraulika-folyadék, mert ez nagyban
segítheti egy esetleges tűz terjedését. A jár-
műveken nyílt láng használatával járó kar-
bantartást, javítást nem szabad végezni
gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló
területén, hiszen e munkák során üzemanyag
folyhat el, amelyet a nyílt láng meggyújthat.
Az aratást lehetőleg közút, illetőleg vasút-
vonal mentén kell először elvégezni, ezek
mellett legalább három méter széles védő-
szántást kell kialakítani. Ugyanilyen vé-
dőszántást kell készíteni akkor, ha a
munkaszünet idejére a kombájnt nem tud-
ják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15

méter távolságban leállítani. A munkála-
tok közbeni dohányzás veszélyeit is fon-
tos szem előtt tartani, gabonatáblán még a
járművek, erő- és munkagépek vezetőfül-
kéiben sem szabad dohányozni. Az aratás
idejére a gabonatáblától legalább 15 mé-
terre lehet dohányzó helyet kijelölni, ott
vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.
A szalmaösszehúzást és kazlazást végző
erőgépek csak olyan távolságra közelíthe-
tik meg a szalmát és a kazlat, hogy az ne
jelentsen gyújtási veszélyt, ugyanis az erő-
gépek kipufogócsöve könnyen lángra lob-
banthatja a száraz szalmát. Az összehúzott
szalma alapterülete nem haladhatja meg az
ezer négyzetmétert, és a szabadban össze-
rakott kazlak között legalább húsz méter
távolságot kell tartani, vasúti vágánytól
legalább száz, közúttól és erdőtől legalább
huszonöt méterre kell elhelyezni ezeket.
A tarló- és a növényi hulladék égetésé-
nek szabályai
Magyarországon évtizedek óta végeznek
tarlóégetést, melynek egyik oka a mono-
kultúrás termelés. Ez azt jelenti, hogy a
gabonavetést követő évben is gabona
kerül ugyanazon táblába, így a növény
gombabetegségei fokozottabban megje-
lennek. A gombabetegségek elleni véde-
kezés jelentős mennyiségű növényvédő
szer alkalmazásával jár. Ennek kiváltására
alkalmazott olcsóbb módszer a tarlóége-
tés. A levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII. 23.) kormányrendelet azonban egy-
értelműen tiltja a lábon álló növényzet,
tarló és növénytermesztéssel összefüggés-
ben keletkezett hulladék nyílt- téri égeté-
sét. Ettől az előírástól azonban jogszabály
eltérően is rendelkezhet. A kormányren-
delet megsértése esetén a tarlóégetés kör-
nyezetvédelmi bírsággal sújtható.
Amennyiben jogszabály lehetőség ad a
tarló égetésére, az irányított égetés kereté-
ben végezhető, azonban az égetés meg-
kezdése előtt legalább 10 nappal a kataszt-
rófavédelmi kirendeltség engedélyét kell
kérni. Az engedély kérése során meg kell
adni:
a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal
vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett
befejezésének időpontját (év, hónap, nap,
óra, perc),

d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát -
legfeljebb 10 hektár,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy
nevét és címét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályo-
zására tervezett intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbter-
jedésének megakadályozására készenlét-
ben tartott eszközök felsorolását.
A tűzvédelmi hatóság az engedélyt 5
napon belül elbírálja.
Az égetés során az alábbi szabályokat be
kell tartani. A tarlót egyidőben minden ol-
dalról meggyújtani tilos, biztosítani kell
ugyanis a vad elmenekülési lehetőségét.
Csak tarlómaradványt lehet égetni, szal-
mát erre felhasználni tilos. Legalább há-
rom méter széles, de facsoportok, erdők
mellett már hatméteres védőszántást kell
alkalmazni. Lábon álló gabonatábla mel-
lett még védőszántás alkalmazása esetén
is tilos tarlót égetni. 10 hektárnál nagyobb
területek égetését szakaszosan kell végre-
hajtani, az egyes szakaszokat védőszán-
tással kell egymástól elválasztani. Egy-
szerre csak egy szakasz égethető. Az égetés
idején a területnagyságától függetlenül a tűz-
oltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott,
megfelelő létszámú, kioktatott személy jelen-
létéről kell gondoskodni, és legalább egy trak-
tort ekével a helyszínen készenlétben kell
tartani.Atűz őrizetlenül nem hagyható, illetve
ha már nincs rá szükség, azt el kell oltani.Az
égetés után a területet át kell vizsgálni, és az
izzó, parázsló részeket el kell oltani.
A tarlóégetések során a tűzvédelmi ható-
ság ellenőrzi, hogy megtörtént-e az irá-
nyított égetés engedélyezése. Az előírások
megsértése esetén a terület tulajdonosa, il-
letve az égetést végző ellen eljárás kezde-
ményezhető.
A fenti szabályok azért vannak, hogy meg-
gondolatlanság, felelőtlenség miatt ne
vesszen kárba az egész éves mezőgazda-
sági munka, a termés.

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket,
hogy 2015. augusztus 26-án (szerdán)

informatikai átállás miatt
a Tiszaújvárosi Járási Hivatal

Okmányirodai Osztálya
ZÁRVA tart!
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A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda pályázatot hirdet 2 fő peda-
gógiai asszisztensi álláshely betöltésére, határozatlan időre szóló ki-
nevezéssel.
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 oklevélmásolatot,
• 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: pedagógiai
asszisztens.

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

Pályázati felhívás

Pedagógiai asszisztensi
állás

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
1 fő dajka álláshely betöltésére, határozatlan időre szóló ki-
nevezéssel.
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 bizo-
nyítvány 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 Humánszolgáltató Köz-
pont Gyermekjóléti Szolgálata (cím: 3580
Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot
hirdet 1 fő részére családgondozó munka-
kör betöltésére, Gyermekjóléti Szolgálat-
nál.
Feladatai:
- családgondozás,
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek,
krízishelyzetek kezelése,
- bővebben: 1997. évi XXXI. törvény,
15/1998. NM rendelet.
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú képesítés – 15/1998. NM ren-
delet 2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellátá-
sok – családgondozóra vonatkozó képesí-
tési előírások valamelyike,
- felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások),
- felhasználói szintű levelező rendszerek
használata.

A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolata,
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem ré-
gebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a
Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfe-
lelően,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati a-
nyagban foglalt személyes adatok pályá-
zati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez,
- nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi
XXXI. törvény 11/A. § (8) bekezdésben
meghatározott kizáró okok nem állnak
fenn.
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központba, Poropatich Péter in-

tézményvezetőhöz kell eljuttatni, Tiszaúj-
város, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak
a pályázati feltételekben felsorolt valam-
ennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező
esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázat azonosító
számát: 2066/2015., valamint a munkakör
megnevezését: családgondozó.
A pályázat kiírója fenntartja magának a
jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telenné nyilváníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje
2015. július 28.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2015. augusztus 05.
Az állás az elbírálást követően azonnal be-
tölthető.
Apályázattal kapcsolatban érdeklődni Poro-
patich Péter intézményvezetőnél a 49/548-
190-ös telefonszámon lehet. A pályázati
felhívás az NKI honlapján 2066/2015. azo-
nosító számon 2015. július 13-án jelent meg.

Álláspályázat

Családgondozó munkakör

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

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

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
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Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekez-
désében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésé-
ben meghatározott feladatkörében eljárva a kö-
vetkezőket rendeli el:

1. A támogatás célja, formái
1. § (1) Az első lakáshoz jutók pénzügyi támo-
gatásának célja a Tiszaújvárosban született, il-
letve hosszabb ideje a városban élő, itt dolgozó,
és letelepedni kívánó fiatalok első lakáshoz ju-
tásának elősegítése.
(2) Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása
egyszeri kamatmentes visszatérítendő és vissza
nem térítendő támogatás formájában nyújtható.A
visszatérítendő és vissza nem térítendő támoga-
tás csak együttesen kérelmezhető. A támogatás
első lakástulajdon megvásárlásához használható
fel.

2. A rendelet személyi hatálya
2. § A rendelet személyi hatálya kiterjed a nagy-
korú magyar állampolgárokra, a bevándorolt, le-
telepedett, hontalan, a magyar hatóság által
menekültként vagy oltalmazottként elismert fiatal
házasokra, élettársi kapcsolatban élő, gyermekét
egyedül nevelő, vagy egyedül élő személyekre.

3. Értelmező rendelkezések
3. § E rendelet alkalmazásában:
1. Élettársi kapcsolat: közjegyzői okirattal vagy
hatósági bizonyítvánnyal igazolt kapcsolat.
2. Együttköltöző: a támogatást kérelmező és a
Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatá-
rozott hozzátartozók, akik a támogatással vásá-
rolt lakásba költöznek.
3. Nem tekinthető biztosítottnak a visszafizetés,
különösen, ha egyik kérelmező sem rendelke-
zik legalább 3 hónapos munkaviszonnyal vagy
más foglalkoztatási viszonyból származó jöve-
delemmel.
Nem tekinthető a visszafizetés biztosítottnak
akkor sem, ha akár mindkét fél, akár az egyik fél
fennálló munkaviszonya ellenére a kérelem be-
nyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó
havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
250%-át, kivéve, ha a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2.
pontjában meghatározott hozzátartozók valame-
lyike nyilatkozatban vállalja a törlesztő részletek
megfizetését és jövedelemigazolással igazolja,
hogy olyan jövedelemmel rendelkezik, mely biz-
tosítja a visszafizetést.
4. Jövedelem: jövedelem alatt a szociális igaz-
gatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) be-
kezdés a) pontjában foglaltakat kell érteni.

4. A támogatásban részesíthetők köre
4. § (1) Első lakástulajdon megszerzéséhez tá-
mogatásban részesíthető az a szociálisan rászo-
ruló, Tiszaújváros közigazgatási területén lakást

vásárolni szándékozó kérelmező, aki
a) a kérelem benyújtásának időpontjában – há-
zastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél
– a 40. életévét még nem töltötte be, és
b) házastársak, élettársak esetén legalább egyi-
kük
ba) Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy tartózko-
dási hellyel, vagy
bb) legalább egy éves tiszaújvárosi folyamatos
munkaviszonnyal
rendelkezik.
(2) Nem jogosult támogatásra a kérelmező, ha
a) a támogatásra irányuló kérelmében, illetve
vagyonnyilatkozatában olyan valótlan adatokat
közöl, melyek számára jogosulatlan előnyt je-
lentenek,
b) a támogatást nem Tiszaújváros közigazgatási
területén vásárolt lakáshoz kívánja felhasználni,
c) vagyoni és jövedelmi viszonyai alapján az
önkormányzati támogatás visszafizetése nem
biztosított,
d) saját maga, házastársa, élettársa 2 millió Ft
értéket meghaladó lakástulajdonnal vagy tulaj-
donrésszel rendelkezik, melyet adó- és értékbi-
zonyítvánnyal igazol,
e) első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában
házastársak, élettársak esetén legalább az egyi-
kük már részesült,
f) egyeneságbeli rokontól vásárolja a lakást,
g) egyedül élő és a havi nettó jövedelme meg-
haladja az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének a 600%-át, családos esetén az
egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az
500%-át,
h) a kérelem benyújtásakor a lakás vételárát tel-
jes egészében már kiegyenlítette,
i) az önkormányzat felé fennálló bármilyen adó-
vagy egyéb tartozással –házastársak, élettársak
esetén akár egyikük – rendelkezik.

5. A támogatás mértéke
5. § (1) Az első lakástulajdon megszerzése ese-
tén a kérelmező első lakáshoz jutók pénzügyi
támogatásaként legfeljebb 750 E Ft kamatmen-
tes visszatérítendő és 500 E Ft vissza nem térí-
tendő támogatásban részesülhet.
(2) A kamatmentes visszatérítendő támogatás
visszafizetésének időtartama a támogatási ösz-

szegnek megfelelően az alábbiak szerint alakul:
a) 100.000 Ft kamatmentes visszatérítendő tá-
mogatásig 1 év,
b) 101.000-300.000 Ft kamatmentes visszatérí-
tendő támogatásig 3 év,
c) 301.000-500.000 Ft kamatmentes visszatérí-
tendő támogatásig 5 év,
d) 501.000-750.000 Ft kamatmentes visszatérí-
tendő támogatásig 7 év.
(3) A támogatás teljes összegű visszafizetéséig
a visszatérítendő és vissza nem térítendő támo-
gatás biztosítására az önkormányzat javára jel-
zálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési
tilalmat kell bejegyeztetni. A jelzálogjog, vala-
mint az elidegenítési és terhelési tilalom ingat-
lan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről a
támogatási szerződés megkötését követően a
Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

6. A kérelem benyújtása
6. § (1) A első lakáshoz jutók pénzügyi támo-
gatása iránti kérelmeket az 1. melléklet szerinti
formanyomtatványon lehet benyújtani. A kére-
lem elbírálásához az alábbi iratok szükségesek:
a) a lakásvásárlást igazoló – 60 napnál nem ré-
gebbi – adásvételi szerződés,
b) a kérelmező és az együttköltöző családtagok
vagyoni és jövedelmi viszonyairól szóló igazo-
lások és egyéb, a kérelem elbírálásához szüksé-
ges nyilatkozatok,
c) a 4. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt fel-
tételek meglétét bizonyító igazolások,

d) annak igazolása, hogy a kérelmező az önkor-
mányzat felé fennálló bármilyen adó- vagy
egyéb tartozással nem rendelkezik.
(2) A kérelmeket március 1. és november 30.
közötti időszakban lehet benyújtani a Polgár-
mesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális
és Sport Osztályán. A kérelmek benyújtása min-
den évben az alábbiak szerint lehetséges:
a) március 1-jétől március 31-ig,
b) április 1-jétől május 31-ig,
c) június 1-jétől július 31-ig,
d) augusztus 1-jétől szeptember 30-ig,
e) október 1-jétől november 30-ig.

7. A kérelem elbírálása
7. § (1) Az első lakáshoz jutók pénzügyi támo-
gatásáról a 2. melléklet szerinti pontrendszer
alapján a polgármester a kérelem benyújtását
követő 60 napon belül dönt.
(2) A támogatás éves keretösszege a mindenkori
költségvetés lehetőségeinek függvényében ke-
rül meghatározásra, mely időarányosan kerül
felhasználásra. Amennyiben az adott időszakra
eső keret nem kerül felhasználásra, a maradvány
a következő időszakra átvihető.
(3) Amennyiben a beérkezett kérelmek alapján
megítélhető támogatás összege meghaladja a
rendelkezésre álló időarányos keret összegét, a
következő bírálati időszak keretéből a szüksé-
ges fedezet átcsoportosítható.
(4) A támogatásra való jogosultság elbírálása-
kor az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pont, a 4. § (1a)-

(1c) bekezdés és a 10. § (2)-(6) bekezdés
rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. A támogatás folyósításának rendje
8. § (1) A támogatott köteles az első lakáshoz
jutók pénzügyi támogatását megállapító határo-
zat kézhezvételét követő 60 napon belül támo-
gatási szerződést kötni az önkormányzattal.
(2) A támogatási szerződésnek a támogatóra, va-
lamint a támogatott személyekre vonatkozó
adatokon kívül tartalmaznia kell:
a) a támogatás jogcímét és összegét,
b) a támogatás biztosításának és visszafizetésé-
nek feltételeit,
c) a szerződésszegés jogkövetkezményeit.
(3) A támogatás kizárólag a támogatott által vá-
lasztott pénzintézet központi számlaszámára
utalható át a pénzintézeti hitelszerződés máso-
latának becsatolását követően.
(4) A támogatás kiutalására a támogatás vissza-
fizetését biztosító, az önkormányzat javára
szóló jelzálogjog, valamint elidegenítési és ter-
helési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzését követően kerül sor.
(5) A támogatás a támogatási szerződés megkö-
tésétől számított 3 hónapon belül vehető igénybe.
E határidő eredménytelen leteltét követően az
első lakáshoz jutók pénzügyi támogatását meg-
állapító határozat visszavonásra, illetve a támo-
gatási szerződés megszüntetésre kerül. A határidő
leteltét követően igazolásnak helye nincs, azon-
ban a kérelem újból benyújtható.

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelete

az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról

A pénzügyi támogatás kamatmentes visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás formájában
nyújható.

Feltétel a legalább egy éves tiszaújvárosi folyamatos munkaviszony, vagy a tiszaújvárosi lakóhely,
tartózkodási hely.

A visszatérítendő támogatás legfeljebb 750 ezer, a vissza nem térítendő támogatás maximum 500
ezer forint lehet.
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9. A támogatás törlesztése, felhasználása,
részletfizetési kedvezmény
9. § (1) A kamatmentes visszatérítendő támoga-
tás visszafizetése alól felmentés nem adható.
(2) A támogatást a támogatási szerződésben
meghatározott időtartam alatt a támogatási szer-
ződés megkötését követő második hónaptól
kezdve minden hónap 15. napjáig havi egyenlő
részletekben kell visszafizetni.
(3) A támogatás folyósításáról, a törlesztő rész-
letek befizetéséről a Polgármesteri Hivatal nyil-
vántartást vezet. A nyilvántartás alapján ellenőrzi
a határidőre történő befizetések megtörténtét,
mulasztás esetén késedelmi kamatot számol fel.
(4) Fizetési késedelem esetén a támogatásban
részesülők a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) sze-
rinti késedelmi kamatot kötelesek megfizetni.
(5) A kamatmentes visszatérítendő támogatás
visszafizetését követően a jelzálogjog és az
annak biztosítására bejegyzett elidegenítési és
terhelési tilalom törléséről a Polgármesteri Hi-
vatal 21 napon belül gondoskodik.
(6) A támogatások futamidő lejárta előtti, egy
összegben történő visszafizetése az alábbiak
szerint engedélyezhető:
a) a futamidő felének letelte előtt a visszatérí-
tendő támogatás fennmaradó részét és a vissza
nem térítendő támogatás időarányos részét a
mindenkori jegybanki alapkamattal növelten
kell visszafizetni,
b) a futamidő második felében a visszatérítendő
támogatás fennmaradó részét és a vissza nem té-
rítendő támogatás időarányos részét kamatmen-
tesen kell visszafizetni.
(7) A támogatás futamidő lejárta előtti visszafi-

zetését írásbeli kérelemre a polgármester enge-
délyezi.
10. § (1) A támogatást csak az e rendeletben, il-
letve a támogatási szerződésben meghatározott
célra lehet felhasználni.
(2) A visszatérítendő és vissza nem térítendő tá-
mogatást a támogatott egy összegben a min-
denkor érvényes jegybanki alapkamattal növelt
összegben köteles az önkormányzat részére
visszafizetni,
a) ha a támogatást meghatározott céltól eltérően
használta fel, vagy
b) valótlan tények közlésével, adatok elhallga-
tásával részesült a támogatásban, vagy
c) a támogatással érintett lakásra vonatkozó tu-
lajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba való
bejegyeztetéséről a támogatás megállapításától
számított 60 napon belül nem gondoskodik,
vagy
d) a futamidő alatt a Polgármesteri Hivatal tu-
domására jut, hogy a támogatással érintett in-

gatlanban nem tartózkodik életvitelszerűen.
(3) A (2) bekezdés d) pontjában foglaltakat a
Polgármesteri Hivatal ellenőrizheti.
11. § (1) Amennyiben a támogatott 3 havi tör-
lesztő részlet befizetését elmulasztja, vagy nem
a támogatási szerződésben foglaltaknak megfe-
lelően teljesít, és ezen tartozását írásos felszólí-
tás ellenére sem rendezi, a Polgármesteri
Hivatal a visszatérítendő támogatás teljes ösz-
szegére gondoskodik a végrehajtási eljárás meg-
indításáról.
(2) A törlesztő részletek befizetésének elmu-
lasztásából eredő hátralék rendezése érdekében
a polgármester – a támogatott kérelmére – rész-
letfizetési kedvezményt engedélyezhet annak a

támogatottnak, akinek a hátraléka az 500.000
Ft-ot nem haladja meg, és
a) a támogatási szerződése már lejárt, vagy
b) a támogatási szerződése még nem járt le, de
már legalább 3 havi törlesztő részletnek megfe-
lelő összegű hátralékot halmozott fel.
(3) A támogatott részére a tőketartozás, a kése-
delmi kamat, valamint az önkormányzat által ki-
fizetett végrehajtási eljárás során felmerült
költségek összegére
a) maximum 6 havi részletfizetési kedvezmény
nyújtható, ha a tartozás összege 50.000 Ft alatti,
b) maximum 12 havi részletfizetési kedvez-
mény nyújtható, ha a tartozás összege 50.001-
300.000 Ft közötti,
c) maximum 18 havi részletfizetési kedvezmény
nyújtható, ha a tartozás összege 300.001-
500.000 Ft közötti.
(4) Részletfizetési kedvezmény a végrehajtási
eljárásban indított peres és nem peres eljárásban
is nyújtható, mely során intézkedni kell a vég-
rehajtási eljárás szüneteltetéséről.
(5) A hátralék egy összegben történő megfize-
tése esetén a késedelmi kamat elengedhető,
melyről a polgármester dönt.
(6) A részletfizetési megállapodásban megálla-
pított havi törlesztő részlet mellett a támoga-
tottnak a tárgyhavi törlesztő részletet is fizetnie
kell.
(7)Arészletfizetési megállapodásban meghatáro-
zott törlesztő részlet egy havi elmaradása esetén
az önkormányzat a részletfizetési megállapodást
külön értesítés nélkül felmondottnak tekinti, és a
hátralék behajtására végrehajtási eljárást kezde-
ményez. A támogatott részére a részletfizetési
megállapodás ideje alatt és annak lejártát követő
2 éven belül további részletfizetési kedvezmény
nem adható.

10. Változás a szerződő felek személyében,
jelzálogjog átjegyeztetése
12. § (1) Indokolt esetben bármelyik támogatás-
ban részesített kedvezményezett a polgármester
jóváhagyásával a támogatási szerződésből elbo-
csátható.
(2) Ezen hozzájárulás kizárólag akkor adható
meg, ha a házasság jogerős felbontása, vagy az
élettársi kapcsolat megszűnése esetén a va-
gyonközösség megszüntetése céljából a volt há-
zastárs/élettárs részére történik az ingatlan
elidegenítése, aki a támogatás visszafizetésére
úgy vállal kötelezettséget, hogy annak vagyoni
és jövedelmi viszonyai alapján az eredeti szer-
ződési feltételek szerint eleget is tud tenni.
(3) A támogatással szerzett ingatlanra bejegyzett
jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési
tilalom másik ingatlanra történő átjegyeztetésé-
hez abban az esetben adható hozzájárulás, ha a
támogatott a támogatással szerzett lakástól
Tiszaújváros közigazgatási területén nagyobb
alapterületű vagy értékesebb lakást vásárol.

(4) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott ese-
tekben a polgármester döntése alapján a támo-
gatási szerződést módosítani kell.

11. Záró rendelkezések
13. § (1) Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép ha-
tályba.
(2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyek-
ben is alkalmazni kell.
(3) Hatályát veszti Tiszaújváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a lakásépítés és -vásárlás
helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló
19/2006. (III.29.) rendelete.

Bráz György s. k.
polgármester

Dr. Juhos Szabolcs s. k.
jegyző

A B C

1 Folyamatos tiszaújvárosi lakóhely-
lyel, tartózkodási hellyel rendelkezik

1. év
2-10. évenként
10. év után évenként

2 pont
5 pont
7 pont

2 Folyamatos tiszaújvárosi munkavi-
szonnyal rendelkezik

1-10. évenként
10. év után évenként

3 pont
5 pont

3 Családi állapot
gyermekenként
gyermekét egyedül ne-
velő személy további

10 pont
15 pont

A B C

1 Pontszám

Visszatérí-
tendő tá-
mogatás
(E Ft)

Vissza nem
térítendő tá-

mogatás
(E Ft)

2 250 pont felett 750 500

3 230-250 pontig 700 450

4 210-229 pontig 650 400

5 190-209 pontig 600 350

6 170-189 pontig 550 300

7 150-169 pontig 500 250

8 120-149 pontig 400 200

9 90-119 pontig 300 150

10 60-89 pontig 200 100

11 30-59 pontig 100 50

12 30 pont alatt 50 50

- Havi rendszeresen mérhető jövedelmek ese-
tén a munkáltató által kifizetett mindennemű
juttatással növelt, a kérelem benyújtását meg-
előző hónap nettó keresetéről kiállított mun-
káltatói igazolás.
- Társadalombiztosítás keretében nyújtott el-
látások esetén a kérelem benyújtását megelőző
hónapban kifizetett ellátást igazoló irat.
- Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendsze-
res szociális ellátások: öregségi, özvegyi és
szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátar-
tozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás,
szolgálati járandóság, a balettművészeti élet-
járadék, az átmeneti bányászjáradék, rokkant-
sági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász
dolgozók egészségkárosodási járadéka, rok-
kantsági járadék, rehabilitációs járadék, poli-
tikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék,
házastárs után járó jövedelempótlék, közszol-
gálati járadék folyósítása esetén a nyugdíjfo-
lyósító igazgatóság által év elején kiadott, az
ellátás összegét tartalmazó irat, valamint a ké-
relem beadását megelőző hónap jövedelmét
igazoló irat.
- Járási hivatal és munkaügyi szervek által fo-
lyósított ellátás esetén az ellátás jogerős meg-
állapítását igazoló irat, valamint a kérelem
beadását megelőző hónap nettó jövedelmét
igazoló irat.
- Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó jövedelem esetén a kérelem benyúj-
tásának hónapját közvetlenül megelőző 12
hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagá-

nak kiszámításához: adóbevallással már lezárt
időszakról jövedelemigazolás, a kérelem be-
nyújtását közvetlenül megelőző, még nem le-
zárt adóévi jövedelemről nyilatkozat.
- Gyermektartásdíj esetén a jogerős bírósági
határozat vagy teljes bizonyító erejű magán-
okirat mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj
utolsó havi átvételét bizonyító bankszámla ki-
vonat vagy postai feladóvevény, ezek hiányá-
ban a törvényes képviselő által tett nyilatkozat.
- Egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető
jövedelem esetén nyilatkozat a kérelem be-
nyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjöve-
delméről.
- Iskolalátogatási igazolás.
- Felsőoktatási intézményben tanulók esetén
az intézmény igazolása a kérelem benyújtását
megelőző havi ösztöndíjról.
- Vagyonnyilatkozat.
- 60 napnál nem régebbi adásvételi szerződés.
- Házastársak esetén házassági anyakönyvi ki-
vonat másolata.
- Gyermekes igénylő(k) esetén a gyermek szü-
letési anyakönyvi másolata.
- Élettársi kapcsolatot igazoló hatósági bizo-
nyítvány vagy közjegyzői okirat.
- Tiszaújvárosi lakóhely, tartózkodási hely iga-
zolására szolgáló okmány (személyazonosító
igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazol-
vány, hatósági bizo-nyítvány).
- Igazolás, hogy az önkormányzat felé semmi-
lyen adó- vagy egyéb tartozással nem rendel-
kezik.
- Lakáscélú hitelszerződés másolata.

A támogatás összege

Pontrendszer

A kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok

A jogosultság a 40. életév betöltéséig állhat fenn.

A pontrendszerben a folyamatos tiszaújvárosi lakóhely „fizet” a legjobban.

Részletfizetési kedvezmény is igényelhető.



8. oldal 2015. július 23.Mindenféle

Diótörés játékosan.

Napközis tábor a tájházban

Fókuszban
a népi kultúra
Idén második alkalommal rendeznek napközis tá-
bort a Villa Scederkyn Tájházban. Az egyhetes tur-
nus alatt rengeteg kézműves foglalkozás, játékos
tanulás és kirándulás várja a gyerekeket.

Hétfőn délelőtt szokatlan a csend a tájház udvarán. Nem egy át-
lagos hétfő délelőtthöz, hanem egy táborhoz képest. Az ok is
hamar kiderül: diót törnek a gyerekek, melyhez egy csőbe dob-
ják a diót, ezt kell a leérkezés pillanatában a fakalapáccsal elta-
lálni. Igencsak fülelni kell, hogy sikerüljön, ezért a csend, a
figyelem. Ez az egyik játék, amit kipróbálhatnak a gyerekek a
táborban, de sorakoznak még bőven a régi fajátékok a füvön.
Képrészletek alapján kell felismerni a tájház egyik-másik beren-
dezési tárgyát, ez könnyen megy mindenkinek, csakúgy, mint a
többi játékos feladat. A tábort Ferenczik-Lévai Fanni muzeológus
vezeti.
- Célunk, hogy megismertessük, megszerettessük a gyerekekkel
a tájházat, a népi kultúrát - mondja -, kézműves játékokkal, agya-
fúrt feladványokkal és sportos feladatokkal is színesítjük a prog-
ramot. A gyerekek nagyon fogékonyak a népi kultúrára, sokat
tanulnak itt - teszi hozzá.
A tábor egy hétig tart, nagy volt a túljelentkezés idén, a gyerekek
mintegy nyolcvan százaléka már tavaly is itt volt, sőt, akad olyan
táborozó is, aki óvodáskorában is részt vett a 10 alkalmas múze-
umpedagógiai foglalkozássorozaton. Az idei tábor egyik napján
Poroszlóra kirándulnak a gyerekek, és a tájház mellett a város-
történet is szerephez jut. Délutánonként a helytörténeti gyűjte-
ménnyel ismerkednek meg a gyerekek, valamint egy-egy köztéri
alkotást is felkeresnek majd.

fp

Hú, hol is kezdjem? - általá-
ban így indul egy olyan él-
ménybeszámoló, amely több
nap hangulatát, igen gazdag
eseményeit, érzéseit, eredmé-
nyeit szeretné visszaadni.

De szinte mindig hiába a sok szó, a végén
érezzük, hogy egyszerűen lehetetlen el-
mesélni azt a rengeteg élményt, amelyet
szereztünk, s a sok felidézett emlék, fél-
behagyott mondat után legyintünk egyet:
á, ezt nem lehet elmondani, ezt át kell élni!

Gimnasztráda olimpia

A Tiszaújvárosi Gimnasztráda csoport, a
hajdúnánási gimnasztrádás lányok és ed-
zőik, kísérőik valószínűleg gyakran el-el-
mondogatják a napokban ezeket a mon-
datokat. Ők képviselték ugyanis Magyaror-
szágot az elmúlt héten, Helsinkiben meg-
rendezett XV. World Gymnaestradán, mely
a sportág olimpiájaként ismert szerte a vi-
lágban. A négyévente szervezett rendezvé-
nyen Japántól Ausztráliáig, Európától
Afrikáig és Amerikáig számos ország kép-
viselteti magát csapataival. Idén egészen
pontosan 52 nemzet lányai, fiai, hölgyei és

urai öltöttek nemzeti mezt, és mutatták be,
mit tudnak. A rendezvény különlegessége,
hogy nincsenek helyezések, a csapatoknak
nem egymást kell legyőzniük, hanem újra és
újra önmagukat felülmúlni, túlszárnyalni.Az
eredmény? Fantasztikus hangulat, és olykor
az emberi teljesítőképesség határain túlmu-
tató koreográfiák, akrobatikai elemek, gúlák
és táncok. 25 ezer sportoló szenzációs be-
mutatói, melyeknek ez alkalommal a finn
főváros olimpiai stadionja, terei, sportcsar-
nokai adtak otthont, a résztvevők, és a kö-
zönség nagy örömére.

Rekordtánc,
rekordcsapattal

A rendezvényre négy éven át készül a
szervező ország és a FIG (Nemzetközi
Torna Szövetség), hogy hosszas, tudatos
munka és több száz önkéntes segítségével
méltó körülményeket teremtsen e világ-

szerte igen népszerű tömegsport olimpiá-
jának. A FIG elnöke nem csak szemlélője,
hanem aktív résztvevője is volt az ese-
ménynek, hiszen ő maga is a „World
Team” csapatát erősítette, azaz 2200 em-
berrel együtt táncolta a közös koreográfiát
az olimpiai stadion arénájában. Együtt a
mi lányainkkal is, akik szintén e világ-

szerte egyedülálló kezdeményezés részt-
vevői lehettek. Az internet segítségével
otthon begyakorolt mozdulatok, s két
próba eredményeképpen valami csoda tör-
tént: 2200, egyforma ruhába öltözött
ember hihetetlenül látványos tánca, me-
lyet a lelátókon ujjongással, üdvrivalgás-
sal, és - ne tagadjuk - néhány meghatottan
elmorzsolt könnycseppel fogadott a kö-
zönség.

Egy nagyon nagy család

Igen, kortól, nemtől, bőrszíntől függetle-
nül mindenkinek az volt az érzése: egy ha-
talmas család vagyunk így együtt. S ez az
érzés olyan együvé tartozást, olyan szere-
tetet ébresztett fel az emberekben, mely-
ben megmártózni… na ezt kifejezni ke-
vesek a szavak. Ezen az olimpián a mi lá-
nyaink voltak Magyarország! Ha meglát-
ták a mezükön a Hungary feliratot, hoz-

zájuk szaladtak a finnek, kanadaiak, bel-
gák, svájciak, németek, szlovákok, nekik
szurkoltak, nekik tapsoltak azok, akik ma-
gyar kötődéseik, vagy a magyarok iránti
szimpátiájuk miatt különösen kíváncsiak
voltak kis hazánk sportolóinak bemutató-
ira. S mint sokszor elmondták: nagyon
büszkék voltak a csapatra! Lányaink a fe-
szített tempójú napok, a több tíz kilomé-
teres gyaloglások, a matracon alvás
ellenére is csúcsformájukat hozták mind a
négy fellépésen. A Helsinki szívének is
nevezett hófehér, gyönyörű katedrális előtt
több ezren ujjongtak a tiszaújvárosiaknak,
bravót kiáltottak a magyar és tiszaújvárosi
zászlót lobogtató, örömükben pityergő
edzőknek.

Finn pólót
a hímzett magyarért!

Nehéz elmondani, milyen érzés, amikor a
helsinki metrón, a Balti-tenger partján
vadidegen finnek rád köszönnek: jó napot
kívánok! Majd angolul folytatják: de jó,
hogy látunk benneteket, magyarokat, szur-
kolunk nektek! Amikor egy török szé-
gyenlősen odaszól: remélem, nincs harag
az egykori megszállás miatt! Amikor
úton-útfélen összepacsizások, spontán
közös táncok, közös fotózkodások, és ru-
hacserék, igen, nem tévedés, ruhacserék
és rengeteg mosoly, nevetés, kedvesség kí-
séri az embert. Büszkén és boldogan néz-
tük, hogy a fiúk a mi lányainkkal akarnak
fényképet készíteni, és a mi edzőnket buz-
dítja a nemzetközi szövetség szakembere:
folytassátok, dolgozzatok, nagyon jók
vagytok, és itt van a helyetek minden
nemzetközi megmérettetésen!

Hajrá, gimnasztráda!

A nyugat-európai országokban hatalmas
népszerűségnek örvend a gimnasztráda,
mint tömegsport. Az eszközeik, lehetősé-
geik is jóval gazdagabbak, a mi maroknyi
csapatunk azonban szerényebb körülmé-
nyek között is képes úgy felkészülni és tel-
jesíteni, hogy méltó módon képviseli Ma-
gyarországot a legrangosabb rendezvénye-
ken is. Köszönet érte a vezetőedzőknek,
Kopcsó Józsefnének és Haisz Vandának, a
segédedzőknek, Bárócz Katalinnak és
Madár Évának, a lányoknak, szüleiknek, és
minden támogatónak - Magyar Tornaszö-
vetség, Tiszaújváros önkormányzata, Tisza-
újváros JövőjéértAlapítvány - akik lehetővé
tették, hogy a sok-sok munka gyümölcse-
ként ott loboghatott a magyar és tiszaújvá-
rosi zászló Finnországban! Az emléke-
inkben pedig ott élhet a repülőgép zúgása, a
sirályok vijjogása, a lelátókon hullámzó em-
bertömeg tapsorkánja, és megannyi feled-
hetetlen élmény… de ezeket úgyis
lehetetlen elmondani.

-te-

A Zabos Géza Horgászegyesület horgász napközi-
jének második hetében húsz gyerek vett részt.

Ez persze csak a „hivatalos” létszám, mert a hét során sok test-
vér, szülő és nagyszülő látogatott ki a sajószögedi Erdészeti-tó
partjára, hogy megnézze a kis horgászok nagy fogását. A csalá-
dias hangulatú napköziben a hét elején a gyerekek csapatban ver-
senyeztek, a változatos fantázianevű csapatok (Négy halfogó,
Hablatyok, Pontyászok) csapatlogót is készítettek maguknak.
Mivel az átlagéletkor 9 év körül volt, az elméleti oktatás is ennek
megfelelően alakult. A gyerekek megismerkedtek a halfajokkal,
tanultak a csalikról és a különböző úszós horgászmódszerekről.
Gyakorlott táborozók segítségével, akik évek óta folyamatosan
járnak, megtanultak etetőanyagot keverni. Az etetőanyaggal való
pontos célba dobást krumplival gyakorolták. A hét végén egy
totón adhattak számot elméleti tudásukról, a megismert halfa-
jokról és magyarországi horgászvizekről. Mindenki utazhatott
gumicsónakkal, ahol madarakat figyelhetett és kipróbálhatta,
hogy néhol a tó közepén is csak térdig ér a víz. Az egyik délután
barátságos focimeccs helyszíne volt a tópart. A sok program mel-
lett a legfontosabb maga a horgászat volt, a tó partján elfogyasz-
tott ebéd után a gyerekek alig várták, hogy mehessenek vissza
pecázni. A hét második felében egyéni küzdelem folyt. A húsz
gyerek az öt nap alatt összesen 23,5 kg halat fogott, ami nem kis
teljesítmény, tekintve, hogy néhányan a napköziben fogtak éle-
tükben először horgászbotot a kezükbe. A horgászverseny győz-
tesei 1-1 spiccbotot nyertek, a legtöbb halat (3233 grammot)
fogót különdíjjal jutalmaztuk. Mindenki csokival, oklevéllel és
sok-sok élménnyel gazdagon tért haza. A gyerekek fogalmazták
meg a napközi búcsúmondatát: Jövőre, veletek, ugyanitt!

Csehovics Zoltán
ifjúsági felelős

Élménybeszámoló Helsinkiből

Olimpiai siker gimnasztráda-módra

Az olimpiai stadionban 2200-an táncolták a közös koreográfiát.

A csapat, a város zászlajával.

Szívvel-lélekkel táncoltak. A hivatalos fellépéseken túl is. Fotók: Fróna Judit

kronika@tiszatv.hu

Horgászpalánták
az Erdészeti partján
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Az 1970-es esztendő a labdarúgó szezont tekintve leg-
alább olyan érdekes volt, mint az idei. Míg a jelenlegi baj-
nokságot a mindössze 12 NBI-es csapat miatt titulálják
sokan csonkának, addig 1970-ben a lebonyolítási rend-
szer volt csonka.
Történt ugyanis, hogy a naptári éves rendszerről - azaz
a tavaszi - őszi szezonról -, áttértek az őszi- tavaszi le-
bonyolításra. Így 1970 nyarán nem a második mérkőzé-
sekre, hanem egy teljesen új bajnokságra készültek a
leninvárosi labdarúgók is. Erről így számolt be a Bor-
sodi Vegyész sportrovata.
„A szurkolók döntő többsége elégedett a Leninvárosi
MTK tavaszi eredményével, hiszen az egyidényes baj-
nokságban a negyedik helyen végzett az együttes.”
Mindezt az NB II-es bajnokságban. A jó eredmény
pedig további bizakodásra adott okot. A tervekről az ak-
kori szakosztályvezető, Dobár Kálmán nyilatkozott a
lapnak.
„Be szeretnénk bizonyítani, hogy a tavaszi szereplésünk
nem volt véletlen. Az a célunk, hogy a Leninvárosi MTK
egy jó középcsapattá váljon az NB II-ben.”
És, hogy ebben a jó szereplésben kire számított a szak-
osztályvezető?
„Tizenkilenc fős keretet állítottunk össze. Az alábbi já-

tékosok közül jelöli ki a pályára lépő csapatot Bán
Nándor edző: Varga, Dohány (kapusok), Breuer, Né-
meth, Bakos, Kecskó, Homródi, Tóth, Zumpf, Palotás,
Gunics, Gulyás, Haisz, Széles, Kiss, Bodzsár, Frits, Ko-
leszár, Unyi.”
Szóval így várta az új szisztémájú bajnokság kezdetét a
csapat. Valószínűleg akkor is - mint most - sokakban fel-
merült a kérdés, erre miért volt szükség és jó lesz e ez
így? Majd meglátjuk.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Bajnokság előtt
45 éve történt

A Tisza TV műsora
Július 23., csütörtök

9:00: Óz, a nagy varázsló - mesejáték (Ismétlés)

Július 29., szerda
18:00: Emlékek, hangulatok, mozdulatok - Idézetek egy táncos
lány naplójából - a Tiszaújvárosi Gimnasztráda gálaműsora

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 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 szerkesztő-
ségünkben, a Szent István út 16. szám alatt. Ici-pici ajándékkal
már akkor is meglepünk benneteket, (ti is hozhattok nekünk fa-
gyit!), 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 hirdetünk eredményt
is a pályázók között. A nyerteseknek Bodrogi Gyula, a Nemzet
Színésze, Süsü magyar hangja, és Bráz György polgármester, a
rendezvény fővédnöke adja át a díjakat.
Izgalommal várjuk a rajzokat!

A szerkesztőség

A 6 éves Kőrösi Janka pályaműve.

A 10 éves Hajdú Lili pályaműve.

Korzózás. A szóról múlt szá-
zadi, napernyős hölgyek, ele-
gáns urak jutnak az eszembe,
amint békés cseverészésbe me-
rülve sétálnak a virágos, gon-
dozott parkokban.

Éppen ezért lepődtem meg, amikor a Der-
kovits Kulturális Központ Nyáresti korzó
elnevezéssel két alkalomból álló előadás-
sorozatot hirdetett, melynek első részét
szombaton tartották a Dísztó partján.
Molnár György harmonikaművész és basz-
szusgitáros, illetve gitáros barátai igazi
„piknikhangulatot” teremtettek a szép
számmal megjelent tiszaújvárosiak szá-
mára. A „civil” hallgatóság mellett képvi-
seltették magukat az Énekszó Baráti Kör
tagjai, sőt Bőcsről egy autóbusz is érke-
zett tele érdeklődőkkel.
A művészek az Életfa mellett muzsikáltak,
a közönség a padokon, lépcsősorokon fog-
lalt helyet, de olyanok is akadtak, akik plé-
det hoztak magukkal, és azon üldögélve
hallgatták a szenzációs hangulatú, dalla-
mos, vidám, táncos muzsikát.
Molnár György 1986-ban, az első zenei
megmérettetésén korkedvezménnyel indul-
hatott el, melyen Liszt II. magyar rapszó-
diáját játszotta, és bár a versenyen indulók
felső korhatárát 24 évben állapították meg,
ő 7 évesen megnyerte a versenyt! Kezdet-
ben junior I. és II., majd később amatőr,
végül profi kategóriában indult, így el-
mondható, hogy végigjárta a ranglétrát. Az
elkövetkező 10 évben 34 zenei versenyen
vett részt, melyből 33-at sikerült megnyer-
nie. 1999-ben egy kiemelkedő fontosságú
esemény következett be az életében, har-

monikával megnyert egy országos zenei
szólista „rivalizálást”, mely kapcsán az Év
Szólistája díj első helyezését kapta meg.
Ugyanezen a versenyen a közönség is sza-
vazhatott, és 83%-os szavazati aránnyal a
közönségdíjat is ő vívta ki magának. 2001-
ben első helyezett lett az Országos harmo-
nika versenyen, majd néhány hónappal
később befejezte tanulmányait a Kőbányai
Zenei Stúdióban. Ez utóbbi azért volt je-
lentős életrajzi állomás, mert zenei képesí-
tése már lehetővé tette, hogy tudását to-
vábbadva magánnövendékeket taníthatott.
Szintén 2001-ben megalakított egy kisebb
formációt is, mely Molnár trió néven ke-
rült a köztudatba. 2002-ben érte az a meg-
tiszteltetés, hogy egy szakmai bizottság
döntése alapján a Budapesti Kongresszusi

Központban ünnepélyes keretek között át-
vehette a Nemzetközi Lyra díjat, mellyel a
szakma is elismerte eredményeit.
Nos, a „csodagyerekként” indult művész-
nek és társainak egyáltalán nem volt elle-
nére az utcai zenélés. Élvezettel szóra-
koztatták a közönséget, s a triónak leg-
alább akkora élményt okozott a muzsiká-
lás, mint a hallgatóságának.
A Nyáresti korzó második része július 25-
én, szombaton este hat órakor lesz szintén
a Dísztó partján. Ekkor a Szöged Big
Band, valamint Kalmár Panni és barátai
lépnek fel, s remélhetőleg ugyanolyan si-
kert aratnak majd, mint az első zenés „sé-
tálás” fellépői.

T. M.

Nyáresti korzó

Harmonikaszó a tóparton

A Molnár trió 2001-ben alakult.

Egy hívatlan „fellépő” is nagy sikert aratott.

Végső soron páholyban a lépcsősoron.
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Alkoholproblémád van?

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

OLCSÓ LED DIÓDA GYÁRTÁSÁRA
ALKALMAS BERENDEZÉST FEJLESZTETTEK

KI TISZAÚJVÁROSBAN
Olcsó led dióda gyártására alkalmas berendezést fejlesztett és prototípust épített kormányzati és
uniós támogatással Tiszaújvárosban a TMK-Automatika Kft.
A cég nagy fényerejű led (HB led) dióda alacsony költségű előállítására kísérletezett ki eljárást,
valamint megépített egy prototípus-berendezést hazai kutatók segítségével. A kutatás legjelen-
tősebb része a ledekben jelenleg használt zafír hordozó kiváltása egy olcsóbb anyaggal. A pro-
totípus-berendezés gyártása azért volt elengedhetetlen, hogy megfelelő mennyiségű adatot
szolgáltasson a kifejlesztett technológia későbbi ipari alkalmazásához.
Napjaink legmodernebb világítástechnikája led alapú, melynek használata az elmúlt néhány
évben kezdett robbanásszerűen fejlődni. Jelenleg a led a leghatékonyabb fényforrás.
A fejlesztés összköltsége 912 millió forint, amihez 487 199 984 forint támogatást nyert el a TMK-
Automatika Kft. az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Programja keretében, a Pi-
acorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása című pályázaton.
A TMK-Automatika Kft. a TVK Irányítástechnikai Divíziójának utódcégeként a mérés, vezérlés
és szabályozás körébe tartozó rendszereket tervez, szerel és üzemelteti azokat.

TMK-Automatika Kft
Cím: Tiszaújváros, Ipartelep
Telefon: +36-49-521-234
E-mail: automatika@tmka.hu
Honlap: www.tmka.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
wwww.ujszechenyiterv.gov.hu
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A Sportcentrum eseményei
Július 25. szombat

Nyitott kapuk: Pontvadászat 7. forduló
09.00 Strandkézilabda
Labdarúgás
10.00 FC Tiszaújváros - Bogács (megyei I.o.) felkészülési
mérkőzés Labdarúgó stadion

Tavaly szeptemberben kezdődött a korosztályos asztalitenisz ver-
senyzők ranglista versenye a Youth Ping Pong Series utánpótlás
asztalitenisz versenysorozat, amely az év közepén zárult. A Ti-
szaújvárosi Sport Club fiataljai is indultak a 8 fordulóból álló
küzdelemsorozaton. Fónagy-Árva Péter az U9-es és U11-es ka-
tegóriában is az élen végzett, míg klubtársa, Köllő Ábel két má-
sodik helyet ért el a ranglistapontok alapján. A két fiatalember
termése 11 arany, 9 ezüst, és 4 bronzérem a sorozatban.

Asztalitenisz

Élen a tiszaújvárosiak

Az éremhalmozók, Fónagy-Árva Péter és Köllő Ábel a ver-
senysorozat összes díjával.

Szolnok adott otthont a második felnőtt kajak-kenu világbajnoki
válogatónak. A mezőnyben ott volt a Tiszaújvárosi Vízi Sport
Egyesület két kiválósága is, Molnár Péter és Váczi Anita.
A K2-200 méteres döntőben Molnár Péter Tótka Sándorral egy
hajóban az élen végzett. Szintén első helyett szerzett a K-1 200
méter „A” kategóriában az egyesület paraversenyzője, Váczi
Anita is. Győzelmükkel megváltották repülőjegyüket az augusz-
tusi milánói világbajnokságra, ahová edzőik, Hűvös Viktor és
Jancsár László is elkíséri őket.
Eredmények:
K-2 200 m férfiak: 1. Tótka Sándor, Molnár Péter (0:00:31.802),
2. Horváth Bence, Szemelényi Máté (0:00:32.322), 3. Hérics
Dávid, Dudás Miklós (0:00:32.334).
K-1 200 m Paracanoe "A" nők: 1. Váczi Anita (0:01:07.602).

A kor nem számított
A napokban Szolnok adott otthont a Masters Országos Kajak-
kenu bajnokságnak. A mezőnyben ott voltak a Tiszaújvárosi Vízi
Sportegyesület szenior korú lapátosai is. A klub legeredménye-
sebb versenyzője az egykori olimpia ezüst- és bronzérmes, vi-
lágbajnok Rakusz Éva volt, aki öt számban indult és valamennyi-
ben dobogóra állhatott az eredményhirdetéskor.
Eredmények:
K-2 mix 500 m 1. Rakusz Éva – Valkusz Pál ( Dunafüred ), K-2
ffi 500 m 1. Szabó Roland - Kasuba L. Szilárd (MVSC), K-2 mix
200 m 1. Rakusz Éva - Valkusz Pál, K-4 mix 200 m 1. Rakusz
Éva - Valkusz P. - Tóth Dékány K.- Földházi T., K-1 női 200 m
3. Rakusz Éva, K-1 női 500 m 3. Rakusz Éva, K-2 női 500 m 4.
Kántor Lászlóné – Jancsár Lászlóné, K-2 ffi 200 m 4. Szabó
Roland – Kasuba L. Szilárd, K-4 ffi 500 m 4. Szabó Roland –
Kasuba L. Szilárd - Sikonya Z. - Apagyi R., K-1 ffi 500 m 5.
Szabó Roland, K-1 ffi 200 m 7. Szabó Roland

Harmadik felkészülési mér-
kőzésén is túl van az FC Ti-
szaújváros NB III-as felnőtt
labdarúgó csapata.

A folyamatosan változó összeállításban
pályára lépő együttes eddig valamennyi
találkozóját elvesztette.
Nincs könnyű helyzetben Bocsi Zoltán ve-
zetőedző, hiszen csak a napokban írta alá a
szerződéseket a csapat gerince. Ezek sze-
rint már biztos tiszaújvárosi színekben sze-
repel az ősszel Tóth Csaba, Fodor Péter,
Kerekes István, Polényi Tamás, Horváth
Tamás, Hajdu István, Czégel Máté, Potyka
Attila, Angyal Norbert, Katona Bence,
Molnár László, Molnár Ferenc, Bussy
Dávid, Hussein Shadi és Kovács Szilárd.
Eddig két új játékos csatlakozott a terve-
zett 20 fős kerethez. Angyal Norbert, aki
tavaly Balmazújvárosban szerepelt, a 36-
szoros korosztályos utánpótlás válogatott
játékos posztja középpályás. Katona Bence
a tavalyi évadban a Felsőtárkány csatára
volt. A három fennmaradó hely egyikére
biztos kapust igazolnak, hiszen Tóth Csaba
mellett még egy „portásra” szükség van.
Jelöltek vannak, de a döntésre még várni
kell - tudtuk meg az egyesület elnökétől,
Együd Andrástól.
A Kazincbarcika elleni 3-1-es hazai vere-
ség után a tavaly még NB I-es Nyírség
Spartacus ellen lépett pályára az elmúlt
héten, szerdán a kék-sárga együttes Aba-
újszántón. A találkozót a nyíregyházi játé-
kosoknál jelentkező hasmenéses tünetek
miatt a második félidő 31. percében 2-0-s
nyírségi vezetésnél félbeszakították.
Nyírség Spartacus - FCT 2-0 (1-0)
FCT: Tóth Cs.,-Andorkó, Hajdú, Fodor,
Molnár L.-, Kerekes, Sigér, Angyal-, Ka-
tona, Antal, Sípos. Cserék: Vámosi M.,
Potyka, Czégel, Hussein, Polényi, Bussy,
Zádori.
Szombaton délelőtt az NB III újonca, a ta-
valyi B-A-Z megyei bajnok volt az ellen-

fél. Az első félidőben 1-0-ra vezetett a
Tiszaújváros, a fordulás után átalakult
hazai gárda végül elvesztette a találkozót.
FCT - Tállya KSE 2-3 (1-0)
FCT: Tóth - Andorkó, Hajdu, Fodor, Polé-
nyi- Sigér, Hussein, Angyal, Bussy, Ka-
tona, Molnár L., Cserék: Kőrösi, Czégel,
Kerekes, Horváth, Simonka, Győrfi, Ko-
vács, Antal, Benke, Potyka.
A gólokat szerezték: Katona, Benke, il-
letve Orosz 2, Zsarnai.

Tizenhét az a húsz

Másfél héttel az augusztusi bajnoki rajt
előtt a Magyar Labdarúgó Szövetségnek
sikerült kialakítania az NB III három cso-
portjának beosztását. A tervezett 3x20
gárda helyett 3x17 indulója lesz a harma-
dik vonalnak. Remélhetőleg napokon belül
sikerül megszülni a sorsolásokat is az
MLSZ-ben. Az NB III 2015/2016-os ver-
senykiírása is biztos módosításra szorul,
hiszen például abban az szerepel, hogy a
17-20. csapatok búcsúznak az osztálytól.

Az FC Tiszaújvárost a várakozásnak meg-
felelően a Keleti csoportba osztották be. A
tavalyi mezőnyből mindössze 9 csapat
maradt meg.

Erzsébettel játszunk

Kedden megtartották a Magyar Kupa első
fordulójának sorsolását. Összesen 112 csa-
pat neve került a „kalapba”, a négy nemzet-
közi kupainduló (Videoton, Ferencváros,
MTK, Debrecen) csak a harmadik forduló-
ban, a 16 közé jutásért kapcsolódik be a küz-
delmekbe. Az FC Tiszaújváros a Magyar
Kupa első körében az Erzsébeti Spartacus
MTK, szintén NB III-as csapatát kapta. A
mérkőzést augusztus 12-én Tiszaújvárosban
vívja a két csapat. A továbbjutás kérdése
minden párharcban egy mérkőzésen dől el.
Amennyiben a rendes játékidőben döntetlen
az eredmény - függetlenül a csapatok osz-
tályba sorolásától - kétszer 15 perces hosz-
szabbítás következik. Ha ezt követően is
döntetlen az eredmény, akkor a továbbjutás-
ról tizenegyesek döntenek.

Az elmúlt hétvégén rendezték meg Ózdon a hagyományos
Suzuki Súlyemelő Kupa versenyt. A több mint 100 induló között
ott voltak a Tiszaújvárosi Sport Club fiataljai is. A 7 fős tiszaúj-
városi különítmény valamennyi tagja kiválóan szerepelt és érem-
mel tért haza.
Külön említést érdemel Szántó Gyula teljesítménye, aki a ser-
dülő korosztályban az abszolút első helyet is kiérdemelte és ezért
különdíjban részesült.
A tiszaújvárosi versenyzők eredményei:
Fiúk: 56 kg, 2. Hudi Gergő (75 pont),
Serdülők: 45 kg, 1. Hudi Krisztián (63 kg), 56 kg, 2. Réti Márton
(84 kg), 3. Páhány Tamás (78 kg), 62 kg, 1. Szántó Gyula (157
kg), +85 kg, 2. Egyed Martin (80 kg),
Ifjúságiak: +94 kg, 1. Gulyás Ádám (160 kg).

Labdarúgás

Már tudjuk kikkel játszunk

Szombathelyen és a szlová-
kiai Ógyalla (Hurbanovo) vá-
rosában is sikerrel versenyez-
tek a napokban a TVK-Mali
Triatlon Klub sportolói.

A XXXI. Vasi Vasember olimpiai távú or-
szágos ranglista viadalon az abszolút el-
sőséget kiérdemlő Hankó Dávid és a női
abszolútban bronzérmes Szabolcsi Fru-
zsina teljesítményét emelhetjük ki. A
Csehország, Szlovákia és Magyarország
sportolóit felvonultató sprint távú Olim-
piai Reménységek Versenyén (ORV) Dé-
vay Zsombor és Tóth Róbert Ferenc
arany-, Szegedi Sára bronzérmes lett, de a
tiszaújvárosiak Szabolcsi Fruzsina és
Balogh Bence révén a nyílt kategória küz-
delme után is érdekeltek voltak a díjáta-
dásnál.
Eredmények
Vasi Vasember ranglista verseny (1500 m
úszás, 40 km kerékpározás, 10 km futás):

Férfi abszolút: 1. Hankó Dávid (TVK-
Mali TK) 1:48:06 óra, 2. Ruzsás Dávid
(Uniqa Team Újbuda) 1:51:57, 3. Ovád
Zsolt (Lőrinc 2000 Szabadidősport Egye-
sület)1:52:45, 4. Balogh Bence (TVK-
Mali TK) 1:53.07
18-24 éves kcs: 3. Marton Előd (TVK-

Mali TK) 1:58:13, 4. Németh Sándor
László (TVK-Mali TK) 2:01:15
40-44 éves kcs.: 1. Szűcs Rajmund (TVK-
Mali TK) 1:57:21
50-54 éves kcs.: 3. Bálint Lóránt (TVK-
Mali TK)2:15:52
Női abszolút: 1. Csomor Erika (FTC)
2:04:10, 2. Pécsek-Forró Zsófia (Kapos-
vári AC) 2:10:15, 3. Szabolcsi Fruzsina
(TVK-Mali TK) 2:12:28
25-29 éves kcs.: 1. Szabolcsi Fruzsina
18-24 éves kcs.: 2. Sávolyi Sára (TVK-
Mali TK) 2:21:08
Olimpiai Reménységek Versenye (750 m
úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás):
Junior kcs., fiúk: 1: Tóth Róbert Ferenc
Ifjúsági kcs., leányok: 3. Szegedi Sára,
...8. Molnár Sára
Serdülő kcs., fiúk: 1. Dévay Zsombor
Férfi nyílt futam: 1. Balogh Bence, 2.
Hankó Dávid
Női nyílt futam: 3. Szabolcsi Fruzsina.

Triatlon

Vasemberek, aranyérmek

Tóth Róbert a dobogó legfelső fokán az
eredményhirdetéskor.

KELETI CSOPORT:
Rákosmente Községi SK
Rákospalotai EAC
Újpest FC II
Ceglédi VSE
Cigánd SE
Debreceni VSC-DEAC
Felsőtárkány SC
FC Hatvan
Jászberényi FC
Kazincbarcikai SC
Diósgyőri VTK tartalék
Nyírbátori FC
Nyíregyháza Spartacus FC
Putnok FC
Somos SE
Tállya KSE
FC Tiszaújváros

KÖZÉP-CSOPORT:
Békéscsaba 1912 Előre II
Bölcskei SE
Budapest Honvéd FC-MFA
Erzsébeti Spartacus MTK LE
Pénzügyőr SE
FC Dabas
Dunaharaszti MTK
Várfürdő-Gyulai Termál FC
Hódmezővásárhely FC
Komlói Bányász SK
Kozármisleny FC
Monori SE
Paksi FC II
SZEOL SC
Tolle UFC Szekszárd
Szentlőrinc SE
Újbuda

NYUGATI CSOPORT:
Balatonfüredi FC
BKV Előre
Csepel FC
Ferencvárosi TC "II"
III. kerületi TVE
MTK Budapest FC II
Csornai SE
Diósdi TC-SELECT
Dorogi FC
Érdi VSE
Puskás Akadémia FC II
Győri ETO FC
Futura Mosonmagyaróvári TE 1904
Sárvári FC
Videoton FC II
FC Tatabánya
Tarr Sprint Andráshida SC

A kékmezes tállyai játékos tiszaújvárosi „őrizetben”.

Kajak-kenu

Világbajnoki
résztvevők lettek

Súlyemelés

Éremgyűjtő fiatalok
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