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Szerdán délelőtt már állt a nagyszínpad, készült a KreAktív színpad.

Augusztus 1- 9. között rendkívüli, késő esti külön-
kiadással jelentkezik minden nap a Tisza TV.

A szerkesztőség a Triatlon Nagyhét eseményeire hangolódva szí-
nes riportokkal, játékokkal várja nézőit a képernyők elé. Az egy-
másfél órás adásidőben egyetlen olyan esemény sem marad ki,
amely a kilencnapos rendezvényfolyam plakátjain szerepel, per-
sze emellett érdekességek, újdonságok és stúdióvendégek is sze-
repelnek az adások műsortervében.
Megtartva a korábbi évek hagyományait, esténként 22 órakor
egy üdítő klippel indul a Triatlon TV, az aznapi sport- és kultu-
rális események zenés zanzájával, majd a tömegsportrendezvé-
nyek riportokkal tűzdelt összefoglalója következik, de láthatnak
interjúkat is a fellépőkkel és a meghívott sztárvendégekkel. A
műsorzáró ajánlókban mindent megtudhatnak a másnapi triatlo-
nos programokról. A telefonos játékokon értékes ajándékokat
nyerhetnek a helyi vállalkozók jóvoltából.

Sport, szórakozás a tévé előtt is

Triatlon TV

Rendkívüli testületi ülés

Támogatták a pályázót
Rendkívüli ülést tartott jú-
lius 27-én Tiszaújváros kép-
viselő-testülete. A grémium a
pedagógiai szakszolgálat tag-
intézmény-igazgatói megbí-
zására beérkezett pályázatot
véleményezte.

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás,
három évtizedes hagyományra épülve,
fontos szerepet tölt be városunkban. A fel-
adatellátás 2013. január 1-jétől állami
fenntartásban, 2013. szeptember 1-jétől a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagó-
giai Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintéz-
ménye keretein belül a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ (KLIK) Miskolci
Tankerületének fenntartásában, Tiszaúj-
város önkormányzatának működtetésében
történik a tiszaújvárosi járás 16 települé-
sén.
A tagintézmény-igazgatói feladatok ellá-
tására a KLIK Miskolci Tankerülete írt ki
pályázatot, s a beérkezett pályázatot a tan-
kerület megbízott igazgatója véleménye-
zésre megküldte Tiszaújváros önkormány-
zatának is.

A pályázó, Tóthné Balogh Ágnes 1996 óta
dolgozik a tiszaújvárosi pedagógiai szak-
szolgálatnál, s egy éve ellátja a tagintéz-
mény-igazgatói feladatokat is. A képvi-
selő-testület álláspontja szerint a pályázó
tevékenysége, az intézményhez való kö-
tődése közismert, közel két évtizedes sze-
repvállalásával, megbízott vezetőként a

szakmai munka eredményes megszerve-
zésével bizonyította rátermettségét és el-
hivatottságát a tagintézmény-igazgatói
feladat ellátására.
Mindezek alapján a képviselő-testület egy-
hangú szavazással úgy határozott, hogy
Tóthné Balogh Ágnes vezetési program-
ját támogatásra javasolja.

A testület minden olyan pályázót támogat, aki élvezi az adott közösség bizalmát.

Kajak-kenu

Megújult a csónakház

Ünnepélyes keretek között átadták a Tisza-parton
a Tiszaújvárosi Vízi Sport Egyesület felújított, át-
alakított csónakházát.

Az áprilisban kezdődött munkálatokat a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által bizto-
sított 14 millió forintos támogatásból valósították meg. Jancsár
Lászlónak, az egyesület elnökének megnyitóját követően Bráz
György polgármester, Storcz Botond a magyar kajak-kenu válo-
gatott szövetségi kapitánya és Kiss László, a tiszaújvárosi kajak-
sport doyenje szólt a megjelentekhez. Az átadás után a
versenyzők kiváló körülmények között készülhetnek fel a verse-
nyekre. A csónakház felújítása az első szakasza annak a nagy-
szabású, több sportszervezet, valamint az önkormányzat által
támogatott Tisza-parti rendezési tervnek, mellyel igényes, min-
den igényt kielégítő sportolási lehetőséget és szabadidő tevé-
kenységet biztosítanak a vízi élet szerelmeseinek.

Felkészülni, vigyázz, rajt!

Kilencnapos triatlonünnep

A Rió de Janeiró-i olimpia kvalifikációs
versenyét, a világon egyedülálló módon
megszakítás nélküli 19. TVK ITU Triat-
lon Világkupát magába foglaló, a sportot,
a kultúrát és a gasztronómiát kiválóan öt-
vöző 17. TVK Triatlon Nagyhét augusz-
tus 1-9. között várja a sportbarátokat és a
kikapcsolódni vágyókat Tiszaújvárosban.
Az ETU Triatlon Junior Európa-kupát és a
TREK Magyar Utánpótlás Gálát is tartal-

mazó legnagyobb hazai triatlonfesztivál
részleteit kedden, a budapesti Larus étte-
remben ismertették a házigazdák. (Lásd
lapunk 3. oldalán.)
A sportot, a kultúrát és a gasztronómiát re-
mekül ötvöző 17. TVK Triatlon Nagyhét -
ugyanúgy, mint az előző években - va-
lamennyi korosztály számára elérhető, na-
ponta más és más szabadidősportos le-
hetőségekben (evezősverseny, futás, ke-

rékpározás, duatlon-váltó, tóúszás, snell-
sakk, turista triatlon, streetball, lábtenisz)
jobbnál-jobb koncertekben is bővelkedik.
A színpadon - sok más mellett - olyan
neves előadók váltják majd egymást, mint
Wolf Kati, a Neoton Família, a Honey-
beast, Danics Dóra, Rúzsa Magdi, Soltész
Rezső, a Wellhello, Heincz Gábor Biga és
az Abrakazabra, Dobrády Ákos, a Balkan
Fanatik és a Kozmix.
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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 Sajóörösön, 9:30 Sajószögeden,
11:00 Tiszaújvárosban. 17:00 vecsernye. Hétfőn és kedden
17:30 paraklisz. Szerdán 8:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye
litiával, kenyér-, bor- és olajáldással. Augusztus 6-án az Úr szí-
neváltozásának napján tartjuk templomunk felszentelésének év-
fordulóját (búcsúját). Ezen a napon Kicsák György atya velünk
ünnepli pappá szentelésének 25. évfordulóját, ezüstmiséjét).
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a 17:30-kor kezdődő
Szent Liturgiára.

Igazság
Ezzel a rejtvénnyel zárul júliusi soro-

zatunk. A megfejtéseket augusztus 4-ig

egyben várjuk, e-mailben a kronika@

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 augusztus 2-ig (vasárnapig) az
a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/20/400-1952),
majd augusztus 3-tól (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent
István út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Vasárnap és ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra
között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitva tartása:

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

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

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

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

CSÁSZÁR FERENC
62 éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt.

Búcsúztatása 2015. július 30-án csütörtökön 14.30 órakor
a sajószögedi Városi Temetőben, ezt követően a temetése
a tiszaújvárosi római katolikus templom altemplomában

lesz.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

SÁVOLYI GYÖRGY
életének 83. évében elhunyt. Temetése augusztus 4-én

(kedden) 13 órakor lesz a tiszapalkonyai temetőben. Előtte
12:15-kor gyászmisét tartunk az elhunyt emlékére a

tiszapalkonyai római katolikus templomban.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
OROSZ LÁSZLÓNÉ, SZ.: TAMÁS ÉVA

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

Édesapád, testvéreid: András, Miklós és családjuk

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

PORKOLÁB DÁNIEL
53 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése

2015. augusztus 4-én (kedd) 11.00 órakor a sajószögedi
Városi Temetőben lesz.

A gyászoló család

A napokban ünnepélyes kere-
tek közt adták át azt a parko-
lót, mely Tiszaújváros ön-
kormányzatának támogatá-
sával valósult meg a rendőr-
kapitányság területén.

Tiszaújváros önkormányzata a saját kezelé-
sében lévő intézményei mellett igyekszik a
városban működő többi szervezet munkáját
is segíteni. Elég csak a katasztrófavédelem, a
mentőállomás, vagy az állami iskolák beru-
házásaira nyújtott támogatásokra gondolni.
Az önkormányzat és a rendőrkapitányság
között évek óta kiváló a kapcsolat, ennek bi-
zonyítéka ez a beruházás is.
- Illetékességi területünkön minden önkor-
mányzattal jó kapcsolatot ápolunk, de
ezekből is kiemelkedő a Tiszaújváros ön-
kormányzatával való viszonyunk - mondta
köszöntőjében dr. Kalapos István, a Tisza-
újvárosi Rendőrkapitányság vezetője. - Az
önkormányzat mindig érzékenyen reagál
problémáinkra, figyelemmel kíséri életün-
ket, és minden olyan esetben, amikor lehe-
tősége van a támogatásra, akkor segít is.
Mertünk nagyot álmodni, és amikor Bráz
György polgármester úrral arról beszélget-
tünk, hogy milyen jó lenne, ha a régi par-
koló új funkciókat kapna, akkor ő partner
volt ennek a megvalósításában, és ezúton
is köszönöm neki, az önkormányzatnak, a
képviselő- testületnek a segítséget.
Az új parkoló egy régi, köves, kátyús fe-
lületű területet váltott fel, mely kivitelezés
egy hónapig tartott. A terület alapjaiban
újult meg, új alapot és burkolatot kapott, s
nem csak személygépkocsik tárolására al-
kalmas, számos egyéb funkciónak is meg

tud felelni a jövőben, például rendezvé-
nyek lebonyolítására vagy kültéri gyakor-
latok megvalósítására..
- Ezt a projektet csak felsőfokon tudom ér-
tékelni - mondta dr. Vereckei Csaba megyei
rendőrfőkapitány. - Bízom abban, hogy ez
a támogatás úgy ér célba, hogy a rendőrök
megszolgálják, és a jogos elvárásoknak
megfelelő munkavégzéssel hálálják meg.
Azt tapasztalom, hogy az önkormányzat ré-
széről a szándék és az akarat továbbra is
változatlan, és általunk nagyra értékelt mó-
don támogatják a jövőben is rendőrkapi-
tányság munkáját.
- Ez az új parkoló már méltó a kapitány-
sághoz - mondta Bráz György polgármes-
ter. - A rendőrség nagyon fontos szerepet

tölt be Tiszaújváros életében, és szerettünk
volna hozzájárulni ahhoz, hogy megfelelő
körülmények között tudják végezni mun-
kájukat a rendőrök. Számos elképzelés
van még, és elmondhatom, hogy ha Ti-
szaújváros önkormányzatának lehetősége
lesz rá, mindig támogatni fogja a rendvé-
delmi szerveket a biztonságunk érdeké-
ben. Ha biztonságban élünk, az hozzájárul
ahhoz, hogy élhető legyen a város, és mi
jól érezzük magunkat benne.
A közeljövőben még egy beruházás vár-
ható a kapitányság háza táján, az önkor-
mányzat egy edzőterem kialakításához is
támogatást nyújt, mely szintén az állo-
mány munkáját hivatott segíteni

Dá

Több mint új parkoló

Támogatás a rendőrségnek

Átadás előtti „parkolószemle”.

Forgalomszámlálással is ellenőriz a NAV
Július elsején indult a NAV nyári ellenőr-
zéssorozata. A turisták által gyakran láto-
gatott helyeken és a tömegeket vonzó
rendezvényeken számítani lehet az adóel-
lenőrök és a pénzügyőrök jelenlétére. A
megszokott próbavásárláson túl forgalmat
is számolnak a NAV munkatársai ott, ahol
kétséges a szabályok betartása.
A revizorok azt ellenőrzik, hogy a kereske-
dők, szolgáltatók szabályos bizonylatot
adnak-e, online pénztárgépeiket megfele-
lően használják-e, bejelentik-e alkalmazot-
taikat és tudják-e igazolni áruik eredetét. A

hagyományos próbavásárlások mellett for-
galomszámlálásra is lehet számítani, ha
nyilvánvaló, hogy nem minden vásárló kap
nyugtát. Gyakori ugyanis, hogy a próbavá-
sárláskor minden rendben van, de például a
törzsvendégeknek nem állít ki bizonylatot a
vállalkozó, és a pénztárgép adataiból is sza-
bálytalanságra lehet következtetni. Ugyan-
csak így ellenőriz a NAV, ha úgy tűnik,
hogy a korábban kiszabott mulasztási bír-
ság ellenére sem szabályos a kereskedelem.
A kockázatos adózóknál számolja a forgal-
mat a NAV. Az online pénztárgépekből ér-

kező adatok elemzésével kiválasztott üz-
letben nyitástól zárásig vagy kifejezetten
csúcsidőben rögzítik az ellenőrök, hogy há-
nyan és mennyiért vásároltak. A helyszíni
adatokat összehasonlítják a pénztárgép ada-
taival, legfőképp a más napokon rögzített
mennyiséggel. A kiugró eltérések szándé-
kos adóelkerülésre utalhatnak. Több forga-
lomszámlálás is előfordulhat egy adózónál,
sőt a sorozatosan aránytalan forgalmi ada-
tok megalapozhatják, hogy a NAV utóla-
gosan ellenőrzi az adott vállalkozó adó-
bevallásait.
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A rió de janeiró-i olimpia kva-
lifikációs versenyét, a világon
egyedülálló módon megszakí-
tás nélküli 19. TVK ITU Triat-
lon Világkupát magába fog-
laló, a sportot, a kultúrát és a
gasztronómiát kiválóan ötvöző
17. TVK Triatlon Nagyhét au-
gusztus 1-9. között várja a
sportbarátokat és a kikapcso-
lódni vágyókat.

Az ETU Triatlon Junior Európa-kupát és a
TREK Magyar Utánpótlás Gálát is tartal-
mazó legnagyobb hazai triatlonfesztivál
részleteit kedden, a budapesti Larus étte-
remben ismertették a házigazdák.

Rióért is csatáznak

A 19. TVK ITU Triatlon Világkupára 41
országból érkező, száznál több férfi és a
30 nemzetet képviselő közel száz indulót
felvonultató női rajtlistán olyan nagy
nevek szerepelnek, mint a londoni olim-
pia ezüstérmese, a svéd Lisa Norden, to-
vábbá az Európa- és világbajnoki, világ-
kupa érmesek, mint az ausztrál Felicity-

Sheedy Ryan, a brit Lucy Hall, illetve a
férfiaknál a spanyol Francesc Godoy, a
francia Anthony Pujades és az orosz
Polyansky-fivérek.
A szombati selejtező futamokban a magya-
rok közül a nőknél a tavalyi tiszaújvárosi
ezüstérmes Vanek Margit, a 2014-es 4. he-
lyezett Kovács Zsófia, továbbá Horváth
Gréta, Horváth Zsanett, Hargitai Henrietta,
a férfiaknál a tavalyi tiszaújvárosi győzel-
mével sporttörténelmet írt Vanek Ákos, a
2014-es bronzérmes ifj. Faldum Gábor, az
idei Európa-bajnokság 10. helyezettje, Tóth
Tamás, továbbá Bicsák Bence, Czigány
András, Király István, Szatmári Levente és
Tarnai László próbálja meg kiharcolni a va-
sárnapi, mindössze 25-25 sportolót felvo-
nultató fináléba jutást.

Idén is Team ITU

Tiszaújváros idén is része a Team ITU-
programnak. 2015-ben az új-zélandi New
Plymouth, a kínai Chengdu és a mexikói
Huatulco után Tiszaújváros a negyedik ál-
lomás, melyet követően, ősszel még a
török Alanyába „látogat” a Team ITU.
A program célja, hogy támogassa a fejlődő
- korábban olimpiai résztvevő nélküli -
nemzeti szövetségek versenyzőit, akik po-
tenciális résztvevői lehetnek a 2016-os
Rio de Janeiro-i ötkarikás játékoknak. A
szakmai háttér mellett a Nemzetközi Tri-
atlon Szövetség biztosítja a szállást, étke-
zést és az utazási hozzájárulást is az
érintett versenyzőknek. Tiszaújváros 2006
óta állandó helyszíne a különböző ITU
sportágfejlesztési projekteknek, több
edzőtábornak is a helyszíne volt az elmúlt
években és változatlanul itt működik az
ITU egyetlen akkreditált edzőközpontja.

A világkupa díszletei
között

Idén is összemérik tudásukat az ETU Tri-
atlon Junior Európa-kupa résztvevői. A
mezőny létszáma évről-évre gyarapodik,
idén már-már vetekszik a felnőtt világ-
kupa indulóinak számával. Ez nem köny-
nyíti meg a magyar fiatalok dolgát, akik
számára a hazai környezet sokat segíthet
a helytállásban.
Szintén a világkupa pályáján, díszletei és
közönsége előtt, augusztus 9-én rendezik
meg a TREK Utánpótlás Gálát Magyar-
ország legjobb gyermek és serdülő kor-
osztályos versenyzői számára. A versenyre
korosztályonként és nemenként a 16-16
legjobb gyermek, illetve serdülő ranglis-
tahelyezéssel rendelkező versenyző kap
meghívást.

Futással zárul
a Jabil 3próba

Az idei Jabil 3próba szabadidősport ese-
ménysorozat augusztus 7-én, pénteken a
futással fejeződik be. A májusi kerékpáro-
zás és a júniusi úszás utáni harmadik pont-
gyűjtő lehetőséget a 17. TVK Triatlon
Nagyhét keretében megrendezendő pénz-
díjas Jabil 1/3 Maraton jelenti.
A 12 pontot, vagy annál többet megszer-
zett teljesítők között értékes sportszer
ajándékcsomagokat sorsolnak ki. A leg-
alább 15 pontot kiérdemlők pályázhatnak
a fődíjra, mely szeptemberben két egysze-
mélyes, 4 napos utazás (3 éjszaka, repülő-
jegy, szállás félpanzióval, reptéri transz-
fer) Európa egyik legnagyobb utcai futó-
versenyére, a Berlin Maratonra. Az egyik
fődíj a Jabil-dolgozók között, míg a másik
a többi induló körében talál majd gazdára.
Augusztus 7-én, pénteken szoboravatót is
tartanak Tiszaújvárosban, az úszószám
helyszínénél, a Dísztó-partján.

Emlékmű
a közösségépítőnek

Dr. Márkus Gábor neve az 1990-es évek
elejétől fogva összefonódott a triatlon-
sporttal. A civilben fogorvosként tevé-
kenykedő családapa és amatőr sportoló
volt az, aki néhány lelkes barát támogatá-
sával meghonosította Tiszaújvárosban ezt
az addig ismeretlen műfajt. A klub-alapító
sportvezető két évtizedet meghaladó mun-
kálkodása során, miközben egyre-másra
lépte át csapatával a magasabbnál-maga-
sabb akadályokat, tette egyre feljebb a
színvonalat jelképező mércét, szinte ész-
revétlenül épített közösséget a város lakó-
iból. A húsznál több Tisza Triatlon és
klubcsapat országos bajnokság, majd
1997-től a világkupa, 1999-től a Triatlon
Nagyhét, az ennek keretében megrende-

zett klubcsapat vb és Eb, a főiskolai-egye-
temi világbajnokság, mind-mind remek
alkalmat kínált arra, hogy a településen
élő emberek a pálya szélén, a tömegsport-
eseményeken, a kulturális- és gasztronó-
miai programokon összekovácsolódjanak,
kialakuljon bennük a lojalitás a város, és a
sport iránt. Hosszú ideje már, hogy a ti-
szaújvárosiak többsége az év egyik, ha
nem a legjobban várt eseményeként tartja
számon és várja a Nagyhetet. Sokan erre
az időszakra időzítik szabadságukat, ek-
korra hívják meg a máshol élő rokonaikat,
barátaikat, ami önmagáért beszél.
Dr. Márkus Gábor a sok-sok hazai és nem-
zetközi elismerés, kitüntetés ellenére
mindvégig példaértékű alázattal, szerény-
séggel munkálkodott a városért, szeretett
sportágáért. Nem volt olyan szakmai,
vagy személyes probléma, melynek meg-
oldását ne érezte volna magáénak. Segí-
teni próbált mindenkinek, aki hozzáfordult
ügyes-bajos dolgával, egészen 2013 au-
gusztusáig, amikor tragikus hirtelenséggel
befejezte földi pályafutását. A hatalmas
elánnal dolgozó, fantasztikus munkabírású
sportvezető pótolhatatlan űrt hagyott
maga után. Elvesztését követően családja,
az önkormányzat, a rendezői csapat tagjai
arra kötöttek szövetséget, hogy folytatják
a nevével fémjelzett munkát, méltó
módon ápolják örökségét, megőrzik az ál-
tala megteremtett színvonalat.
Bráz György, Tiszaújváros polgármestere
2014 tavaszán kezdeményezte az önkor-
mányzati képviselők felé, hogy köztéri
szoborral is állítsanak emléket a város
díszpolgárának, dr. Márkus Gábornak. A
testület nem sokkal később egyhangú sza-
vazással támogatta a javaslatot, melynek
köszönhetően felgyorsultak az esemé-
nyek. A hivatalos előkészületek után - a
család közreműködésével - kiválasztották,
elfogadták Józsa Lajos szobrászművész
tervét, majd ezt követően a nyár elején
megkezdődhettek a munkálatok.
A „Triatlonos dokiként” is becézett, szere-
tett sportvezető jellegzetes mozdulatait
megörökítő egészalakos bronzalkotás min-
den bizonnyal rövid időn belül a hazai és
külföldi triatlonos társadalom zarándok-
helyévé válik.

A jól bevált recept szerint

A sportot, a kultúrát és a gasztronómiát re-
mekül ötvöző 17. TVK Triatlon Nagyhét -
ugyanúgy, mint az előző években mindig
- valamennyi korosztály számára elérhető,
naponta más és más szabadidősportos le-
hetőségekben (evezősverseny, futás, ke-
rékpározás, duatlon-váltó, tóúszás, snell-
sakk, turista triatlon, streetball, lábtenisz)
jobbnál-jobb koncertekben is bővelkedik.
A színpadon - sok más mellett - olyan
neves előadók váltják majd egymást, mint
Wolf Kati, a Neoton Família, a Honey-
beast, Danics Dóra, Rúzsa Magdi, Soltész
Rezső, a Wellhello, Heincz Gábor Biga és
az Abrakazabra, Dobrády Ákos, a Balkan
Fanatik és a Kozmix.

Tisztelt Városlakók!
A tiszaújvárosi 17. Triatlon Nagyhét ideje alatt az idén is számí-
tani kell időszakos útlezárásokra és parkolási korlátozásokra, me-
lyekhez ezúton is kérjük szíves megértésüket és támogatásukat.
Az elmúlt évekhez képest csökkentettük az érintett útszakaszok
hosszát és a városrészek számát.
Augusztus 3-, 4-, és 6-án (hétfőn, kedden és csütörtökön) 18 órá-
tól és augusztus 7-én (pénteken), 17 órától rendezzük meg a tö-
megsport programokat, melyek ideje alatt nem kell parkolási
tilalomra számítani. Mindössze 20-30 perces, szakaszos útlezá-
rások lassíthatják a forgalmat a résztvevők biztonságos elhala-
dása érdekében.
A versenyközpont építése miatt a Bethlen Gábor út zsákutcává
alakul a Bartók Béla út és a piac bejárata közötti szakaszon elő-
reláthatólag az alábbi időpontokban: augusztus 4-én (kedden) 7
és 16 óra között, augusztus 5-én (szerdán) 7 és 16 óra között, va-
lamint az elbontásnál augusztus 10-én (hétfőn) 7 és 16 óra között.
Lehetőségekhez képest a korlátozások rövidülhetnek az áthala-
dást illetően. Ezen időszakokon túl a Bethlen Gábor úton 3,8 m-
es magasságkorlátozás lép életbe augusztus 4. (kedd) 16 óra és
augusztus 10. (hétfő) 16 óra között.
Augusztus 7-én, pénteken 17:30-kor kezdődik a Jabil 1/3 Ma-
raton, melynek útvonala a következő: Bethlen Gábor út - Lévay
József út (a Zita útig) - Szent István út - Ifjúsági park - Bartók
Béla út - Bethlen Gábor út. Parkolási tilalom nem lesz ezen a
napon. A Szent István úton a verseny a Dísztó felé eső két sávot
veszi igénybe, a másik két sávon rendőri irányítás mellett folya-
matosan haladhat a forgalom mindkét irányba. A verseny legké-
sőbb 19:30-ra befejeződik.
Augusztus 8-án, szombaton a program a 19. TVK ITU Triatlon
Világkupa és az ETU Triatlon Junior Európa-kupa selejtezőivel
folytatódik. Ezen a napon a kerékpárpálya a Kazinczy Ferenc út
(Építők útja és Rózsa út közötti rövid szakasz) - Bethlen Gábor
út - Lévay József út - Szent István út - Örösi út (Kesznyéten irá-
nyába) útvonalon halad, a futópálya a Kazinczy Ferenc út -
Bartók Béla út - Ifjúsági park - Bethlen Gábor út érintésével. Út-
lezárásokra 12:30 és 18:30 között kell számítani, amit időlege-
sen feloldunk, várhatóan 14 és 15 óra között. Folyamatos átha-
ladás biztosított a gépkocsik részére a Kertváros két része között
a Margit-sétányon a verseny teljes időtartama alatt. Parkolási ti-
lalom lép életbe 12 órától egészen 18 óráig a Kazinczy Ferenc
úton (Építők útja és Rózsa út közötti rövid szakasz), a Bethlen
Gábor úton és a Szent István úton (a Lévay József út és a Temp-
lom út közötti szakaszon).
Augusztus 9-én, vasárnap a TREK Magyar Utánpótlás Gála, az
ETU Triatlon Junior Európa-kupa, majd a 19. TVK ITU Triat-
lon Világkupa döntőit láthatják az érdeklődők. Ezen a napon a
kerékpáros- és futópályát a Bethlen Gábor út - Lévay József út
(Bethlen Gábor út és Zita út közötti szakaszon) - Szent István út
- Bartók Béla út - Bethlen Gábor út érintésével jelöltük ki. A ver-
senyek 9:00-18:00 óra között folynak. A Szent István úton a ver-
seny a Dísztó felé eső két sávot veszi igénybe, a másik két sávon
rendőri irányítás mellett folyamatosan haladhat a forgalom. Par-
kolási tilalom lép életbe reggel 7 órától 18 óráig a Bethlen Gábor
úton és a Szent István úton (a Lévay József út és a Bartók Béla
út közötti szakaszon a Dísztó felé eső 2 sávban).
Amennyiben a parkolási tilalom ellenére a versenypályán gép-
jármű marad, azt a tilalom kezdetének idejétől a legközelebbi par-
kolóba szállítjuk el. Mivel ez komoly terhet jelent a rendezők
részére, együttműködésükre az idei évben is feltétlenül számítunk!
Megértésükben bízva, tisztelettel:

Lehmann Tibor, főrendező,
a TVK-Mali TK elnöke

Márkus Balázs, a Szervező Bizottság társelnöke

Felkészülni, vigyázz, rajt!

Kilencnapos triatlonünnep

A 17.TVKTriatlon Nagyhét „vezérkara”.

Sporttörténeti pillanat:VanekÁkos a célban.

Forgalomkorlátozások,
útlezárások

A Magyar Vöröskereszt Tiszaújvárosi Területi Szervezete idén
is kétnapos véradást szervez a Triatlon Nagyhéten. Augusztus 5-
én és 6-án (szerdán és csütörtökön) 10 és 19 óra között várják a
donorokat az okmányiroda parkolójában, ahol egy véradókamion
állomásozik majd. Nem csak segíteni lehet ezen a két napon,
hanem nyerni is, hiszen a Vöröskereszt tombolasorsolást szer-
vez. A véradást a helyi Tesco áruház is támogatja, a donorok sört
és édességet is kapnak a véradás után.

Autóbuszjáratok Tisza-part városrészbe
a Triatlon Nagyhét hétvégi rendezvényei

alkalmából (szombaton és vasárnap)
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt La-
kosságot, hogy a Triatlon Nagyhét rendezvényeire hétvége-
ken (szombaton és vasárnap) Tisza-part városrészbe ingyenes
autóbuszjáratokat indítunk az Észak-magyarországi Közleke-
dési Központ Zrt. közszolgáltató által az alábbi menetrend sze-
rint:
2015. augusztus 1 - 2. és augusztus 8 - 9.
Tisza-part városrészből 18:15 23:10
Autóbusz állomásról 18:05 23:00
Az autóbusz-pályaudvaron a 4-es kocsiállásról indulnak a járatok.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Véradás a Nagyhéten
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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

BALLA GERGŐ
kompenzációs listán mandátumot

szerzett képviselő
2015. augusztus 5-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

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

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

informatikai átállás miatt
a Tiszaújvárosi Járási Hivatal

Okmányirodai Osztálya
ZÁRVA tart!

augusztus Helye Ideje Kinek a részére

4. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

10. hétfő Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsödés gyerekek

Tisza- parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

12. szerda Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 ,,Esély" Napközi Otthon részére

Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

13. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

17. hétfő Tiszaszederkényi Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

18. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

Központi Étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

19. szerda Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

25. kedd Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

Bóbita Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Szociális étkezők

26. szerda Hunyadi Iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

Központi Étterem 12.00 - 13.00 Alkalmazott étkezés megrendelése

27. csütörtök Szivárvány Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

Széchenyi Iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegy-osztás
2015. augusztus

www.tik.tiszaujvaros.hu

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjai részére - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát is elfogadunk!

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ér-
tékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő
alábbi személygépjárművet.
A jármű adatai:
Rendszám: JPP-979, gyártmány: VOLKS-
WAGEN, típus: Multivan T5 2.5 PD TDI
Comfort., hengerűrtartalom: 2.461 cm3,
első nyilvántartásba vétel: 2005.05.02.,
tényleges futás: 399.346 km, eddigi tulaj-
donosok száma: 1.
A gépkocsi üzemképes, műszaki engedé-
lye 2017. 02. 17-ig érvényes.

A gépkocsit árverésen értékesítjük a kihir-
detett alapárról induló szabad licitálással.
Árverési alapár: bruttó 2.700.000 Ft.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési lap,
- személyesen legalább egy alkalommal a
gépkocsi megtekintése,
- az árverésen való személyes részvétel
vagy a pályázó törvényesen meghatalma-
zott képviselőjének jelenléte,
- 270.000 Ft összegű kaució befizetésének
igazolása.

Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2015. augusztus 10-én 12:00 óráig a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal 206.
számú irodájában vagy az ügyfélszolgálati
irodában.
Árverés ideje, helye:
2015. augusztus 11-én 09:00 óra a Tisza-
újvárosi Polgármesteri Hivatal 206. számú
irodájában.
Megtekintés:
Előzetes egyeztetést követően, tel.: 49-
548-043, 06-70-333-7424.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jézsó Gábor az 1. sz. választókerület

képviselője
2015. augusztus 04-én (kedd) 16.00 órá-

tól Tisza-part városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház,

Neumann J. út 1.)
2015. augusztus 05-én (szerda) 16.00

órától Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház - volt tsz- iroda)

fogadóórát tart.
Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
dr. Juhos Szabolcs jegyző

2015. augusztus 5-én (szerdán)
13.00 órától 15.00 óráig

ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri
Hivatal I. emeleti önkormányzati tár-

gyaló. Figyelem! Az ügyfélfogadás elő-
zetes bejelentés alapján történik,

negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését

az 548-014-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Árverési hirdetmény

Használt személygépkocsi értékesítése
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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

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt
Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város Ön-
kormányzata Képviselő-testületének a szo-
ciális rászorultságtól függő pénzbeli
ellátásokról, valamint a természetben nyúj-
tott szociális ellátásokról szóló 5/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet 13. §-a
alapján eseti jelleggel rendkívüli települési
támogatás - az iskolakezdés terheinek eny-
hítése céljából - gyermekvédelmi támoga-
tásként is megállapítható, annak a kiskorú
gyermeket nevelő személynek, vagy nagy-
korú gyermeknek a részére, ahol az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a 130%-át (37.050 Ft), gyer-
mekét egyedül nevelő személy vagy nagy-
korú gyermek esetén a 170%-át (48.450
Ft).
Rendkívüli települési támogatás gyermek-

védelmi támogatásként a gyermek nagy-
korúvá válása után is megállapítható, ha
középfokú köznevelési intézmény, vagy
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán
tanul, tanulói-, hallgatói jogviszonyának
fennállása idején, de legfeljebb 25. életév-
ének betöltéséig.
A támogatás iránti kérelem benyújtására
azon családok/személyek jogosultak, akik
gyermekvédelmi támogatásként rendkí-
vüli települési támogatásban 2015-ben
maximum 3 alkalommal részesültek.
A gyermekvédelmi támogatásként megál-
lapítható rendkívüli települési támogatás
iránti kérelmet formanyomtatványon kell
benyújtani, amely beszerezhető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató
helyisége ( Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.,
földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-

pont Családsegítő Szolgálata (Tiszaúj-
város, Kazinczy F. út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tisza-
újváros, Bocskai I. utca 33., keddi és csü-
törtöki napokon),
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu/
A támogatás megállapításához csatolni
szükséges a kérelemben megjelölt igazo-
lásokat. A kérelmek benyújtása folyama-
tos.
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hiva-
tal Intézményfelügyeleti, Szociális és
Sport Osztályán (111. iroda és 112. iroda)
vagy postai úton lehetséges (3580 Tisza-
újváros, Bethlen G. út 7.).

Bráz György
polgármester

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt
Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújváros
Város Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fi-
zetendő térítési díjakról szóló 37/2013.
(XII.21.) önkormányzati rendelete alapján
évente egyszeri alkalommal tankönyvtá-
mogatásban részesülhet az az életvitelsze-
rűen tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező
gyermek, illetve 23. életévét be nem töl-
tött nagykorú személy, aki lakóhelyén él
és alap- és középfokú köznevelési intéz-
mény nappali tagozatán tanul, és akinek a
családjában az egy főre jutó havi nettó jö-
vedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
400%-át (114.000 Ft-ot), egyedülálló
szülő esetén az 500%-át (142.500 Ft-ot).
Nem jogosultak tankönyvtámogatásra
azok a tanulók, akik normatív kedvez-
ményben (tartósan beteg; a szakértői bi-
zottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
küzd; három vagy több kiskorú, illetve el-
tartott gyermeket nevelő családban él;
nagykorú és saját jogán iskoláztatási tá-

mogatásra jogosult; rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesül, vagy a
gyermekvédelmi gondoskodás keretében
nevelésbe vett vagy utógondozói ellátás-
ban részesül), illetve térítésmentes tan-
könyvellátásban (a 2015/2016. tanévben
az általános iskola első évfolyamára be-
iratkozott tanulók, és a második, harma-
dik évfolyamos tanulók) részesülnek.
A tankönyvtámogatás iránt kérelmet kell
benyújtani, melyhez csatolni szükséges a
kérelemben megjelölt igazolásokat, vala-
mint - annak megállapítása céljából, hogy
a kérelmező tankönyvtámogatásra jogo-

sult - a tankönyvek árát igazoló dokumen-
tumot (csekk, feladóvevény, díjbekérő). A
tankönyvtámogatás iránt benyújtott kérel-
mek elbírálása folyamatos.
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató
helyisége
( Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont Családsegítő Szolgálata
( Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
( Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és
csütörtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
Ügyféltermináljáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu

A kérelmek benyújtási határideje: 2015.
augusztus 3-tól 2015. szeptember 30-ig.
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási
határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hiva-
tal Intézményfelügyeleti, Szociális és
Sport Osztályán (112. iroda), valamint
postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen
G. út 7.) lehetséges.

Bráz György
polgármester

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

Digitális középiskola
A Digitális Középiskola a 2015/2016. tanévre is várja a to-
vábbtanulni vágyó hátrányos helyzetű tanulók jelentkezését.
A pótbeiratkozás 2015. augusztus 25-én 8.00-16.00 óra között
lesz a Földes Ferenc Gimnáziumban. (3525 Miskolc, Hősök
tere 7.)
A jelentkezési lap kitöltésére a helyszínen is van lehetőség.
A jelentkezés részletes feltételeiről a www.digitaliskozepis-
kola.hu honlapon tájékozódhat, ahonnan a jelentkezési lap is
letölthető.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Iskoláztatási támogatás

Felhívás

Önkormányzati tankönyvtámogatás

Az alap- és középfokú köznevelési intéz-
ményben tanulók részesülhetnek tan-
könyvtámogatásban. (Illusztráció)
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A munkaszerződéssel dolgozó diákok bérjövedelme után ugyan-
úgy kell adót és járulékot fizetni, mint bármely más alkalmazott
munkaviszonyában. A munkáltatónak kell levonnia és befizetnie
a 16 százalék személyijövedelemadó-előleget és a járulékokat.
A jövedelemadón kívül a tanuló bére után 8,5 százalék egész-
ségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot, továbbá 10 százalék
nyugdíjjárulékot kell fizetni, de ezeket is a munkáltató vonja le
a bruttó bérből és fizeti be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. A
munkáltatónak a fizetéssel együtt igazolást kell adnia a kifizetett
összegről, a levont személyijövedelemadó-előlegről, az egyéni
járulékokról. A munkaviszonyt követő év januárjának végéig
pedig a teljes évben keresett jövedelemről és a befizetett adóról
összesített igazolást is ki kell állítania a munkáltatónak, és ennek
alapján kell a diáknak szja-bevallást benyújtania a NAV-hoz.
Tehát annak a diáknak, aki most nyáron dolgozik, jövőre május
20-ig adóbevallást kell küldenie a NAV-nak. Aki nem munkavi-
szonyban, hanem más formában dolgozik, annak érdemes tájé-
kozódnia a NAV honlapján:
http://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Diakok_nyari_munkaja_2
0150610.html?query=di%C3%A1kmunka

Dr. Körtvélyesi Zsuzsanna
sajtóreferens, főosztályvezető

Június eleje óta 16 nap volt
„hivatalosan” is kánikulai tér-
ségünkben. Június 12-14. kö-
zött három, július 4-8. között
öt, és kisebb megszakítással
július 17. és 26. között nyolc
napig volt érvényben hőség-
riadó.

A szinte elviselhetetlen meleget a Tiszaúj-
városi Városgazda Nonprofit Kft. az utak
locsolásával próbálta enyhíteni.
- A hőségriadó napjain reggel kilenc és
délután hét óra között folyamatosan lo-
csoltuk a fő gyűjtő utakat - mondta Kraj-
nyák László műszaki vezető. - A locsoló-
autó öt köbméteres tartályát naponta 12 al-
kalommal töltöttük fel, azaz összesen hat-
van köbméter vízzel igyekeztük hűsíteni a
rettentő meleget.
Az elmúlt években is volt példa hőségria-
dóra. Ilyen rövid idő alatt, ilyen sok és
hosszan tartó időszak azonban még nem
volt.
- Tavaly összesen két-három időszak volt,
melyek maximum háromnaposok voltak -
mondta a műszaki vezető. - Idén már volt
egy hatnapos egybefüggő időszakunk is,
ami példa nélküli, és még nincs vége a
nyárnak, hiszen augusztusban is bármi
előfordulhat.
Nem csak az emberek szenvednek a közel
negyven fokos melegben. A város számos
virágágyással és kihelyezett virággal büsz-
kélkedhet. Hogy az ezekbe ültetett növé-
nyek ne károsodjanak, komoly munkát
igényel.
- A hét minden napján két gépjármű és sze-
mélyzete és plusz három fő végezte a fo-

lyamatosan a virágok locsolását, - mond-
ta Tamics Adrienn, kertészeti részlegve-
zető. - Nyújtott műszakban locsoljuk az
egynyári növényeket. Ebbe beletartoznak
a kiültetett növények, a virág kaspók és a
virágoszlopok is.
A háztartások is jóval több vizet használ-
tak fel a melegben. Az Észak-magyaror-
szági Regionális Vízművek Zrt. tájékoz-
tatója szerint Tiszaújvárosban július 1 - 26.
között átlagosan 4.045 köbméter ivóvizet
termeltek ki naponta, mely közel nyolcszáz
köbméterrel meghaladja az első félévi
3.271 köbméter/nap átlagot.
A szolgáltató tájékoztatása szerint a napi
rekordot július 19-én mérték, akkor 4.460
köbméter vizet termeltek ki, de még ez a

mennyiség sem okozott problémát a víz-
ellátásban.
A kánikulának a boltokban is érezhető ha-
tása volt. Az ásványvíz és a sör a nagy me-
legben érezhetően jobban fogyott.
- Másfélszer annyi ásványvíz fogyott, mint
általában - mondta a 801. számú COOP
ABC vezetője, Molnár-Fakó Erika. - Sör-
ből is érzékelhetően többet vittek a vásár-
lóink, a jégkrém azonban a nagy meleg
ellenére sem volt olyan kapós.
Bár az elmúlt néhány napban egy hideg-
front hatására már nem kell napszúrástól
és hőgutától tartani, az enyhülés csak ide-
iglenesnek látszik. A hétvégére ugyanis
ismét 30 fokot meghaladó meleget prog-
nosztizálnak a meteorológusok.

borza

Derenki búcsú

Emléktábla
az elnöknek

Emléktábla avatásával tisztelegtek az áprilisban 74 éves ko-
rában elhunyt Poros Andrásné előtt az idei derenki búcsún. A
megyei és tiszaújvárosi lengyel nemzetiségi önkormányzat ko-
rábbi elnökére így tisztelői és szerettei már nem csak sírjánál,
hanem egykori, mára lerombolt szülőfalujában, az ott felépí-
tett kápolnánál is emlékezhetnek.

Szünetel a kerékpárjelölő
program

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kerékpárjelölő
program a következő tájékoztatásig szünetel. A várható idő-
pontokról ismételten a Tiszaújvárosi Krónikán keresztül érte-
sítjük a lakosságot.

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Tiszaújváros önkormányzata
idén is csatlakozott az országos
diákmunka programhoz, mely
a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium koordinálása mellett és a
járási hivatalok foglalkoztatási
osztályainak együttműködésé-
vel valósul meg.

Lapunk hetekkel ezelőtt már beszámolt a
tiszaújvárosi program első turnusának in-
dulásáról. Akkor négy intézményben - a
rendelőintézetben, a kulturális központ-
ban, a humánszolgáltató központban és az
önkormányzatnál - 15 fő nyári foglalkoz-
tatása kezdődött meg, mely július 10-től
augusztus 9-ig tart.
A július 20-tól augusztus 19-ig tartó má-
sodik turnusban a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központ és a Tiszaúj-
városi Napközi Otthonos Óvoda újabb 15
főt foglalkoztat.
- A diákok kisegítő munkakörben végzik
a tevékenységüket az óvoda valamennyi
épületében - mondta Micskiné Bodó Er-
zsébet óvodavezető. - Jellemzően olyan
feladatokat kapnak, melyek a nyári sza-
badságolások alatt nagy segítségünkre
vannak, de nem igényelnek speciális tu-
dást. A négy- órás foglalkoztatás reggel 8-

tól délig tar. Az óvodában tevékenykedő 6
diák minden reggel megkapja az adott
napra a feladatát. Jellemzően takarítási
munkálatok, adminisztráció, az épületek
udvarainak rendben tartása vár a fiata-
lokra. Már tavaly is részt vettünk ebben a
programban, és nagyon pozitív tapaszta-
latunk volt. Úgy gondolom, hogy ez na-
gyon hasznos, hiszen a diákok így bele-
kóstolhatnak a munka világába.
- A Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központban 9 diák végez munkát - mondta
Kósa-Tóth Zoltán intézményvezető. - A di-
ákok számos fronton besegítenek, a köny-
velésben, az adminisztrációban és a fel-
újítási munkálatoknál végeznek feladato-
kat. Ez utóbbiban csak a fiúk vesznek részt.
Tavaly már nagyon jó tapasztalataink vol-
tak a programmal kapcsolatban, akkor nagy
segítségünkre voltak a diákok. Számos
olyan feladat volt az előző évben, ahol na-
gyon jól jött a plusz munkaerő, és mindezt
precízen végezték el a diákok. Idén is biz-
tos, hogy ugyanolyan színvonallal fogunk
találkozni.
- Nekem eddig ez az első alkalom, hogy
részt veszek a programban - mondta Baba
Fruzsina. - Egyelőre csak papírmunkát vé-
geztünk, itt az intézményműködtető köz-

pontban, de ezt is jónak tartom és érde-
kesnek. Eddig még sehol sem dolgoztam,
ez az első munkahelyem, így esetemben
nagyon is igaz, hogy valódi bepillantást
nyerhetek a munka világába. Sajnos csak
egy hónap az időtartam, és csak napi
négyórás a foglalkoztatás, de így is jól jön,
amit megkeresek. Lesz helye neki.
Pozsgai Zsuzsanna már másodjára vesz
részt a diákmunka programban.
- Nagyon szeretem, már tavaly is voltam
és sikerült idén is visszakerülni az intéz-
ményműködtető központba - mondta. - Én
csak pozitív dolgokat tudok említeni, egy-
részt nagyon jó helyre kerültünk, másrészt
a munkatársak is nagyon rendesek. Nyil-
ván nem csinálhatunk minden olyan mun-
kafolyamot, amit ők, de még így is igazi
kihívás, hogy azért olyan munkakört is
ránk bíznak, ami felelősséget és odafigye-
lést igényel. A pályázási folyamat egy-
szerű volt, így ajánlom mindenkinek
jövőre. Én sajnos jövőre már nem pályáz-
hatok, mivel végzek, de mindenképpen
szeretnék visszajönni Tiszaújvárosba dol-
gozni, mert nagyon megtetszett a hivatali
hozzáállás és működési forma.

Dá

Folytatódik a foglalkoztatás

A nyári diákmunka második turnusa

A víz és a sör fogyott a legjobban

Hőségriadók nyara

Nyújtott műszakban locsolták a virágokat.

A diákok számos fronton besegítenek az intézményműködtető központban.

Pozsgai Zsuzsanna tavaly is részt vett a
programban.

Tájékoztatás

A diákok
munkaviszonyának adója

A Magyar Köztársaság Elnöke felhívással fordult a települések
vezetőin keresztül Magyarország valamennyi állampolgárához,
hogy közösen felemelve a hangunkat, küldjük el egyértelmű üze-
netünket a világ vezetőinek, hogy
haladéktalanul cselekedjenek az éghajlatváltozást okozó kör-
nyezetszennyezés ellen!
A világméretű klímavédelmi kezdeményezést Al Gore, a kör-
nyezetvédelmi tevékenységéért Nobel-békedíjjal kitüntetett egy-
kori amerikai alelnök indította el, melyet Ban Ki Mun, az ENSZ
főtitkára is támogat.
Magyarország elsőként csatlakozott ehhez a nemzetközi össze-
fogáshoz és elindította az ÉLŐ BOLYGÓ aláírásgyűjtő honla-
pot. (www.elobolygonk.hu)
A kezdeményezésre azért van szükség, mert ha nem teszünk sem-
mit az emberi tevékenység okozta globális éghajlatváltozás ellen,
akkor a klímaváltozás mind súlyosabb következményeivel kell
szembenéznünk.
Az akció nem csupán természeti értékeink védelméről, hanem
saját életünk, javaink, biztonságunk és gyermekeink jövőjének
megvédéséről is szól.
Idén decemberben Párizsban tárgyalóasztalhoz ülnek a világ ve-
zetői, hogy döntsenek a klímaváltozást okozó üvegházhatású
gázok kibocsátásának mérsékléséről.
Sem az emberiség, sem Európa, sem Magyarország nem enged-
heti meg, hogy a párizsi klímacsúcson ne szülessen érdemi dön-
tés.
A kezdeményezés célja az, hogy a www.elobolygonk.hu segít-
ségével Magyarország polgárai közül is minél többen emeljék
fel hangjukat a Föld klímájának védelme érdekében.
A klímavédelmi honlapra látogatva, kérem, hogy támogassa sze-
mélyes regisztrációjával a kezdeményezést és járuljon hozzá
annak sikeréhez.
Tiszaújváros Város Önkormányzata 2015. augusztus 1-9-ig,
a Triatlon Nagyhét időtartama alatt naponta 16.00-20.00 óra
között a Polgármesteri Hivatal aulájában biztosítja az inter-
netes felületen a regisztráció lehetőségét.
Emelje fel Ön is a hangját!

Tiszaújváros Város Önkormányzata

Felhívás

Élő bolygó regisztráció
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Csakúgy, mint az előző alka-
lommal, a múlt héten, szom-
baton este is szép számú
közönség gyűlt össze a Der-
kovits Kulturális Központ
Nyáresti korzó című rendez-
vényén.

A nagy meleg ellenére megteltek a Dísztó
körüli padok, sokan hallgatták a zenét a
lépcsőkről, voltak, akik kisebb-nagyobb
gyerekekkel érkeztek, sőt két esküvői
menet is részese volt egy ideig a koncert-
nek.
Először a Szöged Big Band lépett fel
közel egyórás műsorával. Ők többek kö-
zött a ’70-es, ’80-as évek hangulatát fel-
idéző, és egy Michael Jackson egyve-
leggel is szórakoztatták az összegyűlteket.
Hűsítőként pedig szerepelt a repertoárju-
kon néhány téli hangulatú, karácsonyi dal-
lam is. A zenekart Arnóczky Zoltán di-
rigálta, aki vezénylés közben néhány tánc-
lépést is megtett.
A Szöged Big Band után a szépreményű
jövő elé néző Kalmár Panni és barátai
szolgáltatták a muzsikát. Kalmár Panni

2010-ben az Országos Jazz Énekverseny
második helyezettje volt, s most sem oko-
zott a nagyérdeműnek csalódást. Bár ek-
kor már kezdett beborulni az ég, de ez
nem riasztotta el a hallgatóságot attól,
hogy végig élvezzék a trió speciális fádó
koncertjét.

- Hogyan érezték magukat a Nyáresti kor-
zón? - tettük fel a kérdést néhány nézőnek,
hallgatónak.
- Szeretem a Szöged Big Band-et, - mond-
ta Szatmári Györgyné - kifejezetten az ő
kedvükért jöttem ki. Nagyon tetszik a
műsor, sajnálom, hogy az előző részt ki-
hagytam, de akkor más elfoglaltságom
volt.
Kovács Gábor - miskolci egyetemista
lévén - nem igazán ahhoz a korosztályhoz
tartozik, akinél ez a muzsika lenne a favo-
rit, de Gábor ellátogat minden rendez-
vényre, az élőzene pedig kifejezetten a
kedvence.
Kovács Editék pici babával korzóztak.
- Jó, hogy a tópartot választották helyszí-
nül, - mondta Edit - hangulatosabb, mint a
téren álldogálni. Szerintem, ha nem lenne
ilyen meleg, tömve lenne a vízpart. Saj-
náljuk, hogy már mennünk kell, mert na-
gyon jól éreztük magunkat, de a kicsinek
most már ennie, fürdenie kell. Jó ötlet volt
a Nyáresti korzó, máskor is szívesen részt
vennénk hasonló rendezvényen.

T. M.

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 végeredményt ezután hirdetik ki.

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

Jabil 1/3 Maraton –
3. próba

A Wizz Air Budapest Félmaraton hivatalos felkészülési verse-
nye.
Ideje: 2015. augusztus 7. (péntek).
Helye: Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. (Hotel Phőnix szállo-
dával szemben).
Program:
13:00-16:45 Helyszíni nevezés. Rajtszám és chipek felvétele.
17:30 Rajt.
Beérkezés után a pontok bepecsételése a próbafüzetbe.
20:30 Eredményhirdetés.
Távok:
egyéni (14 km): 14 km 6 pont (szintidő: 120 perc)
váltó (4x3,5 km): 4 x 3,5 km 3 pont
egyéni (3,5 km): 3,5 km 3 pont
Nevezés, nevezési díjak:
Nevezési lapok a www.tvkmalitriatlon.hu oldalról letölthetőek.
Jabil Circuit Magyarország Kft. dolgozói és a Jabil 3Próba pró-
bafüzettel rendelkezők részére a nevezés díjtalan.
Előnevezési díjak:
egyéni (14 km, 3,5 km): 1.000 Ft/fő
váltó: 500 Ft/fő
Előnevezés 2015. július 31-ig (a kitöltött nevezési lapot kell el-
küldeni, valamint a nevezési díjat kell befizetni a határidőig).
Helyszíni nevezési díjak:
egyéni (14 km, 3,5 km): 2.000 Ft/fő
váltó: 1.000 Ft/fő
A Jabil 1/3 Maraton 14 km-es távján induló versenyzők 50%
kedvezménnyel nevezhetnek, abban az esetben, amennyiben
már neveztek a 30. Wizz Air Budapest Félmaraton egyéni, 21,1
km-es távjára. Az érvényes nevezést a BSI-től kapott vissza-
igazolóval, legkésőbb a verseny helyszínén történő bemutatá-
sával kell igazolni.
A kitöltött nevezési lapokat az alábbi módon lehet elküldeni:
e-mail: tvkmali@triatlon.t-online.hu,

tel/fax: 49/540 -094, 49/540-095,
postai cím: TVK MALI Triatlon Klub 3580 Tiszaújváros, Teleki
Blanka út 6.
Személyesen: Sportcentrum Triatlon Klubház - Tiszaújváros,
Teleki Blanka út 6. H – P: 14 – 16-ig.
2015. augusztus 1-től nevezni csak a verseny napján, a verseny
helyszínén lehet.
Indulni csak egy távon lehet.
Chip bérlés a jabilos dolgozóknak és a próbafüzettel rendelke-
zőknek ingyenes, míg mindenki másnak 500 Ft. A chipek kau-
ciója 1000 Ft.
Díjazás:
Egyéni (csak a 14 km-es távon indulók):
Helyezés Női Férfi
I. 50.000 Ft 50.000 Ft
II. 30.000 Ft 30.000 Ft
III. 25.000 Ft 25.000 Ft
IV. - 20.000 Ft
V. - 15.000 Ft
VI. - 10.000 Ft
Csapat:
Helyezés Abszolút
I. 60.000 Ft
II. 40.000 Ft
III. 20.000 Ft
Minden célba érkező a verseny emblémázott pólóját kapja aján-
dékba.
Továbbá a helyszínen a próbát teljesítő Jabil dolgozók között ki-
sorsolunk 5 db meglepetés ajándékot.
Jabil 3Próba ajándéksorsolás
2015. augusztus 7-én (pénteken) a harmadik próba után a 12
pontot vagy annál többet teljesítők között értékes sportszer-
ajándékcsomagokat sorsolunk ki.
A legalább 15 pontot szerzők közül sorsoljuk ki a fődíjat, mely
2 db (1 Jabil dolgozó és 1 a lakosság köréből) egyszemélyes
utazás a 2015 szeptember 26 – 29. időpontban megrendezendő
Berlin Maratonra.
Fődíj:
Utazás a BERLIN MARATONRA

Információ
TVK MALI Triatlon Klub

Tel: 49/540-094
e-mail: tvkmali@triatlon.t-online.hu

www.tvkmalitriatlon.hu

Menyasszonyok a korzón

Zeneszó szállt a víz felett

Arnóczky Zoltán, a Szöged Big Band karnagya néhány tánclépést is tett.

Kalmár Panni és barátai a fádó műfajával ismertette meg a tiszaújvárosiakat.
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Nem csak most, 2015-ben, hanem 40 évvel ezelőtt is
meleg napokat éltek át itt a városban. A nyár akkor is
forró volt, ráadásul ez néhány üzemben még inkább
éreztette hatását. Akkoriban a légkondicionált gyártó-
csarnokról hírből sem lehetett hallani, a hűsítést csak
egy-egy jeges ital jelentette, már ha volt hűtő.
Ezzel kapcsolatban osztott meg egy nem éppen példa-
értékű történetet a Borsodi Vegyész.
„Az egyik nagyvállalatnál az esztendő elején több hűtő-
szekrényt vásároltak. Az üzemekben, különösen ott, ahol
a kánikula okozta hőmérsékletet csak tovább fokozza az
üzem technológiájából következő hőmérséklet, öröm-
mel üdvözölték a hűtőszekrény-vásárlást. Számos üze-
met tudnánk felsorolni, ahol a hőmérséklet eléri a 40-50
C fokot. Ezekben az üzemekben nyilván arra gondol-
tak, hogy a hűtőszekrényekből ők is kapnak, s lehetőség
lesz majd a hűsítő italok, és a nagy melegben könnyen
romló hentesáru tárolására. Őszintén szólva, mi is arra
gondoltunk. Sajnos nem így történt. A hűtőszekrények
oda kerültek, ahol hűvössé teszik a levegőt a zavartalanul
forgó ventillátorok, a lefüggönyözött ablakok, és ugye
mi sem természetesebb, hogy a kényelmes bőrfotelhez,
a kellemes levegőhöz, jégbe hűtött ital is dukál...”
Kánikulában az emberben könnyen felmegy a gőz. Főleg
ha ilyet olvas. Nem tudom, akkoriban az érintettek ol-
vasták-e a lapot, ha igen, remélhetőleg vették is. Persze
általában csak a Hollywood-i történetekben szokott az

önző vezető megvilágosodni, így véleményem szerint az
érintett gyár dolgozói a cikk után is maximum a doho-
gásukkal hűtötték magukat.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Ital és jégszekrény
45 éve történt

A Tisza TV műsora
Július 30., csütörtök

9:00: Emlékek, hangulatok, mozdulatok - Idézetek egy táncos
lány naplójából - a Tiszaújvárosi Gimnasztráda gálaműsora (A
szerdai adás ismétlése)

Augusztus 1-9.

Naponta 22 órától Triatlon TV

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ

Kormos József (A. Giovanni) pasztell képeinek kiállítása a

kulturális központ aulájában és félemeletén. Látogatható au-

gusztus 17-ig.

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 Szilágyi Panni pályaműve.

Nem csak az eddigi táborok
számát tekintve, hanem össz-
művészeti jellege, korösszeté-
tele miatt is egyedülálló prog-
ramot szervezett július 13-tól
19-ig a Derkovits Kulturális
Központ. Mátyás Zoltán a
tábor vezetője nyilatkozott
lapunknak.

- Intézményünk több évtizede szervez nyá-
ri táborokat, ezek közé tartozik a művé-
szeti csoportok felkészítő tábora is. Jelen-
legi formájában nyolc évvel ezelőtt in-
dítottuk útnak a programot. Tiszalök,
Sárospatak, Balatonföldvár, Bogács, Ba-
latonalmádi után idén Zamárdiban töltött
egy hetet a Derkovits Fúvószenekar, a
Derkovits Mazsorett Csoport, a Guzsalyas
Díszítőművészeti Szakkör, a Szederke Dí-
szítőművészeti Szakkör, valamint a Tisza-
virág Foltvarrókör közel hetven fő rész-
vételével.
- Több csoport, több helyszín. Tudatosan?
- Volt olyan hely ahová többször is visz-
szatértünk, bár hozzáteszem, nem könnyű
megtalálni az ideális helyszínt, hiszen
több szempontnak kell megfelelni. Ilyen a
próbák megtartásához szükséges terek, a
nagy létszám befogadására alkalmas étke-
zési és szálláslehetőség megléte és termé-
szetesen fontos a szabadidős programok-
hoz kapcsolódó adottságok színvonala. A
zamárdi helyszín már csak a Balaton-part
miatt is ideális volt, a délelőtti próbák,

foglalkozások után jutott idő fürdésre, na-
pozásra, kirándulásra is. Együtt mentünk
fel a Kőhegyi-kilátóhoz, ahonnan a Ba-
laton gyönyörű panorámája tárult elénk.
Vonattal Siófokon jártunk, ahol megnéz-
tük a Kálmán Imre Múzeumot, a Víztor-
nyot, a Jókai Emlékparkot, s a napot egy
kellemes hajózással zártuk. Természete-
sen, mint minden táborban idén sem ma-
radhatott el a közös vacsorakészítés,
szalonnát sütöttünk „nagyüzemi” módon,
illetve a guzsalyasok lekvárral töltött csö-
rögét készítettek.

- Miként folyt a szakmai munka?
- A fúvósok az egyéni felkészítésre fektet-
ték a hangsúlyt, míg a mazsorettek régebbi
koreográfiák gyakorlásával és újak elsajá-
tításával készültek a következő fellépé-
sekre. A díszítőművészeti csoportok - akik
a legnagyobb létszámban voltak jelen - a
drávaközi hímzések technikáját sajátítot-
ták el, rongybabát készítettek hímzéses ru-
hában, illetve gyöngyöt fűztek ukrán
leveles mintával, míg a foltvarrók egy kü-
lönleges technikával készített oldaltáskát,
neszeszert és nyakba akasztható irattartót
varrtak.
- Az összművészeti jelleg mellett „össze-
kovácsolódási” tábor is volt a zamárdi?
- Kifejezetten célunk az, hogy ezekben a
táborokban a szakmai munka mellett erő-
sítsük a csoportokon belüli és csoportok
közötti összetartást. Óriási élmény szá-
momra újra és újra átélni, amikor a hét-
éves és a hetvenhét éves együtt örül és
tapsol a záró esten egy-egy szép pillanat-
nak. Nagyszerű látni a nyolc éve tartó fej-
lődést, véleményem szerint az elmúlt
időszak egyik leghangulatosabb táborát si-
került megrendezni. Köszönet ezért támo-
gatóinknak, Tiszaújváros önkormányza-
tának, a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapít-
ványnak és természetesen a művészeti ve-
zető és kísérő kollégáimnak. Bízom
benne, hogy 2016-ban újra eltölthetünk
együtt egy tartalmas hetet.

f.l.

Összművészeti tábor után

Nekünk a Balaton a Riviéra…

Siófokra is ellátogattak a táborlakók.

Munkában a mazsorettek.



10. oldal 2015. július 30.Sport/Rendezvények

A Tiszaújvárosi
Krónikában is

megjelenik
lakossági

apróhirdetése,
amennyiben azt

a Tisza TV
Képújságjában

legalább
5 napra (2.500 Ft),
legkésőbb kedden
12 óráig feladja.

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2015. július 31.-én
(pénteken) 1.500 kg pontyot telepít az
alábbiak szerint:
Csécsi tó: 600 kg
Erdészeti tó: 300 kg
Kürti tó: 300 kg
Tisza, üzemvíz csat.: 300 kg

Horgászni 2015. augusztus 1-jén
(szombaton) reggel 05.00 órától lehet.

Balázs Tibor
horgászmester

Tiszaújvárosi Turista
Triatlon teljesítménytúra

(TTT40)

Rajt-cél: Tisza-parti városrész, szakosztályi csónakház. (Vízi
rendőrség mellett )
A rajtnál minden induló megkapja a túraútvonal leírását, ezen
kívül menetközben eligazító táblák és pontőrök segítik a haladást.
Rajtidő: 08.08. szombat, 8.00-10.00-ig.
Nevezési díj: a helyszínen 1200 Ft/ fő.
Táv: gyalogtúra ~ 9 km, vízitúra ~ 7 km, kerékpártúra ~ 25 km.
Díjazás: minden sikeresen teljesítő jelvényt és oklevelet kap. Kü-
löndíjat kap a teljesítők közül a legidősebb hölgy és úr, a legfia-
talabb leány és fiú, valamint a leggyorsabb csapat minden tagja.
A teljesítés tervezett szintideje: összesen 7 óra.
A rendezvény rövid leírása:
2, 3 és 4 fős csapatok (családok) számára kiírt, közepes nehéz-
ségű, kombinált teljesítménytúra. Célja, hogy jó hangulatú, vál-
tozatos sportolási, erőfelmérési lehetőséget, sikerélményt nyújt-
son a legfeljebb amatőr szinten sportoló, „hétköznapi” emberek
számára. (Nem a versenysportolóknak, a „profiknak” szól, bár ők
sincsenek kizárva az indulás lehetőségéből.) Menet közben fris-
sítővel, a túra végén egy tányér meleg étellel kedveskednek a szer-
vezők. Túrakajakot, mentőmellényt a szervezők biztosítanak.
Információ:
Nagy Lajos T: 70/777-6628
Hangácsi Heléna T: 70/777-6627

A Bükk 900-as csúcsai
Tájékozódási

Teljesítménytúra
Augusztus 1., szombat
Szervező: Nagy Lajos
T: 70/777-6628
Hangácsi Heléna
T: 70/777-6627
Rajt-cél: BÜKK-hegység, Bánkút,
síház
Rajt: 7-10 óra között, legkésőbbi be-
érkezés 22 óra
Nevezési díj: 900 Ft
Végigjárni a Bükk-hegység húsz 900
m fölötti csúcsát akkor is szép turis-
tafeladat, ha tetszőleges sorrendben
és idő alatt történik. Jár is érte a szép
kitűző.
Számos szakosztályi tagunk már si-
keresen teljesítette ezt a próbát. Ez az
alkalom azonban azoké, akik a meg-
adott szintidő alatt (12 óra) mennek
végig a teljes túratávon, és mind a 20
csúcs bélyegzőjének a lenyomatát rá-
nyomják az igazoló kartonra. Bé-
lyegzőpárnára, térképre és tájolóra
legalább csoportonként szükség van.
Frissítő, meleg étel a célban.

Négy tiszaújvárosi színeket képviselő sportoló húz-
hatta magára a címeres mezt múlt hétvégén, a spa-
nyolországi Banyoles városában megrendezett ifjúsági
Európa-bajnokságon.

A szuper-sprint (250 m úszás, 6,6 km kerékpározás, 1,6 km futás)
távon megrendezett váltó versenyszámban a teljes magyar leány vá-
logatottat adó TVK-Mali TK fiataljai közül Putnóczki Dorka a má-
sodik helyen indította útjára Mátyus Lilit, aki nyolcadikként adta át
a stafétát Jakab Ilkának. A sorrend a célig már nem változott, így
hazánk a nyolcadik helyen zárt.
A fiúknál Soós Gergő (Uniqa Team Újbuda SC) dobogó közelben
kezdett, majd Karai Botondon (Mogyi SE) volt a sor, akit némiképp
visszacsúszva, a 10. pozícióban váltott le Lehmann Csongor (TVK-
Mali TK). A tiszaújvárosi versenyzőnek nem volt könnyű dolga, de
két helyet sikerült előrelépnie, így a fiúk is nyolcadikként fejezték be
a kontinensviadalt.
Emlékeztetőül, a 2016-os ifjúsági Európa-bajnokságnak, ahol a
sportág történetében először - a váltó mellett - egyéni versenyt is
rendeznek, Tiszaújváros ad otthont.

Triatlon

Hatból négy
nyolcadikként

Kézilabda

A lányok, a lányok, a lányok
angyalok…

2015. szeptember 12-én Londonban egy háromcsapatos tornán
vesz részt a Tiszaújvárosi SC női kézilabda csapata. Az egyik el-
lenfél a magyar lányokból álló London Angels, amely tavaly meg-
nyerte az angol másodosztályt, idén pedig az első osztály har-
madikjaként kivívta a CEF kupában való indulás jogát. Érdekes-
ség, hogy az indulással járó összes terhet a Magyar Kézilabda
Szövetség vállalta magára. A torna harmadik csapata a Thams HC
lesz.



Ők kezdik: Hátsó sor (balról): Czégel Máté, Hajdu István, Katona Bence, Tóth
Csaba, Molnár Zoltán kapusedző, Kovács Szilárd, Horváth Tamás, Potyka Attila.
Középső sor: Bussy Dávid, PolényiTamás, Bocsi Zoltán vezetőedző, Együd András
elnök, Gulácsi Tamás technikai vezető, Kerekes István, Angyal Norbert.
Ülő sor: Hussein Shadi, Molnár Ferenc, Molnár László, Hegedűs Zoltán gyúró,
Fodor Péter, Sigér Ákos, Andorkó Sándor.
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1. forduló
2015.08.01. szombat, 16:30
Felsőtárkány SC - REAC
2015.08.01., szombat, 17:00
Termálfürdő FC Tiszaújváros - Rákosmente KSK
2015.08.01., szombat, 17:30
Tállya KSE - Cigánd SE
Jászberényi FC - Kazincbarcika SC FC
Nyírbátori FC - FC Hatvan
2015.08.02., vasárnap 17:30
Somos SE - Újpest FC II.
Ceglédi VSE - DVTK II.
Nyíregyháza Spartacus FC - DVSC-DEAC II.
Szabadnapos: Putnok FC
2. forduló
2015.08.08., szombat, 17:30
FC Hatvan - Jászberényi FC
Kazincbarcika SC FC - Termálfürdő FC Tiszaújvá-
ros
Rákosmente KSK - Ceglédi VSE
Cigánd SE - Somos SE
2015.08.08. szombat, 19:00
REAC - Putnok FC
2015.08.09., vasárnap 11:00
Újpest FC II. - Nyíregyháza Spartacus FC
2015.08.09., vasárnap 17:30
DVTK II. - Felsőtárkány SC
DVSC-DEAC II. - Nyírbátori FC
Szabadnapos: Tállya KSE
2015. augusztus 12. (szerda) Magyar Kupa 1. for-
duló
(Termálfürdő FC Tiszaújváros - ESMTK)
3. forduló
2015.08.15., szombat, 16:30
Felsőtárkány SC - Rákosmente KSK
2015.08.15., szombat, 17:00
Termálfürdő FC Tiszaújváros - FC Hatvan
2015.08.15., szombat, 17:30
Tállya KSE - REAC
Ceglédi VSE - Kazincbarcika SC FC
Nyírbátori FC - Nyíregyháza Spartacus FC
2015.08.16., vasárnap 11:00
Újpest FC II. - Cigánd SE
2015.08.16., vasárnap 17:30
Jászberényi FC - DVSC-DEAC II.
Putnok FC - DVTK II.
Szabadnapos: Somos SE
4. forduló
2015.08.22., szombat, 17:30
Nyíregyháza Spartacus FC - Jászberényi FC
FC Hatvan - Ceglédi VSE
Kazincbarcika SC FC - Felsőtárkány SC
Rákosmente KSK - Putnok FC
2015.08.22., szombat, 19:00
REAC - Somos SE
2015.08.23., vasárnap 17:30
DVTK II. - Tállya KSE
Nyírbátori FC - Újpest FC II.
DVSC-DEAC II. - Termálfürdő FC Tiszaújváros
Szabadnapos: Cigánd SE

5. forduló
2015.08.29., szombat, 16:30
Felsőtárkány SC - FC Hatvan
2015.08.29., szombat, 17:00
Termálfürdő FC Tiszaújváros - Nyíregyháza Spar-
tacus FC
2015.08.29., szombat, 17:30
Tállya KSE - Rákosmente KSK
Putnok FC - Kazincbarcika SC FC
Jászberényi FC - Nyírbátori FC
Cigánd SE - REAC
2015.08.30., vasárnap, 17:30
Ceglédi VSE - DVSC-DEAC II.
Somos SE - DVTK II.
Szabadnapos: Újpest FC II.
6. forduló
2015.09.05., szombat, 16:30
Nyírbátori FC - Termálfürdő FC Tiszaújváros
FC Hatvan - Putnok FC
Kazincbarcika SC FC - Tállya KSE
Rákosmente KSK - Somos SE
2015.09.05., szombat, 19:00
Nyíregyháza Spartacus FC - Ceglédi VSE
2015.09.06., vasárnap 16:30
DVSC-DEAC II. - Felsőtárkány SC
Jászberényi FC - ÚJPEST FC II.
DVTK II. - Cigánd SE
Szabadnapos: REAC
7. forduló
2015.09.12., szombat, 16:30
Somos SE - Kazincbarcika SC FC
Tállya KSE - FC Hatvan
Felsőtárkány SC - Nyíregyháza Spartacus FC
Ceglédi VSE - Nyírbátori FC
Termálfürdő FC Tiszaújváros - Jászberényi FC
Cigánd SE - Rákosmente KSK
2015.09.13., vasárnap 11:00
Újpest FC II. - REAC
2015.09.13., vasárnap 11:00
Putnok FC - DVSC-DEAC II.
Szabadnapos: DVTK II.
8. forduló
2015.09.19., szombat, 16:00
Jászberényi FC - Ceglédi VSE
Nyírbátori FC - Felsőtárkány SC
Nyíregyháza Spartacus FC - Putnok FC
Kazincbarcika SC FC - Cigánd SE
FC Hatvan - Somos SE
2015.09.20., vasárnap 16:00
DVTK II. - REAC
DVSC-DEAC II. - Tállya KSE
Termálfürdő FC Tiszaújváros - ÚJPEST FC II.
Szabadnapos: Rákosmente KSK
2015. szeptember 23. (szerda) Magyar Kupa 2. for-
duló
9. forduló
2015.09.26., szombat, 16:00
Tállya KSE - Nyíregyháza Spartacus FC
Putnok FC - Nyírbátori FC
Felsőtárkány SC - Jászberényi FC

Ceglédi VSE - Termálfürdő FC Tiszaújváros
Cigánd SE - FC Hatvan
2015.09.26., szombat, 18:00
REAC - Rákosmente KSK
2015.09.27., vasárnap 11:00
Újpest FC II. - DVTK II.
2015.09.27., vasárnap 16:00
Somos SE - DVSC-DEAC II.
Szabadnapos: Kazincbarcika SC FC
10. forduló
2015.10.03., szombat, 15:00
Termálfürdő FC Tiszaújváros - Felsőtárkány SC
Jászberényi FC - Putnok FC
Nyírbátori FC - Tállya KSE
Nyíregyháza Spartacus FC - Somos SE
Kazincbarcika SC FC - REAC
2015.10.04., vasárnap 15:00
DVSC-DEAC II. - Cigánd SE
Ceglédi VSE - Újpest FC II.
Rákosmente KSK - DVTK II.
Szabadnapos: FC Hatvan
11. forduló
2015.10.10., szombat, 11:00
Újpest FC II. - Rákosmente KSK
2015.10.10., szombat, 15:00
Somos SE - Nyírbátori FC
Tállya KSE - Jászberényi FC
Putnok FC - Termálfürdő FC Tiszaújváros
Felsőtárkány SC - Ceglédi VSE
DVTK II. - Kazincbarcika SC FC
Cigánd SE - Nyíregyháza Spartacus FC
2015.10.10., szombat, 17:00
REAC - FC Hatvan
Szabadnapos: DVSC-DEAC II.
2015. október 14. (szerda) Magyar Kupa 3. forduló
12. forduló
2015.10.17., szombat 14:30
Ceglédi VSE - Putnok FC
Termálfürdő FC Tiszaújváros - Tállya KSE
Jászberényi FC - Somos SE
Nyírbátori FC - Cigánd SE
Kazincbarcika SC FC - Rákosmente KSK
2015.10.18., vasárnap 14:30
DVSC-DEAC II. - REAC
Felsőtárkány SC - Újpest FC II.
FC Hatvan - DVTK II.
Szabadnapos: Nyíregyháza Spartacus FC
13. forduló
2015.10.24. , szombat, 14:30
Somos SE - Termálfürdő FC Tiszaújváros
Tállya KSE - Ceglédi VSE
Putnok FC - Felsőtárkány SC
Rákosmente KSK - FC Hatvan
Cigánd SE - Jászberényi FC
2015.10.24. , szombat, 17:00
REAC - Nyíregyháza Spartacus FC
2015.10.25., vasárnap 11:00
Újpest FC II. - Kazincbarcika SC FC
2015.10.25., vasárnap 13:30
DVTK II. - DVSC-DEAC II.

Szabadnapos: Nyírbátori FC
2015. október 28. (szerda) Magyar Kupa 4. forduló
1. mérkőzés
14. forduló
2015.10.31., szombat, 13:30
Felsőtárkány SC - Tállya KSE
Ceglédi VSE - Somos SE
Termálfürdő FC Tiszaújváros - Cigánd SE
Nyírbátori FC - REAC
FC Hatvan - Kazincbarcika SC FC
2015.11.01., vasárnap 13:30
DVSC-DEAC II. - Rákosmente KSK
Putnok FC - Újpest FC II.
Nyíregyháza Spartacus FC - DVTK II.
Szabadnapos: Jászberényi FC
15. forduló
2015.11.07., szombat, 13:30
Somos SE - Felsőtárkány SC
Tállya KSE - Putnok FC
Rákosmente KSK - Nyíregyháza Spartacus FC
Cigánd SE - Ceglédi VSE
2015.11.07., szombat, 17:00
REAC - Jászberényi FC
2015.11.08., vasárnap 11:10
Újpest FC II. - FC Hatvan
2015.11.08., vasárnap 13:30
DVTK II. - Nyírbátori FC
Kazincbarcika SC FC - DVSC-DEAC II.
Szabadnapos: Termálfürdő FC Tiszaújváros
16. forduló
2015.11.14., szombat, 13:30
Putnok FC - Somos SE
Felsőtárkány SC - Cigánd SE
Termálfürdő FC Tiszaújváros - REAC
Nyírbátori FC - Rákosmente KSK
Nyíregyháza Spartacus FC - Kazincbarcika SC FC
2015.11.15., vasárnap 13:30
DVSC-DEAC II. - FC Hatvan
Jászberényi FC - DVTK II.
Tállya KSE - Újpest FC II.
Szabadnapos: Ceglédi VSE
2015. november 18. (szerda) Magyar Kupa 4. for-
duló 2. mérkőzés
17. forduló
2015.11.21., szombat, 13:00
Somos SE - Tállya KSE
FC Hatvan - Nyíregyháza Spartacus FC
Kazincbarcika SC FC - Nyírbátori FC
Rákosmente KSK - Jászberényi FC
Cigánd SE - Putnok FC
2015.11.21., szombat, 17:00
REAC - Ceglédi VSE
2015.11.22., vasárnap 11:00
Újpest FC II. - DVSC-DEAC II.
2015.11.22., vasárnap 13:00
DVTK II. - Termálfürdő FC Tiszaújváros
Szabadnapos: Felsőtárkány SC
(A mérkőzések kezdési időpontjai az MLSZ döntése
alapján még változhatnak.)

Portugáliában, Mortemor-O-Velho városában rendezték az idei
ifjúsági és U23-as gyorsasági világbajnokságot.
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület verseny-
zője, a 16 éves Béke Kornél és győri párja, Mayer Keán az U18-
as mezőnyben harcolta ki a világbajnoki aranyérmet. A kajak
kettes 1000 m-en rajtoló magyar páros remekül kapta el a rajtot,
rögtön előnyre tett szert és féltávnál már egy hajóhosszal maga-
biztosan vezetett. A hajrában a lengyel és német egység ugyan
beleerősített, de a finisben nem sikerült az elsőséget elvenniük a
magyar párostól, akik mintegy kétméteres előnnyel megnyerték
a versenyt. Betlenfalvi István edző tanítványának győzelme azért
is értékes, mert hasonló utánpótlás sikert legutóbb 1999-ben ért
el tiszaújvárosi versenyző.

Kajak-kenu

Béke ifjúsági
világbajnok

A 2015/2016-os bajnoki évad NB III. Keleti csoportjának őszi menetrendje

A 2015/2016-os bajnoki évad augusztus 1-jei rajtja
előtt lejátszotta utolsó felkészülési mérkőzéseit az
NB III-as tiszaújvárosi csapat.
A győzelemmel ezúttal is adósok maradtak a kék-
sárgák, a vendég ibrányiak és bogácsiak is nyertek
ellenük. Szombaton 17 órakor már élesben bizo-
nyíthat a Bocsi Zoltán edző által irányított gárda. A
bajnokság nyitányán a Rákosmente KSK ellen kell
megtörniük a felkészülési mérkőzések rossz soro-
zatát.
TFCT – Ibrány 1-2 (1-0)
TFCT: Koltai- Andorkó, Hajdu, Czégel, Molnár F.-
Kerekes, Hussein, Angyal, Bussy, Kovács Sz.,
Antal, Csereként lépett pályára: Vámosi, Polényi,
Potyka, Katona, Fodor, Horváth, Sigér,
Gólszerző: Hajdu
TFCT – Bogács 1-2 (0-0)
TFCT: Tóth- Andorkó, Hajdu, Fodor, Molnár F.-
Sigér, Hussein, Angyal, - Potyka, Katona, Polényi
Csereként lépett pályára: Koltai, Horváth, Czégel,
Kovács Sz.
Gólszerző: Potyka

Labdarúgás

Most már élesben megy a játék

Jegy- és bérletárak
A 2015/2016-os bajnoki szezonban változatlan belépőjegy árak mellett
tekinthetik meg a labdarúgást szerető sportbarátok az FC Tiszaújváros
hazai mérkőzéseit.
Bérlet: 4000 Ft/szezon. Felnőtt belépőjegy: 500 Ft. Diák- és nyugdíjas
belépőjegy: 200 Ft. A kedvezmény igénybevételéhez nyugdíjas-, illetve
diákigazolvány felmutatása szükséges! A 14 éven aluli gyerekek szá-
mára a belépés továbbra is ingyenes!

A győztes magyar páros öröme a célba érkezést követően.
Elől a tiszaújvárosi Béke Kornél, mögötte a győri Mayer
Keán.

A Sportcentrum eseményei

2015. augusztus 01. szombat

Labdarúgás

17.00 TFCT- RKSK NB III-as bajnoki labdarúgó

mérkőzés

Labdarúgó stadion
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