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Kihívás napja

Körülölelték a Dísztavat

Idén több mint 920 ezren vettek részt a 
Kihívás napján országszerte. A Challen-
ge Day 1982-ben indult Kanadából, ahol 
két szomszédos város versengett, hogy 
melyik a sportosabb. A verseny lénye-
ge, hogy hányan végeznek aktív testmoz-

gást legalább 15 percen keresztül egy nap 
alatt. A Kihívás napja hamar elterjedt Eu-
rópában, majd 1991-ben Magyarországra 
is megérkezett. Hazánkban eddig 1596 te-
lepülés csatlakozott a vetélkedéshez. Eh-
hez a rendezvényhez kapcsolódott a Ti-

szaújvárosi Széchenyi István Általános 
Iskola is. Az egész napos sportesemények 
mellett az iskola tanulói és tanárai május 
31-én kora délután kisétáltak a Dísztó kö-
ré, melyet kézen fogva körbeálltak és ke-
züket felemelve körbehullámoztak. 

Testvérek között

Felkelők és salakmotorosok
Lengyelországi testvérváro-
sunk, Swietochlowice meghí-
vására, dr. Fülöp György al-
polgármester vezetésével 4 fős 
delegáció képviselte városun-
kat a sziléziai település 2017. 
június 02-03. között megren-
dezett városnapi programso-
rozatán.

A változatos rendezvények alkalmával a 
résztvevők ellátogattak a 2012-ben ala-
pított Sziléziai Felkelők Múzeumába, 
amely a lengyel államnak az első világhá-
ború utáni újjáépítésekor, 1919-1921 kö-
zött történt eseményeknek állít emléket.
A látnivalók között helyet kapott egy sa-
lakmotor verseny megtekintése is, ame-
lyen magyar sportolók is indultak. A 
sportág igen népszerű a lengyelek köré-
ben, ahogy azt Swietochlowice polgár-
mestere, Dawid Kostempski elmondta. 
2015-ben indították újra a korábban nagy 
hagyományokkal rendelkező helyi salak-

motor klubot a város díszpolgára és több-
szörös salakmotor bajnoka, Paweł Walo-
szek koordinálásával.
A testvérvárosi látogatás jó alkalom volt 

arra is, hogy a július első hetében Swi-
etochlowicébe kiránduló 20 fős tiszaúj-
városi diákcsoport tervezett programjait 
megtárgyalja a két település vezetője.

Előre tekintve

Az utolsó fordulót követően máris elkezdődött a következő 
bajnoki idényre való felkészülés a TFCT labdarúgói számára, 
melynek első eleme az évadzáró bankett volt.
A kiváló őszi szereplés után tavasszal döntetlenek és vereségek 
nehezítették a pontgyűjtést. Bár a megszerzett 45 pont nem ke-
vés, az átalakuló NB III miatt éppen csak elégnek bizonyult a 
bentmaradásra. 
- Az őszi szezonunk tényleg kimagasló volt - értékelt a banket-
ten a csapatkapitány Fodor Péter. - Tavasszal a mérkőzések vé-
gén kapott gólok miatt vagyok bosszús, mert ha azok nincsenek, 
akkor sokszor győztesen távozhattunk volna a pályáról és simán 
végezhettünk volna előrébb.
A bankett az új szezon nyitánya is egyben. Ilyenkor ugyanis már 
többségében kiderül, ki marad, és ki távozik a játékosok közül.
- Már két hete nyolc-tíz játékossal állunk tárgyalásban - mond-
ta az egyesület elnöke, Lukács Flórián -, illetve a következő na-
pokban megtörténik a házon belül is az egyeztetés. Akár hat já-
tékossal is változhat a keret, de ez nem szokatlan, minden télen 
és nyáron ez van.
A vezetőedzővel szóban már megegyezett az elnökség a foly-
tatásról és a szakmai stábbal is erre törekednek. Ez a garancia 
ugyanis arra, hogy az utánpótlás nevelés folyamata, mely még 
Együd András elnöksége alatt indult, továbbra is folytatódik. Az 
önkormányzat pedig -  ahogy azt a rendezvényen jelen lévő Bráz 
György polgármester elmondta - továbbra is biztosítja az anyagi 
feltételeket a sikeres szerepléshez.
- Jövőre, ha hasonlóan szoros lesz a mezőny, mint idén, akkor 
elégedettnek kell lennünk hasonló pontszázalékkal - tette hoz-
zá az elnök. - A tervünk az, hogy mindenképpen tízben legyen 
a csapat.
A játékosoknak csak szűk egy hónapos lesz a nyári pihenő. A 
felkészülés ugyanis előreláthatóan július 3-án kezdődik.
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Testvérvárosunkban igen népszerű a salakmotorozás. Ezen a versenyen magyar 
motorosok is indultak. 

A 2-0-ra elvesztett utolsó bajnoki lefújása után. 

Az évadzárón már jó volt a hangulat, különösen, hogy Bráz 
György polgármester az önkormányzat további támogatá-
sáról biztosította az egyesületet. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30 órakor, kedden és 
szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek 
szentmisék templomunkban.
Az altemplom éves fenntartási díja változik, 1.300 Ft-ról 
2.000 Ft-ra emelkedik. Az emelésre a fenntartási költségek 
folyamatos növekedése miatt van szükség.

Görögkatolikus
Csütörtökön és pénteken 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 
17:00 vecsernye. Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 Szent Litur-
gia, 17:00 vecsernye. Kedden 8:00 Szent Liturgia.
Szombaton, június 10-én 11 órától egyházközségi napot ren-
dezünk, melyre egyaránt várjuk a gyerekeket, ifjakat és fel-
nőtteket.

Református
Csütörtökön: 17:00 órától bibliaóra. Vasárnap Tiszaszeder-
kényben 10:00 és Tiszaújvárosban 11:00 órától lesz istentisz-
telet. A városban a délelőtti istentisztelet ideje alatt az imaház-
ban gyermek istentiszteletet tartunk.

A járási hivatalok foglalkoztatási osztályain folyamatosan le-
het jelentkezni a GINOP 5.2.1 Ifjúsági Garancia és a GINOP 
5.1.1 Út a munkaerőpiacra kiemelt projektek keretében me-
gyénkben induló képzésekre. A résztvevők számára a tanfo-
lyam díjmentes, a képzés időtartama alatt keresetpótló juttatás 
és útiköltség-támogatás is adható. 
Megyénkben az elkövetkezendő hónapokban több mint 110 
szakmában indulnak képzések, mint például ács, asztalos, cuk-
rász, eladó, építő és anyagmozgató gép kezelője, gépi forgá-
csoló, hegesztő, női szabó, óvodai dajka, pénzügyi-számvite-
li ügyintéző, szerszámkészítő, villanyszerelő, stb. A tanfolya-
mokra már megkezdődött a toborzás, várjuk az érdeklődők je-
lentkezését! 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal nagy 
hangsúlyt helyez a hiányszakmákban történő szakemberkép-
zésre és az álláskeresők képzettségi szintjének emelésére. Az 
induló képzésekről a lakóhely szerint illetékes járási hivatal 
foglalkoztatási osztályán lehet érdeklődni, illetve a tervezett 
tanfolyamok jegyzéke elérhető a http://borsod-abauj-zemplen.
munka.hu honlapon. 
A képzésről kikerült, szakképzett álláskeresők elhelyezkedé-
si esélyeit növeli, hogy a munkaadók a bérjellegű támogatások 

különböző konstrukcióit igényelhetik a munkavállalók foglal-
koztatásához. A programba történő belépési pontok a járási hi-
vatalok foglalkoztatási osztályai, ahol a támogatásokról bő-
vebb információ kérhető. A hivatalok elérhetősége a már emlí-
tett honlapon található meg.
A GINOP 5.2.1 programban igénybe vehető támogatások rész-
letei megtalálhatók még a www.ifjusagigarancia.gov.hu honla-
pon is, ahol online jelentkezésre is mód van. A program Face-
book oldala a www.facebook.com/Ifjusagi-Garancia, amelyen 
keresztül információkat, híreket kaphatnak az érdeklődők. 
A programokat a Nemzetgazdasági Minisztérium irányításával 
a megyei kormányhivatalok valósítják meg, szorosan együtt-
működve a járási hivatalokkal. A projektek az Európai Szociá-
lis Alap és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított összeg-
ből valósulnak meg.

Ingyenes képzések indulnak 
munkanélkülieknek!

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság egyik garázsa előtt kerékpáro-
sok sorakoztak múlt pénteken. Évente több alkalommal lehet két-
kerekű járművet jelöltetni a nagyobb biztonság érdekében. A csak 
UV-fényben látható jelölés mellett ugyanis adatlapon rögzítik a tu-
lajdonos és a kerékpár adatait, ami bekerül egy internetes adatbá-
zisba, így egy ellenőrzés során hamar kiderül, hogy illetéktelen sze-
mély birtokolja-e a kétkerekűt. A néhány éve indított programban 
már mintegy ezer kerékpárt regisztráltak Tiszaújvárosban.

Kerékpárprogram

Már ezer jeles

„Egy éve már, hogy örökre eltávoztál                                                                                                                   
Szívünk, lelkünk azóta is fáj                                                                                                                                          
Életünk nem olyan már, 
mint amikor velünk voltál                                                                                                
De szívünk egyszer majd újra egymásra 
talál.”

Tamás miklós
 Fájó szívvel emlékezünk

egy éve, 2016.06.11-én elhunyt szerettünkre.
Feleséged, Gyermekeid

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Veres ákos 
a Volán nyugalmazott műszaki igazgatója, 74 éves korá-
ban elhunyt. Temetése 2017. június 9-én (péntek) 14.30 

órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

Gór ZolTán

 72 éves korában elhunyt. 
Kérésére hamvaitól szűk családi körben 

búcsúzunk.
Gyászoló szerettei

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Török andrás
(tiszaújvárosi lakos, a TVK volt karbantartója)

2017. június 1-jén, 
életének 71. évében elhunyt.

Búcsúztatója 2017. június 16-án, pénteken, 14.30 órakor 
lesz a sajószögedi Városi Temetőben. Hamvasztás utáni 
örök nyugalomba helyezése szűk családi körben történik 

Budapesten.
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot június 11-ig (vasárnapig) az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), 
majd június 12-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., tel.: 20/400-1952) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása:
                                           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 8-19

2. oldal 2017. június 8.Sokféle

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844

Fax: +36 49 341-852
E-mail:  kronika@tiszatv.hu

Vágy
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik júniu-

si sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2017. június 9-én (pénteken) 2.500 kg 
pontyot telepít az alábbiak szerint:
Nyugati fcs. :  300 kg
Erdészeti-tó:   600 kg 
Csécsi-tó:   600 kg 
Tolnai-tó:   400 kg 
Örösi-tó:   300 kg 
Kürti-tó:   300 kg - Amennyiben az időjárás 
nem teszi lehetővé a Kürti tó megközelítését, akkor,  ezt a 
mennyiséget is az Erdészeti tóba telepítjük.
Horgászni 2017. június 10-én (szombaton) reggel 05.00 órá-
tól lehet!
A változtatás jogát fenntartjuk!

Balázs Tibor
horgászmester 



Óvodai pedagógusnap

Díjak, elismerések, köszönetek 
Már hatodik alkalommal ad-
ták át idén az óvoda által ala-
pított Gyermekmosoly díja-
kat, ezt minden évben egy 
óvodapedagógus és egy tech-
nikai munkatárs kapja a kol-
lektíva voksai alapján. A Ti-
szaújvárosi Napközi Ottho-
nos Óvoda pedagógusnapi 
ünnepségén a jubilálókat és 
a nyugdíjba vonulókat is kö-
szöntötték. 

Az Arany Holló étteremben rendezett 
ünnepségen Bráz György polgármester 
mondott köszöntőt.
- Azt gondolom, hogy egyetlen stabil in-
tézménye van még a magyar közoktatás-
nak, köznevelésnek, ez pedig az óvoda. 
Az óvoda megmaradt annak, ami a fel-
adata, és persze minden intézményi ne-
velési szakasznak megvan a feladata, de 
azért tudjuk, hogy az óvodában már sok 
minden eldől. Az első szocializációs te-
rep, mert a gyerekek nagy része a csa-
ládból jön ide. Ez egy olyan életkori sza-
kasz, amikor mindenféle családi kultúrá-
ból érkeznek a gyerekek. Az óvó nénik-
nek, dajka néniknek itt kell megteremteni 
a harmóniát és az egyéni fejlődési lehető-
séget - mondta a polgármester. 
A pedagógusnap a búcsúzásról is szólt, 
két nyugdíjba vonuló kollégától köszön-
tek el, és a szülői szervezet élén is válto-
zás történt. Veréb Ádámné Kocsis Mari-
anna hosszú évek után leköszönt, helyét 
Pogonyi-Simon Edit vette át. A pedagó-
gusnapi ünnepségen a jubilálókat is kö-
szöntötték, majd átadták a Gyermekmo-

soly díjakat. Idén Jóna Attiláné óvónő és 
Török Sándorné dajka kapta meg az elis-
merést. 
- Nagy megtiszteltetés ez számomra - 
mondta Jóna Attiláné -, különösen azért, 
mert azoktól a kolléganőktől kapom, 
akikkel minden nagy együtt vagyok. Har-
mincegy éve dolgozom óvónőként, már 
az általános iskola elvégzése után az óvó-
nőképzőbe jelentkeztem, és innentől te-
kintek hivatásomként erre a pályára. Min-
dig is óvónőnek készültem, szerintem en-
nél nagyobb hivatás nincs - mondta. 
Török Sándorné a gyerekek kedvességé-
ért, szeretetéért, a nagy beszélgetésekért 
szeret dajka lenni. 
- A Sün Balázs óvodában kezdtem, még 
1998-ban - mondta -, később a Bóbitában 
és a Katica óvodában is dolgoztam. 2002 
januárjában kerültem a Szivárvány óvo-
dába helyettesítő dajkaként, itt is nagyon 
szerettem lenni, mint mindenhol, ahol 
dolgoztam, hiszen befogadtak és szeret-
tek a munkatársak és a gyerekek egya-
ránt. 
Bár az óvodai nevelési évnek még nincs 
vége, már eddig is mozgalmas, sikeres 
volt ez az év. 
- Rengeteg programot szerveztünk - 
mondta Micskiné Bodó Erzsébet óvoda-
vezető -, szinte minden hónapban van-
nak nagy rendezvényeink, és sok élmény-
hez juthatnak a gyerekek a mindenna-
pokban is. Azt gondolom, hogy óvodánk-
ban nagyon magas színvonalon folyik a 
szakmai munka. Ennek egyik példája le-
het az, hogy most már második alkalom-
mal kaptuk meg az akkreditált kiváló te-
hetségpont címet. Ezen túl az Oktatási 

Hivatal országos szintű továbbképzése-
ket szervez a kisgyermeknevelés támo-
gatása címmel, amelyre pályázatot nyúj-
tottunk be és ennek keretében elnyertünk 
két kihelyezett továbbképzést. Az egyik 
a sajátos nevelési igényű gyermekek in-
tegrált nevelése, a másik a tehetséggon-
dozás. Ezt azért gondolom elismerésnek, 
mert amellett, hogy neves előadók tartják 
majd a 30 órás továbbképzéseket, felkér-
ték az intézményt, hogy mutassa be azt a 
jó nevelési gyakorlatot, amelyet a sajátos 
nevelési igényű gyermekek nevelése so-
rán már huszonöt éve gyakorol, bizonyít 
az intézmény. A másik pedig ugye a te-
hetséggondozás, amelyben szintén magas 
színvonalon látjuk el a feladatokat - zárta 
gondolatait az óvodavezető. 

                                          Fodor Petra

Létszám, óvodai csoportok

Optimális feltételek a nevelőmunkához
A 2017/2018-as nevelési év-
ben 24 csoport indulhat a Ti-
szaújvárosi Napközi Ottho-
nos Óvodában – határozott 
a képviselő-testület legutób-
bi ülésén.

A nevelési év előkészítéséhez kapcsoló-
dóan végzett adategyeztetés során a né-
pesség- nyilvántartás és az óvodaveze-
tő által közölt adatok alapján megállapít-
ható, hogy az intézmény négy feladatel-
látási helyén megfelelő számú férőhely 
áll rendelkezésre a 2017/2018. nevelési 
évben az óvodaköteles, illetve a nevelé-
si év során harmadik életévét betöltő ti-
szaújvárosi lakóhelyű gyermekek foga-
dására. 
Az óvodai beiratkozás figyelembevételé-
vel bemutatott tényadatok szerinti gyer-
meklétszám (óvodai nevelésben már benn 
lévő 402 fő, új felvételes 85 fő és előfel-
vételesként számba vett 33 fő), továbbá 
a nevelési év végére, a várhatóan belépő 
gyermekek számbavételével prognoszti-
zált 538 fő tényleges, 547 számított gyer-
meklétszám alacsonyabb az aktuálisan el-
látottak számától. 

Tekintettel a fentiekre, továbbá figyelem-
be véve a törvényben engedélyezett cso-
portonkénti maximális 25 fős létszámha-
tárt, a nevelési évre érvényes folyama-
tos óvodai felvételi kötelezettséget, a szá-
mított létszámra vonatkozó előírásokat, 
a 2017/2018. nevelési évben 24 óvodai 
csoport indítását hagyta jóvá a testület. 
A csoportok számított átlaglétszáma 

2017. szeptember 1-jén várhatóan 21 fő/
csoport, 2017. december 31-én 22,2 fő/
csoport, 2018. augusztus 31-én 22,8 fő/
csoport lesz. 
A tervezett csoportszám alakulása opti-
mális feltételeket biztosít az intézmény-
ben folyó nevelőmunkához - állapította 
meg a testület. 

                       f.l.

Gyermeknapi ajándék

Ünnep, ünnep után

Óvodások a strandon

Pedagógusnapok

Szép hagyomány, hogy gyermeknap alkalmából Tiszaújváros 
önkormányzata évről-évre ingyenes strandolásra invitálja a gye-
rekeket. Idén az óvodások nyitották a sort, s játszottak önfeled-
ten a hűsítő vízben, vagy éppen a medencék partján kedden. A 
kicsiknek szerencséjük volt, a délelőtti programot nem rontotta 
el az időjárás. A zápor, zivatar csak később érkezett. 

A pedagógusnap június első vasárnapjára esik, az UNESCO és 
a Nemzetközik Munkaügyi Szervezet 1996-ban e napon fogad-
ta el a pedagógusok jogairól szóló határozatot. Magyarországon 
1952. június 7-8-án ünnepelték először a pedagógusokat. 
Városunkban mindig jeles nap volt ez az ünnep, hiszen volt idő, 
hogy a közoktatásban, köznevelésben dolgozók létszáma jó-
val meghaladta az ezer főt. Az átszervezések, átalakítások mi-
att sokszor változott az ünneplés módja, idén minden intézmény 
külön-külön tartja ünnepségét. 
A pedagógusnap az oktatással, pedagógiai munkával kapcsola-
tos díjak, kitüntetések átadásának napja is. Tiszaújvárosban is 
többen érdemeltek ki és kaptak elismerést. Névsorukat a peda-
gógusnapi ünnepségek befejeztével közöljük. 
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Játék a vízben...

A tanulók minden intézményben műsorral köszöntötték 
tanáraikat. Képünkön a Széchenyi iskola diákjai.

... játék a parton. 

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola a 
Nádas Csárdában ünnepelt. 

Az óvónők és a dajkák teremtik meg a harmóniát és az egyéni fejlődés lehetőségét.

Jóna Attiláné

Török Sándorné

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában 24 csoport indul szeptemberben. 



Rászorulók, idősek, betegek

Terítéken a humán szolgáltatások
Tiszaújváros képviselő-testü-
lete legutóbbi ülésén elfogad-
ta a Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központ 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszá-
molót. A grémium megállapí-
totta, hogy az intézmény ma-
gas szakmai színvonalon lát-
ta el sokrétű feladatát.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont a szociális alapszolgáltatások és 
a szakosított ellátások egyre szélesedő 
spektrumát biztosítja. 2016-ban 8 férő-
hellyel bővült a fogyatékkal élők nappali 
ellátása, megkezdte működését a hajlék-
talanok nappali melegedője, és megkez-
dődött az idősek otthonának kialakítása.

Szociális 
alapszolgáltatások

A szociális étkeztetés, házi segítség-
nyújtás és az idősek nappali ellátásának 
igénybevétele az elmúlt 3 évben jelen-
tősen nem változott, az étkezést igénybe-
vevők száma - 799 fő - 20 fővel csökkent. 
Az étkezés minőségével való elégedett-
séget a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató 
Központ is monitorozza. A 2016. évi elé-
gedettségi kérdőívek eredményei azt mu-
tatják, hogy az ebéd minőségét és meny-
nyiségét egy ötfokozatú skálán mérve az 
ellátottak mintegy 37%-a négyesre, 43%-
a ötösre értékelte, tehát az igénybevevők 
több mint ¾-e elégedett.
A házi segítségnyújtásban részesülők 
száma évek óta lényegesen nem válto-
zik. 2016-ban 48 fő részére állapították 
meg a szolgáltatást és 47 esetben szün-
tették meg. A látogatások száma azonban 
az előző két évhez viszonyítva csökkent, 
miközben a gondozási órák száma tovább 
emelkedett, azaz egyre súlyosabb állapot-
ban lévő, egyre több ápolást igénylő idős 
kéri a szolgáltatást, valamint egyre több 
igény van a napi többszöri szolgáltatás-
ra is. Az intézmény tapasztalatai szerint 
a szolgáltatást igénybe vevőkre jellemző 
továbbá, hogy nagy részük azonnali gon-
dozásra szorul, valamint egyre nagyobb 
szükség van a mindennapos ellátásra is. A 
megszüntetés leggyakoribb oka az elhalá-
lozás, valamint bentlakásos intézménybe 
történő elhelyezés volt. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazga-
tósággal kötött megállapodás alapján Ti-
szaújvárosban és 9 egykori kistérségi te-
lepülésen látta el az intézmény 2016-ban. 
A szolgáltatás azonban nem volt zökkenő-
mentes a második félévben. Az informa-
tikai rendszer működtetéséhez szükséges 
mobilszolgáltató a hosszas tárgyalások el-
lenére 2017 februárjában kivonult a szol-
gáltatásból, ezért az intézménynek meg 
kell teremtenie a krízishelyzetben lévő 
idősek számára biztonságos ellátást nyújtó 
hívásfogadási és továbbítási rendszer mű-
ködtetéséhez szükséges feltételeket.
Az összesen 95 férőhellyel működő, 3 
idősek klubjának szolgáltatásait a koráb-
bi évekkel közel megegyező számban 
vették igénybe.
A fogyatékkal élők nappali ellátását nyúj-
tó „Esély” Napközi Otthon férőhelyeinek 
száma 2016. július 1-től 8-ról 16-ra emel-
kedett, ezáltal két gondozási csoport ellá-
tására vált alkalmassá az intézmény. Je-
lenleg 11 fő veszi igénybe a szolgáltatást, 
a közeljövőben várhatóan 2 fő kéri felvé-
telét. 
A humánszolgáltató központ új szakmai 
egysége, a hajléktalanok nappali mele-
gedője 2016. december 6-án kezdte meg 
működését, azzal a céllal, hogy a város 
közigazgatási területén lévő hajlék nélkü-
li emberek számára biztosítson lehetősé-
get napközbeni tartózkodásra, az alapve-
tő higiénés igények kielégítésére, napi ét-
kezésre, társas kapcsolatok létrehozására. 
Krízisidőszakban időszakos éjjeli mene-

déket nyújt az utcán rekedt emberek szá-
mára. Az intézmény eddigi, igen rövid 
működési tapasztalatai szerint nagy szük-
ség volt a szolgáltatás beindítására. Az 
éjszakai férőhelyek kihasználtsága szin-
te 100%-os volt, a nappali melegedőt is 
rendszeresen 10-12 fő vette igénybe. 
2016. január elsejétől átalakult a család- 
és gyermekjóléti szolgáltatások rendsze-
re. Megvalósult a gyermekjóléti alapellá-
tás és a családsegítés integrációja, meg-
alakult a Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat és a Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont. A szolgálat segíti és támogatja a 
családokat a krízishelyzetek megoldásá-
ban, veszélyeztetettséget, illetve a család, 
a személy krízishelyzetét észlelő jelzőre-
ndszert működtet, szervezi a szociális és 
gyermekjóléti szolgáltatásokhoz, támo-
gatásokhoz való hozzájutást, közösség-
építő programokat, egyéni és csoportos 
készségfejlesztést szervez, adományokat 
gyűjt és közvetít. 
A szolgálat 2016-ban 31 esetben műkö-
dött közre a rendkívüli települési támo-
gatás és 24 esetben a táboroztatási támo-
gatás felhasználásában, illetve a tüzelőse-
gély kiosztásában. A szolgálat adósságke-
zelési tanácsadásában a múlt év során 57 
fő részesült, számuk folyamatosan csök-
ken, ennek oka többek között az, hogy 
a nehéz anyagi körülmények között élő 
családok egyre kevésbé képesek a 25%-
os önerő teljesítésére.
 A szolgálat évek óta különösen nagy 
hangsúlyt fektet az adományok közve-
títésére, természetbeni támogatások fel-
kutatására, élelmiszersegélyek osztására. 
Kiemelten fontos tevékenysége a Magyar 
Élelmiszerbank által juttatott élelmiszer-
segélyek szétosztása a rászorulók között. 
Bár az egyszeri, nagyobb mennyiségű 
adományok megszűntek, az intézmény az 
Élelmi-szerbankon keresztül bekapcsoló-
dott az úgynevezett „TESCO” projektbe, 
mely során 2016-ban 17.853 kg pékárut 
és zöldséget, gyümölcsöt osztott ki a rá-
szorulók között. Ezen túlmenően a szol-
gálat dolgozói az Élelmiszerbank kez-
deményezésére a CIB Bank támogatásá-
val karácsony előtt 1.219 kg tartós élel-
miszert gyűjtöttek és osztottak ki a város-
lakók között. A szolgálat drog-prevenci-
ós tevékenysége részeként 2016-ban is 
részt vett a Tiszaújvárosi Kábító-szerügyi 
Egyeztető Fórum munkájában, tanácsot 
és segítséget nyújtott a hozzá forduló 
ügyfeleknek. A Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat tovább működtette a Baba-Ma-
ma Klubot, a Tiszaszederkényi Idősek 
Klubjában a mentálhigiénés tanácsokat 
nyújtó „Mentakört”, vala-mint megren-
dezte a hátrányos helyzetű gyermekek 
számára a „Hétszínvirág” nyári napközit. 

Önkéntes 
szakosított ellátások

Az „Ezüsthíd” Gondozóház szolgáltatását 
igénybe vevők száma jelentősen csökkent 

2016-ban az előző évekhez képest, mert 
a gondozottak évközi állandósult létszá-
ma miatt nem volt lehetőség új igények 
kielégítésére. Az intézmény kihasználtsá-
ga egész évben közel 100%-os volt. Soha 
nem volt még ilyen magas a szolgáltatás-
ra várakozók száma, mint az elmúlt év-
ben. 2016. december 31-én 17 fő várako-
zót tartottak nyilván. A magas kihasznált-
ság és a sok várakozó miatt a gondozóház 
átmeneti funkcióját egyre kevésbé képes 
betölteni, ami a 2018-ban induló idősek 
otthonának létjogosultságát igazolja.
2016-ban a Hajléktalanok Átmeneti
Szállása szinte teljes kihasználtsággal
(97,39%) működött. A szállón lakók 
88%-a már a korábbi években is igény-
be vette a szolgáltatást. A férőhelyek fo-
lyamatos telítettsége miatt mindössze 2 
fő elhelyezésére volt lehetőség az év fo-
lyamán, a szolgáltatásra várakozók szá-
ma 5 fő volt.

Személyi feltételek

Az intézmény álláshelyeinek száma 2016-
ban 11 álláshellyel (1 fő esetmenedzser, 
1 fő szociális, mentálhigiénés munkatárs, 
4 fő szociális gondozó, 4 fő dajka, 1 fő 
szociális segítő) emelkedett, így a jóváha-
gyott álláshelyek száma 79-re módosult. 
A személyi feltételek a létszám- és képe-
sítési előírásoknak megfelelnek, mind az 
alap-, mind a szakosított ellátás tekinte-
tében a szakképzettségi mutató 100%-os, 
azaz minden dolgozó rendelkezik a jog-
szabályban előírt szakképesítéssel.
A képviselő-testület egy éve felkérte az 
intézmény vezetőjét, hogy a város demo-
gráfiai változásait folyamatosan kísérje 
figyelemmel, és szükség esetén - különös 
tekintettel az idős kor-osztályt érintő de-
mográfiai változásokra - kezdeményezze 
a szolgáltatások körének ellátási igények-
hez igazodó módosítását. Az intézmény 
az ellátotti igényeket kérdőíves vizsgálat 
során folyamatosan monitorozza, mely-
nek eredményeit is figyelembe véve az 
intézmény 2017-ben kiterjesztette a házi 
segítségnyújtás igénybevételének lehető-
ségét a hosszú hétvégékre és a több napos 
ünnepekre.

       F.L.

Szigetelnek, korszerűsítenek

Veszélyes hulladék

Társasházi
beruházások

Szigorúbb ellenőrzés

Újabb tíz társasháznak ítélt meg támogatást a kép-
viselő-testület az energiatakarékossági és gépésze-
ti beruházásokra, felújításokra elkülönített pályá-
zati alapból.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 15 millió forint áll 
rendelkezésre a társasházak energiatakarékossági és gépészeti 
beruházásainak, felújításainak támogatására. A támogatás mér-
téke a korszerűsítés bruttó költségének egyharmada, de lakáson-
ként maximum 20 ezer forint.
A képviselő-testület májusi ülésén tíz pályázatot bírált el ked-
vezően. Energiatakarékossági beruházásokra 1.897.078 forintot, 
gépészeti felújításokra 1.181.345 forintot szavaztak meg a kép-
viselők. Négy társasház energiatakarékosságot célzó beruházá-
sához kért és kapott támogatást. Ennek segítségével bejárati aj-
tókat, pinceablakokat cserélhetnek ki, illetve végfalat szigetel-
hetnek.
A gépészeti felújításra pályázó hat társasház csapadékvíz alap-
vezetéket, villamosvezetéket cserélhet, illetve villamoshálóza-
tot, lépcsőházi világítást korszerűsíthet az elnyert támogatás ré-
vén.
A pályázat kiírása óta a mostaniakkal együtt 17 pályázatot bí-
rált el kedvezően a testület. A megítélt összeg 5.743.251 forint.

f.l.

Azt a hulladékot, mely valamilyen veszélyessé-
gi jellemzővel rendelkezik, vagy valamely összete-
vője a környezetre ártalmat jelent veszélyes hulla-
déknak nevezzük. 

Festékmaradékok, azok csomagoló anyagai, háztartási vegysze-
rek, gyógyszerek, növényvédő-, rovarirtó szerek, olaj, száraze-
lem, fénycsövek, izzók, autógumi. Ezek a leggyakrabban előfor-
duló veszélyes hulladékok, melyeket negyedévente lehet a kihe-
lyezett hulladékgyűjtő szigeteken leadni.
- A veszélyes hulladékok gyűjtésének - mint minden szelektív 
gyűjtésnek - a célja, hogy a lerakott hulladékmennyiséget csök-
kentsük - nyilatkozta lapunknak Török László, a Tiszaújvárosi 
Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési munkatársa. - A lom-
talanítási hulladékok körét nehéz elválasztani a veszélyes hul-
ladék körétől. A lomtalanítási hulladék a háztartásokban felesle-
gessé vált nagydarabos hulladékként határozható meg. A követ-
kező gyűjtéstől sokkal szigorúbban fogjuk átvenni a veszélyes 
hulladékot. Ellenőrizzük, hogy ki mit hoz leadásra, és ha olyan 
dolgokat hoz, ami nem veszélyes hulladék, akkor átirányítjuk a 
hulladékudvarba.  
- Rendszeresen azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok olyan háztar-
tási berendezés kerül hozzánk, amelyik nem tekinthető veszé-
lyes hulladéknak - mondta Képes Tibor, a gyűjtést és ártalmat-
lanítást végző Ecomissio Kft. ügyvezetője. - Különös tekintettel 
a még működő gépekre. Erre van más, olcsóbb megoldás. A ve-
szélyes hulladékok az Ecomissio Kft. fő profilja, ezért értelmet-
lennek találjuk és nem is költségtakarékosnak, ha idekerülnek 
olyan hulladékok, melyek nem ebbe a kategóriába tartoznak.

ema

Új telefonszámok
 az Ezüsthídban

Megváltoztak az „Ezüsthíd” Gondozó-
ház telefonszámai.
A 49/340-939-es és a 49/341-691-es 
telefonszámok megszűntek.
Az új számok:
„Ezüsthíd” Gondozóház porta: 49/548-
260
Intézményvezető-helyettes: 49/548-
338
„Ezüsthíd” Gondozóház nővérszoba:  
49/548-260 
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A Munkácsy út 2-8. sz. alatti épület végfalát szigetelik majd. 

Sok olyan elektronikai berendezést adnak le, melyek nem 
minősülnek veszélyes hulladéknak. 

A szociális alapszolgáltatásokat igénybe vevők létszámának alakulása. 



Tájékoztató

Vegyészoktatás a MOL-ban

Nyári diákmunka

Iskolapadba ültek a munkavállalók

A 2013-2016-os évekhez hasonlóan a 
Nemzetgazdasági Minisztérium koordi-
nálása mellett a kormányhivatalok és a 
járási hivatalok megvalósításában „Nyá-
ri diákmunka” elnevezéssel munkaerő-pi-
aci program indul.
A program célcsoportjába azok a fiatalok 
tartoznak, akik:
- nappali tagozaton tanuló diákok,
- a program kezdő időpontjában időseb-
bek 16 évnél, de a program befejezésekor 
sem töltik még be a 25. életévüket,
- közvetítést kérőként kérték nyilvántar-
tásba vételüket,
- foglalkoztatásra irányuló, vagy vállal-
kozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.
A programban a foglalkoztatást biztosító és 
így támogatható munkáltató a területi, te-
lepülési önkormányzat és önkormányzati 
alaptevékenységet végző intézménye lehet.
A támogatás előfeltétele, hogy a nappali 
tagozatos diák közvetítést kérőként a la-
kó,- vagy tartózkodási helye szerint ille-
tékes járási hivatal foglalkoztatási osztá-
lyán nyilvántartásba vetesse magát. Eh-
hez személyes okmányaival, valamint ér-
vényes diákigazolványával, vagy annak 
az iskolai tanulmányok befejezése miat-
ti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási 
igazolásával kell - a munkaviszony kez-
dete előtt - a járási hivatal foglalkoztatá-
si osztályán jelentkezni annak érdekében, 

hogy a programba vonásának előfeltételét 
jelentő regisztrációja megtörténhessen.
Tiszaújváros Város Önkormányzata - az 
előző évekhez hasonlóan - részt kíván 
venni a programban. A foglalkoztatás ter-
vezett időpontja: július 17-től augusztus 
04-ig, legfeljebb napi 6 órás foglalkoz-
tatással, szakképzettséget nem igénylő 
munkakörben, a minimálbér időarányos 
hányadának megfelelő munkabérrel. Az 
önkormányzat kéri, hogy csak azok a fi-
atalok jelentkezzenek, akik a teljes idő-

szakban vállalni tudják a munkavégzést.
A regisztráció helye: Tiszaújvárosi Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztály
3580 Tiszaújváros, Szederkényi u. 8.
A regisztrációra jelentkezés és a regiszt-
rációs lapok leadásának határideje: 2017. 
június 30. A regisztrációs lapokon fel kell 
tüntetni a diák elérhetőségét (telefonszám 
és e-mail cím). A regisztrációs lapokat a 
Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató 
irodáján lehet leadni (Tiszaújváros, Beth-
len Gábor út 7. földszint).

Tizennégyen szereztek vegyész-
technikusi bizonyítványt a 
MOL Petrolkémia Zrt. munka-
vállalói közül. A gyár dolgozói 
kétéves képzésen vettek részt, 
amely június 6-án zárult szóbeli 
vizsgákkal. Évente 10-15 mun-
kavállaló szerzi meg ezt a kép-
zettséget. 

A Debreceni Szakképzési Centrum Vegy-
ipari Szakgimnáziumának pedagógusai 
évek óta oktatják a dolgozókat a vállalat 
területén. A kihelyezett képzés ideje alatt 
heti két alkalommal tanultak munka mel-
lett a „diákok”, akik elméleti és gyakorla-
ti képzést is kaptak. Huff Zsolt vezérigaz-
gató személyesen gratulált a bizonyít-
ványt szerző kollégáknak. 
- Ez a képzés már több mint tízéves múlt-
ra tekint vissza. Elég nagy rutinunk van 
abban, hogy minél hatékonyabban, mun-
katárs-barátabban tudjuk ezt a képzést le-
bonyolítani - nyilatkozta Huff Zsolt, a 
MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgató-
ja. - Tagadhatatlan előny, hogy nem kell 
utazniuk, hiszen „házhoz jön” a képzés, 
itt helyben vannak az oktatások, emel-
lett munkaidő-kedvezményt is biztosí-
tunk. A legjobb ebben a képzésben, hogy 
itt a személyes ambíció találkozik a válla-

lati célokkal, hiszen, mint azt a stratégi-
ánkban is megfogalmaztuk, egyre komo-
lyabb számban és tudásban kell erősöd-
nünk. Ez jó alap arra, hogy képzett kollé-
gákkal dolgozzunk együtt - tudtuk meg a 
vezérigazgatótól. 
A duális képzésben is vannak további ter-
vei a cégnek. Ősszel a Szerencsi Szakkép-
zési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámu-
el Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

villanyszerelő szakmában indít duális kép-
zést 10 fő részére, a Debreceni Szakképzé-
si Centrum Vegyipari Szakgimnáziumával 
vegyésztechnikusi képzést szerveznek egy 
30 fős osztálynak. A Miskolci Egyetemen 
gépészmérnöki, illetve a Debreceni Egyete-
men vegyészmérnöki duális képzést indít a 
MOL Petrolkémia Zrt. 

    berta

kronika@tiszatv.hu

Pünkösd 
a Kazinczyban

Kínai ízelítő

A húsvét utáni ötvenedik napon ünneplik a keresztyének a Szent-
lélek eljövetelét, az egyház születésnapját. Június 2-án pünkösdi 
istentiszteleten vett részt iskolánk közössége, amelyen iskolalel-
készünk, Nagy István Károly igehirdetését hallhattuk. Délután 
az immár hagyományos Pünkösdölés alkalmával a 2.b osztályo-
sok Papp Zsuzsanna és Nagyné Sánta Zsuzsanna irányításával 
idézték fel az ünnephez kötődő magyar népszokásokat, megvá-
lasztották a pünkösdi királyt és királynőt, majd a gyerekek né-
pi játékokkal töltötték a délutánt.  Emlékezetes színfoltot hoz-
tak iskolánk életébe. 

Május 23-án iskolánkba látogatott Prof. Zhu Xiaoyuan, a Mis-
kolci Egyetem Konfuciusz Intézetének igazgató asszonya. Hat 
kollégájával együtt bemutatta az intézetet és annak munkáját, 
majd játékos ízelítőt adott a kínai kultúrából. Iskolánk tanulói 
felpróbálhatták a kínai népviseletet, kézműves foglalkozásokon 
karkötőt készítettek, és különféle sportjátékokban is részt vehet-
tek. A délutánt egy közös Tai Chi bemutató zárta. 

Dorony Attiláné 
 igazgató

Köszönjük
a támogatást!

Kedves Tiszaújváros!
Az elmúlt időszakban rengeteg segítséget kapott kis közössé-
günk, a Kesznyéteni Református Egyházközség az itt lakó jó-
szívű emberektől. Volt, aki jó szóval, volt, aki imádsággal, volt, 
aki anyagiakkal, vagy éppen a jótékonysági bálunkra tombola 
felajánlással támogatta igyekezetünket: azt a nagy tervet és fel-
adatot, melynek végén majd megújulhat szeretett templomunk. 
Hálás szívvel köszönünk most meg minden eddigi támogatást!
A jövőben is lesznek programjaink: június 9-én 17 órai kezdet-
tel táncházat szervezünk a Kesznyéteni Faluházba; július 4-én 
18 órától pedig jótékonysági orgonakoncert lesz a tiszaújvárosi 
református templomban. Ezek az alkalmak is a templomunk fel-
újításához kapcsolódnak.
Köszönjük Tiszaújváros!

         Kesznyéteni Református Egyházközség

Városi kalandozás
a Sportfesztiválon

Ismét egy kellemes játékos túrára és megmérettetésre invitá-
lunk kicsiket és nagyokat némi feladatokkal, versennyel tar-
kítva. 
Jól tudunk tájékozódni a városban? Ismerjük a várost? Itt a le-
hetőség az érdeklődők részére tájékozódási ismereteik gyakor-
lati kipróbálására, bővítésére, Tiszaújváros szépségeinek meg-
ismerésére, felismerésére, a feladatok megoldására. Tavaly 
is több mint 20 csapat kipróbálta, minden kategóriában szép 
eredmények születtek. Itt a lehetőség a bizonyításra, avagy a 
trónfosztásra!
Időpont: Tiszaújváros, 2017. június 18. 
Rajt: Szánkózó domb melletti játszótér az Örösi út - József At-
tila út találkozásánál, 09.00-tól 10.00 óráig.
Cél: Sportcentrumban a színpad előtt.
A benevezett csapatok indulás előtt 1-1 térképet, ill. a feladato-
kat részletesen leíró menetutasítást kapnak. 
A verseny „pontgyűjtő” jellegű, a megadott időn belül ki meny-

nyi pontot gyűjt be. 
Egy pálya és 5 kategória lesz   - Kiscsaládos (legalább 1fő 7 év 
alatti gyermek), 
    - Családos (legalább 1 fő 7-16 év alatti gyermek), 
    - Nagyszülők (legalább 1 fő 60 év feletti),
    - Ifjúsági (csak 19 év alattiak),
    - Felnőtt (bármilyen korosztály).
A menetidőt mindenki magának osztja be, aki túllépi a mega-
dott időt, hátra kerül! 
A csapatlétszám 2-5 fő, de ha valaki egyedül szeretne indul-
ni, megteheti!
Előzetes pályaadatok: táv: kb. 4,5 km, versenyidő: 2,5 óra.
A verseny díjazása
A kategóriájában legtöbb pontot elért I. helyezett csapat elnye-
ri kategóriájának kupáját, az I.-III. helyezettek oklevél díjazás-
ban részesülnek.
Minden résztvevő a célba érkezéskor hűtött italt, csokit, tom-
bolajegyet kap.
Sorsolás a színpadon.
Eredményhirdetés: 13.00 órakor.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a Sport-Park Kft és a TSC 
természetjáró szakosztály vezetősége!

5. oldal2017. június 8. Mozaik

Nagy feladat felújítani a templomot. 

A diákokat az önkormányzat és intézményei foglalkoztatják. (Archív felvétel.)

Az újdonsült vegyésztechnikusoknak Huff Zsolt vezérigazgató személyesen gratulált. 
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A Derkovits Kulturális Központ 
Hamvas Béla Városi Könyvtár

ÉlményBirodalom
címmel július 3-7-ig napközis nyári tá-
bort szervez a gyermekkönyvtárban 10-
12 éves gyermekeknek.
Kedves Gyerekek!
Szeretnétek mások bőrébe bújva félel-
met nem ismerő hőssé válni? Akkor eb-
ben a táborban a helyetek, ahol olvasni 
NEM muszáj… Azonban mi megmutat-
juk, hogy ÉRDEMES, mert a könyvek-
ben rátalálhatunk saját magunkra, vá-
laszt kaphatunk belőlük a kérdéseink-
re. Sokat játszunk, beszélgetünk, vetél-
kedünk, mozgunk, és ezek segítségével 
jobban megismerjük önmagunkat. Al-
kalmunk lesz a természetben is kikap-

csolódni egy szórakoztató kirándulás ke-
retében.
Kedves Szülők!
Újonnan induló napközis táborunkba
várjuk azoknak az 5-6. osztályt végzett 
gyerekeknek a jelentkezését, akik sze-
retnének új barátokat, új élményeket 
szerezni, akik szórakoztatóan, de tar-
talmasan töltenék a nyári szünet napja-
it. Ugyanakkor várjuk azokat is, akik ed-
dig szívesen jöttek az olvasótáborunkba, 
azonban most, hogy már felső tagozato-
sok, kicsit úgy érzik, kinőttek belőle.
Tervezett programunk:
• történetek közös megismerése,
• beszélgetések saját élmények alapján,
• szerepjátékok, társasjátékok, önismere-
ti és kommunikációs játékok,

• vetélkedők,
• író-olvasó találkozó,
• kirándulás,
• kreatív tevékenységek.
Célunk, hogy segítsünk a gyerekeknek 
megoldási lehetőségeket keresni az eb-
ben az életkorban felszínre kerülő érzel-
mi, etikai, kortárs kapcsolati helyzetek-
re, problémákra.
Információ kérhető a táborvezetőktől, 
Kázsmér Ágnes és Ujjné Tellér Gabriel-
la könyvtárosoktól. 
Jelentkezni a Gyermekkönyvtárban sze-
mélyesen, vagy az 542-006 telefonszá-
mon lehet. A tábor maximum 15 fővel 
indul, a résztvevőket jelentkezési sor-
rendben fogadjuk.

Szeretne egy kicsit 
önmagával foglalkozni?

Jobban megismerni személyiségét, megérteni és megtanulni 
alkalmazni olyan egyszerű dolgokat, melyekről eddig azt hitte, 
ez Önnek nem megy?
Akkor jelentkezzen felnőttek számára meghirdetett nyári coach 
táborunkba!
Beszélgetünk önmagunkról, konfliktusainkról, érzelmi intel-
ligenciánkról, stresszkezelési képességünkről és még sok-sok 

másról érdekes, hasznos feladatokkal, gyakorlatokkal fűsze-
rezve.
A tábor időpontja: 2017. augusztus 14-18. 9-16 óra
A tábor helyszíne: Hamvas Béla Városi Könyvtár 
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.
Jelentkezni 2017. július 7-ig személyesen a könyvtárban lehet 
Tóthné Hegyi Judit könyvtáros, coach-nál.  Maximum 14 fő je-
lentkezését tudjuk fogadni! A táborban való részvétel ingyenes!
Bővebb információ kérhető: Tóthné Hegyi Judit 49/542-006, 
20/533-3074 tothnejudit@tujvaros.hu

Sportfesztivál ötödször

Vigyázz, kész, sport!
Két új program is debütál 
az idei Sportfesztiválon, egy 
vízi és egy szárazföldi szám. 
Az előbbi az I. Medencés Sár-
kányhajó Párbaj, az utób-
bi az I. Tisza Trail futóver-
seny. A június 17-én és 18-án 
zajló kétnapos seregszemlén 
több mint 30 féle sportágat 
próbálhatnak ki a Sportcent-
rumban. 

Kosárlabda, röplabda, asztalitenisz, foci, 
csúszókorong, kézilabda, úszás. Csak né-
hány sportolási lehetőség a fesztivál bő-
séges kínálatából. Június 17-én és 18-án 
nem lesz olyan szeglete a Sportcentrum-
nak, ahol ne lenne valamilyen program. 
A színpadon egymást váltják majd bemu-
tatóikkal a helyi és a környékbeli sporte-
gyesületek, de szurkolhatunk majd a lab-
dás sportok mérkőzésein is. Aki akarja, 
próbára is teheti magát, hiszen ilyenkor 
több sportágba is bele lehet kóstolni. 
Idén először rendezik meg a medencés 
sárkányhajó párbajt, amihez elsősorban 
nem profi evezőstudás kell, annál inkább 
jókedv és egy hatfős csapat.
- Évtizedes múltra tekint vissza ez a me-
dencés sárkányhajó párbaj, és most el 
tudtuk hozni ide Tiszaújvárosba is Buda-
pest, Szarvas, Győr és Baja után. Tulaj-
donképpen arról van szó, hogy az úszó-
medencében egy húsz személyes hajóban 
6-6 fős csapatok ülnek egymással szem-
ben és megpróbálják eltolni egymást. A 
sportélményen kívül két dolog garantált, 
hogy csuromvizesek lesznek, és nagyon 
elfáradnak a húsz másodperces csata 
alatt. Különös előképzettség nem kell eh-
hez, csak nevezni kell interneten a Sport-
Park honlapján, de ott a helyszínen, júni-

us 17-én reggel is lehet a verseny előtt. 
Még egy kikötés a sportszerűség miatt, 
minimum két nőnek is szerepelnie kell a 
csapatban az erőviszonyok miatt - tudtuk 
meg Béke Lászlótól, a Tiszaújvárosi Ka-
jak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület elnö-
kétől. 
Héttusázni szombaton lehet majd, vasár-
nap reggel kilenckor pedig elrajtol az I. 
Tisza Trail futóverseny, amire több távon 
is lehet nevezni. 
- Összeállt a Sportfesztivál teljes prog-
ramja, amit már tavaly ősszel elkezdtünk 
szervezni - nyilatkozta lapunknak Gál 
Csaba, a Sport-Park Kft. ügyvezetője. - 
A terepfutóversenyre, ami most debütál, 
már december óta lehet nevezni. Nagy 
meglepetésünkre a városkörnyékről és 
az ország szinte minden szegletéből ne-
veztek, minden várakozást felülmúlt a je-
lentkezők létszáma, bőven meghaladja a 

200 főt. A futóversenyek történetét elnéz-
ve mindegyiken több és több nevező szo-
kott indulni, ahogy telnek az évek, remél-
jük esetünkben is így lesz, és sikerül ha-
gyományt teremtenünk vele.
A játékcsarnokban és az edzőteremben 
szombaton kosaras jamboree lesz egész 
nap, ahol a DVTK leány utánpótláscsapa-
ta is ott lesz, a homokpályán megyei után-
pótlás strandfoci tornát rendeznek. Idén is 
lesz tájékozódási verseny, ami ezúttal nem 
a Sportcentrumból rajtol el, hanem a szán-
kózó dombtól. Szombaton szurkolhatunk a 
Strongman kupán, a gyerekeknek játékos 
versenyeket rendeznek szárazföldön és ví-
zen, de lesz mobil játszóház, mászófal, lö-
vészet, lovaglás, buborékfoci és sok min-
den más sportos élmény. A részvételt idén 
is tombolával jutalmazzák, a zenei kínálat-
ban a tiszaújvárosi 5 amper zenekar kon-
certezik, szombaton 17 órától.  

berta

A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem
Bukta Imre – Munkácsy-díjas képzőművész kiállítása. Hely-
szín: Barcsay tér 2-4.
Látogatható: 2017. június 16-ig.
Derkó Minigaléria
Sonkoly Vanda és Vígh Krisztina kiállítása. Helyszín: Aula 
és félemelet.
Látogatható: június 23-ig.

Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Óvárosi KULT Galéria
Ecsetem nyomán - Kapczár Klára kiállítása. Helyszín: Bocs-
kai I. út 33.
Látogatható: június 9-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
SZÍN és ÁRNYÉK  - Lendvay Zoltán nagykárolyi festőmű-
vész kiállítása
A kiállítás június 23-ig tekinthető meg. Helyszín: a könyv-
tár aulája.
Lakberendezési stílusok – kamarakiállítás. A kiállítás augusz-
tus 31-ig látható.
Helyszín: a könyvtár földszintje.                                               

Közlemény
Az „Egy modern város született – Életmódváltás a dél-borso-
di térségben” című
várostörténeti kiállítás június 1 - augusztus 31-ig SZOMBA-
TON ÉS VASÁRNAP IS NYITVA TART 11.00 – 19.00 órá-
ig. (Bejárat az üzletsor felől!)

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Június 13.  (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi játé-
kok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek.

A Tisza TV műsora
Június 8., csütörtök

9:00: Héthatár: Pedagógusnap - Sulisárkányok - A veszélyes 
hulladék gyűjtéséről - Sportfesztivál előzetes - Kihívás napja 

- Kerékpárjelölés - Sport
9:15: Hétről-Hétre: Hol nyaral a magyar?  - Közelmúlt: Tó-

tisztítás - Sport
9:45: Fogadóóra: Dr. Fülöp György alpolgármester válaszol 

a nézők közérdekű kérdéseire
10:45: Egy hajóban. A Tisza TV vallási műsora.

(A műsor a szerdai adás ismétlése.)
Június 12., hétfő 

18:00: Sporthétfő: A Tiszaújvárosi Phoenix KK - Motax - 
Pápai KC kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről 

 Június 14., szerda
18:00: Héthatár: Szóbeli érettségik - Sportfesztivál rajt! - 

Szín és árnyék - Táborok - Sport 
18:15: Hétről-Hétre: Melós diákok, diákmelók - Közelmúlt: 

Jubiláló Katica - Sport
Június 15., csütörtök

9:00: A szerdai adás ismétlése
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Héttusa, lövészet után. 

Medencés sárkányhajó párbaj Budapesten.             (Fotó: internet)

A labdarúgó pályákon egymást érik majd a mérkőzések. 



Tájékoztató

Nyári óvodai ellátás
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, 
hogy a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda egész nyáron 
biztosítja a gyermekek óvodai ellátását. 
A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvo-
dai épületek zárva tartása, illetve a folyamatos ellátás biztosítá-
sa érdekében az épületek nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:

Zárva

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

2017. 
június 26. - július 21. 

között

Szederinda óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

Tündérkert óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)

2017. 
július 24. - augusztus 18. 

között

Katica óvodája
(Tiszaújváros, Irinyi János út 1.)

Bóbita óvodája
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

Szivárvány óvodája
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

Nyitva és összevont ügyeletet biztosít

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

2017.
 június 26. - július 21. 

között

Katica óvodája
(Tiszaújváros, Irinyi János út 1.)

Bóbita óvodája
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

Szivárvány óvodája
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

2017. 
július 24. - augusztus 18.

 között

Szederinda óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

Tündérkert óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 
1.)

2017. augusztus 21-től minden épület teljes nyitvatartással üze-
mel.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Vendlerné Polyák Ilona

az 5. sz. választókerület képviselője
2017. június 14-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.
              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Bráz György polgármester
2017. június 12-én (hétfőn) 

13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri Hi-
vatal I. emeleti önkormányzati

tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 

bejelentés alapján történik,
            negyedórás beosztással.

Az érdeklődők bejelentkezését 
az 548-010-es telefonszámra várjuk.

Polgármesteri Hivatal

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

képviselője
2017. június 12-én (hétfő) 16.00 órától 

Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház)

2017. június 13-án (kedd) 16.00 órától 
Tisza-part városrészben

(Tisza-parti Szabadidőház, Neumann 
J. út 1.)

                              fogadóórát tart.
              Polgármesteri HivatalZöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van köz-

érdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon 

üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített beje-

lentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi 

a szükséges intézkedéseket. 

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 

történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli esemé-
nyek bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. 

A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérke-
ző hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 

üzenetrögzítő rögzíti. 

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reg-

gel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelő-
intézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi 

internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/

index.php/szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit

        főigazgató

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz 

menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Tisza-

szederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött hul-

ladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) 

házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 

a 24. héten, 2017. június 14-én (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Méhészeti zárlat
Hirdetmény

A mézelő méhek nyúlós költésrothadása miatt a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hiva-
tala a 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 17.§-a alapján Tiszaújvá-
ros és a környező községek közigazgatási területére a betegség 
továbbterjedésének magakadályozása érdekében azonnali ha-
tállyal községi zárlatot rendelt el.
A zárlat ideje alatt:
- Tilos a település közigazgatási területéről méhcsaládokat ki-
szállítani és a területre beszállítani.
- Tilos a területről mézet, méhészeti felszerelést, méhészettel 
kapcsolatos eszközöket és egyéb, fertőzést közvetítő anyagokat 
kiszállítani.
- Tilos méhészeti kiállítást rendezni, továbbá méheket elad-
ni, mézet és egyéb méhterméket (viasz, virágpor) felvásárolni, 
vagy egyéb úton forgalmazni.

 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, 
hogy 2017. június 29-én (csütörtökön)

karbantartás miatt
a Tiszaújvárosi Járási Hivatal

Kormányablak Osztálya
ZÁRVA tart!

Tiszaújvárosi Járási Hivatal

Szünidei gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Szülők/Törvényes Képviselők figyel-
mét, hogy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény alapján a gyermek lakó-
helye, vagy ha a gyermek életvitelszerű-
en a bejelentett tartózkodási helyén la-
kik, a tartózkodási helye szerinti telepü-
lési önkormányzat a szünidei gyermekét-
keztetés keretében a szülő, törvényes kép-
viselő kérelmére a déli meleg főétkezést 
a hátrányos, halmozottan hátrányos gyer-
mek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a he-
lyi rendelete alapján a déli meleg főét-
kezést ingyenesen biztosítja azon álta-
lános- vagy középfokú iskolával tanulói 
jogviszonyban álló, rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülő kisko-
rú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban 
lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodá-
si hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen 
bejelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szü-

netben valamennyi, azaz 55 munkana-
pon keresztül (2017. június 16-tól 2017. 
augusztus 31-ig) a Központi Étteremben 
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), valamint 
a Tiszaszederkény városrészben élők ese-
tében az „Esély” Napközi Otthonban (Ti-
szaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) helyben fo-
gyasztással vehető igénybe.
Amennyiben az étel helyben történő el-
fogyasztását a gyermek betegsége akadá-
lyozza, lehetőség van a szülője, más tör-
vényes képviselője vagy a szülő más tör-
vényes képviselő által megbízott személy 
számára a gyermek részére biztosított étel 
ételhordóban történő elvitelére. 
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes 
Képviselők figyelmét, hogy a gyermek be-
tegsége esetén az étel ételhordóban törté-
nő elvitele orvosi igazolás benyújtása, il-
letve a szülő, más törvényes képviselő ál-
tal megbízott személy számára az elvitel 
írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. 
A szünidei gyermekétkeztetés forma-
nyomtatványon igényelhető 2017. június 

15. napjáig, ezt követően a nyári szünet 
időtartama alatt folyamatosan benyújtha-
tó.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
Ügyféltájékoztató helyisége (Tiszaújvá-
ros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tisza-
újváros, Bocskai u. 33., kedden és csütör-
tökön 9.00-13.00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevé-
teléhez szükséges nyilatkozat benyújtása 
személyesen ügyfélfogadási időben a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intéz-
ményfelügyeleti, Szociális és Sport Osz-
tályán (I. em. 114. iroda), valamint pos-
tai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7.) lehetséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Értékesítési hirdetmény
A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában álló ingatlanokat: 
Ifjúsági tábor (2617/1 hrsz) Tiszalök, Tábor út 1.
 Telek alapterülete: 14.846 m2
 Épület alapterülete: 1.182 m2

Üzlet, irodahelyiség vagy tárolás céljára alkalmas ingatlanok:
 Galéria Üzletház – 25 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/01
 Galéria Üzletház – 29 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/02
 Galéria Üzletház – 25 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/03
 Galéria Üzletház –16 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/04
 Galéria Üzletház – 35 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/05
 Galéria Üzletház – 35 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/06

További információk:
Telefonon: 70/333-7721, 49/544-322
Elektronikus úton: tiszaszolg@tszolg.hu

8. oldal 2017. június 8.Önkormányzat/Közlemények



A Tiszaújvárosi Krónikában is 
megjelenik lakossági apróhirdetése,  

amennyiben azt 
a Tisza TV Képújságában 

legalább 5 napra
 (2500 Ft), 

legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

9. oldal2017. június 8. Hirdetés/Rendezvények



Triatlon

Abszolút elsőség és elit ezüst

Újabb sikeres hétvégét tudhatnak maguk mö-
gött a Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói, 
edzői. A begyűjtött magyar bajnoki érmek mel-
lett ketten jogot szereztek arra, hogy júliusban 
magukra ölthessék a válogatott mezét.
A III. BÚI Triatlon Fonyódon megrendezett 
szombati első napján a Magyar Egyetemi, Főis-
kolai Országos Bajnokság (MEFOB), a Triat-
lon Amatőr Kupa, és a Triatlon Utánpótlás 
Ranglista futam szerepelt a programban. Ba-
logh Bence - hasonlóan a tavalyi évhez - ez-
úttal is egyetemi országos bajnoki címet érde-
melt ki.  A junior lányoknál Jakab Ilka ezüst-, 
Molnár Sára bronzérmes lett. Az ifjúságiak Eu-
rópa-bajnoki válogatóversenyén Tóth Anna és 
Dévay Zsombor is jogot szerzett arra, hogy ők 
képviselhessék hazánkat a júliusban, a litván 
Panevezys városában rendezendő kontinensve-
télkedőn.
A vasárnapi, balatonfenyvesi, 2-2 női és férfi 
versenyző alkotta mix-váltó országos bajnoksá-
gon a Tiszaújvárosi Triatlon Klub utánpótlás II. 
korcsoportos egysége szerezte meg az abszolút 

győzelmet, mely természetesen a kategóriabaj-
noki címet is jelentette. Az elit váltó ezüstérmet 
harcolt ki a világkupa-győztes Vanek Ákos ne-
vével fémjelzett budaörsiek mögött. 
Eredmények
Mix-váltó OB:
Elit kat.: 2. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Sze-
gedi Sára, Balogh Bence, Szabolcsi Fruzsina, 
Dévay Márk).
Utánpótlás II. kcs.: 1. Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub „A” (Putnóczki Dorka, Dévay Zsombor, 
Tóth Anna, Lehmann Csongor, edzők: Leh-
mann Tibor, Fodor Ágnes, Baráth Tamás, Ba-
logh Bence, Filep Csaba), ...4. Tiszaújváro-
si Triatlon Klub „B” (Jakab Ilka, Fróna Ákos, 
Molnár Sára, Berencsi Ádám).
Serdülő kcs.: 4. Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
(Bóna Kinga, Sánta Ármin, Bodolai Lili, Vá-
gási Zoltán).
Gyermek kcs.: 7. Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
(Berencsi Lili, Hajdú Máté, Lehmann Sára, 
Szabolcsi Bálint).

10. oldal 2017. június 8.Sport

A II. korcsoportos utánpótlás mix-váltót a TTK nyerte. 



A Sportcentrum eseményei 
Június 8. (csütörtök)

Kosárlabda
18.00 Phoenix KK- Motax Pápai KC rájátszás  
    Játékcsarnok

Június 11. (vasárnap)
08.00 Jabil úszópróba     
    Uszoda

Kosárlabda

Esélyt teremtettek
Végig jól és taktikusan játszva közel 20 pontos 
győzelmet aratott az NB I/B 15. helyéért folyó pár-
harc második mérkőzésén a Phoenix KK.

Motax-Pápai KC - Tiszaújvárosi Phoenix KK 64-80 (17-17, 
12-19, 13-18, 22-26)

Pápa, 150 néző. Vezette: Esztergályos, Földesi, Hernicz.
Motax-Pápai KC: Horváth A .(14/12), Szanati M.(17), Keresz-
tes (6), Horváth G. (10), Szanati G. (2), Vajda (3), Perger (-), Fü-
löp (2), Keller (8), Présing (-), Schweighoffer (2).
Tiszaújvárosi Phoenix KK: Papp (22/15), Szabó N. (10), Pong-
rácz (14/6), Szilasi (1), Pöstényi (14), Kilyén (-), Benőcs D. 
(11/3), Magyar L. (1), Kovács Z. (5), Mayer (2), Katlan (-).
Pápáig ment a sikerért a Phoenix, ahol már az amerikai légiós 
nélkül állt fel a csapat. Hill ugyanis a nyári időszakban egy má-
sik bajnokságban játszik, de információink szerint nem kizárt, 
hogy az év vége felé - ha igény van a játékára - akkor szívesen 
visszajön a Phoenixhez.
A csapat túllépett játékosának kimaradásán, sőt. A gárdából öten is 
10 vagy több pontot szereztek. Papp Bendegúz remek teljesítményt 
nyújtva 22 pontig jutott, melyből 5 hárompontos volt. A csapat a 
sikernek köszönhetően készülhet a bajnokság utolsó mérkőzésére, 
melyet lapunk megjelenésének napján - csütörtökön - tartanak, ha-
zai pályán. A 15. helyet eldöntő találkozóra a belépés ingyenes. 
Szendrey Zsombor: Tudtuk, hogy a hosszú utazást követően nehéz 
meccs vár ránk, és úgy jöttünk ide, hogy bármilyen eredmény is 
szülessen, méltóképpen fejezzük be a bajnokságot. Ez a hozzáál-
lás sikert eredményezett, így otthon ér véget számunkra az idény.
Annak nagyon örülök, hogy a fiúk azt csinálták, az első perc-
től az utolsóig, amire készültünk, és hiába jött fel az ellenfél, 
higgadtak tudunk maradni, ennek köszönhetően nyertük meg a 
meccset.

Súlyemelés

Érmek különdíjjal
A  súlyemelők kelet-magyarországi TINI bajnokságán a TSC 
két versenyzője lépett dobogóra és mindketten remek teljesít-
ményt nyújtottak. 
Réti Márton a 85 kg-os súlycsoportban 140 kg-os összteljesít-
ményével aranyérmes lett.
Lucz Levente +85 kg-os súlycsoportban 215 kg-os összteljesít-
ményével II. helyezést ért el.
A  Sinclair ponttáblázat szerint azonban Levente nyújtotta a leg-
jobb teljesítményt, így elhódította a legjobb versenyzőnek já-
ró különdíjat.

Pünkösdi királyság

A DVTK-ÉLKSK utánpótlás legfiatalabb korosztályának képvi-
selői, a tiszaújvárosi kosaras lányok Budapesten jártak. A mon-
dás szerint a pünkösdi királyság rövid ideig tart, ám ez a tiszaúj-
városi lányoknak hosszabbra sikeredett. Három napon át vívták 
meccseiket az U-11-es országos jamboree-n, az ország 16 leg-
jobb U-11-es csapata között.
Eredményekben, sikerekben gazdag volt ez a hétvége, egy fan-
tasztikus rendezvényen szerezhettek tapasztalatot, újabb baráto-
kat, és elismeréseket a lányok.
Míg a csapat minden tagja a jól megérdemelt aranyéremnek 
örülhetett, addig ketten kiemelt díjazásban is részesültek. Sze-
mán Anna az All Star tagjaként a Kelet-Nyugat meccsen segítet-
te győzelemre a keleti csapatot, Albert Szidónia a büntetődobó 
verseny ezüstérmese lett.
A csapat tagjai: Albert Szidónia, Bartha Viola, Dienes Angéla, 
Gellérfi Luca Anna, Gondos Panna, Katona Csenge, Kovács Re-
gina, Ládi Boglárka, Molnár Sára, Nagy Regina, Pap Gréta, Por-
koláb Emma, Répási Anikó, Szemán Anna. Edzők: Benőcs Ti-
bor, Benőcs Zoltán. 

Kajak-kenu

Megyei bajnokság hazai vízen
A tiszaújvárosi üzemvíz csa-
tornán rendezték meg Bor-
sod megye kajak-kenu baj-
nokságát.

A rendezvényen mindkét helyi klub részt 
vett és remekelt. Az egyesületek verse-
nyében a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és 
Sárkányhajó Egyesület végzett az élen, a 
Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület harma-
dik lett.
Dobogós helyezések:
TKKSE: 
K1 Férfi U23 - 1. Mannheim Kriszti-
án, K1 Férfi Ifjúsági U18-17 - 2. Bodnár 
Bence, 3. Berkes Viktor, K1 Női Ifjúsá-
gi U18-17 - 2. Gábor Netta, K1 Férfi Ser-
dülő U16 – 1. Kovács Marcell, K1 Női 
Serdülő U 16 – 1. Kovács Mirtill, C1 Női 
Ifi – 1. Bragatto Giada, 2. Farkas Andrea, 
C1 Férfi Serdülő U16 - 1. Máté Kristóf, 
C1 Női Serdülő U16 – 2. Meczkó Vik-
tória, K1 Férfi Kölyök U14 – 1. Galgó-
czi Olivér, K1 Női Kölyök U14 – 1. Ko-

vács Emese, 2. Kanyó Viktória, 3. Erős 
Kinga, K1 Férfi Kölyök U13 – 2. Takács 
Márton, MK1 Férfi Kölyök U13 – 2. Ko-
vács Szabolcs, MK1 Női Kölyök U13 – 1. 
Murvai Lucia, MC1 Férfi, Női Gyermek 
U11-12-13 – 1. Macz Benedek, 2. Szegi 
Zsombor, MK1 Férfi gyermek U12 – 1. 
Kórik Ákos, 2. Deim Marcell, MK1 Női 
Gyermek U12 – 1. Horváth Maja, MK1 
Férfi Gyermek U11 – 1. Makrányi Gábor, 
2. Juhász Ádám, 3. Kaczvinszki Tamás, 
MK1 Női Gyermek U11 – 3. Utassy Me-
linda, MK1 Férfi Gyermek U10 – 1. Mi-
rcse Iván, 2. Skokán Máté, 3. Novák Mi-
lán, MK1 Női gyermek U10 – 1. Horváth 
Kata, 2. Nagy Luca, MK1 Férfi U8 – 1. 
Juhász Dominik, MK1 Női U9 – 1. Vá-
mosi Szofi, 2. Horváth Hanna, PC2 Ve-
gyes U11-U12 – 2. Lőrinc Lóránd, Má-
té Botond.
TVSE:
K-1 ffi U-23 2000 m - Lőrincz Tibor 2., 
K-1 női U-23 2000 m - Bodolai Fanni 

1., K-1 fiú U-16 2000 m -Varga Béla 3., 
K-1fiú U-15 2000 m - Krajnyák Bálint 3., 
K-1 női U-16 2000 m - Gulyás Fanni 3., 
MK-1 női U-13 2000 m - Tóth Eszter 3., 
MK-1 fiú U-9 1000 m - Zemlényi Zoltán 
2. MK-1 női U-9 1000 m - Tóth Anna 1., 
Korári Dóra 2.

 Rakusz bajnok 
és EB-résztvevő

Hét csapat részvételével rendezték meg 
Szolnokon a szegedi sárkányhajó Euró-
pa-bajnokságra a válogatóversenyt, me-
lyen vízre szált Rakusz Éva, a TVSE ko-
rábbi világbajnok és olimpiai ezüstérmes 
sportolója, jelenlegi társadalmi elnöke, és 
kivívta az indulás jogát.
Éva Győrben, a maratoni magyar baj-
nokságon is hajóba szállt, ahol a mas-
ters női K-1 10 km-es távon bajnoki cí-
met nyert.

Labdarúgás

Magyar Testgyakorlók Köre, köszönjük!
Vereséggel búcsúzott hazai pá-
lyán a 2016-17-es bajnoki 
idénytől a Termálfürdő FC 
Tiszaújváros NB III-as lab-
darúgócsapata. Attól a Hat-
vantól kapott ki, amely már 
kiesőként érkezett a találko-
zóra.

TFC Tiszaújváros - FC Hatvan 
0-2 (0-2)

Tiszaújváros: 250 néző. Vezette: Horváth 
(Fodor, Kovács)
Tiszaújváros: Tóth-Lukács, Istenes, Bussy 
(Viscsák), Kerekes, Nagy (Hussein), Orosz, 
Molnár, Fabu, Horváth, Kristófi (Somogyi).
FC Hatvan: Gyulai-Berthel, Mundi (Ke-
glovics), Szabó (Nehéz), Karácsony, Pet-
rezselyem, Labát, Purzsa, Simon, Ács, 
Bárkányi.
14. perc: Bárkányi szerzett labdát a kö-
zéppályán. Rövid labdavezetést követő-
en jobbra passzolt Simonnak, aki a 16-os 
előterében keresztbe lőtte a labdát Kará-
csonynak, aki magabiztosan helyezett a 
hálóba. (0-1)
22. perc: Karácsony bal oldali beadását 
követően az ötös vonaláról Szabó pasz-
szolt a védők között a hálóba. (0-2)
Nem ilyen búcsúra számított a hazai kö-
zönség, mert a vendégek az első perctől 
kezdve fantáziadúsabban, akaratosabban 
és lelkesebben játszottak. Ennek ered-
ményeként az első negyedórában meg-
szerezték a vezetést, majd (bár volt egy 
ígéretes ellentámadásunk) alig nyolc perc 
múlva ismét betaláltak. 
Bár tiszaújvárosi is betalált egy, a partjel-
ző által lesnek ítélt szituációból, illetve 

több ajtó- ablak helyzetet is kihagytunk, 
ennek ellenére azt kell mondani, a Hatvan 
megérdemelten nyert. 
Amit a pályán nem sikerült nekünk elér-
ni, azt megtette helyettünk az MTK II. Ők 
ugyanis megverték a 3 pontra mögöttünk 
lévő Debrecent, így hiába játszott döntet-
lent a Monorral a BKV Előre és nyert ha-
zai pályán az ESMTK, a 13. helyen benn-
maradt az NB III-ban a Tiszaújváros.
Gerliczki Máté, vezetőedző: A mai mér-
kőzésen jobb volt a Hatvan. Látszott, 
hogy felszabadultan játszhatnak, mi pe-
dig görcsösen, ezért megérdemelten nyer-
tek. Csapatomnak gratulálok a bennmara-
dáshoz és a megszerzett 45 ponthoz. Úgy 
gondolom, ha a játékoskereteket figye-
lembe vesszük, más célunk nem is lehe-

tett. Amennyiben jövőre jó csapatot sze-
retne, akkor sok mindent át kell gondol-
nia a vezetőségnek.
Varga Attila, vezetőedző: Nem nyilatko-
zott.
További eredmények
BKV Előre - Monor 2-2  
DVSC-DEAC II. - MTK II. 1-2
ESMTK - Tállya 3-1
Putnok - REAC 2-1
Jászberény - Nyírbátor 3-1
Újpest II. - KBSC 0-8
Salgótarján - Rákosmente 2-1 
Hajdúböszörmény - DVTK II. 0-3

Gólokban gazdag
búcsúmeccsek

 Az utánpótlás bajnokságok utolsó fordu-
lóinak eredményei:
U19
TFCT - Debreceni SI 1-1 (0-1)
Gól: Demkó B.
A csapat 40 pontot szerezve a 10. helyen 
zárta a bajnokságot.
U17
TFCT - Debreceni SI 0-10 (0-4)
A csapat 56 ponttal a 4. helyen zárta a baj-
nokságot.
U15
TFCT - Felsőtárkány 7-3 (4-1)
Gól: Balogh G. 5, Kovács K., Tóth S.
A csapat 27 pontot szerezve a 4. helyen 
zárta a bajnokságot.
U14
TFCT - Felsőtárkány 5-1 (3-0)
Gól: Gulyás K. 2, Káposzta B., Hornyák 
K., Illés R.
 A csapat 17 pontot szerezve az 5. helyen 
zárta a bajnokságot.

Az NB III Keleti csoportjának végeredménye

1. Kazincbarcika  34 25 4 5 88-33 79
2. Monor  34 20 6 8 53-34 66
3. Jászberény  34 18 11 5 63-33 65
4. MTK II  34 15 11 8 64-37 56
5. DVTK II  34 15 5 14 53-49 50
6. Putnok  34 14 7 13 46-49 49
7. Tállya   34 13 10 11 53-58 49
8. Rákosmenti KSK 34 14 6 14 69-54 48
9. Salgótarján  34 13 9 12 56-45 48
10. ESMTK  34 12 11 11 41-45 47
11. Nyírbátor  34 12 10 12 51-42 46
12. BKV Előre  34 14 3 17 57-58 45
13. Tiszaújváros  34 12 9 13 38-40 45
14. DVSC-DEAC 34 11 9 14 49-50 42
15. REAC  34 11 7 16 42-55 40
16. Hatvan  34 10 10 14 48-50 40
16. REAC  34 11 7 16 42-55 40
17. Hajdúböszörmény   34 8 5 21 33-72 29
18. Újpest II  34 1 3 30 24-124 6

Az oldalt szerkesztette:
Ferenczi László
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Tóth jól védett, de kétszer kapitulálni kényszerült. 
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