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Lecsaptak a nyomozók

Nő a Jabil Nypro

Májusi kavalkád

Csúcstechnológia az ipari parkban

Dübörög a tavaszi fesztivál

A Jabil Circuit Magyarország 
Kft. tiszaújvárosi üzeme több 
mint 3400 dolgozójával és több 
mint 54 ezer m2-es gyártóterü-
letével a legnagyobb európai 
gyáregység. Idén ismét bővíti 
gyártóterületét, hiszen a négy 
éve cégcsoporttag Nypro ter-
jeszkedik.

Az új 465 m2-es egységgel immár több 
mint, 2000 m2 áll az egészségügyi tech-
nológiai területre specializálódott üzem 
rendelkezésére. A megnyitón részt vett 
Bráz György, Tiszaújváros polgármeste-
re, Koncz Ferenc, Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye 6. számú választókerületének 
országgyűlési képviselője, Győri Péter, 
a Jabil gyárigazgatója, valamint a Nypro 
vezetői. 
- Tiszaújváros fejlődésének alappillé-
re az ipar - mondta beszédében a pol-
gármester. - Ezért is válhatott városunk 
a térség meghatározó központjává. Örü-
lök annak, hogy most itt lehetünk, mert 
ez a fejlesztés a jövőnket erősíti. Egy új 
beruházás mindig Tiszaújváros növeke-
dését, az itt élő emberek pozitív jövőké-
pét szolgálja.
-  A Nypro 2014 óta aktív a tiszaújvárosi 
gyárunkban - mondta Győri Péter, a tisza-
újvárosi Jabil gyárigazgatója. - Az elmúlt 
4 évben a vásárlói igényeknek megfelelő-
en az üzletág dinamikusan növekedett, így 

szükség volt a mostani jelentős bővülésre. 
Az új gyártóterület bizonyítja a hosszú tá-
vú elkötelezettségünket a meglévő és po-
tenciális vevőink iránt. A Nypro teljes körű 
megoldást tud nyújtani az európai gyártá-
si lehetőségeit tekintve, a csúcstechnológi-
át képviselő humán diagnosztika és az or-
vostechnika piacán egyaránt. A bővített te-
rület és a Nypro további európai műanyag 
fröccsöntő üzemei teljes körű megoldást 
biztosítanak az európai ügyfelek számára.
- A beruházás több mint ötvenmillió fo-
rintba került, amit teljes mértékben a Ja-
bil finanszírozott - tudtuk meg Ujlaki Gá-

bortól, a  Jabil Nypro  operatív vezetőjé-
től. - A csarnok előkészítése mellett igye-
keztünk hangsúlyt fektetni a  emberek 
munkakörnyezetének javítására, a  világí-
tás, az ergonómiai, infrastrukturális hát-
tér szempontjából. Pontosan azért, mert 
fontosnak tartjuk az üzemben eltöltött idő 
minőségét. Ez egy átlagos dolgozó ese-
tében 8-10-12 órát jelent, attól függően, 
hogy milyen műszakbeosztásban dolgo-
zik. Ez is része annak a programnak, amit 
a hosszú távú munkaerő-megtartásért in-
dítottunk.

Bikini, Cini, Hooligans

Futball a nagyhéten

Mondhatni, egy újabb sportággal egészül ki a Tri-
atlon Nagyhét programja, de mégsem teljesen igaz 
így a hír, mert focizni nem, de futball vébét nézni 
nagyon is lehet majd a téren.

Ezzel azok kedvét is meghozhatják a Triatlon Nagyhét szervezői, 
akiket eddig még nem sikerült bevonzani a sportág bűvkörébe. 
Korábban lesz idén a nagyhét, már június 30-án megkezdődnek 
a programok, a Jabil futáspróbáját ezen a napon tartják, és ekkor 
lesz a hivatalos megnyitó is. Az események sora másnap a Bog-
ratlonnal folytatódik, a fölös kalóriákat az evezősversenyen le-
het nyomban elégetni, majd délután valamennyit visszaszerezni 
belőle a sörsátorban a vb-s szurkolás közben a haverokkal. Este 
Anna and the Barbies vezeti le a meccs feszültségét.
A többi nap is hasonlóan jól telik majd, bár hétfőn és kedden 
„csendes nap” lesz, a délutáni sörsátras meccsnézést kedden fu-
tó-, szerdán kerékpárversenyen tehetjük még izgalmasabbá.
Esténként táncest és stand up comedy alapozza meg a másnapi 
jó hangulatot. Szerdán foci helyett sakk-szurkolás, este pedig a 
Bikini hangol rá a másnapra. Csütörtök szerkesztőségünk ked-
venc napja, egyben a város napja is, ismét a gyerekeknek ked-
veskedünk egész nap, idén a klasszikus Ludas Matyi mese kö-
ré szőve a történéseket. Aznap a versenyzőket is köszönthetjük 
a téren, a felnőttek pedig Zalatnay Cini koncertjén táncolhat-
ják ki magukból remélhetőleg egy forró nyári estén a hosszú te-
let. Nem mellékesen a duatlon váltó is ezen a napon lesz, tehát 
sport nélkül sem maradunk. Pénteken egy kis vb az addigra már 
jól megszokott sörsátrakban, 6-kor futás a futóversenyre futni 
vagy szurkolni! Este királyok szórakoztatnak, Király Linda és 
Király Viktor rajongóit várják a térre. Szombaton komolyodik 
a program, Európa- és világkupa előfutamok lesznek, előtte tu-
rista triatlon, lábtenisz és streetball mozgatja át az elmacskáso-
dott végtagokat.
Vasárnap lesz a csúcspont, utánpótlásgálán, junior Európa  ku-
pán és az ITU Triatlon Világkupán szurkolhat mindenki a leg-
jobbaknak. Reméljük magyar himnuszt is hallhatunk aznap, le-
vezetésképpen pedig Hooligans-re tombolhat mindenki a nagy-
színpad előtt, az este pedig tűzijátékkal zárul.
Reméljük jó lesz. A hangulat forró, a sör pedig hideg lesz!

A Bikini vissza-visszatérő vendége a nagyhétnek. 

Légi szúnyogirtás
Tájékoztatjuk, a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi 

Városgazda Nonprofit Kft. szervezésében a 2018. május 17-

21. közötti időszakban légi kémiai szúnyogirtás lesz Tiszaúj-

város belterületén.

Tiszaújváros hetilapja      2018. május 17.      XXXVI. évfolyam, 20. szám

Kiállítások, koncertek, színházi- és táncelőadások. Javában tart a Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál. Cikkeink a 8., 9., és 10. oldalon. 

Kalákában vágták át a szalagot. 
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Egyházi hírek
Római katolikus

Szerdán, csütörtökön, pénteken 8:30 órakor, kedden és szom-
baton 18:00 órakor, Pünkösdvasárnap és Pünkösdhétfőn 11:00 
órakor lesznek szentmisék templomunkban.
Májusban a hétköznapi szentmisék után elimádkozzuk a má-
jusi litániát.
Pünkösd vigíliáján, szombaton a szentmise előtt 17:00 órától 
Szentlélekváró Szentségimádás lesz a templomban. Minden-
kit várunk szeretettel.
Egyházközségünkben Pünkösdvasárnap lesz az elsőáldozás, a 
szentmise keretében 30 gyermek járul először szentáldozás-
hoz. 

Görögkatolikus

Pénteken 8.00 Szent Liturgia, 17.30 Akathisztosz (Dicsérőé-
nek az Istenszülőhöz). Szombaton elhunyt hozzátartozóink-
ra emlékezünk, 11.00 Szent Liturgia, 17.00 esti istentisztelet. 
Vasárnap, Pünkösd ünnepén 10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 
Szent Liturgia, 17.00 esti istentisztelet térdhajtási imákkal. 
Pünkösdhétfőn 10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 Szent Litur-
gia. Szerdán 17.30 paraklisz. Május 26-án egyházközségi na-
pot tartunk, melyre szeretettel várjuk közösségünk idősebb, fi-
atalabb és gyermek tagjait (lesz főzés, beszélgetés, vetítés, a 
gyerekek számára népi játékok, bábszínház, vetélkedők, kéz-
műves foglalkozás).

Református

Tiszaújváros 
2018. május 17-én, csütörtökön és május 18-án, pénteken 
17.00 órától bűnbánati istentisztelet lesz.
2018. május 20-án, vasárnap 11.00 órakor kezdődik az úrva-
csoraosztással egybekötött istentisztelet. Délután 16. 00 óra-
kor is lesz alkalom. Pünkösdhétfőn 11.00 órakor tartunk isten-
tiszteletet.
Tiszaszederkény
2018. május 17-én, csütörtökön és május 18-án, pénteken 
18.00 órától bűnbánati istentisztelet lesz.
2018. május 20-án, vasárnap 9.30 órakor kezdődik az úrva-
csoraosztással egybekötött istentisztelet. Délután 15.00 órakor 
lesz istentisztelet. Pünkösdhétfőn 10.00 órakor várjuk a gyü-
lekezet tagjait. 
Sajószögeden 2018. május 21-én, hétfőn 9.00 órakor lesz úrva-
csoraosztással egybekötött istentisztelet

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot május 20-ig (vasárnapig) az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), 
majd május 21-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 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-19

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

Fax: +36 49 341-852

E-mail:  kronika@tiszatv.hu

Konyhakert-bérlés
Tiszaújváros önkormányzata tájékoztatja a konyhakertet bérlő 
lakosságot, hogy a bérleti szerződések megkötésére és a bérle-
ti díjak befizetésére 2018. május 18-tól - 2018. június 01-ig van 
lehetőség az alábbi helyen és időben. 
Helye: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüze-
meltetési Osztálya (Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. szám, II. 
emelet 215. szoba)
Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő:        13-16
Szerda:      8-12 és 13-17
Péntek:      8-12
Figyelem! A bérleti szerződés megkötéséhez feltétlenül hozza 
magával a személyi igazolványát és lakcímkártyáját adategyez-
tetés céljából. A bérlő a területért 2.000 Ft/db bérleti díjat köte-
les fizetni.

  Tiszaújváros Város Önkormányzata

 „Egy tavaszi napon életed véget ért,
Bánatot hagytál ránk, örökre elmentél.

Emléked itt marad örökre velünk,
Amíg mi élünk Te is élsz velünk.”

Fájó szívvel emlékezünk
Zöldi Mihályné

halálának 2 éves évfordulójára.
Szerető családod

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2018. május 18-án (pénteken) 2.400 kg 
pontyot telepít az alábbiak szerint:
Erdészeti tó:    700 kg
Csécsi tó:    700 kg
Tolnai tó:    400 kg
Örösi tó:    300 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megköze-
lítését akkor:
Kürti tó:     300 kg - ha 
nem, akkor ezt a mennyiséget is az Erdészeti és Csécsi tóba 
telepítjük.
A változtatás jogát fenntartjuk!
Horgászni 2018. május 19-én (szombaton) reggel 05.00 órá-
tól lehet!

      Balázs Tibor horgászmester  

kronika@tiszatv.hu

Palettás tervek
Elkészült a Paletta Baráti Kör 2018/19-es munkaprogramja. Né-
pi játékot mutatunk be az őszi Kulturális Kavalkádon. Tervez-
zük az aradi 13-akról való megemlékezést, rendhagyó történe-
lem óra/könyvtári foglalkozás formájában. Kezdeményezzük, és 
felelevenítjük a kántálás népi hagyományát, szintén rendhagyó 
módon. A város különböző pontjain megállva énekelünk, rig-
musokat mondunk, és idevárjuk azokat a lakókat is, akik szíve-
sen csatlakoznak a csoporthoz. Közösen megérkezünk a gyer-
tyagyújtás színhelyére. Ezt a Mikulástól – Karácsonyig c. ren-
dezvény keretein belül szeretnénk. 2019 tavaszán emlékműsor-
ral tisztelgünk a 110 éve született költőóriás, Radnóti Miklós 
nagysága előtt.

                                                                    (vsiné)

Fájó szívvel emlékezünk a legszomorúbb 
napra, amikor

 id. GálháZi lásZló

 a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédapa 
10 éve (2018.05.17-én) örökre itt hagyott 

bennünket.
Emléke szívünkben él.

Felesége és családja

 „Kinek gyermeke testét nem fedi sírhalom,
az nem is tudja, mi az igazi fájdalom.
Ki volt Ő nekünk, azt el sem mondhatjuk,
mert nincs rá szó és nincs rá fogalom.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a napra, 

amikor egyetlen gyermekünk
 Pósa Beáta 

4 éve 2014.május 20-án örökre eltávozott közülünk.
Anya és Apa

  Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy
 BaGó lásZló 

életének 44. évében, 2018. május 14-én váratlanul el-
hunyt. Búcsúztatása 2018. május 18-án (péntek) 13 óra 30 

perckor lesz a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
Bán andrás 

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

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy 

taskó istvánné

(sZül.: Pálfi erZséBet)
68 éves korában elhunyt. 

Búcsúztatása május 22-én, kedden 14.30-kor lesz 
a tiszaszederkényi temetőben. 

Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le. 
A gyászoló család

2. oldal 2018. május 17.Sokféle

Téboly
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik máju-

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.



Rendkívüli ülés

Fogászati ügyelet, 
településrendezés

A városházi közmeghallgatást megelőzően má-
jus 9-én rendkívüli ülést tartott városunk képvise-
lő-testülete. A grémium a fogászati ügyeleti ellátás-
ról és az úgynevezett településrendezési eszközök 
felülvizsgálatáról tárgyalt.

Tiszaújváros képviselő-testülete tavaly februárban döntött arról, 
hogy a fogászati ügyeleti ellátást kizárólag a tiszaújvárosi lakó-
hellyel rendelkezők számára biztosítja, és a városi rendelőinté-
zetet bízta meg annak működtetésével.

Miskolcra kell menni

A rendelőintézet főigazgatója a fogászati ügyeleti feladatok el-
látására közreműködői szerződést kötött egy miskolci székhe-
lyű egészségügyi szolgáltatóval, amely azonban - a finanszíro-
zás feltételeként meghatározott lakosságszám hiányában - nem 
tudott szerződést kötni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapke-
zelővel a közfinanszírozott fogászati ügyeleti ellátásra, így az 
nem kezdődhetett meg. A főigazgató több egészségügyi szolgál-
tatóval tárgyalt, végül a feladatellátást vállaló szolgáltató havi 
bruttó 100.000 Ft díjazás ellenében, nem közfinanszírozott for-
mában, szombati napokon 16.00 órától 20.00 óráig, vasárnap 
15.00 órától 19.00 óráig tudná biztosítani Miskolcon a tiszaúj-
városi lakosok fogászati ügyeleti ellátását.
A testület tagjai nem örültek a fejleményeknek, különösen an-
nak nem, hogy nem helyben lesz az ügyelet. Mint elhangzott, 
megkeresték a helyben praktizáló fogorvosokat is, ők azon-
ban nem vállalták ezt a szolgáltatást. Márpedig az egészségügyi 
alapellátásról szóló törvény értelmében a települési önkormány-
zatnak gondoskodnia kell ugyan a fogorvosi ügyeleti ellátásról, 
de azt nem írja elő, hogy az adott településen. Mindezek figye-
lembe vételével a képviselő-testület felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy írja alá a módosított átadási/átvállalási szerződést. To-
vábbá úgy határozott, hogy a városi rendelőintézet a 2018. évi 
költségvetésének terhére kössön közreműködői szerződést az 
egészségügyi szolgáltatóval.

Módosuló szabályok

A testület jóváhagyta a Tiszaújváros Településrendezési Eszkö-
zei módosításának véleményezését lezáró javaslatot, megerősít-
ve szándékát a módosításra, mely 37 területet érint. 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesz-
tési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kor-
mányrendelet határozza meg ezen eszközök egyeztetésének és 
elfogadásának módját és rendjét. E rendelet előírásainak szigo-
rú betartásával lezajlott a módosítások előzetes és közbenső vé-
leményeztetése. 
Az úgynevezett Partnerségi Egyeztetési Szabályzat szerint a ter-
vezett módosítások társadalmasítása is megtörtént. Ennek során 
öt észrevétel érkezett. Ezen észrevételek az alapvető koncepciót 
nem módosították, és bekerültek a végleges módosítások közé. 

                           F.L.

Tavaszi közmeghallgatások

Bekötőút, kötözködés, köszönet
Május 8-10. között tartotta 
tavaszi közmeghallgatás-so-
rozatát városunk képvise-
lő-testülete. Sorrendben Ti-
sza-part városrészben, a Vá-
rosházán, majd Tiszaszeder-
kényben szembesültek a kép-
viselők a lakossági észrevéte-
lekkel, javaslatokkal. 

Mozgalmas Tisza-part

A három helyszín közül ezúttal vitatha-
tatlanul Tisza-part városrész „vitte a prí-
met”. Igaz ez a résztvevők és az általuk 
felvetett problémák, észrevételek számá-
ra egyaránt. 
A városrész vélhetően legnagyobb- és las-
san egy évtizede fennálló - problémájá-
nak elébe ment Bráz György polgármes-
ter. Szokásos bevezetőjében elmondta, a 
szolidaritási hozzájárulás, az állami elvo-
nások, illetve a helyi gazdaság fejleszté-
se érdekében végrehajtott adócsökken-
tés együttesen több mint 3 milliárd forin-
tos bevételkiesést jelent az önkormányzat 
számára. Ezt a felújítások, fejlesztések 
sínylik meg, többet át kell ütemezni, töb-
bet át kell gondolni. Ilyen a településrész 
bekötőútja is, melyen ismét csak kátyú-
zásra futja. „A régi álmok megvalósulása 
leghamarabb 2019-ben lehetséges” - tet-
te hozzá a polgármester. A bekötőút fel-
újítása mellett ilyen a térfigyelő rendszer 
fejlesztése vagy az úgynevezett „közpon-
ti épület” rendbetétele. Ez utóbbi azon-
ban magántulajdonban van, így az önkor-
mányzat mozgástere igencsak szűk.
A városrész azonban így is mozgalmas 

időszak elé néz - mondta Bráz György. 
Épül, szépül a vízibázis, felújítják a szál-
lodát. A MOL beruházásai szintén ha-
tással lesznek a városrészre is. Részben, 
mert a kivitelező cégek itt is számolnak 
szálláshelyekkel, továbbá a rekreációs 
lehetőségek is vonzóak lehetnek a leen-
dő munkásoknak.  Ez persze további fel-
adatokat ró az önkormányzatra, de példá-
ul a rendőrségre is, mert meg kell őriz-
ni a biztonságot. A közlekedésbiztonsá-
got is, mellyel már most hadilábon áll-
nak Tisza-parton. Az utóbbi időben rend-
kívül megnövekedett ugyanis a forga-
lom, különösen a Tiszavirág úton. Hol-
ott ez lakó-pihenő övezet (tábla is jelzi), 
gyakorlatilag átmenő forgalom nem is le-
hetne itt - hangzott el. Ráadásul az autó-
sok fittyet hánynak a sebességkorlátozás-
ra, ami rendkívül megnöveli a balesetve-
szélyt, különösen a vizes szezon beindu-
lásával, mivel nagyon sok gyermek köz-
lekedik az úton. 
Dr. Kalapos István a Tiszaújvárosi Rend-
őrkapitányság vezetője - egyetértve a pol-
gármesterrel - forgalomtechnikai felül-
vizsgálatot javasolt, s nyitott volt abban a 
kérdésben is, hogy legyen gyakrabban el-
lenőrzés a városrészben.
Bírálat érte a közvilágítást, a fásítást is. 
A lakók aggódnak és tanácstalanok az 
erőmű bontásával összefüggő robban-
tások ügyében is. Különösen, hogy nem 

tudják, kihez fordulhatnak esetleges kár-
igényükkel. Többen aggódnak a jelképpé 
- már inkább emlékké - vált négy kémény 
miatt is. Szeretnék, ha megmaradnának. 
Ez utóbbira nem sok esélyt látott a pol-
gármester, a többi kérdésben pedig intéz-
kedést, illetve tájékoztatást ígért. 

Magánmeghallgatás

A Városházán tartott másnapi közmeg-
hallgatás lényegében Dusza László meg-
hallgatására redukálódott, mivel a lakos-
ság részéről csupán ő jelent meg.
A nyilvános fórumok állandó szereplője 
ezúttal közvilágítási, közlekedési és köz-
területi problémákat vetett fel sajátos mo-
dorában.
Beszámolt továbbá arról, hogy április vé-
gén demonstrációt tartott a rendőri veze-

tők ellen egy tavalyi kutyatámadás sze-
rinte nem megfelelő kivizsgálása miatt. 
Ez utóbbira dr. Kalapos István reagált, 
mondván az ügyben egyedi büntetőeljá-
rás folyik. A városi rendőrkapitány hoz-
zátette, Dusza úr konzekvensen inzultál-
ja a rendőrséget, a megkereséseire, pana-
szaira adott válaszokat soha nem fogadja 
el. A témában komoly verbális adok-ka-
pok alakult ki, melynek végén a rendőr-
kapitány figyelmeztette vitapartnerét, jól 
gondolja meg, miket állít és terjeszt a ren-
dőrségről, mert valótlanságainak akár jo-
gi következménye is lehet. 

Közösségi köszönet

„Szúnyogmentes jó estét kívánok!”. E 
köszönéssel nyitotta meg Bráz György a 
tiszaszederkényi közmeghallgatást, s nem 
véletlenül. Tisza-part városrészben és a 
Városházán is terítéken voltak ugyanis a 
vérszívók, illetve gyérítésük, irtásuk. (A 
témával kapcsolatban lásd Kerékgyártó 
István „A szúnyogirtás tudománya” című 
írását a 7. oldalon!)
A polgármester ugyanakkor örömmel je-
lentette be, hogy az egykori „alsós iskola-
épületben” elkészült a Petőfi klub névre 
keresztelt, közösségi célokat szolgáló he-
lyiség együttes, melyet a Tiszaszederkény 
Kultúrájáért Egyesület már „használatba 
is vett”. Bráz György szólt még két ki-
sebb-nagyobb fejlesztésről, a Bajcsy-Zsi-
linszky úti csapadékelvezetésről, illetve a 
református temető díszkapujáról is. 
A résztvevők részéről elsőként Kiss Dezső, 
a Tiszaszederkény Kultúrájáért Egyesület 
elnöke kért szót, s köszönte meg a Petőfi 
klub kialakítását. Kiss Dénesné a szemét-
szállítók hanyagságát tette szóvá, mond-
ván, ürítés után csak úgy ledobják a kukát. 
A közmeghallgatás harmadik felszólaló-
ja „régi ismerősünk”, Dusza László volt, 
aki mozgáskorlátozottsága ellenére vette 
a fáradságot és Tiszaszederkénybe is el-
látogatott, s elsősorban az akadálymente-
sítés minél szélesebb körű megvalósítása 
mellett kardoskodott.

   Ferenczi László
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A testület sem lelkesedett a fogászati ügyelet ügyében. 

A településrendezési eszközök „gazdája” Durbák György 
városi főépítész. 

Tisza-part városrész nagy problémája a bekötőút állapota. 

Tisza-part városrész lakói közül sokan szeretnék, ha megmaradna az erőmű 
négy kéménye. 

Szederkényben viszonylag gyér volt az érdeklődés. 

Dusza úr két helyszínen is főszerepet 
játszott. 



KEF járőrökkel razziáztak

Gerincvezeték-csere

Fiatalok az éjszakában

Újabb szakaszt újítanak fel

Közös éjszakai őrjáratra in-
dult pénteken a Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórum 
(KEF) 15 fiatal kortárssegí-
tője, két felnőtt kísérőjük és 
négy szolgálatban lévő ren-
dőr. A Tiszaújvárosi Rendőr-
kapitányság és a KEF min-
den évben szervez ilyen akci-
ót, hogy a fiatalok a másik ol-
dalról is belelássanak a helyi 
ifjúság éjszakájába.

Későn, este kilenc órakor kezdődött a kö-
zös műszak. A rendőröknek rendes idő-
ben, a diákoknak pedig az esti bulik ide-
jén. Rövid eligazítással indult a közös 
munka, Süveges Csaba, a Mezőcsáti Ren-
dőrőrs rendészeti alosztályvezetője tá-
jékoztatta a diákokat a városban tapasz-
talható éjszakai, elsősorban hétvégi élet-
ről, a bulihelyek és a szórakozó fiatalok 
ellenőrzéséről, a drog-, illetve az alko-
holproblémákról, a hatósági jogosítvá-
nyokról, intézkedésekről. 
- A KEF célja, hogy információt nyújtson 
különösen a fiataloknak a drog egészség-
re káros hatásairól. Ezzel a céllal azono-
sulva, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitány-
ság minden évben megrendezi a drogelle-
nes harc iránt érdeklődő diákoknak az éj-
szakai közös járőrözést, amikor a fiatalok 
belelátnak a rendőrség munkájába. Meg-
mutatjuk azokat a helyeket, ahol eset-
leg kábítószert használhatnak, a szórako-
zóhelyek környékén eldugott parkolók-
ban, garázssorokon fordul ez elő, valami-
vel gyakrabban, mint a korábbi években. 
Akit rajtakapunk  - a használt szertől füg-
gően - előállítjuk, vér-, vizeletvizsgálat 

után pedig büntetési eljárás indulhat vele 
szemben. A rendőrség nem lehet minden-
hol jelen, ezért fontos, hogy mindenki fel-
ismerje, ha kábítószereseket lát és értesít-
se a hatóságot - tudtuk meg Süveges Csa-
ba századostól.
A diákok őszintén beszéltek és kérdez-
tek a droghelyzetről, a fiatalok előállítá-
sáról, büntetésekről, szankciókról. A féló-
rás elméleti bemelegítés után útnak indult 
a csapat, rendőri felvezetéssel a város-
központba, majd Tiszaszedekény  és Ti-
sza-part városrészbe. A helyszíneken bu-
lizó fiatalokat, személygépjármű-vezető-
ket igazoltattak.
A KEF elnöke, Pálnokné Pozsonyi Már-
ta is részt vett a razzián, s mint mondta ez 
az ifjúsági járőrözést évek óta tart, hiszen 
mint a rendőrséggel, úgy minden társin-

tézménnyel kapcsolatban vannak. A lehe-
tőségnek örülnek, és jónak tartják, hiszen 
a diákok úgymond őrzött keretek közt lát-
hatnak bele a rendőrök munkájába, az éj-
szakai életbe. 
- Én azért léptem be a KEF kortárssegítő 
csoportjába, mert segíteni szerettem vol-
na a kortársakon, barátokon, jobb útra té-
ríteni azokat, akik ebbe belestek. A Bras-
saiba járok, találkoztam már olyanokkal, 
akik drogot használnak. Én ugyan nem 
sűrűn fordulok meg a városi éjszakákban, 
persze szeretek én is szórakozni, de jó 
úton szeretnék maradni, mert látom, olva-
som, hogy hova vezethet ez a dolog - me-
sélte Gyuricskó Adrián, aki önként jelent-
kezett a KEF kortárssegítő csoportjába.

berta

Kordonok figyelmeztetnek a 
beruházásra a Rózsa úton. 
Bár e nélkül is látványos a 
munkaterület, de a balese-
tek elkerülése és a közlekedés 
megkönnyítése érdekében is 
elkerítették. A szalaggal ha-
tárolt terület mögött, a lakó-
házak tövében már javában 
tart a városi távhőrekonst-
rukció újabb üteme.

Több száz méter hosszan felbontották a 
betont a Rózsa úton, négy fát ki is kellett 
vágni a nyomvonal mentén, hogy hozzá-
férjenek a távhővezetékekhez. 
 - Egyelőre csak a bontási előkészíté-
si munkálatokat végezzük, utána emel-
jük ki a régi vezetékeket és cseréljük azo-
kat újakra az érintett szakaszon. Ez a mű-
velet két napot vesz igénybe, igyekszünk 
a lehető leggyorsabban dolgozni, egyszer-
re emeljük ki a csöveket, rakjuk le az újat 
és hegesztjük össze azokat, így csak ezen a 
két napon kell nélkülözniük a szolgáltatást 
az itt lakóknak - nyilatkozta Teleki László, 
a kivitelező FER 331 Kft. vezetője. 
A beruházás végét június végére, július 
elejére tervezik. 

Méretes gödröket ástak a nyomvonal 
mentén, jól látszanak benne a régi veze-
tékek. Mellette a járdán sorakoznak a be-
építésre váró új hatalmas csövek. Nagy 
Gábor, a TiszaSzolg 2004. Kft. műszaki 
és szolgáltatási vezetője navigál minket a 
helyszínen. 

- A Rózsa és a Béke úton folynak jelen-
leg a feltárási munkálatok, új, korsze-
rű, előszigetelt vezetékekre cseréljük a 
régi, 45-50 éves, elöregedett csöveket. 
Azért esett erre a szakaszra a választá-
sunk, mert ezen a területen több intéz-
ményt és lakóépületet látnak el és az el-
múlt időszakban rengeteg meghibásodás 
történt itt. Most még csak a feltárás sza-
kaszában van a kivitelező, igyekszünk 
minél kevesebb üzemszünettel dolgoz-
ni. Ebben az ütemben 450 méter nyom-
vonalon, 900 méter csővezetéket cseré-
lünk ki. Ez a legnagyobb gerincvezeté-
künk a városban, ez a fő gerincvezeték, 
ha ezzel végzünk, akkor a vezetékrend-
szer 40% -a ki lesz cserélve a városban 
erre a korszerű, előszigetelt vezetékre, 
ami azért is jó, mert a régi csöveken a 
szigetelés üveggyapot volt, körülötte két 
réteg kátránypapírral, aminek az a hátrá-
nya, hogy magába szívta a vizet és a csö-
vek elkezdtek korrodálódni. Az új veze-
ték már korszerű, víznek ellenálló, 40-50 
évig biztos, hogy nem fogja megtámad-
ni a korrózió. 

                       berta

Adótanácsadó
Tenni kell a százalékokért

Az egyházaknak és a civil szervezeteknek felajánlható 1+1 szá-
zalékokról május 22-éig lehet rendelkezni. A felajánlott össze-
get minden esetben csak olyan intézmény vagy szervezet kap-
hatja, amelyik előzetesen regisztrált a NAV-nál. A NAV honlap-
ján és a webes kitöltő felületen is megtalálható valamennyi tá-
mogatható civil szervezet, illetve bevett egyház és a kiemelt 
költségvetési előirányzat.
A rendelkező nyilatkozat elektronikusan, papíron vagy szemé-
lyesen is benyújtható a NAV-hoz egészen május 22-éig. Aki a 
bevallással együtt szeretne felajánlani, az az adóbevallás megfe-
lelő oldalának kitöltésével megteheti. Aki azonban később sze-
retné nyilatkozatát eljuttatni a NAV-hoz, az a „17EGYSZA” la-
pon, vagy annak tartalmával megegyező papíros nyilatkozaton 
ezt megteheti. Az szja 1+1 százalékáról rendelkezni legegysze-
rűbben ügyfélkapus hozzáféréssel, a NAV webes kitöltő prog-
ramjával lehet, ami segíti az adózókat a kedvezményezettek ki-
választásában.
Idén megszűnt a munkáltatói adómegállapítás, azonban a koráb-
bi évek gyakorlatával egyezően a munkáltatók továbbra is ösz-
szegyűjthetik munkavállalóik 1+1 %-os nyilatkozatát. Ezt leg-
később 2018. május 10-éig lezárt borítékban kell átadni a mun-
kahelyen, és a boríték leragasztott felületét és a kísérőjegyzéket 
alá kell írni.
Újdonság, hogy az egyházi 1 százalékról szóló idei nyilatko-
zatokat a NAV a következő években is figyelembe veszi, egész 
addig, míg a felajánló a rendelkezését vissza nem vonja, vagy 
nem jelöl meg másik egyházi kedvezményezettet. A civil ked-
vezményezett vagy a kiemelt költségvetési előirányzat számára 
viszont továbbra is évente kell megtenni a felajánlást.
A felajánlók hozzájárulhatnak a rendelkező nyilatkozatban ah-
hoz is, hogy a civil kedvezményezett kérésére a NAV átadja a 
nevüket és postai vagy elektronikus levelezési címüket. A civil 
kedvezményezettek ezeket az adatokat kizárólag kapcsolatfel-
vételre, tájékoztatásra használhatják.
Fontos, hogy a kedvezményezettek megfelelő időzítéssel és 
üzenettel hívják fel a felajánlók figyelmét a lehetőségre, ugyanis 
a legtöbben szimpátia alapján döntenek, és egy-egy emlékezetes 
reklám vagy plakát rokonszenvessé teheti a szervezet célját, ami 
ösztönözheti a támogatást, az adó 1 százalékának felajánlását.

Ingatlaneladás a bevallásban
Ha valaki tavaly drágábban adta el lakását, mint amennyiért né-
hány éve vásárolta, akkor előfordulhat, hogy a bevallási terve-
zetet ki kell egészítenie. Annak is jelölnie kell ezt a jövedelmet, 
aki maga készíti el bevallását. Több mint 2 milliószor léptek már 
be az ügyfelek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes e-SZJA 
felületére, hogy megnézzék tervezetüket. A NAV kimutatását ér-
demes átnézni, hogy ne maradjon ki semmi az szja-bevallásból. 
A NAV a munkáltatóktól, kifizetőktől kapott adatok alapján ál-
lította össze mintegy ötmillió ember szja-bevallási tervezetét. 
Ezek, az adózók kifizetőtől származó tavaly megszerzett jö-
vedelmeit és év közben érvényesített kedvezményeit pontosan 
rögzítik. Előfordulhat azonban olyan adat, év közbeni változás, 
kedvezmény, amelyről a NAV-nak nincs információja, ezért cél-
szerű a lehető leghamarabb átnézni az szja-bevallási tervezetet 
és pótolni a hiányzó adatokat.
Ilyen információ lehet például az ingatlaneladásból szárma-
zó jövedelem. Ha valaki tavaly ingatlan vagy vagyoni értékű 
jog (haszonélvezet) eladásából jövedelmet szerzett, akkor azzal 
az összeggel a bevallási tervezetet ki kell egészíteni. Ha vala-
ki maga készít elszámolást, akkor a 17SZJA számú bevallásban 
kell feltüntetnie az adatokat. A magánszemélyek ingatlanértéke-
sítéséből származó jövedelmét 15 százalékos adó terheli, amit 
2018. május 22-ig kell megfizetni.
A jövedelem, a bevétel és a költségek különbözete, csökkentve a 
tulajdonban tartás időszakára meghatározott mértékkel  (jövede-
lem=bevétel-költség-csökkentő tétel). A bevétel jelenti az ingat-
lan eladási árát, amiből a jövedelem kiszámításához költségként 
levonható például az ingatlan megszerzésre fordított összeg (vé-
telár), az illeték, az ügyvédi díj, az eladással kapcsolatos kiadá-
sok (hirdetési díj). A kiadásokat számlával vagy egyéb okirattal 
kell igazolni, amiket nem kell a bevalláshoz csatolni, de az elé-
vülésig - 5 évig - meg kell őrizni.
Ha Ön 2017-ben ingatlant értékesített, akkor a bevételből a költ-
ségek levonásával számított összeg a tulajdonban tartásra tekin-
tettel az alábbiak szerint csökkenthető:
Szerzés éve A jövedelem számított összeg
2017  100% -a
2016  100% -a
2015   90% -a
2014   60% -a
2013   30% -a
2012       0%- a
A 2012-ben vagy azt megelőzően megszerzett ingatlan 2017-es 
értékesítése esetén már nem keletkezik adóköteles jövedelem.
Nem kell az ingatlan értékesítésből származó bevételt bevallani, 
ha a költségek elérik, vagy meghaladják a bevételt, vagy az ingat-
lan-értékesítés adómentes, illetve ha a tulajdonban tartás idősza-
ka az öt évet eléri. A jövedelem kiszámításában segít a NAV hon-
lapjáról elérhető kalkulátor (http://nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/
kalkulatorok/ing_kalk).                       
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Az előszigetelt új vezeték víznek ellenálló, 40-50 évig nem támadja meg a korrózió. 

„Bevetés”, azaz járőrözés előtt. 

Fölötte az utódja.



Konfirmáció

Bronz Nyíregyházáról

Veretlenül 
a négy között

2018. május 13-án a Tiszaújvárosi Református Egyházközség-
ben10 fiatal (Bukta Gréta, Fróna Marcell, Hajdu Boldizsár, Ju-
hász Fruzsina, Kelemen Alexandra, Molnár Marcell, Petrik 
Hanna, Veres Adél, Veres Leila, Virág Roland) tett konfirmáci-
ói fogadalmat. Felkészülésük 2017 szeptemberében kezdődött 
meg. Első úrvacsoraosztásuk pünkösdkor lesz. 

Az FC Tiszaújváros U9-es alakulata egy tornán vett részt Nyír-
egyházán. A fiatalok a 16 csapatos mezőnyben csoportgyőztes-
ként, 3 győzelemmel jutottak a döntő csoportba, a Nyíregyháza 
Oros A, a DEAC és a Hajdúböszörmény legyőzésével.
Sajnos a második napi viadalokra többen megbetegedtek, a rö-
vid kispad meglátszott a négyes döntőben, ahol végül a Kisvár-
da és a Mátészalka mögött az előkelő harmadik helyet szerez-
ték meg a gyerekek.

Magyarországról, akár Tiszaújvárosból is beke-
rülhetnek a tehetségek az észak-amerikai profi ko-
sárlabdaliga (NBA) játékosai közé.  

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) és az 
NBA megállapodást kötött  a tanév elején, miszerint  U12-es 
korosztályban NBA Juniors bajnokságot rendeznek hazánkban.
- Érkezett egy felkérés hozzánk is, hogy kisvárosként indul-
junk el ezen a megmérettetésen, természetesen örömmel igent 
mondtunk. - nyilatkozta Benőcs Dávid, a tiszaújvárosi NBA Ju-
niors csapat edzője, akik erre a bajnokságra megkapták a Toron-
to Raptors nevet. - Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kez-
deményezés, hiszen az NBA ligák figyelik a junior ligákat, az 
eredményeket folyamatosan el kell küldeni, nézik a játékosok 
teljesítményét. Közel 10 éves ez a kezdeményezés, több, mint 
45 országban van jelen az NBA Juniors.
A tiszaújvárosi Toronto Raptors kedden mérkőzött meg a leg-
jobb négy közé jutásért, ami sikerült is, hiszen 79-27-re verték a 
Gödöllőt. Így veretlenül menetel tovább U12-es kosárlabda csa-
patunk a közeli elődöntőbe. Ha azt is megnyeri, bejut az orszá-
gos döntőbe, amit Budapesten rendeznek majd. 

ema

Triatlon

Kosárlabda

Címvédésre készül a Tiszaújvárosi TK

Két csapat, egy érem

A XXVII. Tisza Triatlon ke-
retében életre hívott klubcsa-
pat országos bajnokságon 
címvédésre készül a házigaz-
dák férfi elit alakulata, de 
rajtuk kívül több éremben is 
reménykednek a hétvégén a 
hazaiak.

A Tszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő 
területén kialakított versenyközpontban 
május 19-én, szombaton 13 órától hazánk 
120 csapata vetélkedik majd a különböző 
kategóriák érmeiért.  
- Egyesületünk 10 egységgel képviselte-
ti magát a klubcsapat országos bajnoksá-
gon, melynek érdekessége, hogy az elsőt 
1995-ben is Tiszaújvárosban, még a Ti-
sza-parton, az Erőmű strand környékén 
rendezték meg - mondta Lehmann Tibor, 
a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnöke-ve-
zetőedzője.-– Ifj. Márkus Gábor, Ojava 
Ülo, Kazsimér Attila és jómagam ezüstér-
met harcoltunk ki a nyitányon. Elit férfi 
csapatunkkal azóta mindig ott vagyunk a 
dobogó környékén, eddig 10 alkalommal 
tudtuk elhódítani a bajnoki címet. A Han-
kó Dávid, Frederic Funk, Lehmann Ben-
ce, Lehmann Csongor alkotta kvartettünk 
zsinórban harmadszor szerezheti meg az 
aranyat. Ebben a csatában a Mogyi SE 
Baja és a szegedi Titán TC tűnik a legve-
szélyesebb ellenfélnek. Az elit nőknél két 
junior Európa-bajnokunk, Putnóczki Dor-
ka és Mátyus Lili, valamint Szegedi Sára 
és Jakab Ilka pályázhat akár a legfénye-
sebb éremre is. A dobogóért vívott ütkö-
zetben a fiatalokkal erősített 575-Equilor 
Team Újbuda és a kiváló hosszútávos Ze-
linka Gabriellával fémjelzett UTE lehet a 
legnagyobb rivális. Utánpótlás csapataink 
közül a Tóth Anna, Bóna Kinga, Kovács 

Anna, Molnár Sára, Kelemen Doroty-
tya összeállítású ötös, valamint a Beren-
csi Ádám, Sinkó-Uribe Ábel, Sinkó-Uri-
be Aurél trió is éremesélyes. A fiatalab-
bak számára elsődleges, hogy minél töb-
ben jussanak versenyzési lehetőséghez.
A vasárnapi versenynapon a mintegy 
700 indulót felvonultató egyéni küzdel-
mek lesznek a fókuszban. 8.45-kor raj-
tol az aquakid, melynek résztvevői úszás-
ban és futásban vetélkednek a fürdő terü-
letén. Ezt követően beindul a nagyüzem, 
az újonc korosztálytól a szeniorokon át az 
elitig minden korosztály bizonyítási lehe-
tőséget kap. A paratriatlon országos baj-
nokság mezőnye - Boronkay Péter világ- 
és Európa-bajnokkal, para-olimpikon-
nal a soraiban - 12 órakor rajtol majd. Az 
egyéni országos ranglista verseny elit és 
felnőtt kategóriás férfi, valamint női fu-
tamainak résztvevői a Magyar Egyetemi 
Főiskolai Bajnokság (MEFOB) érmeiért 

is vetélkednek majd.
- Mivel olimpikonjaink és az elmúlt 2 év 
férfi abszolút győztese, a tavaly a tiszaúj-
városi világkupát megnyerő Bicsák Ben-
ce külföldön versenyeznek a hétvégén, le-
hetőség nyílik a fiatalok előtt, hogy csatá-
ba szálljanak akár a végső elsőségért is - 
folytatta Lehmann Tibor. - A „Lehmann 
Brothers” - Bence és Csongor - mellett a 
Sinkó-Uribe testvérek okozhatnak kelle-
mes meglepetést, de nem szabad figyel-
men kívül hagynunk a 2014-ben éppen 
nálunk az első magyar vk-aranyat kiér-
demlő Vanek Ákost, a Budaörsi SC ászát 
sem, akinél gyorsabb utolsó 1000 métert 
senki nem tud futni a környéken. A tavaly 
a női abszolútban első helyen végző Put-
nóczki Dorka megismételheti akkori jó 
teljesítményét, de Mátyus Lili is éremért 
küzdhet, sőt ifjúsági válogatottjaink kö-
zül is többen esélyesek a Top10-re. 

                                        SZIS

A kosárlabda megyei döntő-
nek adott helyet a hétvégén 
az Eötvös gimnázium torna-
csarnoka. A bronzéremért, il-
letve az aranyért folyó közde-
lemben is érdekelt volt egy-
egy tiszaújvárosi csapat.

Fiatalos lendület a rutin ellen, így jelle-
mezhető a megyei bajnokság bronzmér-
kőzése. Ebben Phoenix U18-as csapa-
ta csapott össze a Sátoraljaújhely alaku-
latával. 
Sajnos ezen a napon a tiszaújvárosiaknak 
nem jött ki a lépés, az ellenfél pedig ki-
fejezetten jól dobott, így végül teljesen 
megérdemelten nyerték meg a zempléni-
ek a bajnoki bronzot. 
(Sátoraljaújhelyi TK - Tiszaújvárosi Pho-
enix U18 104-79)
- Csalódtunk, hogy nem jutottunk a dön-
tőbe - mondta Halász Tibor a Sátorlaja-
újhely edzője. - A Szerencs jutott be he-
lyettünk, pedig ugyanúgy végeztünk, de 
egymás ellen ők voltak a jobbak. Nem lett 
volna jó a bronzérem nélkül hazatérni.
A Phoenix ifjoncai kicsit el voltak ked-
vetlenedve a mérkőzés végén, de ahogy 

edzőjük, Magyar László is mondta, sem-
mi okuk szégyenkezni.
- Amikor úgy döntöttünk az év elején, 
hogy elindítjuk a srácokat ebben a baj-
nokságban, egy jó döntést hoztunk - 
mondta. - Sajnos most sok lett közte a kü-
lönbség. A 18 éves kort még nem töltötte 
be nálunk senki, csak egy ember, Szabó 
Danika a nagyoktól, ő mint légiós, vagy 
mint tapasztalt játszik nálunk, neki is kö-
szönetet mondok ezért az egész szereplé-
sért, hogy vállalta azt, hogy nála fiatalab-
bakkal pályára lép. Pozitívum, hogy jövő-
re már 2-3 gyereket az NBI/B-s csapatban 
látunk ebből a gárdából.
A másik tiszaújvárosi csapat a Club ’96, 
a bajnoki aranyért szállhatott ringbe ezen 
a napon.  Az ellenfél az a Szerencs volt, 
melynek kapitányi székében a Phoenix 
NBI/B-s alakulatából jól ismert Endrész 
Tamás ült.
A csata ezen a párviadalon is nagy volt, és 
egészen a harmadik harmadig csak nüan-
szok választották el a két alakulatot. Ek-
kor azonban a Szerencs megrázta magát, 
és egy masszív, 20 pont körüli különb-
séget alakított ki, melyet felére faragott 

ugyan a Club ’96, de már behozni nem 
tudta.
(Club ’96 Tiszaújváros - Szerencs VSE 
87-96)
- Alapvetően az érem volt a vágyunk - 
mondta Kiss Nándor, a Club ’96 csapat 
tagja. - Ez már a döntőbe kerüléssel meg-
valósult. Igazából ez is szépen csillog, de 
nyilván evés közben jön meg az étvágy, 
jó lett volna az arany, de sajnos ez nem 
sikerült.
- Bíztunk benne, hogy a nagy rutinnal ját-
szó hazaiakat meg tudjuk majd verni - 
mondta a Szerencs edzője, Endrész Ta-
más. - Nyilván nekünk a sebességet kel-
lett előtérbe helyezni, és azt hiszem sike-
rült is. Az NBII-es bajnokságot nem hi-
szem, hogy vállalja a csapatunk, sok a 
családos ember, a többiek pedig jövő-
re érettségiznek. Ők ezt nem fogják tud-
ni vállalni.
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kosár-
labda bajnokság rájátszása a következő-
képpen alakult a 2017-18-as szezonban: 
1. Szerencs, 2. Club 96 Tiszaújváros, 3. 
Sátoraljaújhelyi TK, 4. Phoenix U18

                                        Borza

Labdarúgás

NBA Juniors

A tavalyi győztes befutó. 

A fiatalos lendület kevésnek bizonyult a bronzmeccsen. 
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Útban a kosárba. Útban az NBA-be?

Zsákolás Club ’96 módra.
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A szúnyogirtás tudománya
Törvényszerű, hogy Magyar-
országon, minden nagyobb 
árvíz után komoly szúnyo-
ginvázió alakul ki? Egyértel-
mű a válasz, igen. Nyugat Eu-
rópában is hasonló a helyzet? 
Egyértelmű a válasz, nem.

 2018 márciusában I. fokú árvíz vonult 
végig a Tiszán. A hőmérséklet hűvös volt, 
így nem fejlődtek ki a szúnyoglárvák.  
Április első felében II. fokú árhullám ke-
letkezett a Tiszán, de a Sajón (le kellett 
zárni a kesznyéteni utat), Hernádon és a 
Bodrogon is hasonló volt a helyzet. Áp-
rilis 20-án az ártéren visszamaradt pocso-
lyákban 50-60 db/liter lárvaszámot mér-
tünk. (Németországban már 5 db/liter lár-
vaszám elérésénél elindítják a légi bioló-
giai lárvagyérítést.) 2018 áprilisa szokat-
lanul meleg volt, a tavalyi évhez képest 
5,30C fokkal volt magasabb az átlagos 
középhőmérséklet. 
Tavaszi áradás után 2-3 hét alatt fejlő-
dik ki a petéből a kifejlett csípőszúnyog 
imágó. Most robbanásszerű volt a fejlő-
désük, egy hét alatt lezajlott a folyamat. 
Április 22-én már 312 csípés/óra számot 
mértünk. A szúnyoggyérítésre 2017-2021 
évekre (nyílt közbeszerzési eljárásban) 
szerződött vállalkozó KA-26 típusú heli-
koptere nagyjavításon esett át, üzemkép-
telen volt, így meleg ködös gyérítést al-
kalmaztunk április 25-én, melyet megis-
mételtünk 30-án és május 4-én. A kivite-
lező felajánlotta, hogy helikopter helyett 
AN-2 (becenevén: Ancsa) típusú kétfede-
les repülőgéppel elvégzi a gyérítést. Az 
AN-2 repülőgép ULV szórójának műkö-
dését forgólapátok biztosítják, ha eléri a 
100 km/óra sebességet működik, bizton-
sági okokból a lakott települések felett 
olyan magasságban kell áthaladnia, hogy 
műszaki hiba esetén ki tudjon vitorlázni 
nem lakott területekre. Ezeken a napokon 
30-320C fok hőmérsékletet mértünk, nagy 
magasságban kijuttatott rovarölő szernek 
ilyen hőmérsékleten csak kis mennyisége 
jut el a talajig. A cserjeszinten pihenő csí-
pőszúnyogokat megvédi a lombkorona. A 
földi meleg ködös védekezés melegben 
szerintem sokkal hatékonyabb, a füstköd 
megül a lombkorona alatt és eléri a csí-
pőszúnyogokat.  

Az április 30-i védekezésnél az időjárá-
si körülmények igen kedveztek a gyérí-
tésnek. A 2010-es nagy tiszai árvíz után 
központi szúnyogirtás kezdődött, álla-
mi finanszírozással. A 2013-as nagy du-
nai áradás után a központi szúnyogirtás 
irányítását átvette a BM Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatósága, álla-
mi finanszírozással. Ez évre másfél mil-
liárd forintot különítettek el erre a célra. 
Tiszaújvárosban 2010-től nem volt köz-
ponti, állami finanszírozású szúnyog-
irtás. Honlapjukon is olvasható, hogy a 
kijuttatott szúnyogirtó szer néhány óra 
alatt lebomlik, és nincs engedélyezve 
tartós hatású irtószer. A deltametrin ha-
tóanyagú irtószerből, amelyet már 20 
éve használunk, 0,6-0,8 litert szabad ki-
juttatni egy hektárra. Csak lakott terüle-
tekre lehet kijuttatni, így a nem kezelt te-
rületekről egy-két napon belül berepül-
nek a csípőszúnyogok. Ezek az árvízi 
szúnyogok igen jó repülők, 10-15 kilo-
méterre is el tudnak szállni, újabb gyöt-
relmet okozva. 40 éve a Felső Rajna vi-
dékén is hasonló volt a helyzet, minden 
áradást hatalmas szúnyoginvázió köve-
tett. 20 település összefogott a hatékony 
biológiai lárvairtásra. Látva a többi tele-
pülés, hogy milyen hatékony a módszer, 
számuk 98-ra emelkedett. Az összefo-
gásnak és a magas műszaki követelmé-

nyeknek köszönhetően a csípőszúnyog 
populáció 95%-kal csökkent. A biológi-
ai lárvairtó készítményt (Bacillus thurin-
giensis var. israelensis – Bti – baktérium 
által termelt fehérje) a lárvatenyésző-he-
lyekre kell kijuttatni, de csak akkor ha-
tásos, ha nagy területeken használják, és 
a tenyészőhelyek legalább 95%-át keze-
lik. Áradások után az elöntött nagy terü-
letek és a gyors lárvafejlődés miatt csak 
légi úton lehet eredményesen kijuttat-
ni a szert. A lombkorona záródása miatt 
a folyékony szer nem jut le a tenyésző-
helyekre (esernyő elv), így szilárd álla-
potú lárvairtót kell használni. A néme-
tek a BTI hatóanyagot először étolaj-
jal kvarchomokra impregnálták, de ezt a 
módszert később elvetették, mivel nagy 
mennyiségű szert kell kijuttatni és ext-
rém körülmények között a hatóanyag le-
vált a homokról. A folyékony BTI ké-
szítményt ezért lefagyasztották és jégk-
ristály formájában juttatják ki a levegő-
ből. A biológiai lárvairtással tehát haté-
konyan meg lehet akadályozni az ára-
dások utáni szúnyoginváziót. Egy tele-
pülésre lekorlátozni a módszert nem le-
het, 15-20 km-es körzetben az összes te-
nyészőhelyet kezelni kell.  

Kerékgyártó István
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

ügyvezető
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Testvérvárosok nyugdíjasainak találkozója
Csíkszereda testvérvárosunk nyugdíjasai 
visszahívásának tett eleget a Tiszaújvárosi 
Nyugdíjasok Egyesülete, amikor négy fő-
vel látogatást tett 2018. május 6-a és 10-
e között erdélyi barátainknál. Útközben 
megálltunk Tamási Áron sírjánál és koszo-
rút helyeztünk el az egyesület nevében.
Benedek Imre, a Csíkszeredai Önsegélye-
ző Nyugdíj Pénztár (NYÖP) elnöke foga-
dott minket és kísért szálláshelyünkre. 
Hétfő reggel egy négyfős csoporttal in-
dultunk az általuk összeállított program 
első állomására, a Gyilkos-tóhoz, majd a 
Békás-szoroshoz. Erdélynek ezen szép-
ségei mindnyájunkat lenyűgöztek. Ebéd 
után Gyergyószentmiklóson tettünk egy 
sétát, és az első nap látnivalóira a csík-
somlyói bazilikában tett látogatás tette fel 
a koronát. A szinte zavarba ejtő kényez-
tetés másnap folytatódott, amikor a Pol-
gármesteri Hivatalban Füleki Zoltán al-
polgármester fogadott minket egy baráti 
hangulatú beszélgetésen. Az ott élő ma-
gyar ajkú emberek problémáiról, öröme-
iről beszélgettünk. A nap során Nyerges-
tetőre vitt utunk, ahol az 1848-49-es sza-
badságharcban hősi halált halt katonák 
emlékművénél tisztelegtünk. A Szent An-
na tóhoz tett kirándulásunkat Tusnádon 
folytattuk, ahol a fürdő nyújtott maradan-
dó élményt. Az esti órákban közös vacso-
rán vettünk részt, ahol mintegy 20 fő be-
szélgetett, nótázott, megerősítve a mási-
kat barátságunkban és a további tartalmas 
együttműködés reményében. Vendéglátó-

ink apró ajándékokkal, figyelmességek-
kel ajándékoztak meg minket.
A harmadik napon a NYÖP székhelyén 
fogadtak minket egy kötetlen beszélge-
tésre, ahol megismertük a mindennapi 
gondjaikat, örömeiket. Mindenki magya-
rul beszélt a bejárt területeken, még a leg-
fiatalabb gyerek is, és mindenütt kedve-
sen, önzetlen barátsággal fogadtak min-
ket, az anyaországból érkezőket. A napi 
programunkat Gyimesbükkön, az ezeré-
ves határ felkeresésével folytattuk. Dél-
után Csíkszereda utcáin sétálva tapasz-
talhattuk, hogy milyen nagyon tisztelik 

magyar értékeiket és a vallásukat.  A bú-
csúvacsora előtt vendégül látott az egyik 
Csíkszentgyörgy településen élő kísé-
rőnk, aki betekintést engedett az együtt 
élő három generáció mindennapjaiba. 
Szorgalmas, egymást tisztelő, kedves em-
bereket ismertünk meg, és általuk a szé-
kely emberek vendégszeretetét. Csütörtö-
kön élményékkel felpakolva tértünk ha-
za. Köszönet Tiszaújváros önkormányza-
tának, hogy támogatja az egyesületet, ez-
által valósulhatott meg ez a látogatás is.

Varjas Lászlóné 
egyesületi elnök

kronika@tiszatv.hu
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Hunyadisok 
a madárparkban

Kiemelkedő eredmények 
a katolikus iskolában

Április 24-én a Madarak és fák napja alkalmából iskolánk, a Ti-
szaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola látogatást szervezett a Hortobágyi Madárparkba 
és madárkórházba, ahol személyesen is meggyőződhettünk az 
ott dolgozók áldozatos munkájáról. 
A kiránduláson az 1-2. évfolyamos tanulók, valamint néhány 
harmadikos és ötödikes diák vett részt. Sétánk során a négy év-
szak élővilágát, és a madarakat fenyegető veszélyeket bemu-
tató teremben nézhettünk szét. Itt szinte minden védett mada-
rat élethű nagyságban csodálhattunk meg. Nem is gondoltuk, 
hogy mennyi veszély fenyegeti őket. Megtudtuk, hogy a legna-
gyobb veszélyt számukra az áramütés és a mérgezés jelenti, és 
miért nagyon fontos, hogy ezek a sérült madarak minél hama-
rabb bekerüljenek a mentőhelyre. Ezután átsétáltunk egy üveg-
folyosón a látványkórházba, ahol közvetlen közelről, természe-
tes viselkedésük közben láthattuk a kezelt, gyógyuló madarakat. 
Az idegenvezető mindegyik beteg madárról részletes tájékozta-
tást adott. Láthattuk a röntgennel és laborral felszerelt műtőt is, 
ahol évente több száz védett madár kezelése történik. A látvány-
kórházból utunk a szabadtéri röpdékbe vezetett, ott már a gyó-
gyult madarakkal találkozhattunk. Végül birtokba vettük a ha-
talmas játszóteret, ahol rengeteg fa játékkal játszhattunk. Min-
denki nagy kedvence lett a hatalmas sas madaras gyerekröpte-
tő. Elfáradva, de élményekkel és új ismeretekkel gazdagodva in-
dultunk haza. Örülünk, hogy részt vettünk ezen a kiránduláson, 
mert betekinthettünk a Hortobágyi Madárkórház tevékenységé-
be, és megismertük azokat a lehetőségeket, amelyekkel a termé-
szetben járva sérült, beteg madarakon segíthetünk. 

Kántor Réka, Trungel Panna, Viszóczki Flóra 
3/1-es tanulók

Alapműveleti matematikaverseny megyei forduló: 5.a Pós Le-
vente megyei 8.helyezés, Tállai Zétény Ádám megyei 9. helye-
zés, 6.b Bodnár Viktor megyei 7. helyezés, Szabó Brigitta me-
gyei 9. helyezés.
Sziporka országos matematikaverseny: 5.a Besenyei Bence or-
szágos 14. helyezés, Hizsnyai Gréta országos 18. helyezés.
Felkészítő pedagógus: Dr. Fedákné Simon Marika
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 2018. évi Alkotói Pályá-
zatán az alábbi megyei eredmények születtek:
A legtöbb pályázatot beküldő iskola címet a Tiszaújvárosi Szent 
István Katolikus Általános Iskola érdemelte ki 42 db pályamű-
vel, szabadkézi rajz kategóriában.
I. korcsoport (6-10)- II. Giák Tekla 
II. korcsoport (11-14 éves)- I. Balla Zsófia, III. Bodolai Lili 
III. korcsoport (15-18 éves)- I. Jávorszki Csenge 

Felkészítő pedagógusok: Ar-
deyné Tóth Zsuzsanna, 
Oroszné Kolosai Zsuzsanna
2018.05.10-én rendezték 
meg az atlétika megyei di-
ákolimpia III. korcspor-
tos egyéni versenyét Mis-
kolcon. Ezen a versenyen 
Oláh Attila a Tiszaújváro-
si Szent István Katolikus 
Általános Iskola 5.a osz-
tályos tanulója 60 méteres 
síkfutás versenyszámban,  
7,6 másodperces ered-
ményével mindenkit ma-
ga mögé utasítva szerezte 
meg az első helyet és ezzel 
kivívta az országos döntő-
ben való indulást. 
Felkészítő pedagógus: Csá-
szár Zoltán.

Tiszaújvárosban 2010 óta nem volt állami finanszírozású szúnyogirtás. A szám-
lát az önkormányzati tulajdonú Városgazda Kft. állja. 
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A látványkórház előtt a népes gyereksereg. 

A nyergestetői emlékműnél. 

Oláh Attila



Ifjúsági nap

Várj, míg sötét lesz!

Önmegvalósító energialevezetés

Feszültség, krimi a színpadon

Rendhagyó módon az Ifjúsá-
gi nappal kezdődött idén a Ti-
szaújvárosi Tavaszi Fesztivál 
programsorozata. A tavalyi-
hoz hasonlóan most is a tán-
cos, zenés produkciók kaptak 
nagy hangsúlyt a színpadon.

- Mi is nagyon örülünk neki, mi is szeret-
jük ezeket a stílusú zenéket, - mondta Pa-
lócs József, majd felesége Niki hozzátette: 
Szerintem ez egy nagyon szuper kezde-
ményezés a fiataloknak, amire el tudunk 
menni mi is, ők is.
A hiphop műfajjal ismerkedhettek azok, 
akik kilátogattak a Máricus 15-e parkba, 
de nem csak a fiatalokat érdekelte a mo-
dern tánckavalkád.
- Nagyon tetszik, szeretem az ilyen tán-
cokat, - mondta Hámori Albertné, aki az 
árnyékból figyelte a fiatalokat - nyugdí-
jas vagyok kijöttem mert ráérek, tudtam, 
hogy lesz a tavaszi fesztivál és érdekel-
nek a programok.
A találkozóra közel 70 táncos jött el, túl-
nyomó többségük a házigazda Fitt Dance 
csoportból került ki. 
- A tánc az önkifejezésem - mondta a csa-
pat tagja, Papp Zsuzsa. - Ha nem táncol-
nék, nem is tudom mit kezdenék magam-
mal. Nekem kell ez az adrenalin.

A Fitt-Dance Tánccsapat a közelmúltban 
több rangos minősítő versenyen is jól tel-
jesített, így ezekből a koreográfiákból is 
láthatott a közönség szép számmal.
- Egyre többen ismernek meg bennünket,  
- mondta Katlan Judit, a tánccsapat veze-
tője, oktatója - de azt kell, hogy mondjam 
még mindig sokan vannak olyanok, akik 
nem tudják, hogy mi itt a városban dol-
gozunk. Az ilyen alkalmakon meg tudjuk 
mutatni, hogy mi is itt vagyunk.
Vendégei is voltak a találkozónak, a deb-

receni All Round Force táncosai. 
- Nagyon megtisztelő, hogy már másod-
jára hívnak meg bennünket erre a talál-
kozóra - mondta Viski Anita. - Külön jó 
érzés, hogy most már nagyobb színpa-
don táncolhatunk a gyermekeimmel, és 
hogy a két csapat között egyre szorosab-
bá fűződik a barátság.
A tavaszi fesztivál ifjúsági napja évről év-
re több érdeklődőt vonz, a Derkovits Kul-
turális Központ ezen kezdeményezése te-
hát beérni látszik.
- Azt szeretnénk elérni, hogy a tiszaújvá-
rosi fiatalok számára is minél több von-
zó programot kínáljunk - fejtette ki Bog-
nár Imre, a Derkovits Kulturális Központ 
szakmai igazgatóhelyettese. - Ezért is szer-
vezünk olyan programot, ami az ő zenei íz-
lésükhöz, az ő világukhoz közelebb áll.
Ennek jegyében hívták meg a rendezvény 
sztárvendégét is, LL Juniort. 
- Nagyon fontos a gyerekek, a fiatalok 
energiáit lekötni - mondta. - A tánc az 
egyik legkiválóbb eszköz erre, miközben 
ezzel egyszerre önmegvalósítanak. Ezek 
a fiatalok nagyon muzikálisak. Én mindig 
hangoztatom, és mindenfelé hirdetem, 
hogy igenis le kell kötni az energiákat, ne 
az internet legyen az elfoglaltság, hanem 
a mozgás, egy sport, akár zene, amiben 
ők ki tudnak teljesedni.

   borza

A Tiszaújvárosi Tavaszi Fesz-
tiválon a színházkedvelők 
sem maradtak program nél-
kül. Frederick Knott „Várj, 
míg sötét lesz!” című darab-
ját hozta az Orlai Produkció. 

Eredetileg 1967-ben, Amerikában játszó-
dik a történet. Azonban ebben a sztoriban 
nem a hely és az idő kapta a főszerepet, 
sokkal fontosabbak az alapvető emberi 
jellemek és azok változása. Az 1960-as 
években először film készült Knott írásá-
ból, amiben a főszereplőt, a két éve meg-
vakult nőt Audrey Hepburn játszotta. A 
tiszaújvárosi közönség Kovács Patríciát 
láthatta Suzy szerepében.  
- Ez igazából egy emberi történet, ami ar-
ról szól, hogy nem hiszünk magunkban, 
és nem tudjuk felmérni, hogy mire va-
gyunk képesek - nyilatkozott lapunknak 
Kovács Patrícia. - A darab viszont nagyon 
jól rámutat arra, hogy ha történik az élet-
ben egy fordulópont, akkor hirtelen az 
ember erőre kap. Alapvetően a főszerep-
lő, Suzy vaksága miatt igen kiszolgálta-
tott életet él, és ezt a helyzetet nem köny-
nyíti meg az egykor a haditengerészetnél 
szolgáló, ma már fotósként dolgozó fér-
je sem. Én a magánéletben úgy gondo-
lom, tudom képviselni saját érdekeimet, 
viszont nekem is, mint mindenkinek van-
nak félelmeim, de színészként valaki más 
bőrébe bújva előhívhatom ezeket a fóbi-
áimat úgy, hogy megmaradok saját ma-
gam.   
- Így vagyok ezzel én is - veszi át a szót 
Szabó Kimmel Tamás, aki Mike Tal-

man-t játszotta a darabban. - Én nem va-
gyok egy rosszfiú alkat, de nagyon jó el-
játszani egy olyan figurát, aki megtesz 
olyan dolgokat, amit én soha nem tennék 
meg. Azonban ez a karakter nem egy fe-
ketén, fehéren rossz fiú, hanem inkább 
egy idétlen, esetlen szerelmes rabló, aki 
kellően naiv és általában beleszeret áldo-
zataiba, majd pórul is jár. Frissen szaba-
dult a börtönből, és máris balhéba keve-
redik. A vak nő lakásában meg kell talál-
nia egy kábítószerrel kitömött babát, úgy, 
hogy a nő ne fogjon gyanút. Ez a figura 
kicsit többet képzel magáról, a veszélyes-
ségéről, mint amilyen veszélyes valójá-
ban. Ez szerintem teljesen emberi, ezért 
is nagyon szeretem játszani ez a szerepet, 
mert van benne valami kettősség. A vak 

lány előtt eljátssza, hogy nagyon félelme-
tes, de közben meg egy nagyon édes pofa. 
- Látóként vakot játszani nagyon nehéz fel-
adat - mesél tovább Patrícia. - Nehéz és 
komplex próbafolyamat előzte meg az előa-
dásokat. Azon túl, hogy meg kellett tanul-
nom a szerepet, meg kellett tanulnom vak-
nak lenni. Nagyon sok külön próbával sike-
rült ezt megcsinálnom, úgy, hogy nagyon 
sokat segítettek a Vakok és Gyengén Látók 
Intézetének tanárai. Nekem olyan trénereim 
voltak, akik olyan emberekkel foglalkoz-
nak, akik felnőttként vakultak meg, hiszen 
teljesen más helyzetben van az, aki vakként 
született, és más, akivel történt valami ször-
nyű dolog és úgy veszítette el a látását. 

ema

Ásvány- és fizikai kiállítás

Látvány
és interaktivitás

A tavaszi fesztivál nem múlhat el kiállítások nél-
kül. A Derkovits Kulturális Központban látható 
egyik tárlat az ásványokat mutatja be, míg a gye-
rekeknek szóló másik a fizika csodáiba enged be-
tekintést.

„Olyan, a Föld belsejében előforduló természetes eredetű anya-
gok, amelyek összetétele és szabályos képlettel leírható rende-
zett szerkezete egyaránt viszonylag állandó.” Így szól az ásvány 
meghatározása. Ezekből a földtani csodákból mutat be néhányat 
Krisztián István a tavaszi fesztivál keretében.
- Általában a szépségük miatt gyűjtik az ásványokat - mondta 
Krisztián István. -  Az ásványok értékét a ritkaságuk adja, tehát 
ha egy nagyon ritka, nagyon speciális dolgot keresünk, akkor 
egy pici dolog is lehet sokkal értékesebb, mint egy nagy darab.
Érdekes játékok, kísérletek várják a Játékos tudomány – mókás 
fizikai interaktív kiállításon azokat, akik bemerészkednek. Míg 
máshol mindent a szemnek semmit a kéznek, addig itt mindent 
ki lehet próbálni, sőt szinte kötelező.
- Ezek logikai feladatok, tehát megpörgeti egy picit az agyat - 
mondta az ördöglakatok előtt Ágoston János Bálint. - Érdekes 
dolgok, láttam már ilyet, ki akartam már próbálni, és most lehet.
Aki kíváncsi, hogy milyen is egy fizikai interaktív kiállítás, az 
csütörtökön 18:00 óráig teheti ezt meg a kulturális központ kon-
ferenciatermében.

                                                      borza

Jelentkezés a zeneiskolába
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája értesíti a szülő-
ket, hogy a 2018/2019-es tanévre várja minden korosztályban 
a zenét tanulni vágyó növendékeket. Az általános iskolát most 
kezdőket zenei előképzőre, a nagyobbakat furulyára, fuvolára, 
oboára, klarinétra, szaxofonra, hegedűre, trombitára, harsonára, 
tenorkürtre, zongorára, gitárra, ütőhangszerekre várjuk.
Beiratkozni 2018. május 31-ig lehet a zeneiskola épületében a 
jelentkezési lap leadásával.
(Jelentkezési lap beszerezhető az iskola I. emeleti irodájában,
Tiszaújváros, Teleki Blanka út 5.) naponta 09.00-17.00 óráig
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Az ásványok értékét ritkaságuk adja. 

Mi lehet a megoldás?

Itt minden logikus. 

Közel hetven táncos lépett fel. 

Világtalant játszani látóként nagyon nehéz feladat. 

A tánc önkifejezés, önmegvalósítás. 



Érezd át, képzeld bele, tedd magadévá

Egy új Pataki született
Barátok, régi ismerősök ér-
keztek Pataki János kiállítá-
sára, a művészt kedvelők és 
tisztelők. Nem csak a kortár-
sak jöttek, a kortársak gyer-
mekei, unokái is. Patakiért, 
hisz Patakit nem lehet feled-
ni. Két évvel ezelőtt rende-
zett a város életműkiállítást a 
Tiszaújvárosból induló kép-
zőművésznek, most a Tavaszi 
Fesztiválon újabb tárlattal 
mutatkozott be. Valami egé-
szen újjal.

Abszurd, szemtelen montázsok fogad-
ták a látogatókat. Különösek, pedig ez is 
Pataki, de nem az, amit eddig megszok-
hattunk. Színes, meghökkentő korrajzok, 
cím nélkül, amolyan érezd át, képzeld be-
le, tedd magadévá. 
Pataki Jánost és vendégeit Mátyás Zoltán, 
a Derkovits Kulturális Központ igazgató-
ja köszöntötte, aki a művészhez fűződő 
első személyes élményét idézte fel, ami-
kor több mint húsz évvel ezelőtt népmű-
velőként közösen rendezhetett be tárlatot 
Pataki Jánossal. 
A családias hangulatú kiállítás-megnyi-
tón Bráz György ajánlotta a művészt és 
alkotásait az érdeklődők figyelmébe, aki 
műelemzés helyett emberi érzések, élmé-
nyek felelevenítésébe bocsátkozott.

- Jómagam ötven éve ismerem Pataki Já-
nost. 1968, egy furcsa alak szaladgál a vá-
rosban, olyan öltözetben, amit én még az-
előtt sosem láttam.  - Úristen!- mondtuk 
csodálkozva, - ki ez az ember? Egy fia-
tal város, ami a semmiből jött létre, úgy, 
ahogy a képzőművészet is, melynek a 
bölcsőjét ő ringatta. Pataki János volt az 
első olyan ember, aki elindította a várost 
ebbe az irányba - mondta a polgármester. 
A köszöntők és a megnyitó után rendkí-
vüli tárlatvezetésre kértem a művészt, így 
együtt sétáltunk körbe a kiállításán.
- Elkísérne engem egy privát tárlatveze-
tésre?- kérdeztem.
- Hogyne! - mondja meghökkenve, miköz-
ben engem a képei tartanak ámulatban. 
- Mintha egy másik Patakival állnék 
szemben, ahogy nézem a képeit. Mellet-
tem a régi, a falakon az új. 
- Úgy fogalmaznék, hogy a művészettől 
elszemtelenedtem egy kicsikét. Ez azt je-
lenti, hogy soha ilyen bátran, vagy nagy-
vonalúan, vagy festőien ahogy mondják, 
nem dolgoztam, holott mindig erre töre-
kedtem, erre a szintre, de eddig nem ada-
tott meg. Most közbejött az életemben va-
lami drámai, - talán nem kell, hogy mond-
jam miről van szó, és ennek következté-
ben szerencsémre nem az történt, hogy 
dadogó lettem, vagy egy reszketeg ag-
gastyán, hanem felgyógyultam és ez 
adott egy szellemi többletet, ami érezhe-
tő a munkámban. Az gondolom, hogy so-
ha ilyen bátran, ilyen nagyvonalúan, im-
pozánsan nem dolgoztam és ilyen bizarr 
dolgokat csináltam.

- Élvezi az „új-Patakit”?
 - Igen, tanulmányúton vagyok. Egy ki-
csikét leellenőrzöm magam, mert bár-
mennyire is okos és szép egy ember és a 
tehetsége is megvan, de ha nem képes ar-
ra, hogy bizonyos távolságból nézze ön-
magát, az nagyon nagy baj, mert így nem 
csak színtévesztővé válik a páciens, ha-
nem elbutul, a legrosszabb esetben elhü-
lyül és egy tehetséget felváltó tehetségte-
lenség lép helyére. 
 - Ha már tárlatvezetőként is élvezhetem 

a társaságát, segítsen a sokszor groteszk, 
bizarr montázsok műelemzésében.
 - Közel három évvel ezelőtt csináltam 
egy kos kompozíciót. Különösebben nem 
vonzódom a politikához, de olyan agresz-
sziót, olyan támadó félelmeket diktált a 

világ abban az időben, hogy én ezt a jel-
képes figurát megcsináltam és ebből ké-
sőbb lett a kép. Ennek a képnek a törté-
nete úgy folytatódott, hogy a „V4 Art 
Connects„ fölkért, hogy ebből fessek egy 
nagy képet, amire én egy ilyen méterszer 
nyolcvanas képet festettem, ami a mai vi-
lágban bolyong másik négy képemmel 

együtt, ennek a felkérésnek ez a lényege.
- Sok alkotásában benne a van a „ma”, 
asszociálhatok én persze bármire, de még 
napjaink politikáját is vélem benne felfe-
dezni.
- Nagyon jól mondta, hogy asszociálni le-
het, hogy tényleg miről van szó. Ez is a 
művészet! Én ezt azért szeretem, mert eb-
ben van valami olyan, ami nagyon idő-
szerű és én is úgy érzem, hogy nagyon jól 
van csinálva, hogy hízelegjek is egy ki-
csit magamnak. 
- Marad ez lázongó kamaszkorát élő Pa-
taki, vagy visszatér a jól ismert ecsetvo-
násokhoz?
- Jó lenne, azonban bátran kimondhatom, 
hogy ha ennyi volt az élet és így fejező-
dik be, akkor ez teljesen rendben van így, 
és ebbe belenyugszom. Azonban most, 
mintha a mindenható kegyelméből ne-
kem megadatott ez a nagy időszak, ak-
kor pedig remélem, hogy bizonyos ér-
telemben folytatódik is. Azért is szeret-
ném, mert hangsúlyt szeretnék adni an-
nak, hogy az életemnek egy nagyon nagy 
szakasza kezdődött itt Tiszaszederkény-
ben. A háttérben ott volt a Tisza és ott volt 
egy furcsa világ. Azt is mondhatom, hogy 
furcsa, kicsit gonosz, kellemetlen, félel-
mes időszak volt, amiben egyértelműen 
voltak soha nem látott, soha nem hallott 
és soha nem ismert szépségek. Én ebbe 
gyökereztem le, és ezért vagyok itt, mint 
egy kísértet, aki bolyong és keresi is azt a 
szeretetet, azt a furcsaságot, ami ebben a 
világban meghonosodott és ez a világ, az 
akkori kialakulatlanság egy olyan szint-
re került, ami példátlan. Hízelgő, hogy ez 

a világ engem végleg elfogadott szőrös-
től-bőröstől, úgy, ahogy vagyok. Kitünte-
tett, nem csak a bizalmával, hanem konk-
rétan is, hiszen a város vezetői letették 
mellém azokat az engedményeket, ami-
ket csak megadhatnak egy művésznek a 
szabadság révén. 

                                                 berta

A Tisza TV műsora
Május 17., csütörtök

9:00 Héthatár: Távhő-rekonstrukció - Közmeghallgatás - Vi-
rágosítás - Nyílt nap a bölcsődében - Rendőrökkel járőr-
öznek a KEF- esek - Elindult a Tavaszi Fesztivál - Gim-

nasztráda Gála - Csipkekiállítás - Sport 
9:15 Hétről-Hétre:  Játékos tudomány és ásványkiállítás - 
Pataki-kiállítás - Ifjúsági nap - Horváth Charlie - Színház - 

Közelmúlt -  Sport  (A műsor a szerdai adás ismétlése)
Május 21., hétfő

18:00 Sporthétfő: A Phoenix KK - BKG PRIM SE kosárlab-
da mérkőzés közvetítése felvételről.

Május 23. szerda 
18:00 Héthatár: - Strandnyitány - Ezeregyév a  színpadon - 
Diákmunka nyárra -  Szünidei ingyen ebéd -  Gyermeknap-

ra várva - Sport 
18:15 Hétről-Hétre: Te mit csinálsz a nyáron? - Közelmúlt - 

Tisza Triatlon - Csík koncert - Dixiland koncert 
Május 24. csütörtök

9:00 A szerdai adás ismétlése

A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Május 23. (szerda) 18.00 óra
Egy bolond százat csinál - a Sodrás Amatőr Színtársulat előa-
dása
Helyszín: színházterem 
Jegyek 1500 forintos egységáron kaphatóak a kulturális köz-
pont jegypénztárában.
Derkó MiniGaléria
Pataki János - Grácia tisztelettel című kiállítása
Helyszín: aula és félemelet
Látogatható: 2018. május 25-ig.
Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Óvárosi KULT Galéria
Szederkényi Ki Mit Tud? - kiállítás a versenyművekből
Helyszín: Bocskai út 33.
Látogatható: 2018. május 18-ig.
Június 8. (péntek)
Felhívás - Nyárs party 
A Derkovits Kulturális Központ Tiszaszederkényi Művelő-
dési Háza várja azon baráti társaságok, csapatok jelentkezé-
sét, akik szeretnek szalonnát sütni, zene mellett beszélgetni, 
szórakozni.
A csapatok jelentkezését 2018. június 1-ig lehet eljuttatni a 
Tiszaszederkényi Művelődési Házba személyesen.
A részvétel ingyenes!
A szervezők biztosítják a tűzrakó helyet, valamint a tűzifát. A 
szalonnasütéshez szükséges alapanyagokról a csapatok ma-
guk gondoskodnak! Érdeklődni a Tiszaszederkényi Művelő-
dési Házban lehet személyesen, a 49/544-551-es telefonszá-
mon.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Május 18. (péntek) 17.00 óra
HAMVAS MOZAIKOK 
„A könyv: nagyítóüveg” - gondolatébresztő beszélgetés fel-
nőtteknek
Téma: A bizalom
A beszélgetést vezeti: Kázsmér Ágnes könyvtáros, fejlesztő 
biblioterapeuta
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Május 24. (csütörtök) 16.30 óra
ÖkoKalauz 
Kirekesztve - Értelemnek helye nincs!
Beszélgetés Ben Stein dokumentumfilmjéről, amely az intel-
ligens tervezést képviselő tudósok kirekesztéséről szól.
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Június 7. (csütörtök) 17.30 óra
Hegyi Barbara: Abraka babra - Monológok a konyhámból
Könyvbemutató és közönségtalálkozó
A Jászai Mari díjas színésznővel Szűcs Anikó újságíró be-
szélget.
A kötet a bemutatón megvásárolható.
Helyszín: a könyvtár aulája
Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Május 17. (csütörtök) 14.30 óra
Könyvtári délután - tematikus foglalkozás nyugdíjasoknak
Ünnepnapok a hétköznapokban. Megemlékezünk róluk? Ho-
gyan? 
Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja
Május 22. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit
Eszközöket – fonalat, horgolótűt – mindenki magának biz-
tosít.
Bárki, bármikor bekapcsolódhat!
Helyszín: Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

9. oldal2018.  május 17. Kultúra

Barátok, régi ismerősök között. 

Groteszk, bizarr montázsok sorakoznak a falakon. 

A bal szélen az ominózus kos kompozíció. 
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Repülőtéri hangulat volt vasárnap késő délután a Derkovits Kulturális Köz-
pontban. Légi utaskísérők fogadták a  XXII. Gimnasztráda gála vendégeit, 
és a színpadon is megjelentek a bőröndjeiket maguk után húzó stewardes-
sek. Nem volt véletlen, hiszen az idei gála az Utazók címet kapta. 
- Azért választottuk ezt a témát, mert rengeteg helyen voltunk már külföl-
dön szerepelni. Nagyon sokat utaztunk az elmúlt 22 éves történetünk során 
- tudtuk meg Haisz Vandától, a Gimnasztráda vezetőedzőjétől. - Erre a gá-
lára tulajdonképpen szeptember óta  készülünk, próbáltunk olyan műsor-
számokat válogatni, amelyek az utazáshoz kapcsolódnak. A régiek mellett 
több új produkcióval is készültünk az idei gálára. Van olyan előadásunk, 
ami olyan friss, hogy tegnapelőtt lett kész, de ezek mellett ismerős produk-
ciókat is láthat a közönség. Van még újdonság a mai rendezvényen. Amel-
lett, hogy minden évben új óvodás csoportot indítunk, idén ősszel egy sze-
nior csapatot is szerveztünk. A tagok már betöltötték a harmincadik életé-
vüket, de nagyon ügyesek. Most először vesznek részt ezen a gálán.
Kapczár Andrea is jelentkezett a harminc pluszos csapatba. 
- Az én gyermekem hét éve gimnasztrádázik - mondta Andrea. - Nekem na-
gyon tetszik, ahogy táncolnak, tornáznak és egyre ügyesebbek. Az ötlet tő-
lünk, szülőktől indult. Megemlítettük Vandának, ha van rá lehetőség, csi-
nálhatnánk egy kis csoportot harminc felettiekből. Jó ötletnek találták. Ösz-
sze is jött a csapat, 17-en vagyunk. Természetesen a mi produkciónk nem 
olyan profi, mint a gyerekeké, de azért azt gondolom, mi is kihozzuk ma-
gunkból a maximumot. 
Öt edző és négy diák segédedző foglalkozik az összesen 90 tagú gimnaszt-
rádával. Hat korosztályra osztva dolgoznak. A vasárnap esti gálára 24 pro-
dukciót hoztak.  A csapat munkájának legfőbb támogatója Tiszaújváros ön-
kormányzata.  

ema



Útlezárások
Tisztelt Városlakó!
Szeretnénk tájékoztatni, hogy 2018. május 19-én, szombaton 13:00-18:30-ig, míg május 20-án, 
vasárnap 9:00-17:00-ig rendezzük a XXVII. Tisza Triatlon versenyt.
A verseny központja a termálfürdőben lesz. A verseny kerékpáros számát a Lévay úton –Spar 
és Szent István úti körforgalom között - Szent István út (a körforgalomtól az Örösi útig) - Örösi 
út és kesznyéteni utakon rendezzük meg. Kérjük, hogy ezen az útvonalon a fent jelzett időpon-
tokban ne parkoljon, és ne közlekedjen, hogy a versenyt balesetmentesen tudjuk lebonyolítani. 
A Lévay és Szent István úton a keresztirányú áthaladást átengedő pontokon biztosítjuk.
A verseny futószámát a termálfürdő és a tiszaszederkényi volt általános iskola közötti útsza-
kaszon bonyolítjuk le, ezért kérjük, hogy ezt az útvonalat a verseny ideje alatt ne használják.
Kerülési lehetőség az ipari parkon keresztül lehetséges
ÚTLEZÁRÁSOK:
Szombaton ( 2018. május 19.) 
Lévay út, Szent István út, Örösi út és kesznyéteni út 13:00-tól 18:30-ig.
Vasárnap (2018. május 20.)
Lévay út: 09:00 - 17:00 
Szent István út: 09:10 - 17:00 
Örösi út és kesznyéteni út: 09:40 - 17:00
Mindkét napon rendezők és rendőrök fogják irányítani a forgalmat, és igény esetén további in-
formációval fogják Önöket ellátni. Kérjük, hogy együttműködésükkel segítsék a rendezvény si-
keres lebonyolítását.
Mindkét napon állandó, rendőri irányítással történő áthaladást biztosítunk:
• a Kertvárosból a régi városrészbe, a Bethlen Gábor út és Lévay út kereszteződésében (refor-
mátus templom, Castello Cukrászda)
• a Kertváros keleti és nyugati része között, a Margit sétány és a Szent István út kereszteződé-
sében
• Tiszaszederkény  és Tiszaújváros között 
Külön felhívjuk az (új) SPAR vásárlók figyelmét, hogy a verseny ideje alatt az áruházhoz leg-
közelebb a Sajó úton tudnak parkolni.
Bízunk megértésükben, és köszönjük, ha türelmükkel hozzájárulnak immár 27. éves rendezvé-
nyünk sikeres lebonyolításához!
  Tisztelettel:             Lehmann Tibor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnöke, főrendező

Gyermek horgászok figyelem!
A Zabos Géza Horgász Egyesület gyermeknapi horgászversenyt rendez 2018. május 27-én (va-
sárnap) a tiszaújvárosi Dísztavon.
A versenyzők az alábbi kategóriákban indulhatnak:
- gyermek kategória 6-9 éves korig
- serdülő kategória 10-14 éves korig
Program:
07.00 –től gyermek kategória regisztrációja, sorsolása, helyfoglalása
07.30-tól gyermek kategória versenyének kezdete, serdülő kategória regisztrációja, sorsolása
A versenyzők kategóriánként, létszámtól függő időbeosztásban versenyezhetnek.
Kategóriánként az első 3 helyezett versenyzőt díjazzuk.
A jelentkezők számára immár hagyományosan az Energofish Kft. biztosít a horgászathoz fel-
szerelést. A versenyen csak a kapott horgászbottal, és 2018. évre érvényes állami horgász-, és 
területi jeggyel lehet horgászni. Összesen 100 fő jelentkezését várjuk, ezen túl nem fogadunk el 
nevezést. A versenyre a nevezés díjtalan! 
A versenyen a gyermekek csak szülői felügyelettel és felelősséggel vehetnek részt. 
Állami horgász-, és területi jegyet váltani és a versenyre jelentkezni csak előzetesen lehet 2018. 
május 25-ig az egyesület irodájában (Tiszaújváros Bartók B. út 7) ügyfélfogadási időben (hét-
fő, szerda, péntek 13-17 óráig és kedd, csütörtök 8-12 óráig) vagy a 06-49-343-000 telefonszá-
mon.
A versenyre mindenkit szeretettel várunk.
A verseny támogatói:
CASTELLO Cukrászda
ENERGOFISH Kft
Magyar Országos Horgász Szövetség
NAPSUGÁR Horgászbolt
Tiszaújváros önkormányzata
Zabos Géza Horgász Egyesület

Makó Zoltán
versenyfelelős
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Lakossági 
gombavizsgálat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a városközpon-
ti piac és vásárcsarnok területén a lakossági gombavizsgálat 
2018. április 15-étől újra igénybe vehető.
Gombavizsgálat időpontja:
• Szerda 18:00 - 20:00 óra
• Vasárnap 18:00 - 20:00 óra

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
  üzemeltető

Felsőoktatási ösztöndíjpályázat
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 
pályázatot hirdet a 2017/2018-as tanév 
második félévére a tiszaújvárosi állandó 
lakóhellyel rendelkező főiskolai, egyete-
mi hallgatók tanulásának támogatására. 
Pályázati célok: 
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók szá-
mára a 2017/2018-as tanév második fél-
évére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a 
pályázati feltételekben közölt tanulmányi 
eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló 
alapképzésben (BA, BSc), vagy mester-
képzésben (MA, MSc), vagy doktori kép-
zésben, vagy osztatlan képzésben részt-
vevő állami, vagy államilag elismert nap-
pali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 

6 féléves alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a 
2017/2018-as tanév első félévében, melyet a 
felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújt-
hat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati 
adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény 
által hivatalosan igazolt átlagokat tudja 
elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan 
adat, amely több félév eredményét foglal-
ja magába (pl.: kumulált, görgetett, hal-
mozott, összesített eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határide-
je és helye:
Határideje: 2018. május 28. (hétfő).
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájé-
koztató vagy ügyfélfogadási időben az I. 
emelet 110-es szoba.

Kötelezően beadandó mellékletek:
• pályázati adatlap (beszerezhető: Polgár-
mesteri Hivatal Ügyféltájékoztató, vagy 
letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.
hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.
hu; weboldalak pályázatok menüpontjá-
ból,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hi-
vatalosan lezárt 2017/2018-as tanév el-
ső félévi leckekönyv/ elektronikus lec-
kekönyv másolata, melyet a felsőoktatá-
si intézmény hivatalosan igazolt,
• 2017/2018-as tanév második félévére 
szóló hallgatói jogviszonyról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesí-
ti döntéséről, a támogatás mértékéről és 
módjáról.

a Tiszaújvárosi Mecénás 
Közalapítvány kuratóriuma

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

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.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Molnár István 

a 8. sz. választókerület képviselője
2018. május 23-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-
ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-
mények bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

Zöld szám
A polgármesteri hivatal  tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot-

hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon 
lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás 

ingyenes.  A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 
órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján 

a Polgármesteri Hivatal megteszi 
a szükséges intézkedéseket. 

Zöld növényi hulladék
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld 
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.) 
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 21. héten 2018. 
május 24-én (csütörtökön) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosz-
tották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is ki-
helyezhető az átadási pontokon.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Üveghulladék 
begyűjtése

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaúj-
város családi házas övezeteiben (Kertváros, Tiszaszederkény, 
Tisza-part városrész) az üveghulladékok házhoz menő be-
gyűjtését a közszolgáltató 2018. május 21-én (hétfőn) vég-
zi el.
Az üveghulladék a gyűjtés napján 7 óráig bármilyen egyéb 
átlátszó hulladékgyűjtő zsákban is kihelyezhető. A gyűjtő-
zsákban az ép, egész sörös-, boros-, pezsgős-, befőttes-, és 
egyéb öblösüveget lehet gyűjteni.
A zsákban nem helyezhető el 
- nem csomagolási üveghulladék - síküveg,
- ablaküveg,
- szélvédőüveg,
- zuhanykabin üveg,
- törött öblösüveg,
mert a szolgáltató ezeket a hulladékokat nem szállítja el!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Pályázat

Pályázat

Lakatos-karbantartó munkakör

Parkgondozó munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 
Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pá-
lyázatot hirdet lakatos-karbantartó mun-
kakör betöltésére a Munka Törvényköny-
ve szerinti jogviszony keretében, három 
hónapos próbaidő kikötésével 1 év ha-
tározott időre szóló alkalmazással, mely 
meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- Géplakatos (szakmunkás vagy szakkö-
zépiskolai) végzettség
- Büntetlen előélet
Előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány

A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget 
igazoló oklevél-másolatot
- Jogosítvány-másolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- A Társaság karbantartási feladataiban 
szereplő épületek, ingatlanok állapot- 
megőrzésének és fenntartásának biztosí-
tása, karbantartási és javítási feladatok el-
látása.
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje:  
2018. május 29.

A munkakör az elbírálást követően azon-
nal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Ti-
szaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
(3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címez-
ve, illetve elektronikusan a varosgazda@
tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további infor-
máció kérhető: 
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 
49/540-636

Kerékgyártó István
   ügyvezető 

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
(3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályáza-
tot hirdet parkgondozó munkakör betölté-
sére a Munka Törvénykönyve szerinti jog-
viszony keretében, három hónapos próba-
idő kikötésével 1 év határozott időre szóló 
alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8 általános iskolai végzettség
Előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány

A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevél-má-
solatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 
2018. május 29.
A munkakör az elbírálást követően azon-
nal betölthető.

A pályázat benyújtható postai úton a Ti-
szaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
(3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címez-
ve, illetve elektronikusan a varosgazda@
tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további infor-
máció kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 
49/540-636

Kerékgyártó István  
ügyvezető

1. Az Épület-fenntartási alapból nyújtha-
tó támogatásra pályázhatnak Tiszaújváros 
közigazgatási területén működő távhővel 
ellátott társasházak, lakásszövetkezetek 
lakóközösségei.
2. A támogatás formája: visszatérítendő, 
kamatmentes támogatás, amely 3 éves fu-
tamidőre nyújtható. Mértéke az elismer-
hető kivitelezési költség 50-70 %-a, de 
max. 3 millió Ft.
3. A támogatás felhasználható:
- azonnali beavatkozást igénylő műszaki 
problémák,
- az épületek állagmegóvásával kapcsola-
tos problémák,
- a városképet javító felújítások,
- épületgépészeti felújítások - kivéve a fű-
téskorszerűsítés - megoldására.
4. A pályázatokhoz mellékelni kell:
- A társasház közgyűlésének döntéséről 
szóló jegyzőkönyvi kivonatot a felújítá-
si munkák elhatározásáról, amely a tulaj-
donosok aláírásával tükrözi a többség vé-
leményét.
- A kapott támogatás 3 év alatt történő visz-
szafizetését biztosító felújítási alap vagy 
meghatározott összegű többletbefizetés 
képzéséről szóló közgyűlési határozatot.
- Bankfedezeti igazolást az árajánlatban 
szereplő összeg önrészének rendelkezés-
re állásáról, valamint a pénzeszközökről ( 
lekötött betét, értékpapír).
- A támogatás igénylését megelőző nap-
tári évre vonatkozóan a társasház gaz-
dálkodásáról szabályszerűen összeállított 
egyszerűsített éves beszámolót ( mérleg, 
eredmény-levezetés). 

- A kivitelező nevét, címét és legalább 2 
db 3 hónapnál nem régebbi, a pályázat-
ban szereplő munkák elvégzésére vonat-
kozó kivitelezői árajánlatot.
5. A pályázatok benyújtásának határideje: 
tárgyév május 31.
6. A pályázatok elbírálásának ideje: tárgy-
év június 30. 
Az elbírálás eredményéről az Egyesület 
vezetősége 15 napon belül írásban tájé-
koztatást nyújt, valamint az elbírálást kö-
vető 30 napon belül megköti a támogatá-
si szerződéseket.
7. A pályázati űrlapok igényelhetők az 
Egyesület és a Karolah Kft. székhelyén.
8. A pályázatok benyújthatók az Egyesü-
let könyvelését végző Karolah Kft. szék-
helyén, Tiszaújváros, Árpád út 8. fszt.3. 
9. A felsorolt mellékleteket, igazolásokat 
a társasháznak, lakásszövetkezetnek a pá-

lyázat mellékleteként kell becsatolni. Hi-
ányos adatok, valamint a mellékletek csa-
tolása nélkül a pályázat csak teljes körű 
hiánypótlás után lesz elbírálva. 
10. Nem nyújtható támogatás azon lakás-
szövetkezet és társasház részére, melynek 
az Egyesület felé van fennálló visszatérí-
tendő támogatása, amíg a korábbi támo-
gatást vissza nem téríti.
Az Egyesület a pályázat benyújtását kö-
vetően előzetes ellenőrzést tarthat. A be-
ruházás befejezése után, a műszaki át-
adás-átvételt követően utólagos ellenőr-
zést tart az Egyesület. 

 Társasházak, Lakásszövetkezetek és 
Egyedi Lakástulajdonosok    

Érdekvédelmi Egyesülete

Épület-fenntartási támogatás
Pályázati feltételek
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Rendkívüli felvételi eljárás!
A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium rendkívüli felvételi 
eljárást hirdet a 2018/2019-es tanévre, a következő tanulmányi területekre:

- tagozatkód: 0002 - általános gimnázium;
- tagozatkód: 0003 - emelt szintű matematika;
- tagozatkód: 0006 - emelt óraszámú dráma-média.

A rendkívüli felvételi eljárás ideje: 2018. május 07. és május 18. között.
A rendkívüli felvételi eljárásra egy új jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni, a kitöltött 
jelentkezési lapot a szülő juttatja el intézményünkbe. (Jelentkezési lapok kérhetők az iskola tit-
kárságán, vagy letölthetők honlapunkról: http://www.eotvos-tuj.sulinet.hu.)
Amennyiben a tanuló a rendes felvételi eljárás során nem felvételizett iskolánkba, kérjük csatolni az 
5., 6., 7. év végi és a 8. félévi bizonyítvány hitelesített fénymásolatát, valamint a központi írásbeli fel-
vételi magyar és matematika pontozó lapjának másolatát.

Erdélyi Lajos 
intézményvezető

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szü-
lők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továb-
biakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyer-
mek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodá-
si helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti te-
lepülési önkormányzat a szünidei gyermekét-
keztetés keretében a szülő, törvényes képviselő 
kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, 
halmozottan hátrányos gyermek részére ingye-
nesen biztosítja.
A fentieken túl, az önkormányzat a gyermek-
védelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok 
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak-
ról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rende-
letének 9. § (1) bekezdése alapján, természet-
beni ellátásként a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés 
a) pontjában foglalt gyermekeken kívül a szü-
nidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, tör-
vényes képviselő kérelmére a déli meleg főét-
kezést ingyenesen biztosítja azon alap- vagy 
középfokú köznevelési intézménnyel tanulói 
jogviszonyban álló, rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek 
részére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy 
bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és 
életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén 
él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben 
(2018. június 16-tól 2018. szeptember 2-ig) va-
lamennyi, azaz 54 munkanapon igénybe vehető 
a következők szerint: 2018. június 16-tól július 
1-ig, 10 munkanapon keresztül a Központi Ét-
teremben ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), júli-
us 2-től várhatóan augusztus 12-ig, 30 munka-
napon keresztül a Tiszaújvárosi Eötvös József 
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium ét-
termében (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.), 
augusztus 13-tól szeptember 2-ig, 14 munkana-
pon keresztül ismét a Központi Étteremben. A 
Tiszaszederkény városrészben élők esetében az 
étkezés 54 munkanapon keresztül az „Esély” 
Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. 
u. 2.) vehető igénybe.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli 

meleg főétkezés helyben történő elfogyasztás-
sal biztosított. Amennyiben az étel helyben tör-
ténő elfogyasztását a gyermek előre nem látha-
tó hiányzása, betegsége vagy indokolt és iga-
zolt távolléte akadályozza, a részére biztosí-
tott étel elvitelét a szülője, más törvényes kép-
viselője vagy a szülő, törvényes képviselő által 
megbízott személy számára lehetővé kell tenni. 
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes Képvi-
selők figyelmét, hogy a gyermek előre nem lát-
ható hiányzása, betegsége vagy indokolt és iga-
zolt távolléte esetén az étel ételhordóban tör-
ténő elviteléhez igazolás benyújtása szükséges, 
illetve a szülő, más törvényes képviselő által 
megbízott személy számára az elvitel csak írás-
beli meghatalmazás alapján lehetséges. 
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatvá-
nyon igényelhető 2018. június 15. napjáig, ezt 
követően a nyári szünet időtartama alatt folya-
matosan benyújtható.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltá-
jékoztató helyisége ( Tiszaújváros, Bethlen G. 
út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Ti-
szaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház ( Tiszaúj-
város, Bocskai u. 33., kedden és csütörtökön 
9.00-13.00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros hon-
lapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételé-
hez szükséges nyilatkozat benyújtása szemé-
lyesen ügyfélfogadási időben a Tiszaújváro-
si Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, 
Szociális és Sport Osztályán (I. em. 114. iroda), 
valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Beth-
len G. út 7.) lehetséges. 
A nem hátrányos helyzetű, 16. életévét betöltött 
gyermek esetén a nyilatkozathoz iskolalátoga-
tási igazolás becsatolása szükséges. 
Ha a Szülő/Törvényes Képviselő a gyermek 
számára a szünidei gyermekétkeztetést nem kí-
vánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell 
kitölteni és benyújtani!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás

Szünidei gyermekétkeztetés

Rendkívüli felvételi eljárás!
A Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (OM: 
203055) az alábbi tanulmányi területekre ír ki rendkívüli felvételi eljárást a 2018/2019-es tan-
évre:
SZAKGIMNÁZIUM
Tagozatkód Szakképesítés
0421  elektronikai technikus OKJ-szám: 54 523 02
0422  műszaki informatikus OKJ-szám: 54 481 05
0423  gépgyártástechnológiai technikus OKJ-szám: 54 521 03
0425  pénzügyi - számviteli ügyintéző  OKJ-szám: 54 344 01
SZAKKÖZÉPISKOLA
Tagozatkód Szakképesítés
0431  villanyszerelő OKJ-szám: 34 522 04 
0433  központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő  OKJ-szám: 34 582 09
0434  hegesztő OKJ-szám: 34 521 06

A rendkívüli felvételi eljárás időpontja: 2018. május 7 - augusztus 31. 
A beérkezett felvételi kérelmeket az iskola 2018. augusztus 31-ig bírálja el.
A rendkívüli felvételi eljárásra egy új jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni, a kitöltött 
jelentkezési lapot a szülő juttatja el iskolánkba. A jelentkezési lap beszerezhető intézményünk 
portáján, vagy letölthető a honlapunkról: www.brassai-tiszaujvaros.hu
Amennyiben a rendes felvételi eljárás során nem felvételizett iskolánkban, kérjük csatolni az 
5., 6., 7. év végi és a 8. félévi bizonyítvány hitelesített fénymásolatát. 

   Jakab Dénes 
igazgató

Tisztelt Ebtartók!
Tiszaújváros területén 2018-ban május 1. és június 
30-a közötti időszakban történik az ebek összeírása 
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény 42/B §-a alapján, a jogszabályban 
meghatározott adattartalommal.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az 
ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektroni-
kus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdo-
nosa, tartója és más személyek jogainak, személyes 
biztonságának és tulajdonának védelme, valamint eb-
rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony el-
látása céljából.
Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeírás-
kor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a tele-
pülési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az 
ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni.
Tájékoztatásul jelezzük, hogy Tiszaújváros Város 
Önkormányzata az ebösszeírás adatai alapján nem 
tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését!
Az ebösszeíró adatlap átvehető és kitöltés után lead-
ható:
• a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Beth-
len G. út 7.)
• Tiszaszederkény városrészben a keddi és csütörtö-
ki ügyfélszolgálati napokon a Bocskai úti szolgálta-
tóházban 9 és 13 óra között. (Bocskai út 33.), vagy 
a művelődési házban elhelyezett urnában munkaidő-

ben.
• Tisza-part városrészben a Tisza-parti Szabadidő-
házban elhelyezett urnában munkaidőben.
Aki elektronikus úton kíván a kötelezettségének ele-
get tenni, az adatlapot letöltheti a Polgármesteri Hi-
vatal (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu), vagy az ön-
kormányzat (www.tiszaujvaros.hu) honlapjáról és el-
küldheti a toroklg@tujvaros.hu e-mail címre.
Amennyiben az ebtartó az idei ebösszeírást meg-
előzően teljesített adatszolgáltatást, azt a hivatalos 
ebösszeírás alkalmával meg kell ismételnie. 
A felelős ebtartással kapcsolatosan további fontos in-
formációk érhetők el a Polgármesteri Hivatal honlap-
ján (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu) található „Ku-
tyakötelesség” című kiadványban.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a Pol-
gármesteri Hivatal az elkövetkező időszakban a köz-
terület-felügyelők bevonásával célellenőrzések során 
ellenőrzi. A bejelentési kötelezettségüket elmulasz-
tó ebtartók esetében az állatvédelmi bírságról szóló 
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. mellékletének 
d) pontja alapján ebenként 30.000.-Ft összegű állatvé-
delmi bírság kiszabásának van helye.
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2018. 
június 30.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 

Kutyakötelesség az összeírás

Kitöltési útmutató
Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, 
mint az ebtartó, de el is térhet a két személy.
A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, 
vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg 
nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” 
megjelölést kell beírni.
A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést 
végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon 
feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, 
illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést 

végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének 
száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és 
a kisállatútlevélre vonatkozó adatok esetében is.
A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben 
rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már 
minden ebtartónak rendelkeznie kell.
Az V. Egyéb adatok pontjában kell a helyes válasz 
bekarikázásával, vagy aláhúzásával megjelölni a 
veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelé-
si státuszát, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll, 
vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősít-
ve, vagy nem.
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Kőműves, nehézgépkezelő, 
hegesztő, 

csőelőkészítő köszörűs 
szakmunka azonnali munkakezdéssel, 

versenyképes fizetéssel. 
A munkavégzés helye: 

Magyarország.
 (A szállást, utazást a cég állja.)
Jelentkezés: 06204799542-es 

telefonszámon.

Kedves Szülők és Támogatók!
Köszönjük szépen a diákok nevé-
ben, hogy személyi jövedelemadójuk 
1%-ával támogatták az Eötvös Alapít-
ványt. A befolyt összeget évente egy 
alkalommal ítéljük oda azon pályá-
zóknak, akik kiemelkedő teljesítmé-
nyükkel, illetve helyzetükből adódó-
an megérdemlik azt. Örömmel vesz-
szük, ha támogatásával idén is hozzá-
járul az eötvösös diákok jutalmazásá-
hoz!
Adószámunk: 18420070-1-05 
Köszönjük!

Pogonyi-Simon Edit elnök
az Eötvös Alapítvány

 kuratóriumának nevében

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás pünkösdhétfőn, az-
az május 21-én változatlanul, a megszokott ürítési rend szerint tör-
ténik.

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás 
napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Ügyfélszolgálatok nyitvatartása:
2018. május 21. hétfő   ZÁRVA

Hulladékudvarok nyitvatartása:
2018. május 21. hétfő   ZÁRVA

A hulladéknaptárak letöltéséhez és egyéb információkért látogas-
son el a www.bmhnonprofit.hu weboldalra vagy keresse fel ügy-
félszolgálatunkat.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

BMH Nonprofit Kft.
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Amennyiben lehetősége van 

rá, és szeretné felajánlani a 

Tiszaújvárosi Mecénás Köz-

alapítványnak a személyi jö-

vedelemadója 1 %-át, úgy az 

erre vonatkozó rendelkező 

nyilatkozatot szükséges ki-

töltenie.

Adószám: 18412262-1-05

Köszönjük, hogy megtisztel 

bennünket felajánlásával!

  a Tiszaújvárosi Mecénás 

Közalapítvány

        kuratóriuma

Horgászok figyelem!
Kérünk minden egyesületi tagot és a hor-
gászatot támogató szimpatizánst, hogy az 
adójuk 1%-át a 19918974-2-05 adószámra 
ajánlják fel.
 Köszönettel: Zabos Géza

Horgász Egyesület



Tömegsport

RC-modellezés

Sok-sok kerékpáros próbás

Mindig magasabbra

Nem kevesebb, mint 707 spor-
tember állt rajthoz a Tiszaúj-
városi Triatlon Klub  hagyo-
mányos szabadidős esemény-
sorozatának, a Jabil 3Próbá-
nak május 13-i, idei első fel-
vonásán, a kerékpáros túrán.

A résztvevők a névadó fő támogató, a  
JABIL Circuit Magyarország Kft. parko-
lójában gyülekeztek, ahol a 40 kilométe-
res, 6 pontot érő nagypróba (352 induló) 
rajtja előtt Győri Péter, a cég ügyvezetője 
beszélt a rendszeres testmozgás fontossá-
gáról, a náluk is egyre nagyobb teret kapó 
sportos programokról, majd ezt követően 
- jó néhány munkatársával együtt - kerék-
párra pattant.  
A második rajtot a 15 km-es, 3 pontos 
kispróba (355 induló) jelentette. A nagyo-
kat követően a versenyközpontban a leg-
kisebbek is számot adhattak tudásukról, 
nekik egy szlalom-pályán kellett végigha-
ladniuk. Minden célba érkező és próbafü-
zettel rendelkező résztvevő egyedi, emb-
lémázott kerékpáros zoknit és kerékpáros 
kulacsot kapott ajándékba a Lehmann Ti-
bor vezette szervezőktől. A próbát teljesí-
tő JABIL Circuit Magyarország Kft. dol-
gozói között, és a lakosság tagjai között is 
kisorsoltak a helyszínen 1-1 darab Trek-
king kerékpárt, melyeket Kulcsár Kata-
lin (Tiszújváros, Jabil) és Derecskei Eve-
lin (Tiszaújváros) vihetett haza. A 2-2 da-
rab kerékpáros sisaknak Kiss Péter (Ti-
szaújváros, Jabil), Jónás Anita (Tiszaúj-
város, Jabil), Juhász Péterné (Tiszaújvá-
ros) és Répási Lajos (Miskolc) örülhetett. 

A JABIL dolgozóinak 5 darab meglepe-
tés-ajándékát Murvai János, Gombos Pet-
ra, Murvai Csaba, Borsi Zoltán, és Dobo-
zi Szabolcs érdemelte ki.
A helyenként kellemetlenkedő szembe-
széllel is sikerrel „megharcolt” kerékpá-
rosokat a házigazdák gulyáspartival vár-
ták a célban.
A pontgyűjtés folytatására az úszópró-
bán, június 17-én, vasárnap lesz lehető-
ség a Tiszaújvárosi Sportcentrum uszo-
dájában, ahol 400 m (20 perc, 3 pont) és 
1000 m (40 perc, 6 pont) teljesítése vár 
a sportemberekre. A futáspróba ideje jú-
nius 30., szombat, helye a tiszaújvárosi 
önkormányzat és a Phőnix Hotel közötti 
útszakasz. A kispróba 3,5 km (30 perc, 3 
pont), a közepes próba 7 km, (60 perc, 4 

pont), míg a nagypróba 14 km (120 perc, 
6 pont).
Az idei sorozat utolsó felvonásán, a har-
madik próba után a 12 pontot, vagy an-
nál többet teljesítők között értékes sport-
szer-ajándékcsomagokat sorsolnak ki. A 
legalább 15 pontot begyűjtők között két 
fődíj - egy a Jabil-os dolgozó és egy az 
összes többi résztvevő közül -talál gaz-
dára.  A fődíj 2 személyre szóló Well-
ness-hétvége, félpanziós ellátással.
További információ kérhető: Tiszaújvá-
rosi Triatlon Klub, e-mail: tiszaujvaros@
triatlon.t-online.hu, telefon: 49/540-094 
és  30-645-2746 web: www.tiszatriatlon.
hu.

                              SZIS

Hivatalosan is elkezdődött a 
rádió távirányítású model-
lezők nyári szezonja térsé-
günkben. A Borsodi RC Mo-
dellező Fórum csapata nyi-
tányként, immár a kilencedik 
sportbaráti találkozóját szer-
vezte meg Tiszaújváros hatá-
rában a hétvégén.

A néhány ezer forintostól a több százezer 
forintos modellekig mindenfélét látha-
tott a kilátogató közönség. A legnagyobb 
visszhangot talán egy, az eredetire meg-
szólalásig hasonlító kétfedeles repülőmo-
dell kapta, igaz a kifutópálya egyenetlen-
ségétől féltve ezt csak a földön lehetett 
megcsodálni.
- Hozzákezdtem építeni egy modellt, egy 
nagyobbat, és ha már nagy akkor hasonít-
son valamire - mondta a nem mindenna-
pi repülő tulajdonosa, Kalanovics Zoltán. 
- Amikor a szárny kész volt, akkor annak 
a mintájához kerestem egy olyan gépet, 
ami tetszett is, és végül erre esett a vá-
lasztásom.
Ám a levegőben is volt elég látnivaló, 
köztük a hangtalanul, kecsesen suhanó 
vitorlázó modellek.
- Eddig 1195 méter volt a legnagyobb 
magasság, de akkor már hárman néztük a 

gépet - mondta a miskolci Ládi József, aki 
maga is egy ilyen géppel érkezett a talál-
kozóra. - Mintegy 1300 méter magassá-
gig lehetett volna talán látni, a legproblé-
másabb a landolás volt, mert többször el-
tűnt a szemünk elől.
Az RC találkozóra évről-évre egyre több 
érdeklődő érkezik.
- Óriási vonzereje van a modellezésnek - 
mondta a találkozó szervezője, a Borso-
di RC Modellező Fórum vezetője, Krajcz 

Attila. - Szerencsére egyre több felnőtt és 
gyerek csatlakozik a csapathoz. A rendez-
vényünk pedig annyira felfejlődött, hogy 
a határon túlról is érkeznek modellezők, 
Romániából és Szlovákiából.
A Borsodi RC Modellező Fórum számá-
ra ez volt az évadnyitó rendezvény, több 
programot is szerveznek még. Az elmúlt 
évhez hasonlóan lesz FPV Air Race, mo-
dellhajó verseny és Bogrács-party is.

Asztalitenisz

Hárman 
a legjobbak között

Igen messzire, a Baranya megyei Mohácsra kellett 
utaznia a Tiszaújvárosi SC utánpótlás korú aszta-
litenisz versenyzőinek, hogy részt vegyenek az év 
legrangosabb egyéni versenyén, az újonc és serdü-
lő országos bajnokságon. 

Megérte megtenni a hosszú és fáradságos utat, mert a verseny-
zők kiváló eredményeket értek el. 
A legfiatalabb leányok mezőnyében (U11) Fónagy-Árva Zsófia 
magabiztosan megnyerte a csoportját, majd a főtáblán nála je-
lentősen magasabban rangsorolt versenyzőket legyőzve me-
netelt egészen a dobogóig, és végül a 3. helyet szerezte meg. 
Zsófia megmérette magát a nagyobbak között is. U12-ben a 9., 
U13-ban pedig a 17. helyen végzett. 
A fiúk U13-as mezőnyében Fónagy-Árva Péter sorra nyerte a 
mérkőzéseket a főtáblán, és csak az elődöntőben szenvedett ve-
reséget, döntő szettben az országos ranglistavezetőtől. A kü-
lönbség a lehető legkisebb volt, abszolút benne volt a mérkőzés-
ben a fordított eredmény is. Az országos bajnokság bronzérme 
miatt egyáltalán nincs ok bánkódásra, mert ez a teljes élmezőnyt 
felvonultató versenyen rendkívül nagy teljesítmény! 
Az U12-es fiúk korosztályában Köllő Ábel magabiztosan jutott 
el a legjobb 8 közé, a negyeddöntőt - habár nagyon jó esélyekkel 
indult -, már nem sikerült megnyernie, végül az 5. helyen vég-
zett. Ábel az U13-as fiúk mezőnyében is asztalhoz állt, ahol a 9. 
helyen zárta a versenyt.

Kajak-kenu

Giada világkupára 
kvalifikált

Az elmúlt héten tartották a szezon első rangsoroló versenyét 
Szegeden. A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó egyesü-
let ifjúsági és felnőtt versenyzői dobogókkal és értékes helyezé-
sekkel térhettek haza. Köztük Bragato Giada, aki kenuzásával 
olimpiai távon - ötszáz méter párosban - Kisbán Zsófiával az ol-
dalán kivívta a világkupán való részvétel jogát. 
Eredmények:
C-2 500 méter 2. hely Bragato Giada
K-1 200 méter 3. hely Kovács Mirtill
K-1 1000 méter 3. hely Máró Anna (a döntő legfiatalabb indu-
lójaként)
C-1 200 méter 4. hely Kőszegi Milán
K-1 200 méter 5. hely Gábor Netta
C-1 500 méter 5. hely Nagy Anna
K-2 1000 méter 6. hely Béke Kornél
C-1 500 méter 6. hely Meczkó Viktória

A legutóbbi fordulóban 
szabadnapos volt a Ti-
szaújváros, a riválisok 
pedig győztek, ennek el-
lenére a csapat megőriz-
te 4. helyét a bajnoki 
tabbellán.

A 27. forduló eredményei
Füzesgyarmat - Balassagyarmat 3-0

Cigánd - Tiszafüred 2-0
Putnok - Gyöngyös 1-0
Nyírbátor - ESMTK 0-0
Monor - Debrecen 3-0
MTK II. – Tállya 0-0

Jászberény - DVTK II. 1-0
Szabadnapos: Tiszaújváros

Következik a 28. forduló
2018.05.19., szombat 17:00 

Tállya - Jászberény
2018.05.19., szombat 17:30 

Balassagyarmat -Tiszaújváros 
Gyöngyös - Nyírbátor
Tiszafüred - Putnok

2018.05.20., vasárnap 17:30 
Debrecen - MTK II.

ESMTK - Monor
DVTK II. - Füzesgyarmat

Szabadnapos: Cigánd

Izgalom és nyugalom
Újabb győzelmet szerzett a Tiszaújvárosi Tenisz 
Club a bajnokságban. A MEAFC komoly ellen-
félnek bizonyult, mert mindössze egy játékkal si-
került nyerni a találkozót. 
MEAFC-TTC 4-5
A győzelmeket szerezték: Gyuris Norbert, Szom-
bati Gábor, Korik László, valamint a Gyuris-Ne-
mes és a Szombati-Korik páros.
A soron következő találkozót a Kazincbarcika el-
len ismét „behúzta” a Tiszaújváros, igaz nem úgy 
ahogy tervezték. A hazaiak ugyanis nem tudtak 
kiállni, így 8-1-re a TTC szerezte meg a győzel-
met.
A tavaszi utolsó forduló május 20-án lesz Ruda-
bányán.

A Sportcentrum
eseményei 

Május 18. (péntek)
Kosárlabda:
18.00 Phoenix KK - BKG PRIMA SE bajnoki mérkőzés 
    Játékcsarnok

Május 19. (szombat)
Kézilabda
11.00 TSC - Fehérgyarmat VSE bajnoki mérkőzés  
    Játékcsarnok
Asztalitenisz
15.30 TSC - Kömlő bajnoki mérkőzés   
    Asztalitenisz csarnok

Május 20. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00 Bozsik fesztivál U7 és U 9 korosztály   
   Füves pálya és műfüves pálya

Labdarúgás

Meccs nélkül is a négyben

15. oldal2018. május 17. Sport

A Fónagy-Árva testvérpár talán párosban is sokra viszi még. Több mint hétszázan álltak rajthoz. 

Kalanovics Zoltán és kétfedelese. 



16. oldal 2018. május 17.Rendezvények
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