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Lehmann Csongor
világbajnok

Óriási magyar sikerrel zárult szombaton az ausztráliai triatlon világbajnokság junior férfi futama. Lehmann Csongor, a
Tiszaújvárosi Triatlon Klub 18 éves kiválósága fantasztikus
futással esélyt sem adott vetélytársainak, így szerezte meg az
aranyérmet. (4. és 11. oldal)

Év végi rendezvények
Kézműves édességekkel és kézműves szépségekkel megrakott standok mögött álltak a vendég hajdú települések a kézművesek utcájában. Hajdúdorog, Hajdúnánás és Polgár lakossága nem csak portékáját hozta el, hanem kultúráját és gasztronómiai tudását is a negyedik Hajdúk a szigeten fesztiválra. Cikkünk a 4. oldalon.

Rossz zárás, jó évad

A halak fárasztották a horgászokat

Míg a 60 év felettiek versenyén
csaknem húsz kilogrammnyi
zsákmány kellett a győzelemhez, addig a Zabos Géza Horgász Egyesület minapi évadzáró viadalán öt kilogramm
sem kellett az üdvösséghez.
- A front - mondja tömören Szukonyik
Béla a halhiány okát firtató kérdésünkre.
- Jön egy lehűlés és megérzi a hal, azért
nem eszik. Nagyon sokan összegyűltünk
itt a vízen, de eddig eredménytelenül. Talán egyvalaki fogott egy pontyot, pedig
előtte volt telepítés. Van még másfél óra,
hátha - teszi hozzá.
Keveseknek jött be a hátha, pedig 94-en
reménykedtek ebben. Ám a közhelyes
mondást - ha nem sikerül a főpróba, sikeres lesz az előadás - „átforgatva” azt
mondhatjuk, amilyen rossz volt a záró
verseny, olyan jó az évad.
- A hatvan év felettiek versenye nagyon
jól sikerült, nagyon jól fogtak. Akkor is
erre járt a halas kamion és megbillent, akkor 3 mázsa telepítődött, most is telepí-

Keveseknek termett babér, de jó volt
a hangulat.
tettünk 3 mázsa pontyot. Jó méreteseket
hoztak - mondja Makó Zoltán az egyesület versenyfelelőse. - Most nagyon alacsony a vízállás, ez az időjárásra fogható.
El fog húzódni a szezon, még a jövő hétre is 28 fokokat mondtak. Úgyhogy a horgászaink kint lesznek folyamatosan a víz-

parton. A versenyszezon összességében
jól sikerült. A gyerekversenyt emelném
ki, ott nagyon jól fogtak a gyerekek május
utolsó vasárnapján. A Zabos Géza emléknap is jól sikerült, ott is nagyon sok halat
sikerült fogni. Az első csapat, azt hiszem
50 kiló fölötti fogással zárt, de a többiek
sem panaszkodhattak.
A versenyszezonnak tehát vége, a horgászévad azonban még tart. Jönnek a kötelező
telepítések a Tiszába, a Sajóba, a tavakba keszeget telepítenek. Egy ragadozótelepítést is tervez az egyesület, és ha marad pénz, akkor a tél beállta előtt még nemes halat is.
Eredmények
Női: Bán Szilvia 520 g, Ifjúsági: 3280 g.
Férfi úszós: 1. Jávorszki József 1440 g,
2. Horváth Sándor 1060 g, 3. Csengeri
László 920 g. Férfi fenekezős: 1. Strabek
Imre 4860 g, 2. Rajhald András 3360 g,
3. Mura József 3160 g. Legnagyobb hal:
Szűcs László 2780 g.

Eldőltek a hagyományos év végi rendezvények időpontjai. December 2-án lesz a Mikulástól karácsonyig sorozat nyitó rendezvénye. December 19-én (szerdán) tartják a szépkorúak karácsonyi ünnepét, december 20-án a gazdasági társaságok ünnepelnek, december 21-én pedig a közalkalmazottak és köztisztviselők. December 22-én lesz a sportbaráti találkozó, december
23-án a Mikulástól karácsonyig záró rendezvénye.

Nyárból az őszbe

A nyárból az őszbe tartunk. Ezt a „pillanatot” örökítette meg
Szilvási Klaudia.

Sokféle

2. oldal

250 éve szentelték fel a templomot

Nagycsécsi jubileum

„Ha az Úr nem építi a házat,
az építők hiába fáradnak” a 127. zsoltár sorai köszöntik
mostantól a nagycsécsi templomba érkezőket. 250 éve
szentelték fel a Szűz Mária
Neve római katolikus templomot, a negyed évezredes jubileum alkalmából most egy
emléktáblát is avattak.
- Legyen ez a templom mindig ilyen szép
és rendezett, a benne lévő embereknek legyen mindig erős a hite és tevékeny a szeretete - szólt az ünneplőkhöz Mikolai Vince főesperes a szentmise kezdetén.
A templom zsúfolásig telt, sokan eljöttek,
hogy együtt ünnepeljék a jubileumot.
- Nagy ünnep ez a nap - mondta Gulyás
Ottó, Nagycsécs polgármestere -, negyed
évezrede sikerült egy olyan templomot
építeni, amit a mai generáció is használ
és csodál. Nagycsécsen mindig is jelentős
szerepe volt az egyháznak, gondoljunk
csak a hitéletre, vagy az oktatásra. A tatárjárás, vagy a török hódoltság után vis�szavándoroltak az itt élők, kiegészültek a
tótokkal, kárpátaljaiakkal. Sokan nem beszélték jól a magyart, és ezen az egyház
segített. A papok beszéltek magyarul, a

Mikolai Vince főesperes szólt elsőként az ünneplőkhöz.
szláv nyelveken és németül is. Itt a térségben ők tudták összefogni az embereket - mondta a polgármester.
Egy kiadvány is készült a jubileumi alkalomra, mely a templom történetét is bemutatja. Szerzője dr. Kákóczki Balázs történész.
- A templomot 1768-ban szentelték fel Szűz
Mária tiszteletére - mondta dr. Kákóczki
Balázs -, három évvel korábban kezdték el

építeni és a polgári származású Domecsics
Mihály sajószögedi plébános szentelte fel.
Nagyon sokszor restaurálták kívül és belül
is. Különös története van a harangoknak, hiszen két harangot rekviráltak az I. világháborúban. Majdnem megépült itt egy Angster-orgona Angster József Európa-szerte híres orgonakészítő által, de közbeszólt a világháború - mondta a történész.
Fodor Petra

Fábiánné Gazdik Mónika emlékére

Drága Mónika!
Alig több mint egy hete, hogy hosszasan elbeszélgettünk, s abban maradtunk,
hogy hamarosan újra találkozunk. Ezt az
ígéreted már nem fogod teljesíteni…
Pedig, ha Te egyszer valamit megígértél,
az úgy is volt. Sokat köszönhet a Hunyadi iskola Neked, mint ahogy Te is végtelenül hálás voltál az iskola minden dolgozójának. Azt állítottad, hogy akkor sem tudtál volna jobb intézményt és tanítókat választani, ha országos listából választhatsz.
Az utolsó Hunyadi-bálra éppen kezelésedről érkeztél, de tudtad, ott a helyed. Ki nem
hagytál volna egyetlen rendezvényt sem
az életünkből, még akkor sem, ha a második emeletre kellett érte felküzdeni magad.
Súlyos műtéted előtt még átadtad a szülői
közösségi teendőket, nehogy ne köszönt-

sék fel a gyerekek a közeljövőben névnapjukat ünneplő tanárokat.
Szerintem a diákok közül sokan azt hitték, Te is a tantestület tagja vagy, hisz naponta velünk voltál. Nem ismertem Nálad önfeláldozóbb szülőt. Égi küldetésnek tekintetted, hogy Ákost és Bencét felneveld. Kivételes és utolérhetetlen voltál.
Amikor megtudtad a műtéted napját, elkeseredtél, hogy mi lesz akkor az év eleji
ismétléssekkel…
Készültél arra, hogy az idei Hunyadi-napon Te fogod továbbadni a pólót a legaktívabb szülőnek. Ugye megüzened majd,
kinek adjuk?
Nagyon sokan szurkoltunk tiszta szívből
Neked: a családod, egykori munkatársaid, barátok, ismerősök. Most dermedten
állunk.

Azt mondtad, a tőlem kapott angyalka vigyázott rád, ott állt a szekrényeden. Nem
értem az angyalt, miért nem óvott jobban?! Vagy éppen ezt tette…
Azt is mondtad, nincs veszíteni valód. De
a környezetednek, mindazoknak, akik ismertek, felmérhetetlen veszteség, amit
nem gyógyít be az idő.
Szeretném hinni Müller Péter szavait:
NINCS HALÁL. És nincsenek HALOTTAINK. Mindenki él, csak nem itt, hanem
ott. Tovább ment. Átköltözött. Akit szeretsz, az VAN. Szándékosan nem azt mondom, hogy akit „szerettél” – mert a szeretet nem múlik el soha. Gondolj rá, idézd
meg magadban a lényét – s ő is azt teszi
majd, mert ha valóban szeretitek egymást,
összeköt benneteket az Aranyfonál.
Tankó Lászlóné
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot szeptember 23-ig (vasárnapig)
Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340052), majd szeptember 24-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
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
8-20		
8-20
Tisza Gyógyszertár
8-15

Egyházi hírek
Római katolikus
Csütörtökön, pénteken és szerdán fél 9-kor, kedden és szombaton 18 órakor, vasárnap 11 órakor lesz szentmise templomunkban.
A XI. Egyházmegyei Ministráns Találkozó október 6-án lesz
az Egri Bazilikában.
A találkozó meghívott vendége Veres András, a győri egyházmegye püspöke.
Jelentkezni Pásztor Pascal plébánosnál lehet szeptember 26ig.

Református
Tiszaújváros
2018. szeptember 20-án, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra
lesz.
2018. szeptember 23-án, vasárnap 11 órakor kezdődik az istentisztelet. Az alkalommal párhuzamosan gyermek-istentiszteletet tartunk az imateremben.
Tiszaszederkény
2018. szeptember 23-án, vasárnap 10 órakor istentisztelet kezdődik.

Görögkatolikus
Pénteken 17.30 vecsernye. Szombaton 8.00 Szent Liturgia,
17.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, 18.00 vecsernye. Szerdán 8.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye.

Okos
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik szeptemberi sorozatunk. A megfejtéseket a
hónap végén egyben várjuk e-mailben
a kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. címre.

Gulyás József

halálának 15. évfordulójára emlékezve
Arca még mindig itt lebeg szemem előtt.
Igen most is határozottan látom Őt.
Könny szökik szemembe, hogyha Rá gondolok.
Bár tudom, álmát vigyázzák angyalok.
Rengeteg az emlék, hiányzol nagyon!
De ide már sosem térhetsz vissza, tudom.
Hiába várlak Téged, talán jobban, mint rég.
Az otthonod a végtelen csillagos ég.
Messze-messze tőlünk, hozzánk nem jöhetsz már,
Nekem is mennem kell hát utamon tovább.
Az út, melynek végén remélem találkozom Veled.
Szememben mindig élsz. Sosem feledlek.
Örökké szerető családod
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l
Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Inform Média Lapkiadó Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Inform Média Lapkiadó Kft. Debrecen l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133
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A legnagyobb organikus beruházás

Indulhat a poliol

Marcel Fasswald és Hernádi Zsolt.
A MOL és a német thyssenkrupp vezetői aláírták a
poliol üzemegységről szóló szerződéseket.
Az 1,2 milliárd euróból megvalósuló üzem kivitelezése 2018
IV. negyedévében kezdődik, a projekt a MOL-csoport történetének legnagyobb organikus beruházása, melynek köszönhetően
az egyetlen integrált poliolgyártó lesz Közép-Kelet-Európában.
Mérföldkőhöz érkezett a MOL-csoport stratégiai projektje, a poliol-beruházás. A vállalat a thyssenkrupp Industrial Solutions AG
képviselőivel aláírta a poliol üzem tervezési, beszerzési és kivitelezési feladataihoz kapcsolódó szerződéseket. A poliol az alapanyaga a
poliuretánnak, amely az ipar „svájci bicskája” szinte mindenhol hasznosítják az építőipartól a bútorgyártáson át az autóiparig, textiliparig.
Az aláírt szerződések a Tiszaújvárosban épülő poliol üzemegység teljes technológiai hátterét lefedik. Az aláírással így utolsó szakaszába lépett a MOL történetének legnagyobb organikus
beruházása. A beruházás teljes összege 1,2 milliárd euró. A beruházás erősíti hazánk és ezen belül az egész észak-magyarországi régió versenyképességét. A felépülő komplexum kapacitása évi 200 kilotonna lesz, és mintegy 200 hosszú távon fenntartható munkahelyet teremt Tiszaújvárosban. A beruházás megvalósulásával a MOL-csoport lesz az egyetlen integrált poliolgyártó Közép-Kelet-Európában.
Az üzemegység a tervek szerint 2021 második felében kezdheti
meg működését. A földmunkák és a kivitelezési feladatok 2018
IV. negyedévében indulnak.
A Magyar Kormány csaknem 12 milliárd forint beruházási támogatással és 28 milliárd forint adókedvezménnyel támogatja a
projektet, amelyet az Európai Bizottság is jóváhagyott.
- A poliol projektre vonatkozó végső beruházási döntés és a
megvalósításhoz kapcsolódó újabb szerződések aláírása mérföldkő a 2030-ig tartó stratégiánk végrehajtásában. Partnerünkkel, a thyssenkrupp Industrial Solutions-szal közösen a legfejlettebb, a leghatékonyabb és a környezetet leginkább kímélő
technológiát használjuk majd. Az új üzem nem csak a profitabilitásunkat erősíti, de belépőt is jelent a vegyipar újabb, még több
lehetőséggel kecsegtető területeire - nyilatkozta Hernádi Zsolt,
a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója.
- Az új poliol komplexum nem csak a MOL-csoport és Magyarország számára kiemelt projekt, hanem nekünk is. A már bizonyított technológiák és az innovatív megoldások ötvözésével közösen új mércét állítottunk fel a hatékonyság, a környezetvédelem és
az automatizálás terén. Várakozással tekintünk a további együttműködésre, és büszkék vagyunk arra, hogy a vegyipari üzemek
tervezésében, és a hasonló nagyberuházások kezelésében szerzett
több évtizedes tapasztalatunkkal segíthetjük a projektet. E mellett
a poliol projekttel tovább erősítjük a thyssenkrupp üzemtervezési
üzletágát is - mondta a megállapodásról Marcel Fasswald, a thyssenkrupp Industrial Solutions ügyvezető igazgatója.

Petrolkémia üzletág

A MOL-csoport 2030-as stratégiájával összhangban a féltömegcikkek és speciális vegyipari termékek irányába bővíti petrolkémiai értékláncát, így a közép-kelet-európai régió vezető
vegyipari szereplőjévé válhat. Széles körű alkalmazási lehetőségeinek köszönhetően a poliéter poliol - amely a poliuretán
habok alapanyaga - jelenti a MOL petrolkémiai fejlesztéseinek
fő irányát. Felhasználja például az autó-, az építő-, a csomagoló- illetve a bútoripar is. A MOL célja, hogy a teljesen integrált
értékláncára, legkorszerűbb technológiai eszközeire és a kimagasló szolgáltatási színvonalára építve a régióban működő poliuretán termelők stratégiai partnere legyen.

A MOL-csoport

A MOL-csoport egy integrált, nemzetközi olaj- és gázipari vállalat, budapesti központtal, mely 26 000 fős nemzetközi és dinamikus munkaerejével több, mint 30 országában
van jelen, és több mint 100 éves iparági múlttal rendelkezik.
A MOL kutatási és termelési tevékenységét nyolc évtizedes
szénhidrogén-ipari tapasztalat támogatja. Jelenleg 8 országban végez kitermelési tevékenységet, és 13 országban rendelkezik kutatási eszközökkel. A MOL-csoport négy finomítót és két petrolkémiai üzemet működtet integrált ellátási lánc menedzsment keretében Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban, kiskereskedelmi hálózata pedig közel 2000 töltőállomást számlál Közép- és Délkelet-Európa 9
országában.

Aktuális
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Tiszaújból Örösre és vissza

Felújították a felújított utat

Garanciális javítással újraaszfaltozta a sajóörösi bekötőutat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A nyáron egy úgynevezett felületi bevonatos
technológiát alkalmazva javították ki az úthibákat, ám
a beruházásra folyamatosan
érkeztek a panaszok. Egy hete újra felvonult a területre a
kivitelező.
Dolgoznak a munkagépek, épül az új út,
immár másodszor. Nyáron csinálta meg a
Magyar Közút először. A lakosság akkor
örömmel fogadta a felújítás hírét, a beruházás befejeztével azonban már nem volt
olyan nagy az elégedettség.

Bosszúság, baleset
- Ami eredetileg volt, attól biztos, hogy
jobb, ha erre volt elég a pénz, akkor ezt
kell elfogadnunk- nyilatkozta lapunknak
a felújított úton bicikliző Ivánka Tóth Attila.
Elfogadták, de a beruházásra továbbra is
sokan panaszkodtak. Az arra közlekedők
azt mondják, még rosszabb lett és balesetveszélyes. Az út kavicsos felületén biciklik és autók is megcsúsztak.
Basa Viktor a hóna alatt cipelte kerékpárját, amikor a helyszínen találkoztunk.
Egyetlen bringáját egy perc alatt tönkretette az egyenetlen talaj.
- Két hete mentem a mamához Örösről
Szederkénybe, kicsúszott alólam a bringa, könyökkel a földbe belementem, vérzett is rendesen - mutatja a sérülés helyét.
- Kilyukadt a kerekem, de nem csak én
jártam így, többen megcsúsztak már, főleg délután és estefelé, amikor kevésbé
lehetett látni a kavicsos, csúszós felületet
- mondja a fiú.
A kivitelező egy úgynevezett felületi be-

A múlt héten újra felvonult a kivitelező.
kampó, elszakadt. Véleményem szerint
elfogadhatatlan volt az út, hiába csinálták meg pár hónapja, rázott, csúszott, főleg sötétedéskor különösen balesetveszélyes volt, mert itt még közvilágítás sincs mondja Zoltán.
Nem csak az utcán, a közösségi oldalon
is gyülekeztek a háborgók. Egy nem reprezentatív felmérés szerint 20-an már elcsúsztak a kavicsos felületen, 10 embernek kára is keletkezet, 69-en jelezték,
hogy balesetveszélyes, 103-an pedig azt
javasolták, hogy húzzanak rá még egy réteget.
És húztak is. A Magyar Közút múlt csütörtökön újra felvonult a területre, hogy
felújítsa a felújított utat. A kivitelező ezúttal tökéletes utat ígér.

Kőszemcsés technológia
- Az első felújításnál egy felületbevonatos technológiát alkalmaztunk és a tech-

Ráférne a teljes felújítás a Kesznyétenbe vezető út ezen szakaszára is.
vonatos technológiával dolgozott, mely
során követ szórnak a bitumen tetejére,
amit két-három nap alatt beledöngölnek
az autók és így egyenletes lesz a felület.
Erre az időre kirakják a sebességkorlátozó táblát is, mert ilyenkor nagy a kavicsfelverődés esélye és a csúszásveszély.
- Én az első felújítás óta nem járok erre,
nem megyek rá erre az útra, attól többet ér
az autóm, mint hogy kavicsokkal összekarcoljam. Örösön lakom, a városba jövök dolgozni, ám Szöged felé kerülök azóta. Amikor kitették a sebességkorlátozó
táblát, az előttem haladó felverte a kavicsokat a szélvédőmre, két helyen is megsérült, azóta zörög a kipufogómnál a hővédő lemez, valószínű, hogy kavics ment
közé, de ezt még nem nézettem meg. Elég
drága volt a felnim, nem akarok újra rákölteni az út okozta újabb kár miatt. Bár
most újra megcsinálták, de akkor sem jövök erre - mondja Vincze Klaudia.
Mező Zoltán is pórul járt az új úttal. Kerékpárjával anyagi káros balesetet szenvedett.
- A váltóm szétment, leesett, a kerék mehet a kukába, meg két nadrágomnak is

nika ördöge jelentkezett. A bitumenemulzió szórógép fúvókái eldugultak, amit ott
a helyszínen nem vettek észre a kivitelezők. Ezért lehetett látni korábban a felületen csíkos kőlerakódásokat, tehát nem a
teljes felületen tapadt meg a kő, az emulzió. Ezt kellett kijavítani a múlt héten
csütörtökön és pénteken. Ez gyakorlatilag garanciális javítás keretében történt
meg, amely során még egy réteg felületi
bevonat került a burkolatra, ami most már
úgy néz ki, hogy nagyon jól sikerült. Ez a
felületi bevonatos technológia egyébként
egy régen nagyon sokat alkalmazott technológia, amit mostanában méltánytalanul
hanyagolunk, pedig egy viszonylag jó minőségű burkolatra kerülve hosszú-hosszú
évekre megóvja a meglévő burkolatot és
megakadályozza az újabb burkolathibák
kialakulását, ezért szeretjük ezt alkalmazni. Sajnos keveset csinálunk ilyet a megyében, forráshiány, illetve a közlekedők
tiltakozása miatt is, ugyanis ez egy olyan
technológia, amire követ szórnak a bitumen tetejére és ez két-három napig rajta kell, hogy legyen a burkolaton. Ilyenkor nyilván kavicsfelverődés keletkezik,

Basa Viktor
jobban csúszik a burkolat, néha betörnek
az autók szélvédői is, ha nem tartják be
a KRESZ előírásait, hiszen erre az időre
ki van helyezve a sebességkorlátozó tábla, és az előzési tilalom is. Tudomásunk
van róla, hogy az örösi bekötőúttal kapcsolatban is voltak ilyen negatív hangok,
de már túl vagyunk mindenen, és úgy néz
ki, hogy nagyon jól sikerült a burkolat.
A csúszások egyébként azért vannak, voltak, mert a munkálatok után két-három
nap múlva tudja csak a seprőgép leseperni a burkolat felületéről a meg nem tapadt
követ, és addig, amíg ott vannak a burkolatfelületen a mozgó kőszemcsék, addig
sajnos csúszik. Múlt pénteken már leseperték az utat és nagyon szép felület alakult ki, a héten a padkán lévő követ is elviszik a kivitelezők, és akkor visszaáll az
eredeti állapot - tudtuk meg Peiker Tamástól, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
megyei igazgatójától.
Az újra felújított úton továbbra is nagy a
forgalom. Újra örülnek az arra közlekedők, ám nem mindenki optimista.
- A múlt héten igaz megcsinálták újra, végigmentem rajta, egy hajszálnyival jobb,
csak az a baj, hogy amint a 35-ösön baleset lesz, erre terelik majd a forgalmat, a
kamionokkal együtt, azok pedig gyorsan
szét fogják verni ezt az utat - mondja Mező Zoltán.
A Tiszaújvárosból Sajóörösre kivezető út
is toldozott foldozott, akárcsak egy pecsvörk terítő, igaz ez az út már az önkormányzaté. A kátyúkat, ahogy kialakul, télen, nyáron rendszeresen betömik,- lakossági jelzésre is - de nem csak színkülönbség hanem szintkülönbség is van az aszfalton. Az autósok kerülgetnek, a biciklisek rázkódnak, és a csapadék is megáll
egy-két szakaszon, egy nagyobb eső után.
Az önkormányzatnak két éve már terve is
van a teljes felújításra, ám az állami elvonások miatt a terv egyelőre a fiókban
marad - tudtuk meg Vismeg Monikától, a
Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály osztályvezető-helyettesétől.
berta

Sport plusz

4. oldal

Győztesek nyilatkoznak

Világbajnoki arany óriási futással

Magyar idő szerint múlt
szombaton éjszaka a tiszaújvárosiak kiválósága, Lehmann Csongor tiszteletére játszották el a Himnuszt
az ausztráliai Gold Coast-on
megrendezett triatlon világbajnokság junior korcsoportos eredményhirdetésén.
- Tavaly, a rotterdami világbajnokságon
is éreztem, hogy akár dobogón is végezhetek, ám akkor leginkább a rendkívül
zord időjárás miatt a 7. helyig jutottam
- fogalmazott még Ausztráliában Lehmann Csongor. - Emellett a 2017-es és
az idei junior Eb-n megszerzett bronzérem is önbizalmat adott, hogy bizakodva
várjam az idei világbajnokságot. A felkészülés során mindent a vb-nek rendeltem
alá. Ifjúsági olimpiai ezüstérmes bátyámmal, Bencével és a többiekkel nagyon keményen edzettünk. A Gold Coast-on rám
osztott 4-es rajtszám már egy kicsit a figyelem középpontjába állított. Ezt éreztem azon is, hogy a verseny előtti estét
doppingvizsgálaton kellett töltenem, ami
természetesen megismétlődött a verseny
után, ezúttal az eredménynek köszönhetően.

Tengerből a csúcsra
- Az úszás viszonylag hullámos tengeröbölben volt, ahol az apály miatt a sodrással, a nagy oldalszél miatt az oldal-hullámokkal kellett számolni, ennek megfelelően rajthelyet választani. Érdekesség, hogy ahogy beálltam, az utánam beszólított európai vetélytársaim mind mellettem igyekeztek helyet foglalni maguknak. Az úszás során az első néhány kartempóval leverték a szemüvegemet és az
úszósapkámat. A szemüveget visszaigazítva visszaúsztam az elsőkre, majd innen
viszonylag „nyugodt” úszás következett
bójakerüléssel a depóig. Az 5-6. helyen
értem partot, majd gyors depózás után,
mintegy tízen próbáltunk eltávolodni az
üldözőktől, egy-két új-zélandi versenyző pedig tőlünk akart megszökni. A tavalyi Európa-bajnok vezetésével a táv felénél felért ránk az üldözőboly, így 30 tagúra duzzadt a csoportunk. Akciódús kerék-

246 km vár rá

Újra a Spartathlonon

Rácz Róbert tavaly a harmadik legjobb magyarként ért célba.

Csongor és földijei.
pározás után bolyunk szakadozva ért a
depóba, nekem az első négy között sikerült letenni a kerékpárt, innen futottam ki
az 5 km-re. Gyors kezdés után a futás első körében két francia és egy német vetélytársammal négyen maradtunk az élen.
2,5 km-nél éreztem, hogy ellenfeleim „elgyengülnek”, ekkor rátettem egy lapáttal, gyorsítottam, amit már nem tudtak átvenni. A végén több mint 20 mp előnnyel
értem célba, így még ünnepelni is volt
időm. Az első öröm után hamarosan találkoztam a „földijeimmel”, Márkus Gergővel, és az operatőrként ott lévő Pásztor Krisztián is gratulált az eredményhez,
aztán sok mindenki más. Nagyon örülök,
hogy sikerült elérnem a célomat, dobogóra álltam, annak is a legmagasabb fokára,
ami külön ajándék. Mindenkinek köszönöm, aki hozzá segített ehhez a fantasztikus sikerhez! Figyelemre méltó: 2009ben az ugyanitt megrendezett vb-n a spanyol Mario Mola, a jelenlegi felnőtt világbajnok állt a junior világbajnoki dobogó tetején…

Kemény táborozás
- Az egész 2018. évi felkészülést és versenytervet a vb, illetve a további fejlődés jegyében állítottuk össze - mondta
Lehmann Tibor, a Tiszaújvárosi Triatlon
Klub elnök-vezetőedzője, a Magyar Tri-

atlon Szövetség szakmai alelnöke. - Célunk az volt, hogy miután tavaly Csongor
az európai junior ranglista élén végzett,
illetve az Eb-n érmet szerzett, és vb-n is
az elitben végzett, „elhagyjuk” a junior
mezőnyt, és a felnőttek között versenyzünk. Ez meglehetősen sikeresen ment,
melyet Európa-kupa győzelem, világkupa döntőbe jutás, Bundesliga-dobogó bizonyított. Az idei junior Eb-bronz már
egy kicsit csalódást jelentett neki, de már
ott is látszott, hogy nehezen lehet zavarba
hozni a juniorok között. Rendkívül jó csapatban tudott dolgozni - a téli és tavaszi
edzőtáborokban társa volt testvére, Bence, illetve a Sinkó-Uribe fivérek, Aurél és
Ábel, valamint időnként a válogatott többi versenyzője is. A közvetlen vb-felkészülést egy hónap magaslati edzőtáborozás jelentette a Pireneusokban, szokásos helyünkön, a Francia Olimpiai Edzésközpontban. A táborban nagyon komoly
munkát végeztek el, talán soha még ilyen
keményet. Először szakítottuk meg a tábort versennyel - a székesfehérvári Európa-kupán indultak augusztus végén ez látszott is az ottani eredményen (11.),
de a versenyterhelés olyan inger volt, ami
kellett ehhez a világbajnoki sikerhez. A
8 órás időeltolódással járó átállást kiszámolva, egy nap otthon tartózkodás után
utaztunk Ausztráliába, ahol a jelek szerint
minden a legjobban sikerült.
SZIS

Béke Kornél eligazolt

Egy új kezdet lesz Pesten

Béke Kornél a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület élsportolója
új klubhoz igazol. Egyetemi
tanulmányai miatt egy ideje már Budapesten tölti mindennapjait, így várható volt,
oda kell idővel áttennie székhelyét. Ez most jött el. Ennek
apropóján beszélgettünk a
többszörös korosztályos magyar- és világbajnok sportolóval.
- Melyek a legszebb emlékek, amelyek a
nevelőegyesületedhez kötnek?
- A legszebb emlékeim talán a legelsők is,
amikor idekerültem a TKKSE-be az akkori csapathoz, ahol Betlenfalvi István
lett az edzőm. Én voltam akkor a legfiatalabb, és élveztem az idősebb kajakosok társaságát. Mindig jó hangulatban teltek az edzések, sokat nevettünk. Sütögettünk a Tisza parton, többször bent aludtunk a csónakházban. Ezek az élmények
fontos szerepet játszottak abban is, hogy
megszeressem a kajakozást és a kintlétet
a Tiszán. Nem utolsó sorban, ha nem próbáltam volna meg akkor felvenni a többiekkel a versenyt és nem sikerül rajtuk keresztül egyre feljebb lépnem, talán most
nem tartanék ott, ahol.
- Mi az az eredmény, amire a legbüszkébb
vagy?
- Nehéz választani egy olyan eredményt,
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Pestre evezett.
amire a legbüszkébb vagyok, ugyanis ide
sorolnám az ifjúsági világbajnoki győzelmemet K2 1000 méteren 2015-ben, azt,
hogy 2013 óta zsinórban minden évben
tagja vagyok a magyar válogatottnak, valamint 2016-ban Mayer Keánnal kiérdemeltük a Héraklész-díjat, ami Magyaroszág legnagyobb utánpótlás korú elismerése. Mindháromra kiemelten büszke
vagyok, de bízom benne, hogy a jövőben
sikerül további kiemelkedő eredményeket bezsebelni.
- Hogy jött most ez a váltás, ez a fejlődés elkerülhetetlen velejárója, vagy más
az ok?

- Sok dolog játszott közre abban, hogy
ez a váltás bekövetkezzen. A legfontosabb tényező az én hosszú távú fejlődésem, amihez egy stabil csapatra van szükségem. Ezért gondoltuk jó döntésnek,
hogy már az őszi alapozást a KSI csapatában kezdjem meg Budapesten. Emellett
elkezdtem a Testnevelési Egyetem sportszervezés szakát, így a sport és az iskola
párosa jelentette a két fő okot a váltásra.
- Mit vársz az új helytől, klubtól?
- Az edzőmmel és édesapámmal mérlegeltük, hogy a fejlődésem szempontjából
melyik lenne az a csapat, ahol a legjobb
helyem lenne, és a KSI mellett tettük le
a voksunkat. Ez egy fiatal, körülbelül velem egy idős csapat, számos ifjúsági világbajnokkal, és egy eredményes közös
munkával akár a 2020-as tokiói vagy 24es párizsi olimpiára is odaérhetünk.
- De gondolom, nem szakítod meg a kapcsolatot a nevelőegyesületeddel sem.
- Természetesen marad kapcsolatom a
TKKSE-vel. Tervezem, hogy gyakran
meglátogatom az egyesületet, az ott folyó
munkát. Az egyesület történetében először örökös tagságot kaptam. Tiszaújvárosra és a TKKSE-re mindig otthonomként fogok tekinteni, a helyre, ahol versenyszerűen kezdtem el űzni ezt a sportágat, és pályafutásom első nagy sikereit értem el utánpótlás korosztályban. Mindig
szívesen fogok ide visszatérni.
borza

A Sajóörösön élő Rácz Róbert tavaly a 3. legjobb magyarként a
62. helyen végzett a Spartathlonon. A 246 km-es távot 30 óra,
48 perc és 56 másodperc alatt futotta le. A Spartathlon története
az ókorba nyúlik vissza, egy futár tette meg először gyalog másfél nap alatt az Athén-Spárta utat, majd vissza is ment. Az ő tettét ismétlik meg a futók 1983 óta, Athéntól Spártáig. Róbert tavaly indult először az ultramaratonon, idén újra rajthoz áll. A
mezőnyben 26 magyar fut majd, a verseny szeptember 28-án
reggel 7 órakor rajtol.

Futás a tizennyolcadik emeletre

Pauska verhetetlen

Jogos a gratuláció, Pauska Krisztián sokadszor volt a legjobb.
Fotó: Dojcsák Dávid c. tű. szds.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság idén is megrendezte a megyei szintű tűzoltó lépcsőfutó bajnokságot. Az abszolút győzelmet – immáron sokadszor Pauska Krisztián, a tiszaújvárosi FER Tűzoltóság dolgozója szerezte meg.
A versenyre az igazgatóság, az alárendeltségébe tartozó katasztrófavédelmi kirendeltségek és hivatásos tűzoltó-parancsnokságok, valamint a felügyelete alatt álló főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságok állománya nevezhetett. A Szentpéteri kapu
70. szám alatti, húszemeletes épületnél kijelölt rajtvonalhoz álló versenyzők feladata az volt, hogy teljes védőfelszerelésben,
légzőkészülék használatával minél rövidebb időn belül felfussanak a tizennyolcadik emeletre. A versenyzők a 2018. évi megyei lépcsőfutó bajnoki címért küzdöttek, közülük a legjobbak
képviselhetik megyénket szeptember 22-én az országos lépcsőfutó versenyen.
A 35 év felettiek kategóriájában Pauska Krisztián (FER Tűzoltóság, Tiszaújváros) végzett az első helyen, a második az ugyancsak a tiszaújvárosi FER Tűzoltóságon dolgozó Szabó István
lett. A verseny abszolút győztesének felajánlott díjat is Pauska
Krisztián érdemelte ki.

Jótékonysági futóverseny

Hogy mások is
túlélhessék!

Fuss, hogy mások is túlélhessék! - e mottóval szervez jótékonysági futóversenyt a Magyarországi Légimentésért Alapítvány október 28-án vasárnap, melynek bevételét mellkas-kompressziós gép és ultrahang vásárlására fordítják. A
nevezés már elindult és egészen október 21-ig várják a jelentkezőket (helyszíni nevezésre nincs lehetőség). 9 órakor rajtolnak majd a családi sétára indulók, 9.30-kor a 3, illetve az 5
km-es távra nevezők, egy órával később pedig a 12 km-t futók. A távokon két helyen és a célban is lesz frissítőállomás,
a célba érkezők egyedi befutóérmet és emblémázott pólót is
kapnak majd, a kategóriák legjobbjait külön díjazzák. A nevezési díj 5000, 6000, illetve 7000 forint a különböző távokon, de van lehetőség támogatói jegy vásárlására is. További
részleteket, és folyamatosan frissülő információkat a verseny
facebook oldalán olvashatnak. https://www.facebook.com/
events/245236319450079/
fp

Gasztrokultúra
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Kézműves édességekkel és kézműves szépségekkel megrakott standok mögött álltak a vendég hajdú települések a kézművesek utcájában. Hajdúdorog,
Hajdúnánás és Polgár lakossága nem csak portékáját
hozta el, hanem kultúráját és gasztronómiai tudását is
a negyedik Hajdúk a szigeten fesztiválra.
A színpadon táncoltak, zenéltek a településeken működő
amatőr csoportok, az üstök mellett pedig hatalmas kondérokban főztek, kóstoltak is kínálták az arra járókat.
A rendezvényt Bráz György polgármester e szavakkal nyitotta meg.
- Nem olyan régen voltunk itt együtt a halászléfőző
fesztiválon, most újra itt vagyunk együtt, de nemrégiben, augusztus 20-án ünnepeltük Tiszaszederkény
750 éves évfordulóját is. Ez a rendezvény is Szederkényben gyökerezik, ez adta az ötletet, hogy évről-évre találkozni kellene itt a hajdúknak. Szederkényben is anno hajdúk települtek le, és bár iparváros vagyunk, mégis immár negyedik alkalommal vagyunk itt együtt az ősi hajdúgyökerekkel rendelkező
településekkel, éppen ezért ez a mai nap a barátságról is szól - mondta a polgármester.

Szomszédok
Tóth József, Polgár polgármestere és Csige Tamás,
Hajdúdorog polgármestere is a fesztivál visszatérő
vendégeiként szóltak a szigetre érkezőkhöz.
- Nem először és nem is utoljára teszünk eleget a
meghívásnak. Büszkék vagyunk a gyökereinkre,
amit az is jelképez, hogy a városunk főterét is Bocskai lovasszobra díszíti. Ma egy szeletet idehoztunk
önöknek a városunkból - mondta Csige Tamás.
- A siker mögött mindig valami titkot sejtünk, pedig
a siker mögött mindig munka van - ezt már dr. Juhász
Endre, Hajdúnánás alpolgármestere mondta, aki szerint ez a tiszaújvárosi közös rendezvény olyannyira
beépült a köztudatba, hogy várják is az ott élők. Az
alpolgármester egy viszontlátogatásra is meghívta a
vendéglátókat.
A legnagyobb apparátussal a polgáriak vonultak ki,
három sátrat is állítottak, ahol polgármesterük kíséretében fogadták a hozzájuk érkezőket. Míg a színpadon amatőr csoportjaik táncoltak, addig a szabadtéri konyha hajdú mesterei több fogást is kínáltak ebédidőben.
- A polgári művelődési házból jöttünk három csapattal, fellépünk és főzünk. Birkának gyújtottunk alá,
pincepörköltet és pusztapörköltet főzünk, ezek hagyományos pusztai ételek, krumpli, sertéshús, egy

kis füstölt hússal megspékelve. Megebédelünk, de el
is adjuk kóstolójegyre - mondta Gál Zoltánné.
- Ez a rendezvény nekünk nagyon profilba vág, hiszen Polgár hajdú település. Szeretettel veszünk részt
minden évben, mindig van újításunk, már ami az
egytálételünket illeti. Most is valami babgulyásos étket főznek a lányok, meg négykolbászos lecsót, amit
mindig elkészítünk, minden évben - nyilatkozta Mecsei Dezső. - Az édesszájúaknak kapros túrós lepényt
kínálunk desszertnek, a sós ízek kedvelőinek lepcsánkát, tócsnit sütünk. Ki, hogy ismeri. A vendéglátás fontos ezen a rendezvényen, készültünk is, sós
desszerttel a birkapörkölt után, de aszalt szilvát is kínálunk. A szilva Polgáron termett és ott is aszaltuk,
tisztítás, válogatás után az aszalógépben.
A kesznyéteni templom javára jótékonysági palacsintát ehettünk és vehettünk, hiszen akinek adtak,
az maga is adott adományt a felújításra gyűjtőknek.
A hajdúnánásiak kecskegulyást főztek, biozöldségekből, melyhez minden hozzávalót a tangazdsaságukban
szedtek - tudtuk meg Porkolábné Tóth Zitától.

Vendéglátók
Tiszaújváros intézményei, cégei is kivonultak a Tisza-szigetre, együtt főztek, mulattak ezen a napon.
- Mi a termálfürdőből jöttünk csapatostól, toroskáposztát főzünk szabolcsi módra. Azt hiszem az üstünk önmagáért beszél, már teljesen üres, bízom benne, hogy jó volt, mert elfogyott gyorsan a 120 főre
készült ételünk. A barátság jegyében ajándékkóstolót is kaptunk a szomszédoktól, az egyik hajdú-bihari csapattól - mondta Bodó Csaba.
A Derkovits Művelődési Központ barátfülét kínált,
kettesével, mivel az embernek is két füle van. Tavaly
mini krumplilángost vasaltak és árultak, most ezt a
szilvalekváros krumplis finomságot, melynek receptjét Füredi Zsuzsától meg is kaptuk és közkinccsé is
tesszük.
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ több
száz főre készítette szombati menüjét, melyet ebédjeggyel bárki megkóstolhatott. Stílszerűen pásztortarhonya volt vegyes vágottal és hozzá kakaós csiga.
A hazai kézműves termékek, élelmiszerek bemutatója mellet vidám felnőtt versenyekre nevezhettek a
szigetre érkezők, de volt terelőkutyás bemutató és sólyomröptetés, íjászat és csónakázás, népi mesterségek bemutatója, a gyerekek pedig népi játszóházban
próbálhatták ki nagyanyáink fajátékait.
berta

Szilvalekváros barátfüle
A szilvalekváros barátfüle olcsó, egyszerű, laktató és
nagyon finom régi népi étel.
Hozzávalók:
1 kg sárga burgonya
kb. 30 dkg finomliszt
1 db tojás
5 dkg vaj
2 kanál zsír
25 dkg zsemlemorzsa
25 dkg kemény szilvalekvár
kb. 10 dkg kristálycukor
porcukor
vaníliás cukor
fahéj

Héjában megfőzzük a burgonyát, enyhén sós vízben.
Még forrón megtisztítjuk és áttörjük. Amikor kihűlt,
hozzáadjuk a lisztet, a tojást és a vajat, pici sóval ízesítjük. Könnyen nyújtható tésztává gyúrjuk, kb. fél cm
vastagra elnyújtjuk és szaggatóval korongokat szakítunk ki belőle. Közepükbe szilvalekvárt teszünk, kettéhajtjuk és a széleket villával összenyomkodjuk. Adagonként sós, lobogó vízben kifőzzük. Amikor feljöttek
a barátfülék a víz tetejére, már nem szabad sokáig főzni,
egy-két perc múlva kiszedhetjük. Szűrőkanál segítségével hideg vízbe rakjuk, majd lecsepegtetjük és a kristálycukorral ízesített zsemlemorzsában meghempergetjük. Fogyasztás előtt ízlés szerint meghintjük vaníliás-fahéjas porcukorral.
Jó étvágyat kívánunk hozzá!
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Rendezvények

2018. szeptember 20.

2018. szeptember 20.

Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
Derkovits Művelődési Központ

Derkó MiniGaléria
„Textilből készült alkotások” - Galambosi Gabriella képzőművészeti kiállítása
Helyszín: aula és félemelet
Látogatható: szeptember 28-ig.
Városi Kiállítóterem
„Előre – Látás” – feLugossy László képzőművész, performer
kiállítása
Helyszín: Barcsay tér 2-4.
Látogatható: szeptember 25-ig

Hamvas Béla Városi Könyvtár

A Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert – kamarakiállítás
A kiállítás október 24-ig látható.
Szeptember 25. (kedd)
Városunk közlekedése – kamarakiállítás
A kiállítás november 19-ig látható.
Szeptember 21. (péntek) 17.00 óra
HAMVAS MOZAIKOK
„A könyv: nagyítóüveg” - gondolatébresztő beszélgetés felnőtteknek
A magunkban hordott kétségekről…
A beszélgetést vezeti: Kázsmér Ágnes fejlesztő biblioterapeuta
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Szeptember 25. (kedd) 16.30 óra
Családi játszóház
Őszi ablakkép és baglyos ceruzatartó készítése.
Helyszín: a Gyermekkönyvtár
Belépődíj: 300 Ft
Szeptember 26. (szerda) 10.00 óra
Lelki fitnesz várandósoknak és kisgyermekes anyukáknak
Változó apai szerepek – vagy mégsem?
A beszélgetést vezeti: Ujjné Tellér Gabriella könyvtáros, fejlesztő biblioterapeuta
A beszélgetés közben a babáknak lehetőségük van közösen
játszani.
Helyszín: a Gyermekkönyvtár

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

Szeptember 21. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek.
Szeptember 25. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit
A Tiszaújvárosi Értéktár Testület és a TSC Természetjáró
Szakosztálya szeretettel várja a kicsiket és nagyokat az Értékséta a természetben című rendezvényére.
Időpontja: 2018. szeptember 22.
Az indulás: 9.00 óra
A gyülekezés helye: Helytörténeti Gyűjtemény, Tiszaújváros,
Széchenyi u. 37.
A túra végállomása a „Villa Scederkyn” Tájház.
A túra maximális létszáma 30 fő
A részvétel ingyenes
A túra során megismerkedhetünk a gát történetével és az ártér élővilágával. Kalauzaink a túra során Soós Gábor, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre és dr. Kákóczki Balázs muzeológus.
A túrára Kitka Zsuzsa testületi titkárnál lehet jelentkezni személyesen a Hamvas Béla Városi Könyvtárban, illetve az ertektar@tujvaros.hu e-mail címen, vagy a 49/542-007-es telefonszámon.

A Tisza TV műsora

Szeptember 20., csütörtök
9:00 Héthatár: Indul a poliol-beruházás - Út Sajóörösre - Jubiláló nagycsécsi templom - Óvodai évkezdet - Autómentes
nap előtt - Kosárlabda - Évadzáró horgászverseny
9:15 Hétről-Hétre: Lehmann Csongor világbajnok! - Hajdúk a szigeten - Manézs színházi szemle - Közelmúlt - Kézilabda-nosztalgia - Labdarúgás (A műsor a szerdai adás ismétlése)
Szeptember 26. szerda
18:00 Héthatár: Autómentes nap - Pro Urbe Klub a Jabilban
- Kezdődik a csütörtöki töri - Karbantartják a fürdőt - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Manézs színházi szemle - Közelmúlt Sport
Utána: Egészség(L)esen: Hogy készülnek az akadályfutók? Mindent a körömgombáról
Szeptember 27., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: A szerdai adás ismétlése
Utána: A testületi ülés ismétlése

Kultúra

7. oldal

Kiállítás a nyeremény

Nemzetközi
elismerés
A Ver-Deco Művészeti Kör nemzetközi képzőművészeti pályázatán vett részt a tiszaújvárosi amatőr festőművész, Kapczár
Klára. Az alkotó egy pályaművet nyújtott be, melyet a zsűri elismerő oklevéllel díjazott. Emellett Klára elnyerte, hogy a jövő év
elején a budapesti Kuti Galériában kiállítják versenymunkáját.
A gödöllői királyi kastélyban tartott díjátadó gálán a pályázat fődíját egy indonéz alkotó, Maharani kapta.

Művészeti toborzó
A Derkovits Művelődési Központ művészeti csoportjai új tagok jelentkezését várják!
Az ifjúsági mazsorett csoportba 10 éves,
a gyermek csoportba 3-4 éves kortól várja Bognár Imre mazsorettoktató a tánc és
botforgatás iránt érdeklődő lányokat!
A Kisbocskor Néptáncegyüttes 7-9, a
Pántlika Néptáncegyüttes pedig 10-13
éves korú, táncolni, énekelni szerető lányokkal és fiúkkal bővítené tagjai létszámát. A vidám hangulatú csapatban az intenzív mozgást, a sikeres fellépéseket, a
hagyományok elsajátítását Losonczi Benjámin Róbert garantálja.
A Derkovits Fúvószenekar utánpótlás

csoportja zenei előképzettséggel rendelkező gyermekeket és fiatalokat hív 10-11
éves kortól, hogy csatlakozzanak hozzájuk. Aki a közös muzsikálás élményére
vágyik, itt a helye! Zenekarvezető: Arnóczky Zoltán karnagy.
A 8-10 éves korú, kézművesség iránt érdeklődő gyerekek a Százszorszép Kézműves Szakkörben ismerkedhetnek meg a
gyöngyfűzés, csuhéfonás, hímzés fortélyaival és a tárgyalkotás örömeivel Füredi Zsuzsanna népi játék és kismesterség
oktató segítségével.
A Bokréta Citerazenekar 8 éves kortól
hívja egy családias hangulatú csapatba
azokat, akiket érdekel ez a ma már igen

ritka, de annál szebb népi hangszer, a zenei hagyományok ápolása, őrzése. Művészeti vezető: Oláh Dezső.
A Tiszavirág Foltvarró Kör olyan tagokkal bővítené a csoportját, akik jártasak a
varrásban és egy jó kedvű, összetartó közösségben szívesen elsajátítanák a különböző foltvarró technikákat, melyek segítségével szép és hasznos tárgyakat készíthetnek saját maguk és családjuk örömére.
A csoport vezetője: Mag Kálmánné.
Bővebb információ kérhető a Derkovits
Művelődési Központban személyesen,
vagy a 49/542-005-ös telefonszámon.

Pálinkamustra

A mustra célja: A házi fogyasztásra főzetett pálinkák/párlatok
megmérettetése, a minőségi pálinka, mint hungarikum népszerűsítése.
Nevezési feltételek:
- ½ l minta lezárt üvegben
- Egy személy maximum 3 mintával nevezhet
- Nevezési lap kitöltése mintánként (Nevezési lap tartalma:
nevező neve, pálinka/párlat gyümölcs fajtája, főzés éve, alkohol fok, érlelési mód (hordós, ágyazott- friss gyümölcsre
vagy aszalványra)
- A minta minden jogszabálynak megfelel! (Esetleges ellenőrzés esetén a nevezőnek kell igazolnia a pálinkafőzés körülményeit.)
- Nevezési díj nincs!
A minta leadási határideje: 2018. október 5. (péntek) 12.00
óra
A minta leadási helyszíne: Tiszaszederkényi Művelődési Ház
– Mátyás Edina művelődésszervezőnél.
A pálinkák versenyeztetése a Szüreti mulatság rendezvényen
zajlik 2018. október 7-én (vasárnap) 12.30 órai kezdéssel.
Eredményhirdetés: 2018. október 7. 15.30 óra

Hirdetmények
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Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2018.
szeptember 27-én, csütörtökön
10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.
Az ülés napirendi pontjai:
Zárt ülés:
1. Javaslat állami kitüntetések adományozásának kezdeményezésére
2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” adományozására
3. Javaslat háziorvosi praxisjog elidegenítéséből adódó feladatok végrehajtására
4.Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatalára

Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 4/2018. (II.23.)
önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a város közművelődési és közgyűjteményi feladatairól és ellátásának
feltételeiről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
3. Javaslat a közterületek használatának
rendjéről és a településtisztaságról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
4. Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntésekre
5. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-

zat 2019. évi fordulójához történő csatlakozásra, valamint a pályázatok elbírálási
szempontrendszerének módosítására
6. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévő szociális bérlakásokkal és szolgálati jellegű lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
7. Javaslat a képviselő-testület mellett
működő Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság tagjának megválasztására
8. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti, illetve egyéb beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására
Kérdések

Október 1-jétől változik a forgalmi rend
Tiszaújváros önkormányzata - mint Tiszaújváros közútjainak kezelője - felülvizsgálta a Kertváros és a Tisza-part városrészek lakó-pihenő övezeteiben kialakított,
valamint a 35. sz. főút - Örösi út kereszteződésében a kerékpárosok elsőbbségét
biztosító jelenlegi forgalom rendet és az
alábbi változtatásokról döntött.
A Kertváros Bethlen Gábor, Lévay József, Örösi, Szent István utcák, Margit sétány által határolt területén, mivel
rendszeres ügyfélforgalommal rendelkező közintézmények találhatók, valamint
az utcák jelenlegi alá-fölérendeltségének
megtartása célszerű, a terület lakó-pihenő
övezeti jellege megszűnik.
Intézkedés történik a Margit sétányon és
a Szent László utcán a lakó-pihenő övezet megszüntetésére, mivel mindkét oldalon járda van. A Zita, Izabella, Krisztina,

Sarolta utcákban és az Erzsébet téren a lakó-pihenő övezet megszűnik és járda hiányában 30 km/h-ás sebességkorlátozott
zóna lesz kijelölve.
A Bethlen Gábor, Babits Mihály, Lévay
és Sajó utcák által határolt övezeten belül nincs szükség változtatásra. A lakó-pihenő övezet fenntartása a terület kizárólagos lakójellege miatt indokolt. A Bethlen
Gábor és a Vörösmarty utcák nem tartoznak a lakó-pihenő övezetbe, teljes hosszban 30 km/h-ás sebességkorlátozás van
érvényben.
Tisza-part városrészben a Verebély László utcán jelenleg 30 km/h-ás sebességkorlátozás van érvényben, a többi terület lakó-pihenő övezet kijelölésű. Az utcák jelenlegi alá-fölérendeltségének megtartása célszerű, így a lakó-pihenő övezet jelleg megszűnik és a városrész egységesen

30 km/h-ás sebességkorlátozott zóna lesz.
Az Örösi út kereszteződésében a 35. sz.
főúttal párhuzamosan haladó kerékpárút a jelenlegi forgalmi rend szerint - „Állj!
Elsőbbségadás kötelező” táblával védett a közúti forgalommal szemben. Ez a
forgalmi rend a főútról az Örösi útra beforduló járművek kötelező megállásával nagymértékben zavarja a főút forgalmát. Mivel a kerékpárút városi szakaszának további három csomópontjánál sincs
a kerékpárosoknak elsőbbségük, ezért indokolt e csomópont esetében is a forgalmi
rend megváltoztatása, vagyis a kerékpárosok elsőbbségének megszüntetése.
Kérjük a közlekedés minden résztvevőjét, hogy a változtatások figyelembevételével közlekedjenek óvatosan és balesetmentesen.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szünidei gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a
gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek
életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei
gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg
főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl, az önkormányzat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendeletének 9. § (1) bekezdése alapján, természetbeni ellátásként
a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt gyermekeken kívül a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon alap- vagy középfokú köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel,
vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen bejelentett
tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés az őszi szü-

netben valamennyi, azaz 3 munkanapon
(2018. október 29., 30., 31.), a téli szünetben valamennyi, azaz 3 munkanapon
(2018. december 27., 28., 2019. január
2.), a tavaszi szünetben valamennyi, azaz
2 munkanapon (2019. április 18., 23.) keresztül a Központi Étteremben (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), vala-mint a
Tiszaszederkény városrészben élők esetében az Esély Napközi Otthonban (3580
Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető
igénybe.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében
a déli meleg főétkezés helyben történő
elfogyasztással biztosított. Amennyiben
az étel helyben történő elfogyasztását a
gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte akadályozza, a részére biztosított étel
elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, törvényes képviselő
által megbízott személy számára lehetővé kell tenni.
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes
képviselők figyelmét, hogy a gyermek
előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte esetén az étel, ételhordóban történő elviteléhez igazolás benyújtása szükséges, illetve a szülő, más törvényes képviselő által meg-bízott személy számára az elvitel csak írásbeli meghatalmazás alapján
lehetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, melynek be-

nyújtási ha-tárideje az őszi szünetre vonatkozóan 2018. október 26., a téli szünetre vonatkozóan 2018. december 21., a
tavaszi szünetre vonatkozóan 2019. április 17.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Ügyféltájékoztató helyisége (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (3580
Tiszaújváros, Bocskai u. 33., kedden és
csütörtökön 9.00-13.00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása
személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I. em. 114. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út
7.) lehetséges.
A nem hátrányos helyzetű, 16. életévét
betöltött gyermek esetén a nyilatkozathoz iskolalátogatási igazolás becsatolása
szükséges.
Ha a szülő/törvényes képviselő a gyermek számára a szünidei gyermekétkeztetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő takarító munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel
határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (visszaigazolás megléte)
• egészségügyi alkalmasság
Feladatok:
• Szobák, öltözők, irodák, folyosók, mellékhelyiségek takarítása.
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény

a közalkalmazottak jogállásáról, valamint
annak végrehajtásáról szóló 77/1993.
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011.
(XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Egy havi munkaidőkeret.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet,
• önéletrajzot,
• bizonyítvány másolatot,
• erkölcsi bizonyítványt,(visszaigazolás
megléte)

• a borítékon fel kell tüntetni az 100247/2018. számot.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. 09. 26
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
09. 27
Az állás betölthető: 2018. 09. 28.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet. Cím: 3580. Tiszaújváros,
Bethlen Gábor u. 7. Telefon: 06-49/548308 vagy 06-49/548-383
Kósa-Tóth Zoltán igazgató

Takarító munkakör

2018. szeptember 20.

Változott
az ügyfélfogadási rend
Tiszaújvárosi Járási Hivatal Kormányablak
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.)
Ügyfélfogadás 2018. augusztus 6-ától
Hétfő:		
07:00 – 17:00
Kedd:		
08:00 – 14:00
Szerda:
08:00 – 17.00
Csütörtök:
08:00 – 18:00
08:00 – 14:00
Péntek:		

Hulladékudvar másképp

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy 2018. október 01-től a tiszaújvárosi hulladékudvar (Tiszaújváros, Perényi Péter u. 1144/39.) nyitvatartási rendje az alábbiak szerint megváltozik. Hétfő: zárva, kedd - péntek: 10.00-18.00,
szombat: 8.00-16.00
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Zöld növényi hulladék

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 39. héten 2018.
szeptember 27-én (csütörtökön) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosztották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is kihelyezhető az átadási pontokon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600
B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi
Járási Hivatal (49) 795-026
B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(49) 341-244. (49) 341-168

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

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságothogy 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.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Molnár István
a 8. sz. választókerület képviselője
2018. szeptember 26-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Hirdetmények

2018. szeptember 13.

Felhívás

Pénzbeli gyermekétkeztetési
térítési díjkedvezmény

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016.
(I.28.) önkormányzati rendelete alapján a 2018/2019-es tanítási
évre pénzbeli ellátásként megállapítható gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményben részesülhet azon tanuló, aki NEM tiszaújvárosi állami vagy önkormányzati fenntartású köznevelési intézményben veszi igénybe az étkeztetést, vagy tartós betegségben szenved és az ellátást nyújtó intézményben nem tud étkezést igénybe venni. A pénzbeli ellátásként megállapítható térítési díjkedvezményre az a szociálisan rászorult, tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező tanuló jogosult, aki életvitelszerűen lakóhelyén él, és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
nem haladja meg a 48.450 Ft-ot, egyedülálló által nevelt tanuló
esetén az 54.150 Ft-ot.
A támogatást formanyomtatványon kell igényelni, melyhez csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A kérelmek benyújtása folyamatos.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége ( Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház ( Tiszaújváros, Bocskai u.
33., keddi és csütörtöki napokon)
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros ügyféltermináljáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a
Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztályán (I. em. 115. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Bráz György
polgármester

Üzemeltetési
munkatársat keresnek
A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet: ÜZEMELTETÉSI
MUNKATÁRS munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló munkaszerződéssel.
Munkaköri feladatok: A távhőszolgáltatási üzem műszaki, karbantartási, beruházási feladatainak előkészítése, koordinálása,
az üzemvezető munkájának támogatása.
Pályázati feltételek:
• műszaki területen szerzett (gépészmérnöki vagy gépész technikusi) végzettség
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:
• energetikai szakirányon szerzett végzettség
• tiszaújvárosi lakhely
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajz
• motivációs levél
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a
pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív elbírálás esetén vállalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munkaszerződés megkötésének időpontjára
• oklevelek, bizonyítványok másolatai
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 25.
A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F., vagy
• személyesen a Társaság titkárságán, munkanapokon 8-14 óráig, vagy
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre küldve,
a tárgy rovatban „üzemeltetési munkatárs” feltüntetésével
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 05.
Bérezés: megegyezés szerint
Az állás 2018. október 10-től tölthető be.
Érdeklődni a 49-544-310 vagy 544-325 telefonszámon, illetve a
tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címen lehet

Lakossági
gombavizsgálat
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a városközponti piac és vásárcsarnok területén a lakossági gombavizsgálat újra
igénybe vehető.
Gombavizsgálat időpontja:
• Szerda 18:00 - 20:00 óra
• Vasárnap 18:00 - 20:00 óra
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Tankönyvtámogatás

9. oldal

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy évente egyszeri alkalommal tankönyvtámogatásban
részesülhet az a köznevelési intézmény
nappali tagozatán tanuló gyermek, illetve
23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján normatív kedvezményben,
vagy ingyenes tankönyvellátásban nem
részesül, és családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114.000 Ft-ot), egyedülállók esetén az 500%-át (142.500 Ft-ot),
feltéve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek és az egyik törvényes képviselője
a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve folyamatos tiszaújvárosi
bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a
nagykorú, illetve a gyermek és törvényes
képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön élnek.
Nem jogosultak tankönyvtámogatásra
azok a tanulók, akik normatív kedvezményben (tartósan beteg; a szakértői bizottság
szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd; három vagy
több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él; nagykorú és saját jogán
iskoláztatási támogatásra jogosult; rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy a gyermekvédelmi gondosko-

A támogatási kérelmeket szeptember 30-ig kell benyújtani.
dás keretében nevelésbe vett vagy utógon- • Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
dozói ellátásban részesül), illetve ingyenes (Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és
tankönyvellátásban (1-9. évfolyamos tanu- csütörtöki napokon)
lók) részesülnek.
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
A támogatás megállapításához csatolni honlapjáról is:
szükséges a kérelemben megjelölt iga- http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
zolásokat, valamint - annak megállapítá- A kérelmek benyújtási határideje:
sa céljából, hogy a kérelmező tankönyv- 2018. szeptember 30.
támogatásra jogosult - a tankönyvek árát Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási
igazoló dokumentumot.
határidő betartására.
A szükséges formanyomtatvány beszerez- A kérelmek benyújtása személyesen ügyhető:
félfogadási időben a Polgármesteri Hi• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta- vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és
tó helyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út Sport Osztályán (I. em. 111. iroda), va7. földszint)
lamint postai úton (3580 Tiszaújváros,
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz- Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Bráz György polgármester
pont (Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy évente egyszeri alkalommal iskolakezdési támogatásban részesülhet az a gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú
személy, aki alap- vagy középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át (85.500 Ft-ot), egyedülállók esetén a 320%-át (91.200 Ft-ot), feltéve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek
és az egyik törvényes képviselője a kérelem benyújtását megelőzően legalább
egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelen-

tett lakóhellyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve a gyermek és törvényes képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön élnek.
A támogatás megállapításához csatolni
szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
(Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház

Iskolakezdési támogatás

(Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és
csütörtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2018.
szeptember 30.
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási
határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és
Sport Osztályán (I. em. 111., 113. és 115.
iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Bráz György polgármester

Fűtésszerelő munkakör

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet
KÖZPONTI FŰTÉS ÉS CSŐHÁLÓZAT
SZERELŐ MUNKAKÖR betöltésére, 3
hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan
időre szóló munkaszerződéssel.
Munkaköri feladatok: A Társaság tulajdonában lévő eszközök, hőközpontok, hőfogadó állomások, primer és szekunder vezetékhálózatok, felújítási és karbantartási
feladataiban legjobb szakmai tudása szerinti javítás, karbantartás.
Pályázati feltételek:
• központi fűtés és csőhálózat szerelői
végzettség (szakmunkás végzettség)
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet

• B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:
• tiszaújvárosi lakhely
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajz
• motivációs levél
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív elbírálás esetén vállalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munkaszerződés megkötésének időpontjára
• oklevelek, bizonyítványok másolatai
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. szeptember 25.

A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út
2/F., vagy
• személyesen a Társaság titkárságán,
munkanapokon 8-14 óráig, vagy
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.
hu e-mail címre küldve, a tárgy rovatban
„központifűtés és csőhálózat szerelő” feltüntetésével
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
október 5.
Bérezés: megegyezés szerint
Az állás 2018. október 10-től tölthető be.
Érdeklődni a 49-544-310 vagy 544-325
telefonszámon, illetve a tiszaszolg@
tszolg.hu e-mail címen lehet.

Veszélyes hulladékok gyűjtése
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy városunkban az ECOMISSIO
Kft. közreműködésével ismételten megszervezzük a lakossági körben keletkező
veszélyes hulladékok begyűjtését. A gyűjtőpontokon az alábbi, a környezetre veszélyes hulladékféleségek adhatók át:
- festékmaradékok, festékes göngyölegek,
lakkmaradékok és ezek csomagolóanyagai,
- fáradt olaj, (motorolaj, hajtóműolaj) olajos
göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gépek
és elektronikai hulladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomagolóanyagai,
- kozmetikai szerek és azok maradványai,
- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és

azok maradékai, csomagolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsiradék,
- fénycsövek, izzók,
- autógumi,
A hulladékok átvételének időpontja: 2018.
október 1. és október 4. között.
Helyszínek:
1.nap – október 1. (hétfő)
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont a
Sajó út és a Lévay út csomópontjában
2.nap – október 2. (kedd)
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont az
Örösi út 42-44. és 46-48. épületek közötti
parkolóban
3.nap – október 3. (szerda)
Tiszaszederkény városrész területén kijelölt
mobil gyűjtőpont az általános iskola udva-

rán (Dózsa Gy. út)
4.nap – október 4. (csütörtök)
Tisza-part városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont a Neumann J. utca, a szabadidőházzal szemközti parkolóban
A gyűjtőpontokon a lakosság a fentiekben
felsorolt hulladékokat az 1.-3. gyűjtési napokon 9.00 órától 18.00 óráig a 4. gyűjtési
napon 9.00-15.00 óráig térítésmentesen adhatja át.
Figyelem! A lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok csak a lakcímkártya bemutatásával adhatók le!
Védjük együtt lakókörnyezetünket és természeti értékeinket.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Hirdetések

10. oldal

Az Inno-Comp Kft. cég keres

rendszerkezelő munkatársat
A munkakör célja: az Inno-Comp Kft. gyártósorainak működtetése a termelési programban meghatározott termékek előállítása érdekében, valamint az ehhez kapcsolódó tisztítási, előkészítési, utókezelési, csomagolási és kiegészítő tevékenységek elvégzése.
Elvárások:
• Minimum szakmunkás végzettség
• 1-2 év hasonló és/vagy műszaki területen szerzett tapasztalat
• Csapat- és önálló munkára való képesség
• Jó kommunikációs képesség
Előny:
• Targonca vezetői jogosítvány: vezető állásos, vezető üléses és
gyalogkíséretű géptípusokra
• Emelőgép kezelői képesítés megléte
Ajánlatunk:
• Béren kívüli juttatások
• Hosszú távú munkalehetőség
• Stabil munkáltatói háttér
• Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
• 8 órás megszakítás nélküli munkarend (4 műszak)
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az
elvárásoknak, kérjük, küldje el magyar nyelvű önéletrajzát a következő postacímre, vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet:
+36(49)542-084/121 mellék
Jelentkezési határidő: 2018. október 05.

A TiszaSzolg 2004 Kft. ezúton értesíti
Tisztelt Fogyasztóit, hogy 2018. szeptember 21-én (pénteken) az ügyfélfogadás műszaki okok miatt szünetel.
Megértésüket köszönjük!
TiszaSzolg 2004 Kft.

Kopjafakoszorúzás
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete nevében tájékoztatom a város nyugdíjasait, hogy az Idősek Hete alkalmából
kopjafa-koszorúzás lesz, amelyre tisztelettel hívunk mindenkit.
A koszorúzás ideje: 2018. október 1.
14.00 óra.
Helye: Tiszaújvárosi Nyugdíjas Park
Tisztelettel: Varjas Lászlóné elnök

A Tiszaújvárosi Krónikában
is megjelenik lakossági apróhirdetése, amennyiben azt a Tisza
TV Képújságában legalább
5 napra (2500 Ft) legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

Hegesztő, kőműves, nehézgépkezelő,
csőelőkészítő köszörűs
szakmunka
azonnali munkakezdéssel,
versenyképes fizetéssel.
Munkavégzés helye:
Magyarország.
(A szállást, utazást a cég állja.)
Jelentkezés:
a 0620/479-9542-es telefonszámon.

Jó ügyekért együtt!
Jótékonyan! Hatékonyan!
Az Inno-Comp Kft.,
multinacionális, dinamikusan fejlődő, alapanyaggyártó társaság
Tiszaújvárosban keres

értékesítési munkatársat
Az alábbi feladatok ellátására keresünk új munkatársat
akár azonnali munkakezdéssel:
• vevőkkel történő kapcsolattartás
• vevői igények koordinálása, dokumentálása
• rendelések visszaigazolása
• fuvarszervezés
• export dokumentumok készítése
• számlázás
A pozíció elnyerésére esélyes pályázó:
• szakirányú végzettségű
• tárgyalóképes angol és/vagy német nyelvtudással rendelkezik
• kiváló kommunikációs készségekkel bír
• önálló és pontos munkavégzés jellemzi
Előny:
• műanyagiparban, hasonló területen szerzett pár éves tapasztalat
Amit az új kollegának kínálni tudunk:
• folyamatos szakmai fejlődés egy nemzetközi csapatban
• versenyképes jövedelem
• egyéb béren kívüli juttatások
• nyelvtanulási és más képzési lehetőségek
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és Ön megfelel
az elvárásoknak, kérjük, küldje el magyar és/vagy angol nyelvű önéletrajzát, motivációs levelét a következő postacímre vagy
e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet:
+36 (49) 542-084 /121 mellék.
Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 25.

Együttműködési megállapodást kötött
a Magyar Vöröskereszt B-A-Z Megyei Szervezetével az ÉRV Zrt.
Az ÉRV. Zrt. - a minőségi víziközmű-szolgáltatás folyamatos ellátása mellett - kiemelt feladatának tekinti a társadalmi felelősségvállalást. A komplex aktivitássorozat
egyik meghatározó pilléreként a nagyvállalat kollektívája gyakorta vesz részt különböző jótékonysági programokban, elkötelezetten támogatva a nehéz helyzetben élő
családokat, gyermekeket, idős rászorulókat; de példaértékű a rendszeres társasági véradás során tapasztalt munkavállalói aktivitás is. A Kazincbarcikán 2018. szeptember
12-én a Magyar Vöröskereszt B-A-Z Megyei Szervezetével megkötött együttműködés célja, hogy a szakmai szervezet bevonásával még eredményesebb közös humanitárius akciókra nyíljon lehetőség.
A Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyében szolgáltatást végző ÉRV.
Zrt. már számos alkalommal csatlakozott gyermekvédelemmel, nélkülöző családokkal és támogatásra szoruló idősekkel foglalkozó alapítványok felhívásaihoz,
melyeknek során tartós élelmiszer-, gyermekjáték- és könyvcsomagokat jutatott el
a rászorulók részére, de a munkatársak rendszeresen szerveznek használt, de még
jó állapotú ruhagyűjtési akciót is, mely kezdeményezéssel a térség hátrányos helyzetű családjainak igyekeznek megkönnyíteni a mindennapjait.
Az évente több alkalommal, a Megyei Véradó Szolgálattal közösen megrendezett
céges véradás sok évtizedes hagyományra tekint vissza a Társaságnál. A kollektíva tagjai között találunk közel 100 alkalommal vért adó kollégát is, de az újonnan érkező dolgozók is szívesen csatlakoznak a „jubiláló” önzetlen munkatársakhoz. Segítségük felbecsülhetetlen égési sérüléseknél, baleseteknél, műtétek
alkalmával, de számtalan gyógyszeralapanyag elkészítésénél is. A vér a mai napig pótolhatatlan, a Társaságnál pedig hosszú évek óta nem lankad a véradók segíteni akarása.
Ezekhez a megmozdulásokhoz időről időre egyre több szociálisan érzékeny munkavállaló csatlakozik, éppen ezért az ÉRV. Zrt. a jövőben partnerségben, szakmai
szervezetek koordinációs támogatásával kívánja folytatni az akciókat, bízva abban, hogy a segítség így még célirányosabban és gyorsabban eljut a rászorulókhoz.
A most aláírt együttműködési megállapodás kitér a véradási tevékenység, az adománygyűjtő és támogató programok további szervezésére, kiterjesztésére, de egyéb
önkéntes, jótékonysági közösségi akciók lehetőségét is biztosítja.
A megállapodás sajtónyilvános aláírását követően Lőrinc Ákos úr, az ÉRV. Zrt. vezérigazgatója átadta a kollektíva által gyűjtött adományokat Grubert Roland úrnak, a Magyar Vöröskereszt B-A-Z Megyei Szervezet megyei igazgatójának, illetve az együttműködés méltó nyitányaként egy nagyszabású társasági véradás is volt.
Jó ügyekért együtt! Jótékonyan! Hatékonyan! Mindez része annak a társasági küldetésnek, melynek értelmében az ÉRV Zrt. úgy látja el a régió felelős piacvezető
víziközmű-szolgáltatói feladatait, hogy a minőségi szakmai tevékenység mellett
aktívan részt vállal olyan kezdeményezésekben, melyek a jelen és a jövő generációinak életminőségén javíthatnak.
További információ: www.ervzrt.hu
ÉRV. Zrt.

2018. szeptember 20.

Sport

2018. szeptember 20.

Triatlon

Lehmann világbajnok

Óriási magyar sikerrel zárult szombaton az ausztráliai triatlon világbajnokság junior férfi futama.
Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub
18 éves kiválósága fantasztikus futással esélyt sem
adott vetélytársainak, így szerezte meg az aranyérmet.
Lehmann Csongornak a Gold Coast-on nem indult túl jól a 750
méteres úszás, hiszen a rajt után nem sokkal elveszítette úszószemüvegét és sapkáját, de így is a hatodik helyen ért partot, ami
„belépőt” jelentett számára ahhoz, hogy a 20 km-es kerékpározás során is az élbolyban haladhasson. Egy villámgyors depózást követően Csongor a második helyen kezdte meg az 5 kmes futást, melynek fél távjánál már stabilan ő vezette a mezőnyt,
melyet a hátralévő percekben valósággal leiskolázott, megszerezve ezzel a világbajnoki címet.
Az aranyérmes tiszaújvárosi sportoló a nemzetközi szövetség
honlapjának azt nyilatkozta: még számára is hihetetlen a győzelme, amire legvadabb álmaiban sem számított.
„Az úszás és a kerékpározás során az élmezőnnyel mentem, a
futásnál pedig - bár azt hittem, hogy fáradt leszek - végül remekül éreztem magam, és le tudtam magamról szakítani a többieket” - tette hozzá Lehmann Csongor.
Az azonos korú lányok mezőnyében az ugyancsak tiszaújvárosi Putnóczki Dorkát érdemes kiemelni, aki az úszást követően még első volt, végül a dicséretes tizenhatodik pozícióban futott célba.
A világbajnokság zárónapján rendezték meg az U23-as és junior sportolók alkotta nyílt vegyes váltó versenyszámot. Elsőként
Putnóczki Dorka teljesítette a 250 m úszásból, 7 km kerékpározásból és 1500 m futásból álló távot. Úszás után még ő vezetett, de ezt követően szinte a verseny teljes hátralévő részét a középmezőnyben töltötték a magyarok. Az újdonsült világbajnok
Csongor, Sebők Klaudia és az U23-soknál második vb-bronzérmét kiérdemlő Bicsák Bence is egyenletes teljesítményt nyújtott, ami végül a tizedik helyre volt elegendő.

Labdarúgás

Pontot hoztunk Ibrányból

Megszerezte első idegenbeli pontját a bajnokságban a
TFCT. A hétvégén a Tállya
ibrányi pályájára látogatott
a Tisza-parti csapat ahol ikszelt a hazaiakkal.
Tállya - Tiszaújváros
1-1 (0-0)
Ibrány: 100 néző. Vezette: Valu (Soós,
Kulcsár)
Tállya: Tarr - Ondó (Belényesi), Horváth,
Huszti (Mihálszki), Minczér, Nyitrai, Németh B. (Németh D.), Lippai, Turcsik, Bihari, Bocsi.
TFCT: Tóth - Fodor (Kertész), Burics,
Lipusz (Nagy D.), Faggyas (Pap), Bussy,
Nagy P., Orosz, Illés, Papp, Molnár.
58. perc: 25 méterre a kaputól vesztett
labdát a Tiszaújváros, melyet kíméletlenül kihasznált Lippai, aki egy az egyben vezette a játékszert a kapura. A lövésbe Tóth bele tudott érni, de hárítania már
nem sikerült. (1-0)
77. perc: Orosz kapott labdát a 16-oson
belül, lövése még kijött a kapusról, a labdára lecsapó Nagy Dávid pedig nem hibázott. (1-1)
Az első félidőben fegyelmezetten játszottak a csapatok. Kevés gólhelyzet alakult ki, a TFCT részéről Orosz két lövéssel vétette észre magát, míg a másik ol-

Szeptember 22. (szombat)
Labdarúgás
10.00 FCT - Balmazújvárosi FC U14 bajnoki mérkőzés
				
Füves pálya
12.00 FCT - Balmazújvárosi FC U15 bajnoki mérkőzés
				
Füves pálya
Szeptember 24. (hétfő)
Labdarúgás
16.00 Bozsik torna U11, U13 csapatok részvételével		
			
Füves pálya, Műfüves pálya
Szeptember 27. (csütörtök)
Labdarúgás
11.00 X. Dr. Alaitner István labdarúgó emléktorna		
			
Műfüves pálya

2018. szeptember 30., vasárnap 15:30
DEAC - Jászberény
Eger - Szolnok
Füzesgyarmat - DVTK II.
Gyöngyös - ESMTK
Sényő - Cigánd
Nyírbátor - Tállya
Tiszaújváros - Sajóbábony
Putnok - SBTC

Kuparajt

A hétvégén megkezdi kupaszereplését a
TFCT. A csapat szeptember 22-én, szombaton Tiszaszigetre látogat. Nem ide a
közelbe (Tisza-sziget), hanem Csongrád
megyébe, a megyei I. osztályú ellenfeléhez.

Veretlen és nyeretlen

A második fordulón is túl vannak az FC
Tiszaújváros utánpótlás csapatai. Az U17
és U19-es alakulatok az elmúlt hétvégén
az Ózdot látták vendégül.
U17
Tiszaújváros - Ózd 5-1
Góllövők: Kundrák (2), Balogh, Kovács,
Kolompár
U19
Tiszaújváros - Ózd 3-5
Góllövők: Demkó (2), Sass

Máró már kajakkirálynő

Vasárnap zárult az Olimpiai Reménységek Versenye (ORV), melyet idén Lengyelországban, Poznanban tartottak. A fiatalok „mini” VB-jén két tiszaújvárosi sportoló Máró Anna és Kovács Mirtill is vízre szállt, és ha már ott voltak, akkor be is mutatkoztak a
nemzetközi elitnek.
Anna, ahol indult, ott nem adta alább a dobogónál, így K-4 500
m-en harmadik, K-1 1000 m-en és K-1 200 m-en második, míg a
„kajakkirálynő” kategóriában, mely egyúttal olimpiai táv, azaz a
K-1 500 m-en első lett. Ráadásul úgy, hogy az egész ORV női kajakos mezőnyét tekintve a legjobb időeredményt érte el, tehát egy, és
két évfolyammal fentebb is nyert volna. Ezzel Anna az egész magyar női kajakos mezőnyben az egyetlen, aki négy számban indult,
és négy érmet is hozott, és abban is egyedülálló, hogy mind a három távon szerzett érmet.
Kovács Mirtill ez alkalommal ugyan dobogóra nem állhatott, de
remekül versenyezve a K2- esek mezőnyében az 500 és 200 méteres távon egy ötödik és egy hatodik helyet csípett el.

Nagy baj Baján

A Sportcentrum eseményei

dalon Lippai kiugratását Tóth védte nagy
bravúrral.
A második játékrészben kicsit megélénkült és keménnyé vált a mérkőzés, csoda, hogy több játékos nem ment hamarabb zuhanyozni. Egy hibát követően vezetéshez jutott a Tállya, amit a végéhez
közeledve Nagy Dávid egalizált. A mec�cs végén jobban akartuk a győzelmet, de
összességében igazságos a pontosztozkodás.
Uray Attila: Olyan gólt kaptunk, amit
nem lett volna szabad. Egy jó mérkőzésen igazságos döntetlen született.
Gerliczki Máté: Készültünk az ellenfélre, így nagyon kevés lehetőséget engedélyeztünk nekik, végig kezünkben tartottuk a mérkőzést. Kaptunk egy banális
gólt, utána viszont több gólt is lőhettünk
volna, de mivel csak egyet sikerült, így
meg kell elégednünk a döntetlennel.
További eredmények:
Cigánd - Nyírbátor 1-3
ESMTK - Sényő 0-3
DVTK II - Gyöngyös 2-2
Szolnok - Füzesgyarmat 2-1
DEAC - Eger 0-0
Sajóbábony - Putnok 1-3
Tállya -Tiszaújváros 1-1
Jászberény - SBTC 2-1
Következik a 8. forduló:

Kajak-Kenu

Kosárlabda

Elkezdődött a bajnokság a kosárlabda NB I/B Zöld
csoportjában. Az első fordulóban idegenbe látogatott csapatunk és a Baja vendégeként nagyarányú
vereséget szenvedett.
Bajai Bácska - Tiszaújváros
120–73 (34-17, 32-14, 26-21, 28-21)
Baja, 150 néző. V.: Varga Z., Vadász, Borgula.
Tiszaújvárosi Phoenix KK: Szilasi (7/3), Szabó D. (-), Szabó N.
(8/6), Kovács Z. (6), Gáspár B. (13/3). Csere: Pöstényi (12/6),
Kiss B. (15/3), Molnár B. (4), Taskó (2), Lenke B. (3/3), Katlan (3/3).
A Zöld csoport megnyeréséért harcba szálló Baja látta vendégül
az ezer sebből vérző Phoenixet. A találkozó kimenetele sajnos
nem volt kétséges, és ez be is igazolódott, a hazaiak közel ötven
ponttal dobtak többet - minden negyedben magabiztosan növelve előnyüket - mint a Phoenix. Van mit javítani, de a fiúk kitartóak, és nem ez volt az a mérkőzés, amit mindenképpen nyerni kellett volna.
Szendrey Zsombor: Tudtuk, hogy nem lesz könnyű mérkőzés a
csoport legjobban összeállt csapata ellen. Az elején sajnos nem
találtuk a ritmust, az ellenfél lerohant minket, amiből nem sikerült kilábalnunk, így csak nőtt az előny.

11. oldal

Kajak-Kenu

Jól mentek Miskolcon

Az elmúlt hétvégén tartották a Miskolc városi bajnokságot, melyen a Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület és a
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu
és Sárkányhajó Egyesület is
képviseltette magát.
TVSE eredmények:
K-1 fiú kölyök U-14 kcsp. 2000 m. 4.
Császár Dávid; 1000 m. 2. Császár Dávid K-1 leány kölyök U-14 kcsp. 2000
m. 2. Tóth Eszter; 1000 m. 2. Tóth Eszter Mk-1 fiú kölyök U-13 kcsp. 2000 m.
1. Mezei Balázs; 9. Csikós Bálint. K-1 ffi.
ifi U-17.18 kcsp. 4000 m. 2. Pásztor Dánie, 3. Dudás Csongor, 4. Varga Béla; 500
m. 1. Pásztor Dániel, 3. Dudás Csongor,
4.Varga Béla; 1000 m. 2. Pásztor Dániel, 3. Dudás Csongor, 4. Varga Béla K-1
női ifi U-17-18 kcsp. 4000 m. 3. Gulyás
Fanni; 1000 m. 2. Gulyás Fanni; 500 m.
2. Gulyás Fanni K- 1 női serd. U-15-16
kcsp. 2000 m. 6. Vitos Zsófia, 9.Molnár
Bernadett; 1000 m. 6. Vitos Zsófia, 9.
Molnár Bernadett; 500 m. 6. Vitos Zsófia,
9. Molnár Bernadett K-1 fiú serd. U-1516 kcsp. 2000 m. 7. Krajnyák Bálint;
500 m. 7. Krajnyák Bálint Mk-1 gyerm.
fiú U 10 kcsp. 2000 m. 12. Hevesi Dániel, 13. Bukta Gergő; U 11 kcsp. 2000 m.
8. Tagliatti Péter Mk-1 gyerm. fiú U-12
kcsp.2000 m. 8. Andrássy Dénes.Mk-1
gyerm. leány U-10 kcsp. 2000 m. 4. Papp

Elizabet ; U-11 kcsp.2000 m. 6. Tóth Petra, 7. Papp Lara Mk-1 gyerm. fiú U-8
kcsp. 500m. 2. Deák Olivér; U-9 kcsp.
500 m. 6. Molnár Bendegúz.Mk-1 gyerm.
leány U-9 kcsp. 500 m. 2. Tót Anna, 6.
Kohári Dóra
TKKSE eredmények:
2000 méteres futamok: Mc-1 U10-12:
Csakó Bálint 1., Szabó Ádám 5., Széll
Kristóf 12; C-1 U13: ,Szegi Zsombor
4., Szabó Ákos 5., Máté Botond 9.; C-1
U14: Macz Benedek 1.,; Nk-1 U 15: Kanyó Viktória 2., PC-2 U10-12: Fekete
Nóra - Máté Milán 2.,; C-1 U15-16: Kőszegi Ákos 4.; NC-1 U15-16: Erős Kinga 1., Mannheim Melitta 3.; C-1 U17-18
4000m: Máté Kristóf 1., Meczkó Viktória
3. 500 méteres futamok:C-1 U17-18: Máté Kristóf 1., Meczkó Viktória 3.; NK-1
U15: Kanyó Viktória 2.; C-1 U15: Kőszegi Ákos 6., NC-1 U15-16: Erős Kinga 1.,
Mannheim Melitta 2.
1000 méteres futamok,: C-1 U14, Macz
Benedek 1., Szegi Zsombor 2., Szabó
Ákos 5., Máté Botond 9.? C-1 U17-18:
Máté Kristóf 1., Meczkó Viktória 2.C-1
U15-16: Kőszegi Ákos 4. NC-1 U15-16:
Erős Kinga 1.. Mannheim Melitta 3.
Emericus eredmények:K-1 U-14 2. Kórik Ákos, MK-1 U-11 2.Rácz Máté, NK-1
U-14 1. Tóth Nóra, NMK-1 U-11 1. Horváth Hanna, MK-1 U-11 2. Novák Milán,
3. Balogh Martin, K-1 U-15-16 2000m 5.

Pribelszki Máté, NMK-1 U-11 1. Nagy
Luca, 2. Makó Petra, 3. Czakó Petra, NK1 U-15 2000m 1. Horváth Maja, 5. Makrányi Gréta, MK-1 U-12 1. Mircse Iván,
NMK-1 U-12 1. Horváth Kata, K-1 U-13
5. Kaczvinszki Tamás, 7. Makrányi Gábor, 8. Szűcs Hunor, 10 Szabados Balázs,
NK-1 U-13 4. Utassy Melinda, 6. Takács
Szabina, NK-1 U-15-16 500m 1. Horváth
Maja,. 2. Tóth Nóra, 5. Makrányi Gréta,
K-1 U-14 1000m 3. Kórik Ákos, NK-1
U-14 1000m 1. Tóth Nóra, NK-1 U-1516 1. Horváth Maja, 5. Makrányi Gréta,
K-1 U 15-16 1000m 5. Pribelszki Mátké
MK-1 gyermek fiú U10 2000 m: 3. Aczél
Márton, MK-1 gyermek fiú U11 2000 m:
5. Barna Csaba, MK-1 gyermek leány
U11 2000 m: 5. Tarcsai Sára; MK-1 gyermek fiú U12 2000 m: 4. Juhász Ádám, 6.
Munkácsi János, 7. Csatlós Olivér, 10.
Zsiros Zsombor, 13. Tamási Ádám Benedek, 14. Császár Milán, 17. Bodri Bánk,
20. Sánta Csanád. MK-1 kölyök fiú U13
2000 m: 4. Szűcs Milán, 5. Polonkai Tamás, 9. Oláh Csongor, MK-1 kölyök leány U13 2000 m: 1. Kőhalmi Virág, 4.
Kovács Fanni. K-1 kölyök fiú U13 2000
m: 5. Kanyó Máté, 8. Szarka Dániel, 10.
Bartha Viktor. MK-1 gyermek fiú U9 500
m:, 2. Juhász Dominik. MK-1 gyermek
leány U9 500 m:, 4. Macsó Lili

12. oldal

Rendezvények

2018. szeptember 20.

