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Sikeres pályázatok

Támogatások
a társasházaknak

Tiszaújváros képviselő-testülete 2018. évi költségvetésében 15
millió forintot hagyott jóvá az energiatakarékossági és gépészeti, illetve egyéb beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok támogatására.
A pályázati kiírás megjelenése óta összesen 27, az utolsó, májusi döntést követően 10 pályázatot nyújtottak be a Polgármesteri Hivatalba. A társasházak ezúttal 2.961.453 Ft összegre nyújtottak be kérelmet, energiatakarékossági beruházásokra, felújításokra 482.964 Ft, gépészeti, illetve egyéb beruházásokra, felújításokra 2.478.489 Ft támogatást igényelve. A benyújtott pályázatok megfeleltek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
így a testület legutóbbi ülésén megítélte a kért támogatásokat.

Nagyheti véradás

Csillagos ötös

A férfi döntő lehetett volna a csúcspont, de ezúttal a természet legyőzte a szervezőket, a versenyzőket.
Túl a huszadik sport- és kulturális sorozaton, ezúttal is a
hazai és külföldi vendégek,
sportolók, sportvezetők elismerő szavait „zsebelhette be”
Tiszaújváros.
A 20. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét utolsó hivatalos programját a díjátadó
ünnepség jelentette. Először a vihar miatt félbeszakadt férfi döntő résztvevőit köztük a tiszaújvárosi Lehmann Csongort - szólították fel a színpadra, akiknek
ugyanúgy kijárt a taps és ünneplés, mintha befejeződött volna a verseny. A legjobb 20 női versenyző - a 10. Bragmayer
Zsanettel és a 20. Kovács Zsófiával Zsinkó Tibortól, a MOL Petrolkémia Zrt.
vezérigazgatójától, Eugene Kraus-tól, az
Európai Triatlon Szövetség (ETU) elnökségi tagjától, Bráz György polgármestertől, dr. Fülöp György alpolgármestertől,
Lehmann Tibor főrendezőtől és Márkus
Balázstól, a szervezőbizottság társelnökétől vehették át az ajándékokat és érmeket.
- Huszadik nagyhetünkön vagyunk túl, és
ismét bizonyítottuk, hogy „felnőttünk”kezdte értékelését Lehmann Tibor. - Mindig keressük, így idén is azokat a pontokat, elemeket, melyekkel megújulhatunk, fenntarthatjuk ezt az ingyenes rendezvénysorozatot, melyre számít a város, számít a triatlonos világ. A két csendes napunk jó fogadtatásra talált, ez is azt
bizonyítja, hogy próbáltunk mindenkinek

megfelelni. A versenyek nagyon színvonalasak voltak. A világkupa női versenyében, mely szépen lement, lehetett érezni,
hogy zajlik a tokiói olimpia kvalifikációja. A hab a tortáról, azaz a magyar győzelmi esélyeket sejtető férfi döntő végkifejlete sajnos lemaradt, pedig ez lehetett volna
a csúcspont. A mieink is keményen helytálltak. Csongor fiam végig szépen kontrollálta az eseményeket, Bence fiamat is
meg kell dicsérjem, hiszen a legjobb idővel maradt le a fináléról. Nem akarok jósolgatni, de lesz még tiszaújvárosi világkupa siker itthon és remélhetően más helyszínen is! Mint már oly sokszor, megint
történelmet írtunk: olyat még senki sem
látott, hogy világkupa verseny közben félbe kell szakítani a küzdelmet. Azt gondolom jó dolog, hogy a rendőrség és az ITU
jelenlevő szakemberei meg merték hozni
ezt a döntést. Nem fejezhetem be anélkül
gondolataimat, hogy ne mondjak köszönetet mindenkinek, aki a szervezésben, lebonyolításban közreműködött. Köszönet Tiszaújváros lakosságának is az aktív részvételért és a türelemért!
A ceremónia után Eugene Kraus lépett a
mikrofonhoz.
- Ismételten köszönetet szeretnék mondani Tiszaújvárosnak a lehetőségért, hogy
újra itt lehettünk ezen a csodálatos sorozaton – mondta az ETU elnökségi tagja.
- Ma este az első „képletes” aranyérmet,
az ETU ajándékát Tiszaújváros érdemelte

ki, melyet örömmel adok át Bráz Györgynek. A Nemzetközi Triatlon Szövetség
(ITU) vezetőinek megbízásából a második ajándék is Tiszaújvárosé, ezt is polgármester úrnak nyújtom át. Szeretnénk
hálánkat és köszönetünket kifejezni egy
tárgyjutalommal a verseny szervezőinek,
akik nevében Lehmann Tibor és Márkus
Balázs kezét rázom meg, hiszen az övék a
világ egyik legjobban megszervezett versenye! Soha nem fogjuk elfelejteni, hogy
dr. Márkus Gábornak és családjának milyen óriási szerepe van a triatlonsport helyi és nemzetközi fejlődésében. Büszkék
és boldogok vagyunk, ha Tiszaújvárosra
gondolunk.
Bráz György záróbeszédében hangsúlyozta, hogy kellemes 9 napon vannak túl
azok, akik velük együtt részesei voltak a
jubileumi „menetelésnek”.
- Sokaknak kell köszönetet mondanunk,
hogy idén is fantasztikus nemzetközi versenyeknek adhattunk otthont - folytatta
a szervezőbizottság társelnökeként is tevékenykedő városvezető. - Az ITU, az
ETU, a Magyar Triatlon Szövetség, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub, a támogatók, a
közreműködők, a rendezők, a segítők nélkül mindez nem jöhetett volna létre. Külön köszönetet mondok áldozatos, lelkiismeretes és profi munkájukért a két Márkus-fiúnak, Gergelynek és Balázsnak. Az
idei nagyhét befejezéseként úgy fogalmaznék: jövőre ugyanitt!

Három napig az okmányiroda parkolójában állomásozott a
véradókamion.
Hagyomány már, hogy a Triatlon Nagyhéten is várja a véradókat a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete. Idén három napon keresztül állomásozott a véradókamion az okmányiroda parkolójában, ahol
egész nap lehetett jelentkezni véradásra. Összesen 322-en
adtak vért, sikeres volt tehát az
akció.
A véradók között 53 ajándékot
sorsoltak ki, a fődíjat, egy kényeztető wellness hétvégét az
egerszalóki Shiraz Hotelben - Kenyeresné Eged Erzsébet és
a tiszaújvárosi Ipartechnológia a fődíj nyertese, Kovács Péter.
Kft. jóvoltából - Kovács Péter
nyerte meg. A donorok mindegyike ajándékokkal térhetett haza, s vesz részt egyúttal a Vöröskereszt országos nyereményjátékán is.
- Hálásan köszönjük minden véradónak, hogy eljött - mondta Kenyeresné Eged Erzsébet, a Vöröskereszt helyi szervezetének vezetője -, köszönjük támogatóinknak a felajánlásokat, városunk önkormányzatának és a Tiszaújvárosi Triatlon Klubnak,
hogy létrejöhetett ez a véradás. Sikeres három napon vagyunk
túl, köszönjük, Tiszaújváros!

Sokféle
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Barcsay téri rekonstrukció

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. július 9-én átadták a Barcsay téri rekonstrukció első ütemének munkaterületét, melyet
követően a vállalkozó megkezdte a munkálatokat.

A kivitelezés befejezésének várható ideje: 2018. november eleje.
Kérjük, hogy a kivitelezés ideje alatt a közlekedési szabályok
betartásával és fokozott figyelemmel közlekedjenek!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2018. július 12.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot július 15-ig (vasárnapig) az
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688),
majd július 16-tól (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.

Egyházi hírek

Római katolikus

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően júliusban hétköznap nem lesznek szentmisék templomunkban. Szombaton
18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek a szentmisék.
A plébániairoda nyitvatartása júliusban szünetel.

Református
Tiszaújváros
2018. július 15-én, vasárnap 11.00 órakor kezdődik az istentisztelet.
Tiszaszederkény
2018. július 15-én, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az istentisztelet.

Görögkatolikus:
Július 15-én, vasárnap 11.00 Szent Liturgia.
Július 22-én zarándoklat indul Máriapócsra, melyet Dragos
Tamás atya vezet. Jelentkezni a parókián, illetve Farkas Gábornénál (Ica néni) lehet. Útiköltség 2.200 Ft.

Busz a temetésre
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete 2018. 07. 13-án 14
órakor autóbuszjáratot indít BÁN ERZSÉBET elhunyt nyugdíjas társunk temetésére a sajószögedi temetőbe a Derkovits
Művelődési Központ elől, mely megáll a Mátyás király úton
is a Sibavillal szembeni parkolóban.
Varjas Lászlóné
elnök
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
a szeretett Édesanya és Nagymama,

Határok
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik júliusi sorozatunk. A megfejtéseket a hónap végén egyben várjuk e-mailben a

Bán Erzsébet

életének 65. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2018. július
13-án (péntek) 14.30 órakor lesz
a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai

Mély fájdalommal tudatjuk mindazok-

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István

kal, akik ismerték és szerették, hogy

út 16. címre.

Kuruc János András
67 éves korában hosszan tartó betegség
után elhunyt. Temetése 2018. 07. 13-án
(péntek) 16 órától lesz a sajószögedi
Városi Temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

Pöstényi Béláné

2018. június 30-án életének 84. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése július 17-én (kedd) 11 órakor lesz
az újtikosi temetőben.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Varján Tibor

temetésén megjelentek, virág helyett pénzadománnyal fejezték ki részvétüket, amely összeget - 122.200 Ft-ot - az
elhunyt kérésére az Együtt a Leukémiás Gyermekekért
Gyermekleukémia Alapítvány részére átutaltuk.
A gyászoló család
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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Kesznyéteni hídfelújítás

Girincsnél épül
a pontonhíd

Amint arról korábban beszámoltunk, nettó 219
millió forintból felújítják a kesznyéteni Sajó-hidat.
A munkálatok azonban március óta húzódnak, mert a híd lezárása nagy kerülőre kényszerítené a közlekedőket. Ennek csökkentésére egy katonai pontonhidat építenek július közepétől a
girincsi kompnál, így az augusztus eleji hídlezárásra már használható lesz az ideiglenes átkelő, írja az Észak-Magyarország.
A napokban megtartott szakmai egyeztetésen a Honvédelmi Minisztériumot Németh Szilárd államtitkár képviselte, aki elmondta, hogy tisztában vannak vele, hogy mennyire fontos a Sajón
való átjutás az itt élő emberek számára.
- Nagyon sokan dolgoznak a tiszaújvárosi nagyüzemekben és
nem mindegy, hogy mennyi idő alatt jutnak el munkahelyükre
és onnan haza - mondta az államtitkár. - Fontos, hogy a felújítás négy hónapja alatt is biztonságosan és felesleges idő nélkül
juthassanak el munkahelyükre az emberek. Működik ugyan a
girincsi komp, de az képtelen lenne a megnövekedett forgalmat
lebonyolítani. A szentesi műszaki ezred segítségével a girincsi
komp infrastruktúráján építjük meg a katonai pontonhidat, melyet négy hónapon át működtetünk.
- Önkormányzati tulajdonú hídról van szó, de a felújításra a
kesznyéteni önkormányzat és a Magyar Közút közösen pályázott és nyert - nyilatkozta Peiker Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei igazgatója. - Július
16-án kezdi el a kivitelező a munkálatokat. Először a híd környékét, a medret, a hídlábak körülötti területeket tisztítják meg,
burkolják le. A teljes lezárás augusztus 1-jén történik meg, és
várhatóan november 15-én fejeződik be.
Időközben a Kesznyéten és Girincs közötti utat felújították, így
jó minőségű aszfalton közelíthetik meg az autósok az elkerülő szakaszt.
F.L.

Másfél méter távolság

Oldaltáv kampány
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Jó és kiváló minősítés

Levegőminőség Tiszaújvárosban

Tiszaújváros önkormányzata és a MOL Petrolkémia Zrt.
(korábban TVK Nyrt.) lakossági kezdeményezésre közös
projektet indított el 2014-ben
a levegőminőségi problémák
tisztázásának érdekében.
Akkor majdnem egy éven keresztül monitorozták Tiszaújváros levegőjének állapotát azzal a céllal, hogy modellezni tudják a levegő minőségét a fűtési és
nem fűtési időszakokban, valamint az
ipari tevékenység esetleges lakott területre vonatkozó terheléseit. A méréseket
2017. július 27. és 2018. május 7. között
ismételten elvégezték a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály Környezetvédelmi Mérőközpontja által működtetett Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) mobil mérőállomásával, amely Tiszaújváros főtéren volt felállítva. A Környezetvédelmi Mérőközpont ezzel párhuzamosan a legközelebbi OLM automata mérőállomás (Oszlár,
Petőfi utca 2. szám) adatait is vizsgálta,
és erről is készített egy összefoglaló értékelést.
Az alábbi táblázatok és diagramok a légszennyezőanyag kibocsátások 24 órás átlagának alakulását mutatják a mérési pon-
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A mobil mérőállomás a Városháztéren.
tokon fűtési időszakban és fűtési időszakon kívül μg/m3 értékben megadva.
A mérési eredmények alapján Tiszaújváros és Oszlár területén a levegőminőség állapota a hivatalos légszennyezettségi index alapján kiváló és jó minősítést kapott. A vizsgált 24 órás mérési intervallumban nem történt határérték túllépés a mérési pontokon. A fűtési
időszakban végzett mérések igazolták,
hogy a közlekedési és ipari kibocsátá-
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19,84
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34,32
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sok mellett jelentős a fűtési légszennyezőanyag-kibocsátás a lakosság részéről.
Megállapítható, hogy az üzemelő ipari vállalkozások működése és a lakossági eredetű kibocsátások összességében sem a fűtési időszakban, sem a fűtési időszakon kívül nem okoznak határérték feletti légszennyezést a város
lakott területein egyik vizsgált komponens esetében sem.
MOL Petrolkémia Zrt.
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A kampány ajánlása szerint legalább másfél méteres oldaltávolságot kell tartani a kerékpáros előzésekor.

A vásárlók szavaztak, a TESCO segített

Közlekedésbiztonsági kampány helyszíne volt a
Bethlen Gábor út a Triatlon Nagyhét keddi délutánján. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság és a
Kerékpáros Miskolc Egyesület szervezésében Távolság - tartós barátság mottóval az autóvezetők figyelmét hívták fel a megfelelő oldaltávolsággal történő előzésre.
Ez a távolság másfél méter. Minden évben halnak meg kerékpárosok azért, mert az őket előző autósok nem tartják be ezt a
távolságot, elsodorják, elütik őket. Még gyakoribbak az olyan
esetek, amelyek ugyan nem járnak személyi sérüléssel, de a kerékpárosnak korrigálnia kell ahhoz, hogy ne váljon baleset áldozatává. Az országos balesetmegelőzési tevékenység egyik fókuszában épp az ilyen esetek állnak. Ezzel a kampánnyal a gépjárművezetők figyelmét hívják fel arra, hogy a biztonságos előzés egyedül az ő kezükben van. A hatályos KRESZ azt írja elő,
hogy az előzést megfelelő oldaltávolságból kell végrehajtani,
azonban nem számszerűsíti ezt a távolságot. „34. § (1) Előzni abban az esetben szabad, ha… az előzés során a megelőzendő jármű mellett megfelelő oldaltávolságot lehet tartani; a vezető az előzés befejezése után a járművel a megelőzött jármű elé,
annak zavarása nélkül vissza tud térni.” Lényeges és egyértelmű
szabályozás tehát, hogy a megelőzött jármű (a kerékpár) elé annak zavarása nélkül kell tudni visszatérni! Fontos az előzés befejező szakaszában is megfelelő távolságot tartani a megelőzött
kerékpártól, mert a kerékpár elé bevágó gépkocsi megijesztheti a kerékpárvezetőt, aki ennek következtében eleshet, megsérülhet. A kampány ajánlása szerint minden gépjárművezető tartson általában legalább másfél méteres oldaltávolságot, amikor
kerékpárt előz, ha pedig a szomszédos forgalmi sáv szabad, érdemes teljes sávváltással előzni, ez tovább növeli a biztonságot.
Fodor Petra

A TESCO Magyarország
áruházlánc ismét megrendezte az „Ön választ, mi segítünk” programját. A kezdeményezés célja, hogy olyan
civil szervezeteket és közösségi programokat támogasson az üzletlánc, melyek hozzájárulnak az áruházak vonzáskörzetében élők, dolgozók
életminőségének javításához.
A beérkezett pályázatokat a Magyar Adományozói Fórum független szakértői bírálták el, így országosan 58 körzetben
168 helyi közösséget támogató programra szavazhattak a vásárlók, amit meg is
tettek, hiszen az akció ideje alatt közel 3
millió szavazatot adtak le országszerte.
- 2018. május 7. és június 4. között, csakúgy, mint eddig, a vásárlók minden vásárlás után kaptak egy zsetont, amivel támogathatták a szimpatikus pályázatokat tudtuk meg Biri Lászlótól, a tiszaújvárosi TESCO áruházvezetőjétől. - Most nem
áruházanként lehetett szavazni más-más
szervezetre, a körzeteket összevonták, így
a tiszaújvárosi és mezőkövesdi áruházakban is ugyanarra a három pályázatra lehetett voksolni. Összesen több mint 24 000
voksot adtak le a két TESCO-ban. Változás volt még, hogy nem csak a nyertest
jutalmaztuk, hanem mindhárom pályázót.

Pénzre váltott zsetonok

Az Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért a mezítlábas sétány bővítésére fordítja a 200 ezer forintot.
A tiszaújvárosi és mezőkövesdi körzet ünnepélyes eredményhirdetése július 6-án, pénteken volt a tiszaújvárosi áruházban, ahol a szervezetek jelképesen átvehették nyereményüket. Az első helyezett a Fészek Egyesület lett, 11 667 szavazattal. A Fogyatékossággal és Életnehézséggel Szembenézők Egyesületének Közössége egy egészséges szeptember elnevezésű programot hirdetett, aminek megvalósítására 400.000 forintot nyertek. Az
Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek

Egészségért 9.375 szavazattal a második lett. A helyi szervezet a Tiszaújvárosi
Sportcentrumban tavaly elkezdett mezítlábas sétányt szeretné bővíteni fából készült mászókákkal. Erre a tervükre most
200.000 forintot kaptak. A harmadik helyezett 3.113 szavazattal, a Tiszacsegei
Nyugdíjas Egyesület lett. Nekik 100.000
forint a jutalmuk, amiből lakóhelyüket
varázsolhatják szebbé.
ema
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4. oldal

Aradi-Rekop

Humorral fűszerezve

Visszatérő vendége Tiszújvárosnak Aradi Tibor humorista, aki ezúttal a Triatlon
Nagyhét Kreaktív színpadán
lépett a közönség elé. A Stand
up Comedy-s nem egyedül
érkezett, fiatal pályatársát,
Rekop Györgyöt is magával
hozta.
- Stand Up comedy-sek jönnek-mennek
a városunkban évek óta, téged, mintha
többet látnánk nálunk, mint a többieket
- mondom egykori, egyszeri Tisza tévés
műsorvezető társamnak, Aradi Tibornak.
- Nem tudom, hogy miért szeret engem ez a
város, de nagyon sokszor kapok meghívást.
Ha hiszed, ha nem olyan komolyak voltak a
szándékaim a várossal, hogy már szerveztem, hogy ideköltözöm, mert eszméletlenül
tetszik, és nagyon jól érzem magam itt mindig. Akkor bukott meg a történet, amikor tudatosult bennem, hogy ugyanolyan ingatlanárak vannak itt, mint Budapesten, így viszont nem érdemes, mert az lett volna jövetelem mozgatórugója, hogy egy hely amit
szeretek, és olcsóbb az ingatlan mint Pesten, úgyhogy ez nem sikerült.
- Lüktet a város, Triatlon Nagyhét van,
mindenhol emberek, tömeg. Másnak látod most, mint korábban bármikor?
- Bennem van egy nagyon komoly nosztalgikus kép, amikor még nem Tiszaújvárosnak hívták. Nekem akkor is tetszett, és
akkor is sokat jártam ide fellépni. Akkor
még nagyon kezdő humoristaként jöttem
a nagyokkal. Akkor is jó energiái voltak,
most meg pláne. Tiszta Európa, nagyon
büszke lehet magára a város. Azt veszem
észre, hogy itt „jólét” van. Ha ebben az
országban tud jólét lenni, akkor itt az van,
körülnézek és boldog, egészséges arcokat
látok, amit sajnos egyre kevésbé tapasztalok az országban.
- Bőséges repertoárodból mit húzol elő?
Megtervezed mindig, vagy kilépsz a színpadra, ránézel a közönségre, és amit érzel?
- Igen, valahogy így van. A színpadra lépés pillanatában sem tudom, hogy mit fogok mondani. Olyanokat is mondok, amiket sokszor elmondok, olyanokat is, amik
itt jutnak eszembe, de hál’ Istennek olyan
nagy a repertoár, hogy nem tudom még,
hogy az első két rögtönzött poénból bejön-e valami vagy nem, ahhoz alakítom

Kasza Tibi

Turista triatlon

Nagy ajándékunk,
a Tisza

Gyalogolni jó.
Jó a hangom, csak rossz hallgatni - viccelődött Aradi Tibor.
a műsort. Például azt sem tudtam, hogy tesen manapság - egyre több sajnos -, hogy
lesz e zene ma, vagy csak beszélek, de az- szimplán nem kíváncsiak az emberek a hután láttam, hogy összegyűlt ennyi ember, morra. Már annyira belefásultak a mindenakkor valami zenés mulatság is kell, mert napjaikba, hogy mit akarsz te itt jópofásaz földobja a hangulatot, de semmi konk- kodni, elég rossz kedvem van, ne akarj enrét nincs az agyamban, hogy ezt fogom gem felvidítani, meg az általános nemtöelmondani eddig és akkor itt vége van és rődömség, a másik átlépése, hogy a színelhagyom a színpadot.
padon megy egy produkció, hadd menjen,
- Jó kis egyveleget gyúrtál a ’80-as évek engem nem érdekel. Na, akkor lehet olyat
nagy slágereiből is. Bátran nyúlsz a ze- csinálni, hogy odébb menni, ami természenéhez?
tes, hiszen nem jöhet be mindenkinek min- Jó a hangom, csak rossz hallgatni. Pél- den, de amikor ott vannak és hangoskoddául most itt van egy csomó ember, bejött nak, nem figyelnek, az egy egyre erősödő
nekik, de van olyan hely, ahová elmegyek, tendencia az országban. Szerencsére nem
és ott is vannak ugyanennyien, de küzde- sokszor találkozom vele.
nem kell 15-20 percig, hogy egyáltalán fi- - Könnyen gyártod a poénokat?
gyeljenek rám. Van olyan, hogy idejönnek - Szerencsére könnyen gyártódik a humor
az emberek, én egy pillanatra megijedek, az agyamban, mert a rádiókabaré rákényhogy jaj de sokan vannak és mi lesz ebből. szerít, hiszen Varga Ferenc József kolléBeszélgetni fognak, kiabálni fognak, iszo- gámmal kétheti rendszerességgel meg
gatni fognak, figyelnek-e majd rám. Ilyen kell írnunk két jelenetet. Aztán itt van az
dolgok végigfutnak az ember agyán és az- ATV-n egy új műsor, ez a szörnyű Aratán az első perctől kezdve figyelik a mű- di-Varga Show, rémálom ne nézd meg!
sort, beletapsolnak, a végén visszatapsol- Abból is havonta le kell gyártanunk hanak, hát itt is ezt kaptam. Ezért is mond- vonta kétszer 55 percet. Hát kell hozzá
tam az elején, hogy legyen magára büszke agy, megmondom őszintén. Nagyon sok
a város, mert humorérzékük is van - amit nagynevű humorista mondta, hogy csoda műsorban is sokszor elmondtam, - szóval állak titeket, mert én 30 év alatt sem írtam
látszik azon, hogy figyelnek, hogy rendben annyit, mint amit ti egy év alatt. És tényvannak az agyak.
leg! Utánanéztem, hogy úristen hány ol- Ha nincs nevetés, elütöd egy poénnal?
dal, hány poén jött össze, amin ráadásul
- Á, nem. Nem lehet humorral elütni, ha még nevetnek is. Mondhatnám, hogy álnincs nevetés, mert azon sem fognak rö- dott állapotban dolgozunk Ferivel, mert
högni. Hál’ Istennek nem nagyon futok be- még egyelőre jönnek a poénok.
le ilyesmibe, de olyanok vannak természeberta

A szavak embere

A Triatlon Nagyhét nyolcadik
napja sem telt el sztárfellépő
nélkül. Szombaton este Kasza Tibi szórakoztatta a közönséget.
1998-tól az ír zenei hangzású együttesnek, a Crystal-nak volt a frontembere,
2008 óta viszont szólókarrierbe kezdett.
Azóta nem csak a koncerteken találkozhatunk vele, rendszeresen feltűnik valamelyik kereskedelmi csatornán műsorvezetőként, valamint a közösségi oldalak
aktív használója is. Családját nem rejti
el, magánéletének kiteregetését nem bízza az újságírókra, gyakorlatilag folyamatosan értesülhetünk róluk a közösségi oldalakon.
- Én egy ilyen ember vagyok - kezd mesélni Kasza Tibi a koncert előtt. - Őszinte vagyok, nem játszok szerepet. Szeretek
beszélni, szeretem kimondani a véleményemet, akár a műsoraimban, akár a színpadon. Az én életemnek az a kis fűszere,
hogy mindent, amit csinálok, abban jól
érzem magam, legyen szó közösségi médiáról, zenéről, vagy tévézésről. Ugyanakkor romantikus alkatnak is tartom magam, amellett pedig nagyon fontos az
élethez a humor, ami nem csak a színpadon van jelen, hanem a magánéletemben
is. Szerencsére a feleségem is olyan ember, aki érti és szereti a viccet, így teljesen
jól megértjük egymást. Szeretem megmutatni a rajongóimnak, ha éppen nagy
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Kellemes evezés a Tiszán, egy pár kilométeres gyaloglás a gáton, és persze kerékpározás egy nagyobb körben - ez volt a Tiszaújvárosi Turista Triatlon. Ugyanúgy neveztek családok, mint baráti
társaságok, munkahelyi közösségek. Kellemes időben kellemes élményekkel zárult a szombati nap.
Már a reggeli órákban sokan érkeztek a TSC Természetjáró
Szakosztályának Tisza-parti csónakházához, s vágtak neki a három próbából álló teljesítménytúrának.
- Szerintem remekül ment az evezés - mondta Gurnicz Marianna -, de ez elsősorban a férjemnek köszönhető, hisz ő gyakorlott
evezős. Nagyon szép volt a Tisza, gyönyörű, nyugodt, imádtam.
Kerékpározással folytatjuk, bízunk a kondinkban, hisz teljesítménytúrázók vagyunk.
A Karácsony család Maglódról érkezett a turista triatlonra, már
tavaly is itt voltak.
- Azért jöttünk, hogy szórakozzunk - mondta Csongor -, jó itt eltölteni a hétvégét, kikapcsolódni és nem otthon ülni
- Sokszor szoktunk biciklizni - folytatta Csongor bátyja, Károly
-, tavaly nagyon megtetszett ez a verseny, ezért jöttünk most is.
Az evezést szeretem a legjobban, de máskor nem szoktam, csak
itt, ezen a versenyen.
Ez is az egyik célja a turista triatlonnak, közel hozni, megszerettetni a természetet.
- Sokaknak nagy kihívás hét kilométert evezni a Tiszán - mondta Kántor Zsolt, a verseny egyik szervezője -, vagy akár csak
megülni is a vizet. A Tisza nagyon nagy ajándékunk, örüljünk,
hogy ilyen helyen lakunk, hogy közel tudunk kerülni a természethez, használjuk ki a lehetőséget.
Sorra indultak és érkeztek a célba a csapatok, 11 csapatban ös�szesen 38-an neveztek a versenyre. A célba érkezők emléklapot, kitűzőt és tombolaszelvényt kaptak. A leggyorsabban teljesítő csapat a RED BULL volt (Tellér Orsolya, Rab Imre), ők 225
perc alatt értek célba, a legidősebb hölgy versenyző díját Gurnicz Marianna kapta, a legidősebb férfi Varga István volt. A legfiatalabb lány Schwardy Adél (14 éves), a legfiatalabb fiú pedig
Karácsony Csongor ( 7éves).
Szalonna sült a tűznél, hozzá friss zöldségek, jó társaság. Mire a
versenyzők célba értek, elkészült a babgulyás is, kellemes időben, jó hangulatban telt a nap. Mintha egy nagy család gyűlt volna össze egy hétvégi programra, s valójában így is történt.
Fodor Petra

Nyeregbe száll a Karácsony család.
Szereti kimondani a véleményét.
öröm ér, de azt is, ha valami fáj. Ezt bizonyítja, hogy a Nagy Duett című műsorban
élőben kértem meg a párom kezét, de azt
is első kézből, tőlünk tudták meg a rajongók, hogy bővül a családunk.
- Ezen a héten a mi városunkban minden
a sport körül forog. Te hogy állsz a rendszeres mozgással?
- Ismerjük ezt a rendezvényt, évekkel ezelőtt már jártunk itt a Triatlon Nagyhéten,
akkor a Neoton Família előtt léptünk fel.
Sajnos a Neoton élő koncertjét elmosta az
eső, de a mi bulink nagyon jól sikerült.
Hogy barátságban vagyok-e a sporttal?

Azt kell erre mondanom, hogy az én életem egy nagy, sikertelen fogyókúra. Járok
kardió- és bokszedzésekre is, amikor csak
tehetem. Szeretem, kikapcsol, és nagyon
jól esik, viszont állandóra bepasszírozni
az életembe, nem nagyon sikerül. Amikor
elkezdem, akkor azt mondom, hogy ezt
soha nem hagyom abba, és akkor minden
nap csinálom, azonban ez általában nem
tart sokáig, mert mindig valahogy kikeveredik az életemből. Ilyenkor a lendület valamiért eltűnik, és felülkerekedik a
play station.
ema

Eleveztek...

2018. július 12.

Volt már itt Alíz, Süsü és a Nagy ho-ho-horgász is a Triatlon Nagyhéten, idén pedig Lúdas Matyi látogatott el
programjainkra. Hagyomány már, hogy egy-egy mesevagy rajzfilm köré szervezzük a nagyhét csütörtöki gyermeknapját. Idén sem volt ez másként.
Már a kora délelőtti órákban sokan érkeztek a kisszínpadhoz és a Dísztó melletti füves területre, itt zajlottak a
Tisza Média Kft. programjai. A gyerekeket Bráz György
polgármester, a rendezvény fővédnöke köszöntötte.
- Ez a nap azért jött létre, hogy kicsit kedveskedjünk
nektek a Triatlon Nagyhét alkalmából - mondta a polgármester -, néhány éve kitalálták a tévé és az újság munkatársai, hogy kellene egy ilyen nap, és ezen a napon
egy-egy mese vagy rajzfilmhez kapcsolódóan szerveznek programokat. Mindenki ismeri Lúdas Matyi történetét? Tudjátok, hogy Lúdas Matyi egész életében az igazságot kereste. Én azt kívánom, hogy ti is keressétek és
találjátok meg életetek folyamán - mondta.
Lúdas Matyi a nagyhéten címmel egy rajzpályázatot is
hirdettünk, a győztesek ezen a délelőttön kapták meg
nyereményeiket. Onder Gerda Viktória és Lukács Larina egy-egy plüss libát, amit Losonczi Benjáminné ajánlott fel, ő készítette a kedves figurákat. Különdíjat kapott
Kerékgyártó Áron. A harmadik helyezett az ötödikes Gál
Gréta Vivien lett, a második a tízéves Hanus Máté, míg
az első a kilencéves Kőrösi Janka, ő nyerte tehát a fődíjat, egy kerékpárt.
- Döbrögi elkergeti Lúdas Matyit - mutatja Janka a rajzát
-, és Lúdas Matyi azt szeretné, hogy megnyerje az egész
triatlont, ússzon, fusson és kerékpározzon a libájával. Nagyon szeretek rajzolni, rajzból kitűnő vagyok, művész
szeretnék lenni. Már amikor elhangzott, hogy egy kilencéves kislány a győztes, gondoltam, hogy én leszek az,
már nagyon remegtem. Nagyon örülök a biciklinek, sokat
szoktam kerékpározni, anyával itt a triatlonon is bicikliztünk - mondta a győztes.
A díjátadó után a Holló együttes zenés műsora következett, a zenekar 1984 óta játszik gyerekeknek és persze
felnőtteknek is.
- Azóta sokat változott a gyerekek ritmusa, mentalitása -

Nagyhét

mondta Ritter Péter -, de azért annyira nem, mint amen�nyire szokták mondani. Mi azért követjük ezt, de nem
vettünk észre olyan éles váltást. A gyerekek 1984-ben is
gyerekek voltak és most is azok. Persze most már fontos
a mobiltelefon, de amikor a nézőtéren vannak, ugyanúgy élvezik a műsort, mint régen. Vidámságot és persze
tartalmat is próbálunk nyújtani a gyerekeknek, interaktív a műsorunk, végig együtt muzsikálunk a gyerekekkel. A mai napra két új dalt is írtunk Lúdas Matyiról, ennek most lesz a premierje.
Zenéltek, táncoltak, énekeltek a gyerekek, és különböző hangszereket is kipróbálhattak, részeseivé válva az
együttes műsorának.
A Dísztó mellett közben már javában zajlottak a játékok. Óriás buborékok, építőkockák, megannyi ügyességi játék és persze állatsimogató is várta a gyerekeket, a
kisvonat pedig egész nap rótta a köröket a város utcáin.
- Még csak most érkeztünk - mondta Fülöp-Majzik Katalin -, de már most nagyon jól érezzük magunkat. Mindent meg szeretnénk nézni.
- Még csak az ugróiskolát próbáltam ki, de nagyon tetszett - szólt hozzá kislánya, Julcsi.
- Kacsákat láttam, meg nyuszit, kisbárányt és kecskét sorolja Suhajda Gábor -, ezek közül a kecske tetszett a
legjobban.
Nagy volt a tömeg az óriás buborék-készítőnél is.
- Nekem ez tetszik a legjobban - mondta Nagy Fruzsina
-, azért jöttem most ide, mert nagyon megtetszett, hogy
tavaly ugyanezt csináltam és benne voltam az újságban.
Az óriás színező is sokak kedvence volt.
- Épp egy vámpírt színezek - mondta Molnár Péter Dominik -, nagyon szeretek színezni, ez most lila lesz. Voltam már a többi játéknál is, és a koncertet is megnéztük.
- Nagyon szuper ez a nap - mondta Tóth Zoltánné -, a
gyerekek nagyon jól érzik magukat. Már kisvonatoztunk, megyünk majd állatokat simogatni. Vártuk már ezt
a napot, készültünk rá. Négy unokával vagyunk itt, a teljes család, nagyon jól érezzük magunkat.
Fodor Petra

5. oldal

Tabuk/Zenék

6. oldal

Tabuk nélkül a párkapcsolatról

Két igen, egy nem

A kommunikáció zavarában,
az egymás mellett elbeszélésben, vagy épp a nem beszélgetésben rejlenek a párkapcsolatok legnagyobb buktatói. Míg a házassághoz két
igen kell, egy váláshoz elég
egy nem is - mondta Pilát Gábor, a Tabuk nélkül a párkapcsolatról facebook oldal
szerzője, több könyv írója. Ő
tartott előadást az Ötórai tea
legutóbbi rendezvényén. A
vele készült beszélgetés második részét olvashatják.
- Ha már felismertük a problémát, tudjuk-e mi magunk orvosolni, vagy külső segítség is kell hozzá?
- A segítség érkezhet kívülről is, bár én
azt szoktam mondani, hogy addig van helye, amíg hatékonyan nem tudunk változtatni, utána el kell engedni. Van egy érdekes kis anekdota, amikor a tanítvány
kérdezi a mester, hogy mester, miért van
nekem rád szükségem. A mester erre azt
mondja, hogy nincs rám szükséged. Csak
addig vagyok itt és tanítalak, amíg végre meg nem érted, hogy nincs rám szükséged. Amikor tehát az ember úgy érzi,
akkor igénybe lehet venni külső segítséget, de ennek az a veszélye, hogy állandóvá válhat, hogy nekem mindig külső
segítségre van szükségem. A legjobb, ha
az ember maga találja meg a megoldást.
A válaszok bennünk vannak. Csak már
mélyen, és sok törmelék rakódott ránk,
olyan, mint egy összekarcolódott szemüveg, így minden, amire nézünk karcos.
Ezt kellene megtisztítani.
- Kik lépnek hamarabb? Ki mer változtatni?
- Egyértelműen a nők. Én azt látom, hogy
a férfiak sokkal egósabban működnek.
Egy nő például egy szakítás után telesír
egy százas csomag zsebkendőt, ezt a műveletet folytatja két hétig, amíg rendbe
nem teszi magában az egészet. Egy férfi
pedig sokkal jobban képes arra, hogy a
szakítás után már három nappal máshol
gyűrje a lepedőt, és soha nem zárja le ezt
a dolgot. Így rányitja az ajtót a zűrzavarra, ahelyett, hogy megoldaná azt. Egyébként a Tabuk nélkül a párkapcsolatban oldalon a 110 ezer követőből nagyjából 105
ezer a nő. A nők sokkal nyitottabbak és
hajlandóbbak a jó értelemben vett konfrontációra. A változtatásra való hajlandóság is sokkal jobban megvan bennük.
- Mi következik a felismerés után? Azért
bátorság kell a változtatáshoz.
- Önmagában a felismerés az nagyon jó,
de nagyon kevés is. Ha az ember ezután
nem hoz egy döntést, és az nem párosul
cselekedettel, akkor rosszabb állapotba
kerül, mint amikor még nem volt meg a
felismerés. Mert így nagyon hamar azonosítja az elme azt, hogy én ezt már tudom, én ezt már hallottam. És akkor ez az
egész átmegy egy kellemes színházi élménybe, amiben a nagy probléma, hogy
nem történt meg a változás, nem tettük
hozzá azokat a pluszokat, amitől megszületett volna az eredmény.
- Mindig, minden nap kell tenni egy párkapcsolatért?
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Route 35, Eötvös akusztik

A mi zenészeink

Heten vannak, mint a gonoszok, vagy a szentek.

A párkapcsolatot minden nap teremteni kell.
- Ez egy teremtett dolog, nem magától értetődő. Vannak magától értetődő dolgok,
ilyen a szívverés. Nem kell minden nap
odafigyelnünk rá, nem állítjuk be egy láthatatlan potméteren, hogy milyen legyen
a szívritmusunk. Ezek a dolgok maguktól
működnek. A párkapcsolat nem ilyen. Azt
minden nap teremteni kell, mert abban a
pillanatban, amikor már nem teremtjük,
elkezd ellenteremtődni. Csak sajnos nincs
egy piros lámpa, ami elkezdene villogni,
ha valaki leveszi a teremtést a kapcsolatról. Nagyon érzékeny dolog, ha felborulnak az arányok. Amikor az egyik azt érzi,
hogy sokkal többet tett bele érzelmileg,
cselekedetben, bármiben, az már nem jó.
Ha ez felborul, az nagyon nagy problémákat tud okozni, ha egyensúlyban van, akkor nagyon sokáig teremtésben lehet tarPilát Gábor
tani ezt a kapcsolatot.
- Létezik örök szerelem? Sírig tartó pár- Mondhatnánk, hogy van honnan, de már
kapcsolat?
ők is aktívabbak. Látjuk ezt a könyvvá- Ez két külön dolog. Azt mondják, hogy sárlásnál, a konzultációknál, előadásoa szerelem olyan két év alatt lecseng. A kon is.
szerelem az elme legális tudatmódosító- - Mi Pilát Gábor célja? Milyen az ideája, amit nem büntetnek. És mégis milyen lis jövő? Mindenki boldogsága, vagy…?
érdekes, hogy az életellenes bűncselek- - Vagy az, hogy méltó módon zárja le és
mények és gyilkosságok nagy része köt- engedje el valaki a másikat. Nincs minhető a szerelemféltéshez, a féltékenység- denre ráhatásunk. Arra van, hogy hogyan
hez. Arról nem tehetünk, hogy a szerelem viselkedünk a másikkal, de az érzéseinkre
meddig tart, de arról tehetünk, hogy ho- nincs. Láttunk már olyat, hogy két embergyan teremtünk, hogyan viselkedünk a nek nem egy irányba megy az útja. Ös�másikkal, ez már a mi döntésünk. Amíg sze lehet őket kötni kötéllel, pillanatratart a szerelem, addig élvezni kell, és ez gasztóval, akármivel, de ennek nincs éraz egész átalakulhat egy sokkal másabb, telme. Előbb-utóbb visszanyal a fagyi. Ha
tartósabb, mélyebb és élhetőbb érzéssé. nagyon mások az irányok, akkor az a felA szerelemnek nagyon sok kicsapongása adatunk, hogy szeretettel, méltó módon,
van, tényleg leszáll a lila köd, ilyenkor az tisztességesen lezárja az ember. A háember vezérlése egy kicsit elhangolódik. zasságok fele válással végződik, pedig
- Milyen tanácsokért fordulnak önhöz a senki nem így lép bele egy házasságba.
párkapcsolati problémákkal küzdők?
Van olyan, hogy elkezd nyílni az olló, az
- Nagyon különböző témákban keresnek egyiknek más irányba megy az érdeklőmeg. Most volt egy hölgy, aki leírta, hogy dése, kíváncsisága. Kényszeresen nem leaz első pillanattól olvassa az írásaimat és het az embereket egybeforrasztani. Ami
az első év után ennek hatására úgy dön- viszont javítható, azon javítani kell. Matött, hogy leteszi a kábítószert, amit há- napság nagy divat, hogy ha valami nem
rom éve nagyon intenzíven használt. És működik, akkor dobjuk ki azonnal, cseezt egy évig le sem merte írni, mert nem réljük le. Én ezt nem gondolom jó irányvolt benne biztos, hogy végleg, most jött nak. Mindent meg kell tenni annak érdeel az ideje. Ilyen csodák is történnek. Pár- kében, hogy működjön. És amikor már
kapcsolati témában széles a skála, hogy mindent megtettünk és még mindig nem
tudom szakítás után elengedni a mási- állt helyre a kapcsolat, akkor nem marad
kat, hogy megcsalás után hogy hozható más, mint méltó módon elbúcsúzni egyhelyre. Az utóbbi időben azt látom, hogy mástól.
a férfiak kezdtek egy kicsit felerősödni.
Fodor Petra

A tavalyi Triatlon Nagyhéten még Alexa Country
Band néven léptek fel a tiszaújvárosi country zenészek, idén több új taggal kibővülve, új névvel, de a régi dallamvilággal és lendülettel állt színpadra a Route 35 Country Band. Egy másik helyi formáció, az
Eötvös Akusztik is lehetőséget kapott, köztük sok, zenélni szerető, tehetséges tiszaújvárosi fiatallal.
- A Sportfesztiválon léptünk fel nemrégiben, ott debütáltunk az
új csapattal - mondja a Route énekesnője, Kovács Ilona, Lonci.
- Rengeteg a felkérés határon innen és túl, hívnak minket fesztiválokra, megyünk egy balatoni turnéra is az idén, szóval nem
panaszkodhatunk, és élvezzük nagyon.
- Alexa Sándor kilépett a zenekarból tavaly novemberben, ezért
új nevet kellett keresnünk, és egy szólógitárost is, aki Balaton
Endre lett. Új taggal is bővültünk, dr. Nagy Géza sebész főorvossal, így heten vagyunk, mint a gonoszok, vagy a szentek - veszi át a szót Orliczki Frici. - Géza steel gitáron játszik, ami különleges, ritka hangszer, meghatározó hangszere a countrynak.
A stílusunk maradt, de ez a gitár megváltoztatta a hangzást, még
countrysabb a muzsikánk.
- Ez egy alaphangszer, nagyon jól passzol ehhez a zenéhez. Idehaza ritka, az USA-ban mindennapos a műfajban. Talán 15-20
ilyen hangszer van itthon, és aki próbál rajta játszani. Én is kintről szereztem be. Körülbelül negyedórán át hangolom, 12 húros,
24 hangolási lehetőséggel, vannak pedálok, külön mindent hangolni kell - mondja Géza, aki korábban egy miskolci country
csapatban játszott.
A Route 35 másik főnyereménye Balaton Endre, aki Alexa Sanyi helyét vette át a csapatban.
- Irgalmatlan nehéz volt egy olyan kvalitású zenészt pótolni,
mint Sanyi - mondja Endre. - Fel volt adva a lecke, de a zenekar
nagyon sokat segített, kottákat, zenei anyagokat, mindent megadtak ahhoz, ami szükséges volt, hogy fel tudjam venni a fordulatszámot. Húsz éve nem játszottam zenekarban, de most jó helyen vagyok azt hiszem. Nagyon jól érzem magam.
Csupán két héttel a Tritalon Nagyhét előtt alakult meg az Eötvös
Akusztik nevű formáció. Ennyi zenei múlttal a hátuk mögött is
lehetőséget kaptak arra, hogy a nagyközönség előtt énekelhessenek. Az ennyi persze nem csak ennyi, hiszen a hattagú diákegyüttes mindegyik tagja szerepelt már színpadon és külön-külön
is ismerhetik őket a helyi zenei életből.
- Az Eötvösből már sokan felléptünk, de nem ebben a formációban,
a két lány, Ragályi Petra és Gondos Réka az énekeseink, mi fiúk pedig visszük a hangszereket - mondja Ferenczi Viktor dobos.
- Régóta ismerjük egymást, egyszer egy sulibálon összebarátkoztunk és elhatároztuk, ha lehet, akkor évente legalább egyszer
zenélünk - csatlakozik a beszélgetéshez Struba Olivér. - Én korábban ritmusgitáron játszottam, most viszont basszusgitárosra
volt szükség, hát megtanultam azon is játszani.
Kérdezem a fiatalokat barátságról, szerelemről, zenéről, mindenféle életérzésről, a kamaszos nevetgélés közben végül maradunk a zenénél.
- Leginkább mai slágereket énekelünk és javarészt angolul. A
választás és a döntés közös, én egyébként popot és rockot hallgatok, ezeket szeretem - mondja Réka.
- Az Eötvös énektermében szoktunk próbálni, ez jó, mert tudjuk,
sokaknak gondot okoz a próbahely. Mi bekérezkedtünk oda és elviselnek bennünket - veszi át a szót Viktor, amikor a felkészülésről kérdezem őket. - Nincs segítőnk, nincs mentorunk, csak mi
vagyunk. Szeretünk zenélni mindannyian, szívből tesszük ezt.
berta

Rockos blues

Backstage

Ismerős zenészek új zenekarban, ők a Backstage. Kádár Róbert, Orliczki Frigyes, Tar Róbert, Tóth Tamás, Suhajda Levente és Pólik Gyula. Tiszaújvárosi muzsikusok, akik korábban több más formációban is bemutatkoztak már. Most egy új irányt vettek, s megalapították a Backstage együttest. A Sportfesztivál színpadán debütáltak egy hónapja, második koncertjükön újra a tiszaújvárosi közönségnek játszottak a Triatlon Nagyhét kis
színpadán.
Maradt a blues, kicsit más hangszereléssel, de ugyanazzal a lelkesedéssel
zenélnek. A mostani felállás tulajdonképpen két régi zenekar, a tízen évvel
ezelőtti Pit Blues Terriers és a Bourbon Street egyvelege. Körülbelül három hónapja találtak egymásra, kiegészítik egymást és nagyon jól szólnak.

Jól hangzik az Akusztik.
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A Derkovits Kulturális
Központ programja
Derkovits Kulturális Központ

Nyáresti korzó
A Derkovits Kulturális Központ szeretettel vár minden érdeklődőt 2018. július 28-án (szombat) és augusztus 11-én
(szombat) egy-egy esti koncertre a „Szelfi Pont – Tiszaújváros”-hoz.
A kellemes időtöltéshez a zenét
- július 28-án a Poa Pratensis Bluegrass Band(a) (műsoridő
60 perc)
- augusztus 11-én a Köpönyegforgatók Zenekar szolgáltatja.
(műsoridő 60 perc)
A programok kezdési időpontja: 19.30 óra

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Kertstílusok - kamarakiállítás
Helyszín: a könyvtár földszintje
A kiállítás szeptember 7-ig látható.
A Gyermekkönyvtár nyári programajánlatai:
Papírszínház bemutató
Július-augusztus hónapban minden kedden 10.00 órától
Kézműves foglalkozás
Július-augusztus hónapban minden csütörtökön 10.00 órától.
Szabadidős tevékenységek
A Gyermekkönyvtárban található társasjátékok, színezők
nyitvatartási időben bármikor igénybe vehetők.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

Július 13. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok felnőtteknek.
Július 17. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit
Eszközöket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának biztosít.
Bárki, bármikor bekapcsolódhat!

NYÁRI KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS:
A Derkovits Kulturális Központ
Hamvas Béla Városi Könyvtár
JÚLIUS 1-től AUGUSZTUS 31-ig
SZOMBATI NAPOKON ZÁRVA TART!
A központi könyvtár (Tiszaújváros, Széchenyi út 37.)
JÚLIUS 23 -tól AUGUSZTUS 6-ig ZÁRVA tart.
A könyvtári szolgáltatások ebben az időszakban
a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai út 33.)
vehetők igénybe.
A Várostörténeti kiállítás a központi könyvtár épületében
AUGUSZTUS 31-ig SZOMBATON ÉS VASÁRNAP IS
NYITVA TART 11.00 – 19.00 óráig!
A belépés díjtalan.
(BEJÁRAT AZ ÜZLETSOR FELŐL!)

Kultúra/Oktatás
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Református hittantábor

„Légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj,
mert veled van Istened, az Úr mindenütt,
amerre csak jársz.” Józsué 1:9
Idén hatodik alkalommal szerveztünk
református hittantábort a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában. A
két hét alatt több mint 110 kisdiák - köztük több leendő elsős - vett részt a programon. Csapatunkat erősítette öt volt kazinczys tanuló, akik közösségi szolgálatukat töltötték régi iskolájukban. Az első héten a Tiszaújvárosi Református Egyházközséggel közösen szerveztük a programokat. A délelőtti áhítaton és bibliaórán
Józsué történetén keresztül ismerkedhettek a gyerekek a Könyvek könyvével. Ezt
követően minden nap kézműves foglalkozáson ügyeskedhettek, elmélyítve tudásukat. A már jól bevált szabadidős tevékrnységek színesítették a hét programját. Ellátogatott hozzánk a Tisza cserkészcsapat, akik közösségi játékokat tanítottak nekünk. Református ifjúsági dalokat énekeltünk gitárkísérettel, táncházban mozgattuk meg magunkat az iskola udvarán. Jutott idő strandolásra és fagyizásra is, valamint a tűzoltók segítségével habpartyn vehettünk részt. Az első
hét zárásaként egy hat állomásból álló izgalmas vetélkedőn adhattak számot tudásukról a gyerekek. Ajándékokkal, az er-

kronika@tiszatv.hu

Barátságok szövődtek a vakáció első két hetében.
re az alkalomra készült baseball sapkával
és sok-sok emlékkel térhettünk haza ezen
a héten. A második héten a bibliaóra témájául az állatok szolgáltak. Megismerkedtünk a holló, a hangya és a cet szerepével a Bibliában. Készítettünk hangyabolyt sütiből, cethalat zokniból és ebéd
után mesét is hallhattunk ezekről az állatokról. Az időjárás kegyes volt hozzánk,
az előző héten jól bevált programok ekkor sem maradtak el. Tovább fokoztuk a

hangulatot tombolasorsolással, ügyességi
játékokkal. Zárásképpen pénteken a Harsányi Szabadidőparkba tettünk látogatást,
ahol az állatok továbbra is főszerepet kaptak. Lovas kocsival jártuk be a tájat, lovagoltunk, kecskét simogattunk, szamárhátra pattantunk. A vakáció első két hetében
új barátságok szövődtek, az együtt töltött
idő szép emléke erősíti közösségünk ös�szetartozását.
László Éva szervező

Kórustábor a Bükkben

A Tiszaújvárosi Református Énekkar a
közelmúltban az önkormányzat hathatós
támogatásával háromnapos táborozáson
vett részt a Bükkben, Jávorkúton.
Ezt a helyszint immár harmadszor választottuk, így elmondható, hogy Alsóberecki, Felsőberecki, Rókabérc és a szilágysági Sólyomkővár után ez a legkedvesebb
táborhelyünk. Az idei felkészülésünk fókuszába a zene világnapja került, mely
2018. szeptember 30-án a Derkovits Művelődési Központtal közös szervezésben
lesz, vendégkórus közreműködésével.
Sok új darabbal, és a zenei stílusok széles spektrumával készülünk. Ezért jelent
nagy segítséget egy ilyen tábor, mivel itt
másfél hónap próbamennyiségét tudtuk
hiányzásmentesen és folyamatosan produkálni.
A táborozás másik fő célja, az összetartás
és csapatépítés is jól sikerült. A karnagy
asszony által biztosított viszonylag szűk
időkeretben jóízű beszélgetések, felhőtlen viccelődések, nagy séták, közös szalonnasütés tették tartalmassá ottlétünket.
Mivel a panzió teljesen a mienk volt, a
személyzet esti távozása után az erdő vadjait és a hangulatfényt szolgáltató szentjánosbogarak tömegét tanítgattuk népdalkincsünk legszebb dalaira. A magam részéről elhatároztam, hogy szeptember-

A Tisza TV
műsora

A csapatépítés is jól sikerült.
ben a szarvasokat visszahallgatom, ellenőrizve, hogy mennyi hasznosult áldozatos munkánkból az ő koncertjükön.
A felhőtlen jó hangulatot beárnyékolta
házi zeneszerzőnk és jó barátunk Birtalan
József hiánya, aki két éve még anekdotás
jókedvével, komoly instrukcióival, professzoros szórakozottságával, és csodálatos basszushangjával köztünk volt. Szerzeményei repertoáron tartásával áldott
emlékét mindvégig megőrizzük.

A végig kiváló éttermi ellátásunkat hazafelé jövet a Garadna völgyben található
pisztráng sütödében fejeltük meg, és azt
követően tértünk haza, hogy néhány hét
pihenő után folytassuk az előttünk álló
koncertekre a felkészülést.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Tiszaújváros önkormányzatának nagyvonalú támogatását, amely nagyban megkön�nyítette táborozásunk lebonyolítását.
Szutor István, az énekkar elnöke

Kulturálisból művelődési

Átkeresztelik a Derkót

Július 12., csütörtök
9:00 Gimnasztráda: Utazók (A gálaműsor ismétlése)
Július 18., szerda
18:00 Best of Egészségmagazin: Tetovált testek - Idősebbek is elkezdhetik Az autisták világa - Lógok a neten

A kulturális törvény módosításából adódóan módosul az integrált intézményként működő Derkovits Kulturális Központ elnevezése. Az új név: Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár. Az „anyaintézmény” (a Derkó) a Derkovits Művelődési Központ nevet használhatja.
Egy szakfelügyeleti ellenőrzés nyomán új nevet kap a Villa Scederkyn Tájház is, melyet immáron Helytörténeti Gyűjtemény - Villa Scederkyn Tájháznak kell nevezni.

Közlemények
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Pénztáros munkakör

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
felvételre keres munkavállalót az alábbi
munkakör betöltésére:
PÉNZTÁROS
(teljes munkaidőben, határozatlan időre
történő foglalkoztatásban 3 hónapos próbaidő kikötésével)
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- regisztrált mérlegképes könyvelő végzettség
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakirány
- költségvetési intézményben szerzett
szakmai tapasztalat
Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz
- szakképesítést igazoló okiratok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a
pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:

- illetmény a KJT szerint
- beérkezési határidő 2018. július 20.
- az elbírálás határideje 2018. július 24.
- az állás betölthető: 2018.augusztus 1.
- A jelentkezés benyújtása postán:Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580.
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát: 50197/2018, valamint a munkakör megnevezését: „pénztáros”.
Nagyné Kántor Judit
főigazgató

2018. július 12.

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

Határozatlan idejű
Határozott idejű
óvodapedagógus munkakör óvodapedagógus munkakör
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 2 fő óvodapedagógus munkakör be-töltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan ideig tartó jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Munkaköri feladatait az Óvodai Nevelés országos Alapprogramjára épített Helyi Pedagógiai Program, valamint az óvoda
éves Munkaterve alapján, az óvodavezető útmutatásai szerint
önállóan és felelősséggel végzi.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., valamint a 326/2013. (VIII.
30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus.
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Egészségügyi alkalmasság.
A munkakör legkorábban 2018. szeptember 03. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 05.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni
a pályázat azonosítószámát (297/2018.), valamint a munkakör
megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.
vagy
• elektronikus úton Micskiné Bodó Erzsébet részére a szivarvany@tujvaros.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a szivarvany@tujvaros.
hu e-mail címen lehet.
Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 2 fő óvodapedagógus munkakör be-töltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2018. 09. 03- 2019. 08. 31-ig tartó jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Munkaköri feladatait az Óvodai Nevelés országos Alapprogramjára épített Helyi Pedagógiai Program, valamint az óvoda
éves Munkaterve alapján, az óvodavezető útmutatásai szerint,
önállóan és felelősséggel végzi.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., valamint a 326/2013. (VIII.
30.) Kormányrendelet rendelkezései az irány-adók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus.
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Egészségügyi alkalmasság.
A munkakör legkorábban 2018. szeptember 03. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 05.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni
a pályázat azonosítószámát (297-2/2018.), valamint a munkakör
megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.
vagy
• elektronikus úton Micskiné Bodó Erzsébet részére a szivarvany@tujvaros.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a szivarvany@tujvaros.hu e-mail címen lehet.			
Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2018. július

JÚLIUS

Helye

Ideje

Kinek a részére

16. hétfő

Tisza-parti szabadidőház

11.00-12.00

Szociális étkezők

18. szerda

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Központi Étterem

9.00-12.00

Szociális étkezők

19. csütörtök

Központi Étterem

10.00-12.00

Szociális étkezők

24. kedd

Tiszaszederkényi Idősek Klubja

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi
internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/ index.php/
szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit főigazgató

Tisza úti vásár

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár
következő időpontja 2018. július 13. (péntek).
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

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 növényi hulladék

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 29. héten 2018.
július 19-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

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

25. szerda

Központi Étterem

12.00-13.00

Pótbefizetés és alkalmazotti étkezés megrendelése

26. csütörtök

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 12.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Erzsébet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

Pap Zsolt
a 6. sz. választókerület képviselője
2018. július 18-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

2018. július 12.

Pályázati felhívás

Pénzügyi munkatárs
munkakör

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatalban 1 fő pénzügyi munkatárs munkakör betöltésére, határozatlan időre szóló kinevezéssel, 6 hónap próbaidő kikötéssel.
Főbb munkaköri feladatok:
Közreműködés az önkormányzat költségvetési javaslatának, év
végi beszámolójának elkészítésében. Havi és negyedéves adatszolgáltatások készítése.
Önkormányzati intézmények költségvetésének, éves beszámolójának, havi, negyedéves adatszolgáltatásainak ellenőrzése, értékelése, elemzése.
Állami támogatás igénylésével, módosításával, elszámolásával
kapcsolatos feladatok ellátása.
Vagyonbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása.
Képviselő-testületi anyagok előkészítése.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatásban szerzett gyakorlat,
- közigazgatási alap-, illetve szakvizsga,
- ASP program felhasználói szintű ismerete,
- mérlegképes könyvelői szakképesítés.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt
a 2011. évi CXCIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alapján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.
Az állás 2018. augusztus 21-től tölthető be.
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi szakreferensnél lehet.
Tel: 49-548-085.

Pályázat

Takarító munkakör

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdet 1 fő takarító munkakör betöltésére határozatlan időtartamra szóló munkaviszonnyal.
Pályázati feltételek:
• általános iskola 8 osztály
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent a hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
A pályázathoz csatolnia kell:
• szakmai önéletrajzot
• bizonyítványmásolatokat
Feladatok:
• a kijelölt takarítási terület napi takarítása, tisztán tartása, fertőtlenítése
Pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft székhelyén (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. sz) munkanapokon 8-16 óra között.
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu
e-mail címen
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám alatti címre
A pályázat benyújtásának határideje 2018. július 23.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A Krónika elérhetőségei:

Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852
E-mail: kronika@tiszatv.hu

Hirdetmények
Tájékoztatás

9. oldal

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 a nyári szünetben (2018. június 16-tól 2018. szeptember 2-ig) valamennyi, azaz 54 munkanapon igénybe vehető a következők szerint: 2018. június 16-tól július 1-ig, 10
munkanapon keresztül a Központi Étteremben ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
július 2-től várhatóan augusztus 12-ig,

30 munkanapon keresztül a Tiszaújvárosi
Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium éttermében (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.), augusztus 13tól szeptember 2-ig, 14 munkanapon 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
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, betegsé-

ge vagy indokolt és igazolt távolléte esetén az étel ételhordóban történő elviteléhez igazolás benyújtása szükséges, illetve a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel
csak írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2018. június 15.
napjáig, ezt követően a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Ügyféltájékoztató helyisége ( Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház ( 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 Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
pályázatot hirdet 5 fő részére iskolai szociális segítő munkakör betöltésére, a Család- és Gyermekjóléti Központba.
Feladatai:
- 15/1998. NM rendelet 25. §
A jogviszony időtartama:
- határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- felsőfokú képesítés - 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellátások - 1/a. Család- és Gyermekjóléti központ - iskolai szociális segítőre vonatkozó
képesítési előírások valamelyike,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz,

- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Gyvt. 11/A. §
(8) a)-d), e) pontjai alapján,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati
anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez,
- nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi
XXXI. törvény 11/A. § (8) bekezdésben
meghatározott kizáró okok nem állnak
fenn.
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni a Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt
valamennyi irat benyújtásával lehet, el-

lenkező esetben a pályázat érvénytelen.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat
azonosító számát: 2166/2018., valamint a
munkakör megnevezését: iskolai szociális segítő.
A pályázat kiírója fenntartja magának a
jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje
2018. augusztus 10.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2018. augusztus 22.
A munkakör 2018. szeptember 01. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 2166/2018. azonosító számon 2018.
július 13. napján jelenik meg.
Poropatich Péter
intézményvezető

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2018. július 1-jétől a tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező betegek számára térítésmentesen elérhető a fogászati ügyelet
az alábbiak szerint:
Az ügyelet helye: Miskolc, Kazinczy u. 1.
Rendelési idő:
szombati napokon 16:00-20:00
vasárnapi napokon: 15:00-19:00
A rendelést vezeti: Dr. Daher Paul fogorvos
Kérjük, hogy mielőtt igénybe vennék a
rendelést, szíveskedjenek szándékukat jelezni az alábbi telefonszámok valamelyikén:
06-20-355-2593
06-20-928-0925
A térítésmentes fogászati ügyeleti ellátás
körébe a következő kezelések tartoznak:
• a fogak friss baleseti sérüléseinek elsődleges ellátása (visszahelyezés, sínezés,

gyógyszeres kötés, foghúzás),
• a fogból kiinduló gyulladások ellátása
(fog üregének megnyitása, foghúzás),
• a fogmeder-gyulladás, bölcsességfog
körüli gyulladt lágyrész-szövetek konzervatív kezelése,
• a szájüregen belüli tályog megnyitása,
• a nyelést vagy/és légzést akadályozó
idegen test eltávolítása,
• a szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres
ellátása,
• állkapocs-ficam visszahelyezése,
• a frissen tört állcsont nyugalomba helyezése.
• a háromosztatú ideg által kiváltott roham helyi érzéstelenítéssel történő csillapítása, valamint
• bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása (tampon,
fedőkötés, véralvadást fokozó gyógysze-

rek helyi alkalmazása, varrat).
A fentieken kívüli kezelésekért a fogorvos térítési díjat kérhet.
Nagyné Kántor Judit
főigazgató

Folyamatosan lehet igényelni az ebédet.

Iskolai szociális segítő munkakörök

Fogászati ügyeleti ellátás
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Tisztelt Felhasználóink!
Társaságunk örömmel nyújt tájékoztatást arról, hogy az új
online ügyfélszolgálati felületünk elindult. A Nemzeti Üzleti
Szolgáltató Zrt. által üzemeltetett Vízcenter honlapon és applikáción keresztül 2018. 06. 20. napjától még gyorsabbá és hatékonyabbá vált az ügyintézés.
Az online ügyfélszolgálati oldalon eldöntheti, hogy elektronikusan, telefonon, személyesen vagy e-mailben szeretné ügyeit intézni, ezekhez pedig minden segítséget megtalál.
Regisztrációt követően az E-ügyfélkapcsolat menüpont alatt
akár kényelmesen, otthonából is intézheti a szolgáltatáshoz
kapcsolódó ügyeit. Tömeges számláink kibocsátását hamarosan megkezdjük, kérjük további szíves megértésüket és türelmüket.
További információ:
www.vizcenter.hu; www.ervzrt.hu
Tisztelettel: ÉRV ZRt.
Tiszaújvárosban az Árpád
úton földszinti 35nm-es
felújított lakás eladó.
Érd.: 06-30/269-6198
Felújított lakás kiadó Tiszaújvárosban
Építők útján, központi helyen kiadó 1. emeleti
2 szobás, gyönyörűen felújított és bútorozott 54 m2-es
erkélyes téglalakás.
Havi lakbér:
100.000 Ft + rezsi
Telefon: 06 20 2900 187
2018. július 14-én (szombat)
induló eszperantó
nyelvtanfolyamhoz
tanulótársakat
keresek.
Érd.: 06-70/362-4542

Hegesztő, csőelőkészítő köszörűs, kőműves,
nehézgépkezelő
szakmunka azonnali
kezdéssel.
A szállást, utazást
a cég állja.
Munkavégzés helye:
Magyarország.
Pályakezdő fiatalok
jelentkezését is várjuk.
Jelentkezés:
06 20 479 9542

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

Cívis kupa

Megkezdődött a Cívis egyesület hagyományos
nyári versenyének, a 4. Cívis kupának az első fordulója. Az eddigi nevezések alapján 53 versenyző
indult el a négy fordulóból és döntőből álló megmérettetésen.
A fordulók egyik helyszíne a tiszaújvárosi Angyal Sportklub.
A szinte az egész országból érkezett nevezések között sajnos helyi versenyző nem akadt, pedig ahogy a szervezőktől megtudtuk, vannak olyan tiszaújvárosi bowlingosok, akik befértek volna a mezőnybe. Több nagy név is beszállt a versenyfolyamba.
Többek között Dosztály Sarolta, aki magyar bajnok, világbajnoki és EB résztvevő, AMF világkupa 17. helyezett, Tóth Mária,
magyar bajnok, VB, EB résztvevő, ifj. Rusznyák Róbert, ifjúsági válogatott, Luczek Bálint válogatott versenyző, valamint Hevele Zoltán, a Magyar Bowling Szövetség korábbi elnöke.
Az első forduló ledobott sorai után az első két helyen két debreceni hölgy áll az összesített táblázaton: Szabó Ilona, aki idén válogatott tagságot is kivívott teljesítményével, illetve Ábrók Andrea, a Cívis Bowling Team játékosa. További érdekesség, hogy
az első 10-ben 4 női versenyző van.
A csapatversenyben budapestiek állnak az élen az első forduló
után, az Ellipszis SC és a Szigeti Veszedelem, utánuk két debreceni egység, a FAG és a Cívis B.T. következik.
A következő forduló július 21-23-án lesz, a helyszín Debrecenben a Station Bowling és Tiszaújvárosban az Angyal Sport Klub.
A döntőnek is Tiszaújváros ad majd helyet augusztus 25-én.

Labdarúgás

Két mérkőzésen túl

A „nulladik” és a tervezett első edzőmérkőzését is
lejátszotta az FC Tiszaújváros. Első alkalommal a
szomszédos Sajószöged, a második mérkőzésen az
ismét NB III-as Eger ellen sikerült nyerni.
FC Tiszaújváros - Sajószöged 5-0
G: Pap 2, Nagy G, Tóth S, Lipusz (büntetőből)
TFCT: Herceg - Nagy G, Fodor, Dajka, Nagy L, Kaszai, Valkay
(Horváth), Zakhar, Tóth, Lipusz, Pap
Végig harcos mérkőzést játszottak a Gerliczki tanítványok a
meg nem illetődött megyei II-es csapattal, akik jól küzdöttek,
de az eredmény rájuk nézve a számtalan kimaradt helyzetet is figyelembe véve hízelgő. A fiatalok közül többen is jó benyomást
keltettek, a sorsukról hamarosan döntés születik.
Az Eger gárdáját 3-1-re sikerült felülmúlni, de még korai az
eredményből messzemenő következtetéseket levonni, mert a
formálódó ellenfél várhatóan ennél sokkal jobb lesz a bajnokság
kezdetére. Remélhetőleg a Tiszaújváros is.
Termálfürdő FC Tiszaújváros - Eger 3-1 (1-1)
70 néző, G: Nagy P. (büntető), Balogh, Kertész
TFCT: Tóth (Herceg), Molnár (Valkay), Nagy P, Kovács, Illés,
Hussein, Bussy, Balogh (Horváth), Orosz, Nagy D (Pap), Kertész,
Mindkét csapat a felkészülés elejének megfelelő sebességgel és
formában teljesített. Jellemzően a labdát a TFCT birtokolta, az
ellenfél csak egy-egy veszélyes kontráig jutott. Több szép támadást is vezetett csapatunk, de a helyzetek kimaradtak.
További edzőmérkőzések:
Július 14. 11:00 TFCT - Cigánd
Július 18. 17:30 TFCT - H.böszörmény. Előtte 16.30-tól Kovács Péter búcsúmérkőzése
Július 21. 16:00 vagy 18:00 Nyíregyháza - TFCT
Július 28. 17:30 TFCT - Putnok.

Meghívó
A Football Club Tiszaújváros
Tisztelettel meghívja Tiszaújváros lakosait
Kovács Péter búcsúmérkőzésére,
melyet 2018. július 18-án, 16 óra 30 perckor
rendezünk a Sportcentrum centerpályáján.
A mérkőzés csapatai:
Olefin SC 1991-es serdülő - FC Tiszaújváros öregfiúk

Sakk

Gyorsban jók

A Triatlon Nagyhét hagyományos „műsorszáma” a snell sakkverseny. A 2x5 perces partikból álló bajnokságon a következő
eredmények születtek:
1. Kiss Pál (5 pont)
2. Hajdú Zoltán (4)
3. Szilágyi Gyula (4)
Ifjúságiak
1. Turjanicza Boldizsár
2. Majerusz Roland
3. Majerusz Kristóf
A legjobb női versenyző Skobrák Róbertné.

Diáksport

Elszámoltak a támogatásokkal

Tiszaújváros képviselő-testülete 11.373.000
forintos keretösszeget biztosított a diáksport
2017. évi támogatására. A testület felhatalmazása alapján ennek felosztásáról átruházott hatáskörben a polgármester döntött. az
alábbiak szerint.
Támogatott neve
Támogatás összege
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
300.000 Ft
Tiszaújvárosi DSE (Diáksport Bizottság,
Gimnasztráda csoport:
845.000 Ft)
5.142.500 Ft
Tiszaújvárosi Református Diáksport
Egyesület
1.755.000 Ft
TISZI Diáksport Egyesület
1.350.000 Ft
Tiszaújvárosi GIMI Diáksport Egyesület
2.462.500 Ft
Tartalék			
363.000 Ft
Összesen:
11.373.000 Ft
Az előző évek gyakorlatának megfelelően azon intézmény, valamint szervezetek
részesültek támogatásban, melyek az előző évi önkormányzati támogatással elszá-

Kajak-Kenu
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moltak, és óvodai nevelést vagy iskolarendszerű oktatást végeztek, illetve abban részt vettek, továbbá az intézmény
pedagógiai programjával összhangban álló, azt kiegészítő, gazdagító (szabadidős,
versenyszerű) sporttevékenységet folytattak.
A támogatás felhasználásáról a támogatott intézmény, illetve a civil szervezetek
szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást készítettek.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
2017-ben az önkormányzati forrást - az
egyes óvodai épületek között létszámarányosan felosztva - sporteszközök (szenzoros talpak, kezek, egyensúlyozó kígyó,
mozgásfejlesztő készletek, gyermek foci,
futóbicikli, alagútrendszer, labdaelkapó,
kézzel hajtós járgány, színes téglák) vásárlására fordította.
A Tiszaújvárosi DSE megbízási díjak,
járulékok, igénybe vett szolgáltatások
(sportszolgáltatás, belföldi személyszállítás, rendezvénybiztosítás, hangosítás,
stb.) kifizetésére, tornapapucs vásárlására, valamint a Gimnasztráda sportcsoport

3rd World Gym for Life Challenge elnevezésű gimnasztráda világbajnokságon
való részvételéhez használta fel. A Városi Diáksport Bizottság megbízási díjakat,
sportszolgáltatások igénybevételét finanszírozta.
A Tiszaújvárosi Református Diáksport
Egyesület a támogatást a tanórán kívüli
sportfoglalkozások és sportcsoportok vezetőinek megbízási díjainak kifizetésére,
illetve sportszolgáltatások igénybevételének finanszírozására használta fel.
A TISZI Diáksport Egyesület a diákok
szabadidőben végzett rendszeres, szervezett testedzését, sportolását biztosító
foglalkozásokat tartó testnevelők, edzők
megbízási díjainak, sportszolgáltatás keretében végzett tevékenység költségének
kiegyenlítésére, továbbá uszoda bérleti
díjra fordította a támogatást.
A Tiszaújvárosi GIMI Diáksport Egyesület ugyancsak megbízási díjakra, járulékokra, sportszolgáltatási költségek, egyéb
költségek (étkezés, szállás, utazás) kiegyenlítésére használta fel a támogatást.

Érem, érem hátán

Július 5-8 között rendezték
meg Fadd-Domboriban a vidék bajnokságot. A tiszaújvárosi kajak- kenu egyesületek nagyszámú küldöttséggel képviseltették magukat a
megmérettetésen.
A dobogós helyezettek:
Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület
K-4 női ifjúsági U 17-18. 500 m. 2. hely.
Molnár Bernadett, Gulyás Fanni (TVSE),
Seres Laura, Makrányi Gréta (TKKSE)
K-4 férfi ifjúsági U 17-18. 500 m. 3. hely:
Dudás Csongor, Kovács Vendel, Krajnyák Bálint, Pásztor Dániel
K-4 férfi ifjúsági U 17-18. 1000 m. 3.
hely: Dudás Csongor, Kovács Vendel,
Krajnyák Bálint, Pásztor Dániel
K-4 női gyermek U10-11 2000 m. 2. hely
Marosi Csilla, Czakó Petra, Tarcsai Sára,
Tóth Petra
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület
Nagy Anna U15-16 NC-1500 m 1.
Erős Kinga U15-16 NC-1 500m 3. hely
Meczkó Viktória U17-18 NC-1 200 m 2.
hely
Macz Benedek U-13 C-1 2000 m 2. hely
Szegi Zsombor U10-12 MC-1 2000 m 1.
hely
Nagy Anna U15-16 NC-1 2000 m 2. hely
K-1 U-14 lány 1000 m 1. hely Horváth
Maja

K-1 U-13 2000 m 1. hely Horváth Maja
Mk-1 U-11 fiú 1. hely Mircse Iván
Mk-1 U-11 lány 1. hely Horváth Kata
Mk-2 U-11 fiú 1. hely Skokán Máté-Balogh Martin
K-4 kölyök lány 1000 m 1. hely Kovács
Gréta, Tóth Petra, Murvai Lúcia, Tóth
Nóra
Mk-1 lány váltó 1. hely Nagy Luca, Makó
Petra, Marosi Csilla, Horváth Kata
Mk-1 fiú váltó. 1.hely Mircse Iván, Skokán Máté, Balogh Martin, Novák Milán
Mk-1 fiú váltó 1. hely Kaczvinszki Tamás, Makrányi Gábor,
K-1 U-13 fiú. 2. hely Kórik Ákos
Mk-2 lány 2. hely Nagy Luca, Makó Petra
K-1 U-13 első versenyévesek: 2. hely Takács Szabina
Mk-4 lány 2. hely Marosi Csilla
Mk-1 fiú váltó: 2. hely Szabados Balázs
K-4 lány ifi. 3. hely Makrányi Gréta, Seres Laura, Gulyás Fanni(TVSE), Molnár
Bernadett (TVSE)
K-2 lány 2000 m: 3. hely Makrányi Gréta-Seres Laura
C1 ifjúsági fiú U17-18 500 m: 1. hely Kőszegi Milán
K2 serdülő leány U15 1000 m: 1. hely
Márton Tünde- Kovács Emese
K1 serdülő leány U15 500 m: 2. hely Kovács Emese
K1 ifjúsági férfi U17-18 1000 m: 3. hely
Berkes Viktor

K1 ifjúsági férfi U17-18 500 m: 3. hely
Berkes Viktor
C1 ifjúsági fiú U17-18 1000 m: 3. hely
Kőszegi Milán
MK-4 férfi kölyök U13 2000 m: 2. hely
Szűcs Milán-Bartha Viktor-Oláh Csongor-Polonkai Tamás
MK-4 férfi gyermek U12 2000m: 1. hely
Zsiros Zsombor-Munkácsi János-Csatlós Olivér-Szarka Dániel, 2. hely Sánta
Csanád-Kanyó Máté-Bodri Bánk-Tamási Ádám
MK-1 férfi gyermek U12 2000m: 2. hely
Juhász Ádám
MK-1 férfi gyermek U10 2000m: 3. hely
Rácz Máté
MK-4 női gyermek U10-U11 2000m: 2.
hely Czakó Petra-Marosi Csilla-Tarcsai
Sára-Tóth Petra (TVSE)
MK-1 női gyermek U10 2000 m: 2. hely
Horváth Hanna 9. hely Vámosi Szofi
MK-1 férfi kölyök U13 3x200 m váltó:2.
hely Szűcs Milán-Oláh Csongor-Szabados Balázs
MK-1 vegyes gyermek U12 4x300m váltó: 2. hely Kovács Fanni-Kőhalmi Virág-Juhász Ádám-Munkácsi János
MK-1 férfi gyermek U12 4x300 m váltó
3. hely Sánta Csanád-Bodri Bánk-Tamási
Benedek-Csatlós Olivér
MK-1 vegyes gyermek U10-U11 4x300
m váltó: 3. hely Horváth Hanna-Vámosi
Szofi-Aczél Márton-Rácz Máté
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Hősiesen helytálltak, de a befejezésre nem volt esély

Magyar szempontból jól indult, de sajnos az időjárás miatt nem fejeződött be a tiszaújvárosi 22. ITU Triatlon Világkupa július 8-i,
késő délutáni férfi döntője. A vihar és a jégeső tönkretette a pályát
és veszélyeztette az utolsó pillanatokig hősiesen kitartó sportolók
biztonságát, így a versenybíróság nem tehetett mást, mint a kerékpározás vége előtt nem sokkal félbeszakította a viadalt, melyre eddig még nem volt példa.
A június 30-án kezdődött, július 8-án befejeződött 20. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét utolsó versenyét, a férfiak sprint távú
döntőjét nagy reményekkel várhatták a hazai drukkerek, hiszen tavaly Bicsák Bence nyerte e tiszaújvárosi ITU Triatlon Világkupát,
de ott lehetett a rajtnál a korábbi vk-dobogós Ifj.Faldum Gábor és
Tóth Tamás,valamint a tavalyi junior európai ranglista éllovasa, a
hazai környezetben versenyző Lehmann Csongor is.
A 750 méteres úszásban a francia „halak”, Aurelian Raphael és
Anthony Pujades, akik egyébként már mindketten álltak a tiszaújvárosi világkupa dobogóján, szokásos koreográfiájukkal próbálkoztak, de nagy előnyre ezúttal nem tudtak szert tenni, hiszen
az orosz sztár-testvérpár, Dmitriy és Igor Polyanskiy pár másodperccel utánuk érte el a Dísztó partját. Az élete első felnőtt világkupa-futamán rögtön döntős, utolsó éves junior, korosztályában
egyéni Eb-bronzérmes, mix-váltóban kontinens első Lehmann
Csongor a nagyon előkelő 6. pozíciót foglalta el. Olimpikonjaink
közül Tóth Tamás a 15., Ifj. Faldum Gábor a 20., U23-as Európa-bajnokunk, vb-bronzérmesünk, Bicsák Bence a 23. helyen tanyázott ekkor. Alig váltottak a 8 körös, összesen 20 kilométeres kerékpározásra a sportolók, alaposan leszakadt az ég, ami kellő óvatosságra intette a pályán tekerőket. Jó hír volt, hogy egy kör bringa után mind a négy magyar az első húszban haladt, miközben bukások miatt többen is feladásra kényszerültek.
Mivel az időjárás egyre rosszabbra fordult a 7. kerékpáros kör után,
amikor a viharos szél felborogatta a pályát biztosító kordonokat is,
és már átláthatatlan függönyt képező jég esett, a versenybíróság
nem tehetett mást, mint a sportolók és bírók biztonsága érdekében félbeszakította a versenyt. A szabályok értelmében így nem lehet eredmény. A Tiszaújvárosban dolgozott versenybíróság készít
egy riportot a történtekről a Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU)
technikai bizottságának, melynek tagjai ennek alapján összeállítanak egy sorrendet, illetve kiosztják a világranglista és olimpiai kvalifikációs pontokat. Ebben segíthet majd a szakembereknek, hogy
az úszás, és 17,5 km kerékpározás után a következő sorrendet rögzítette az időmérő rendszer: 1. Matthew Sharpe (kanadai) 36:19, 2.
Samuel Dickinson (brit) 36:20, 3. Aurelien Raphael (francia) 36:20,
4. Lehmann Csongor (magyar) 36:20, 5. Anthony Pujades (francia)
36:20, 6. Ifj.Faldum Gábor (magyar) 36:20, 7. Seth Rider (amerikai) 36:20, 8. Jorgen Gundersen (norvég) 36:20, 9. Igor Polyanskiy (orosz) 36:20, 10. Maximilian Schwetz (német) 36:20, 11. Sylvain Fridelance (svájci) 36:21, 12. Vasco Vilaca (portugál) 36:21,
13. Matthew Roberts (ausztrál) 36:21, 14. Gianluca Pozzatti (olasz)
36:21, 15. Dmitry Polyanskiy (orosz) 36:21, 16. Tóth Tamás (magyar) 36:22, 17. Bicsák Bence (magyar) 36:22, 18. Francesc Godoy Contreras (spanyol) 36:22, 19. Brandon Copeland (ausztrál)
36:22, 20. Gregory Barnaby (olasz) 36:56, 21. Christopher Perham
(brit) 37:03.

Lehmann Csongor jó úszással alapozta meg versenyét.

Kerékpározás közben már szinte semmit nem láttak a férfiak.
Főszereplő-mondatok
Bicsák Bence, a tavalyi győztes: - Nem tudom azt mondani, hogy
nem fájt a verseny végkimenetele, mert úgy éreztem, hogy a
legnehezebb részén túl voltunk. A hetedik körben olyan jégeső
volt, hogy alig láttam valamit, még a közvetlen előttem haladó
bringást is csak alig. Reméltem, hogy az egyenesben egyenesen
megyek. Nyilván nem örülök neki, hogy lefújták a versenyt, melyet a rossz körülmények miatt korábban is megtehettek volna.
A többiekhez hasonlóan nem tehetek mást, mint együtt élek ezzel a fura helyzettel, melyben még sosem volt részem.
Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub finalistája: - Nagyon elégedett voltam, amikor kijöttem a vízből, hogy ilyen jó
pozícióban voltam. A kerékpározás közben végig arra törekedtem, hogy jól helyezkedjek, sikerült is folyamatosan az első 3-4
versenyző között tekernem. Még soha életemben nem tapasztaltam ilyen versenyt, melynek egyes szakaszaiban teljesen „vakon” bringázom és nem tudom mi fog történni a következő pillanatban. Verseny közben igyekszünk kizárni a külső körülményeket, persze éreztük, hogy nagyon szakad az eső, a jég is fájt
egy kicsit, de belülről nem tűnt olyan vészesnek, kívülről akár
mennyire is kaotikusnak látszódott. Versenyzői szempontból talán az lett volna a legjobb, ha folytathatjuk, de ilyenkor a Nemzetközi Triatlon Szövetség ( ITU) versenybíróságán van a felelősség. Ők veszélyesnek ítélték a folytatást, mellyel nem lehet vitatkozni, rájuk kell hallgatni.

A vihar használhatatlanná rombolta a pályát.

Az úszásnál még nem volt nagy baj.
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Brit siker, Bragmayer Zsanett a 10. lett

A 2020-as tokiói olimpia májusban indult kvalifikációs sorozatának
részét képező 22. ITU Triatlon Világkupa július 8-i női döntőjében
Sophie Coldwell révén brit siker született. A legjobb magyar a 10.
helyet kiérdemlő Bragmayer Zsanett lett.
A július 7-én, délutáni hírekkel ellentétben - három magyar helyett két hazai női versenyző vehetett részt a fináléban. A szombaton saját közép-döntős futamában elért ideje alapján Vanek Margit még szerepelt a döntő résztvevőinek listáján. Dr. Varga Béla vezető versenybíró kérésére estére felülvizsgálták az egyes futamok
eredménylistáit, melyet követően kiderült, hogy sajnos négyen is
jobb időt teljesítettek riói olimpikonunknál, aquatlon világbajnokunknál, mix-váltó vb ezüstérmesünknél, aki így ezúttal lemaradt
a legjobb 30 csatájáról.
A verseny nem is indulhatott volna jobban, hiszen a tiszaújvárosi
Dísztóban megrendezett 750 méteres úszásban U23-as Eb-bronzérmesünk, Bragmayer Zsanett „iskolázta” le a 30 tagú mezőnyt.
Az idei Chengdu-i világkupát megnyerő ausztrál Emma Jeffcoat is
csak a hátát nézhette. Riói olimpikonunk, Eb-bronzérmesünk, Kovács Zsófia a 23. helyen, 48 mp hátrányban volt a verseny ezen sza-

A versenyek origója: a Dísztó pontonja.

kaszában. Zsanett és Emma egy gyors depózás után egy kört bírt
elől a nyolckörös, összesen 20 km-es kerékpározásból. A táv hátralevő részét egy 14 tagú élboly teljesítette együtt, akik másfél perccel
hamarabb kezdhették meg a 4 körös, összesen 5 km-es futást. Kovács Zsófia a középső számban, hét társával együtt vétlen bukásba
keveredett, melyből csak ketten tudtak a második boly után eredni, hátrányuk azonban komolynak bizonyult. A portugál Melanie
Santos vezette fel az első futókört, de már ott helyezkedett mögötte a britek U23-as vb-bronzérmese, Sophie Coldwell, aki a harmadik körre már 12 mp előnyre tett szert. Mivel a többiek nem tudtak
újítani, a brit hölgynek pedig nem csökkent az előnye, ő érkezett
meg elsőként a célba. Az ezüst Santosé lett, míg a bronz az amerikai Chelsea Burns tulajdonába került. A legjobb magyar a 10. helyen célba érkező Bragmayer Zsanett lett.
Főszereplő-mondatok
Sophie Coldwell, a női győztes: - Nem úsztam jól, rosszul ment,
nem tudtam azt csinálni, amit szerettem volna, de a kerékpározás
már úgy sikerült, ahogy elterveztem. A futást sikerült meghúznom,
így végül minden jól alakult, melyben ennek a szuper közönségnek

A kerékpározás során még semmi nem dőlt el.

Sophie Coldwell futó tempóját senki nem bírta el.
is nagy szerepe volt.
Bragmayer Zsanett, a legjobb magyar: - Összességében nagyon
elégedett vagyok az eredményemmel. Tavaly a 17. voltam, előtte
23., úgyhogy, ha így haladok, akkor hamarosan dobogó közelébe
kerülök. Remélem jövőre ez akár meg is valósulhat. Bíztam egy jó
úszásban, ami most is sikerült, utána egy jó kerékpárban, ami hel�lyel-közzel elfogadható volt. Utána sikerült egy közepesen jót futnom magamhoz képest.
Kovács Zsófia, aki bukásba keveredett: - Kerékpározás közben,
az egyenes útszakaszon egy japán lány nekiment a mellette lévő
lánynak, elesett és mindenki elesett utána. A vállam megsérült, illetve a csuklómon zúzódások keletkeztek. Úgy éreztem, hogy tudom folytatni, gyorsan rendbe szedtem a kerékpárt, éreztem, hogy
ez az a verseny, amit be kell fejezni, mert ezt itt elvárják. Jövő héten Hamburgban világbajnoki széria-verseny és mix-váltó világbajnokság lesz, ahol remélem számítanak rám a csapatban!
Eredmények, nők (750 m úszás, 20 km, 5 km futás): 1. Sophie
Coldwell (brit) 59:02 perc, 2. Melanie Santos (portugál) 59:18, 3.
Chelsea Burns (amerikai) 59:28, …10. Bragmayer Zsanett (magyar) 1:00:02 óra, …20. Kovács Zsófia (magyar) 1:02:25.

Idén is nálunk gálázott a magyar utánpótlás

A Magyar Utánpótlás Gálával indult a 20. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét vasárnapi utolsó felvonása. Hazánk legjobb gyermek és serdülő korcsoportos versenyzőit az aktuális korosztályos
ranglista alapján hívták meg erre a számukra „mini világbajnoksággal” felérő erőpróbára.
A fiatalok a délutáni 13. ETU Triatlon Junior Európa-kupa és a 22.
ITU Triatlon Világkupa döntőjének díszletei között, a nemzetközi
versenybíróság munkálkodása közepette csatázhattak.
A legfiatalabbakra (2005-2006-os születésűek) 250 méter úszás
várt a Dísztóban, ahonnan partot érve jöhetett a 7,5 km kerékpározás, majd végül a 2,4 km-es futás. A lányoknál Gyalog Inez
(Tempó-Aqua ÚTSE) a verseny bő kétharmadáig egyedül haladt
az élen, de a futás során a második helyre szorította őt Papp Laura Inez (DMKT-KVSE Aquasport). A bronzérmet Szabó Viktória
(Tempó-Aqua ÚTSE) vihette haza.
A fiúk csatájából Cigány Bánk Hunor (Mogyi SE Baja) került ki
győztesen, 12 mp-el megelőzve Fiala Pétert (Esztergomi TC) és
újabb 7 egységgel Radics Milánt (Csongrád Idegenforgalmi SE). A
Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportlói közül Hajdú Máté Bendegúz
8. helyen szerzett jogot a díjátadón való részvételre.
A serdülő korcsoport (2003-2004-es születésűek)képviselőinek
már 500 méter (2 kör) volt az úszótáv, a kerékpáros pályán a 12,5

km-t (5 kört) kellett maguk mögött hagyniuk, hogy kerékpárjukat
a depóban elhelyezve elkezdhessék a 3,6 km-es (3 körös) futást.
A lányoknál a Debreceni Sportcentrum versenyzőinek meggyőző
fölényét láthatták a jelenlevők. Dobi Lili óriási fölénnyel, csaknem
másfél perccel utasította maga mögé klubtársait, Rózsa Saroltát és
Kovács Korinnát.
A fiúk versengésében szintén a Debreceni Sportcentrum triatlonosai vitézkedtek. Közülük Molnár Róbert volt a leggyorsabb,
Kovács Gyula pedig az ezüstérmet vehette át. A harmadik helyet
Baier Kristóf (Tempo- Aqua ÚTSE) harcolta ki.
A díjátadáson az 1-8. helyezetteket szólították fel a pódiumra, aki
az érmek mellett sportos tárgyjutalmakat is átvehettek Lipták Tamástól, a Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) szakmai igazgatójától, Zelcsényi Miklóstól és Szegedi Attilától, az MTSZ elnökségi tagjaitól.

Irány a bringás depó!

Molnár Róbert, a serdülő fiúk legjobbja.

Czigány Bánk Hunor, a gyermek korcsoportos fiúk győztese.

Két keréken is koncentrálva.
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Karai Leventének játszották el a magyar Himnuszt

A tiszaújvárosi 13. ETU Triatlon Junior Európa-kupa férfi döntőjében Karai Levente révén magyar aranyéremnek örülhettek a
sportbarátok. A nőknél a negyedik helyet kiérdemlő Soós Fanni
bizonyult a legjobb magyarnak, a tiszaújvárosi színeket képviselő
Putnóczki Dorka a hatodik lett.
A szombati közép-döntőkből bejutott 30-30 versenyző közül először a nők sorakoztak fel a Dísztó pontonhídjára, hogy onnan elrajtolva teljesítsék a két körből álló, összesen 500 méteres úszást.
Ez a szám a hazai környezetben versenyző Putnóczki Dorkának sikerült a legjobban, aki 6:41 perces idővel, 26 mp előnnyel ért partot elsőként. A magyar szurkolók legnagyobb örömére Bukovszki
Tünde és Mátyus Lili személyében a második és harmadik pozíciót is a mieink foglalták el ekkor.
A magyar mix-váltóval tavaly junior Európa-bajnok aranyérmet
nyert Dorka az öt körös, 12,5 km-es kerékpározásban sem adta át
a vezetést senkinek, egyedül szállt harcba az egész mezőny ellen.
Olyan tempóban haladt, hogy szó szerint utcahossznyi előnyre tett
szert, mely a depózásnál 33 mp-et jelentett számára. A klasszikus
módon mindent eldöntő, 3,6 km-es futás 1 km-nél sajnos már nem
a tavalyi junior Ek-ezüstérmes Putnóczki vezetett, hanem a rendkívül jó tempóban haladó olasz Beatrice Mallozzi, aki hamar megelőzte őt. A táv hátralevő levő részében az olasz lány ellenállhatatlannak bizonyult. A dobogó második fokát a verseny nyílt jellegéből adódóan rajthoz álló dél-afrikai Amber Schlebusch foglalhatta
el, míg a bronz a szintén remekül hajrázó szlovák Kristina Jesenka
birtokába került. A legjobb magyar, a negyedik, nagyot futó Soós
Fanni lett. A Tiszaújvárosi Triatlon klub két tavalyi junior mix-váltó kontinens bajnokai közül Putnóczki Dorka ezúttal a 6. helyen
zárta a versenyt, míg Mátyus Lili a 11.lett.
A férfiak nyitószámában az ország-váltás miatt a Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) zászlaja alatt induló Max Stapley vitézkedett, nyakán a dél-afrikai Jamie Riddle-vel. Karai Levente Hornyák Dömével együtt 10 mp-el később futhatott ki dr. Márkus Gábornak, a tiszaújvárosi triatlonsport atyjának, a világkupa, az Európa-kupa, a Nagyhét megteremtőjének szobra mellett a kerékpáros depóba. A két legjobb úszó nem viccelt, együtt próbáltak meg
minél jobban elszakadni a többiektől. A második váltásnál ugyan
még ők vezettek, de a 21 mp fór azt sejtette, hogy a 3,6 km-es futás közben bőven lesznek még jelentkezők az érmekért. 1200 méter után Stapley és Riddle haladt az élen, de Karai Levente ekkorra
már lefelezte a hátrányt, ami már csak 11 mp volt. Újabb egy kör
elteltével a magyar fiú vezetett, ami természetesen már akkor hatalmas örömmel töltötte el a szurkolásból ezúttal is jelesre vizsgázó
tiszaújvárosi nézősereget. Amikor pedig a célegyenesben is Levente válogatott mezét látták meg elsőként, az eufória csak fokozó-

Az üldözőbolyban látszólag megvolt az egyetértés.

Az utóbbi évekhez hasonlóan idén is volt magyar a dobogón.
dott: magyar győzelem, magyar Himnusz Tiszaújvárosban! A dobogó 2-3. fokára egyaránt dél-afrikai sportoló állhatott fel.
Az érmeket Eugene Kraus, az Európai Triatlon Szövetség (ETU)
elnökségi tagja és dr. Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke, a virágokat dr. Fülöp György, Tiszaújváros alpolgármestere adta át a dobogósoknak.
Eredmények
Nők: 1. Beatrice Mallozzi (olasz) 41:04 perc, 2. Amber Schlebusch
(dél-afrikai) 41:35, 3. Kristina Jesenska (lengyel) 41:37, 4. Soós
Fanni (magyar) 41:53, …6. Putnóczki Dorka (magyar) 42:01, …11.
Mátyus Lili (magyar)42:44, …14. Botka Anikó (magyar) 42:58,
…17. Bukovszki Tünde (magyar) 43:13, 18. Bóta Kinga (magyar)
43:16, …20. Tóth Anna (magyar) 43:31, 21. Molnár Sára (magyar)
43:35, …25. Kovács Fruzsina Dóra (magyar) 45:31, 26. Hangya

Putnóczki Dorka bátran, bevállalósan versenyzett, és lett 6.

Extrém-csata: első a „Csapatnév”

A Dísztó környékén kialakított akadály-pályán szerdán az extrém-váltók adhattak számot ügyességből, gyorsaságból, leleményességből. A 7 fős csapatok egyik tagjának át kellett úsznia a Dísztavat, míg társaira SEAT Leon autótolás, Borsodi
Sör hordó gurítás, Trans-Sped „béka”-szlalom, Borsodi Sörös rekeszből toronyépítés és kacsakiöntés feladat várt. Az óra
akkor állt meg, amikor a csapat utolsó tagja és az úszásnál kötelezően használt mentőöv is megérkezett a célba. A nyolc
egység kétszer is teljesíthette a pályát. A végső sorrendnél a jobbik időt vették figyelembe. Nyert a „Csapatnév” 2:26 perccel, a 2:31-et teljesítő UBIK és a 3:08-al célba érkező 123 fantázianevet viselő gárda előtt.

A futás első körében.
Adrienn (magyar) 46:06
Férfiak: 1. Karai Levente (magyar) 37:26, 2. Jamie Riddle (dél-afrikai) 37:30, 3. Ben De La Porte (dél-afrikai) 37:30, …7. Sinkó-Uribe Aurél (magyar) 37:53 és Dévay Zsombor (magyar) 37:53, …11.
Sinko-Uribe Ábel (magyar) 38:24, 12. Mészáros Viktor (magyar)
38:27, …15. Hornyák Döme (magyar) 39:00, …17. Kovács Márton Soma (magyar) 39:12, …19. Kanyik András (magyar)39:19,
… 22. Jankov Máté (magyar) 39:37,… 24. Balla Bálint (magyar)
39:50, 25. Benedek Péter(magyar) 39:58, …28. Molnár Péter (magyar) 41:13.

4. oldal

Dr. Márkus Gáborra
emlékeztek
A hagyományok alapján csütörtökön, a 43 ország sportolóit
köszöntő ünnepség előtt, a Dísztó partján dr. Márkus Gábor
szobránál - a tiszaújvárosi önkormányzat szervezésében - meghitt hangulatú megemlékezést tartottak. A tiszaújvárosi, a magyar és a világ triatlonjában egyaránt meghatározó szerepet betöltött, 2013-ban elhunyt kiváló sportvezető, családapa és barát előtt hajtottak fejet a jelenlevők. A Márkus-család tagjaival,
ismerősökkel, barátokkal együtt ott volt az emlékezők között
Bráz György, Tiszaújváros polgármestere, a Nagyhét szervezőbizottságának társelnöke, dr. Fülöp György, alpolgármester, a
helyi képviselő-testület szinte valamennyi tagja, a városi intézmények vezetői, Eugene Kraus, az Európai Triatlon Szövetség
(ETU) elnökségi tagja, Lehmann Tibor főrendező, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője, a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnöke, dr. Vereckei Csaba dandártábornok,
B-A-Z megye rendőrfőkapitánya és Farkas Zoltán, a névadó főtámogató MOL Petrolkémia Zrt. képviselője is.
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Futás-bringa-futás „szendvics”

A Nagyhét tömegsport „étlapján” csütörtökön a szokásos duatlon váltó szerepelt. A háromfős csapatok tagjaira 1 km futás, 4 km
kerékpározás és újabb 1 km futás várt. A Hotel Phőnix melletti versenyközpontból 54 egység első emberei rohantak ki a futópályára, hogy a kör teljesítése után indítsák kerékpáros társukat, akik visszaérve adták tovább a befejező futóembernek a képzeletbeli váltóbotot.

Trapp harmadszor

A Nagyhét július 6-i napján, a tömegsport rendezvény
előtt és utána is a Miskolc Autóház Seat Roadshow-jának
keretében ki lehetett próbálni a márka különböző modelljeit, mely lehetőséggel sokan éltek is. A Hotel Phőnix
előtt, a teljesítésért járó tombolaszelvény-gyűjtési lehetőségek folytatásaként ismét - a héten már harmadik alkalommal - a futás kapott főszerepet. A 2 km-es közösségi
futás rajtjához, valamennyi korosztályt képviselve, ezúttal 337-en sorakoztak fel, jó néhányan a nap támogatója,
az Ipartechnológia Kft. és a főtámogató MOL Petrolkémia Zrt. munkavállalói, családtagjai közül.

Köszönet a támogatásért, segítségért

Tombola-nyertesek
A 20. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét szabadidősport eseményeinek teljesítéséért járó tombola szelvények vasárnap esti sorsolásánál Fortuna a tiszaújvárosi Székvölgyi Áronnak kedvezett, akinek nyereménye egy városi kerékpár volt. A fődíjon
kívül további 28, egyaránt értékes tombola-ajándék talált még
gazdára.
A MOL-csoport dolgozóinak meghirdetett külön tombolák
sorsolásánál 5000 Ft értékű triatlonos ajándékcsomagot nyert
Tóth Gyula (PP-3 üzem), Barancsiné Pap Mónika (Környezetanalitikai labor) és Emődiné Kardos Anna (MHRS ügyfélszolgálat). A fődíjat, egy kerékpárt Emődiné Kardos Anna (MHRS
ügyfélszolgálat), a kvízjáték megfejtői közül Fekete Margit Hedvig szintén egy kerékpárt vihetett haza.

A 20. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét végén Lehmann Tibor főrendező és a szervezőbizottság ezúton is köszönetet mond a két
főtámogatónak, Tiszaújváros önkormányzatának és a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítványnak. Kijár a köszönet a legnagyobb támogatóknak, a MOL Petrolkémia Zrt.-nek, a JABIL Circuit Magyarország Kft.-nek, a Birla Carbon Hungary Kft.-nek, az MB Barter & Trading SA-nak, az Inno-Comp Kft.-nek, , az Alteo Tiszaújvárosi Fűtőműnek, az Ipartechnológia Kft.-nek, a Borsodi Sörmek, az Orszak
Borsod Kft.-nek, a Trans-Sped Kft.-nek, továbbá valamennyi kisebb szponzornak is. Az események színvonalas és biztonságos lebonyolításában a Tiszaújváros Városgazda Kkt., Tiszaújváros rendőrkapitánysága és polgárőrsége, az Országos Mentőszolgálat, Tiszaújváros Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága, és a TiszaSzolg 2004 Kft. munkatársai szereztek elévülhetetlen érdemeket.

