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Drága minden, több pénz kell

Több folyamatban lévő, illetve tervezett beruházás esetében is - részben a műszaki tartalom bővülése, részben 
az építőipari árak emelkedése miatt - újabb milliókat szavazott meg legutóbbi ülésén városunk képviselő-tes-
tülete. Drágultak a színpadi műsorok és az egyéb költségek is, ezért a rendezvényekre szánt összeget is kiegé-
szítették. A társasházak lakóépületeivel kapcsolatos beruházások támogatására szolgáló keretösszeget és az 
ettől független energiaracionálási és gépészeti beruházások támogatására létre hozott pályázati alap éves ösz-
szegét is megemelte a testület. Cikkeink a 3. oldalon.

Harminc harang játéka szól
2020 decemberében kapcsolták le 
a városházi harangjátékot. Az idő-
járás nem kímélte a hangszóró do-
bozait, a hangfalak zúgtak, a hang-
szórók gerjedtek, az elektronika is 
tönkrement. A felújítás azonban - 
ahogy arról két hete hírt adtunk - 
már megtörtént, így újra szól a ha-
rangjáték.

A Városházán található harangjáték 
30 különböző méretű valódi harang-
ból áll, ez Magyarország egyik leg-
nagyobb harangjátéka. 2004-ben sze-
relték fel, az azóta eltel közel 20 év-
ben néhány harangja azonban teljesen 
elromlott. Némelyik kalapácsa nem 
ütött elég erővel, volt, amelyik egy-
általán nem működött, a hibás kala-
pácsok aránya elérte a 40%-ot. Eze-
ket a problémákat feltehetően egy vil-
lámcsapás okozta, tudtuk meg Fü-
löp-Majzik Katalintól, a Tiszaújváro-
si Polgármesteri Hivatal koordinációs 
munkatársától.
- A harangjáték felújítás előtti be-
csült értéke közel 38 millió forint volt 
- nyilatkozta Katalin. - Idén a javítá-
sa több, mint 2,5 millió forintba ke-

rült. A régi harangjátékból nem sike-
rült az összes dalt kinyerni, ezért 2-3 
új zene biztosan lesz majd. MIDI fáj-
lokat lehet rátenni, a hangszórón szin-
te bármilyen pendrive-ra feltöltött 
hanganyagot képes lejátszani. A nép-
zenétől a klasszikusokon át, néhány 
populáris dal is szerepel a repertoár-
ban. Egy Raspberry Pi mini számító-
gép vezérli a harangokat és szinteti-
zálja a kísérőzenét. A rendszerünkben 

a fizikai harangjátékot kiegészíti egy 
szintetizátoralkalmazás, amely egy 
hangszórópáron keresztül kíséri a ha-
rangjátékot. A beállítása és programo-
zása egy érintésvezérelt kijelzőn tör-
ténik. Jelenleg még teszteljük a da-
lokat, ezért néha furcsának tűnhet a 
hangzása. 
A szerkezet, ahogy korábban is, reg-
gel 8-tól este 8-ig üzemel, és muzsi-
kál óránként.

Bár nap, mint nap együtt dolgoznak, ilyen közös fo-
tó a koronavírus-járvány miatt már évek óta nem ké-
szülhetett a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal mun-
katársairól. 

Július 1-jén volt a köztisztviselők napja, ennek alkalmá-
ból június 30-án a Brigádházban egy jó hangulatú, bará-
ti összejövetelt tartottak. Volt ok az ünneplésre, hiszen ép-
pen az aznapi képviselő-testületi ülésen értékelték a hiva-
tal 2021. évi tevékenységét. Ennek összegző megállapítá-
sa szerint a rendkívüli időszak (járványhelyzet) okozta ki-
hívások és nehézségek ellenére a hivatal az elmúlt évben 
is szakszerűen, törvényesen, a helyi társadalom megelége-
dettségére végezte munkáját. A személyi állomány pedig 
továbbra is garanciát nyújt a törvényes, szakszerű és biz-
tonságos működéshez, a feladatok végrehajtásához. 
Dr. Fülöp György polgármester a testületi ülésen, a „házi 
ünnepségen” és közösségi oldalán is köszöntötte munka-
társait. Utóbbin többek között e szavakkal: „Nagyon büsz-
ke vagyok arra, hogy egy összeszokott, felkészült és ma-
gas szakmai színvonalon dolgozó csapat felel azért, hogy 
a városunk ilyen jól, szervezetten működjön. Kedves Kol-
légák, mindent köszönök Nektek!”

Együtt dolgoztak, 
együtt ünnepeltek

Keserédes volt 
az ünnepnap 

A városi rendelőintézet munkatársait múlt csütörtö-
kön köszöntötték Semmleweis nap alkalmából a város 
és a rendelőintézet vezetői. Papp Zsolt alpolgármes-
ter (képünkön) évtizedek óta az egészségügyben dol-
gozik, tapasztalja az ágazat nehézségeit. Ünnepi beszé-
dében az önálló egészségügyi minisztérium nélkül ma-
radt kormány miatti  elégedetlenségét is kifejezte.  A jö-
vő egészségügyi intézkedéseiről még nem tudnak, de 
az önkormányzat további segítségéről és támogatásáról 
biztosította a dolgozókat.
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Harminc harang hangja csendül fel óránként.
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szol-
gálatot július 10-ig (vasárnap) az Arany Sas Gyógyszer-
tár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), majd július 
11-től (hétfő) 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 kö-
zött zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.

Gyógyszertárak nyitvatartása 
 Hétköznap  Szombat Vasárnap
Arany Sas 8-17 8-12 -
Borostyán  8-17 - -
Remény 8-17 8-12 -
Tisza 8-20 8-20 8-15

Egyházi hírek 

Római katolikus
A tiszaújvárosi római katolikus plébánia kántort keres 
megbízásos szerződéssel. Bérezés megegyezés szerint. 
Azok jelentkezését várjuk, akik orgonán vagy legalább 
zongorán tudnak játszani. Jelentkezés: tiszaujvarosple-
bania@gmail.com
A hétköznapi szentmisék időpontját kérjük honlapun-
kon kísérjék figyelemmel: tiszaujvarosiplebania.hu
Vasárnapi szentmise: 11 óra.
Altemplom nyitvatartása: kedd - vasárnap 08.00 - 
18.30.
A nyári időszakban a plébánián ügyeletet tartunk. Meg-
értésüket köszönjük. A plébániairoda nyitvatartása: 
kedd: 9.00-11.00, csütörtök 15.30-17.30.
Görögkatolikus
Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, 17.30 
vecsernye. Kedden 8.00 Szent Liturgia.
Egyházközségünk zarándoklatot szervez Máriapócsra, 
a Szent Illés napi egyházmegyei búcsúra. Időpont: jú-
lius 24. Indulás reggel 7 órakor a görög templom elől. 
Jelentkezni a parókusnál, illetve Dragos Tamás atyá-
nál lehet.
Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tart-
juk:
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: 2022. július 10., vasárnap 10 óra.
Tiszaújváros
Úrnapi istentisztelet: 2022. július 10., vasárnap 11 óra.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Reggel és este támad a púpos
Nemrég fájdalmas csípést észleltem 
a karomon és egy aprócska legyet 
(szúnyogot) csaptam agyon. A csí-
pés helyén nagy mennyiségű vér és 
egy nagy hólyag is keletkezett. Már 
olyan „ügyes” vagyok szúnyogfo-
gásban, hogy úgy tudom megfog-
ni a szúnyogokat, hogy utána meg 
is tudom határozni. Ezzel is így tör-
tént, mikroszkóp alatt légyszerű ál-
latot láttam.  Nem tipikus csípőszú-
nyog volt, hanem egy légyszerű ál-
latka. 

Púpos szúnyog (cseszle, kolumbácsi 
légy), külföldi irodalmakban fekete 
légyként (black fly) említik és a szú-
nyogalkatúak alrendjébe tartozik. A 
csípőszúnyogokhoz hasonlóan ennek 
a fajnak is a nőstényei táplálkoznak 
vérrel, a hímek nektárt fogyasztanak. 
A csípőszúnyogoknak szúró-szívó 
szívókájuk van, a púpos szúnyogok-
nak olyan fűrészes szúróeszköze van, 
amellyel felszakítják az ember bőrét, 
ezután a kis sebből a vért kiszívják. A 
púposszúnyogok 1-5 mm nagyságú-
ak, rövid lábuk és széles szárnyuk mi-

att kis legyeknek tűnő rovarok. Petéi-
ket egyes fajok repülés közben a víz-
re hullatják, mások csomókban a víz-
ben található növényekre, kövekre ra-

gasztják. Lárváik oxigéndús folyóvíz-
ben fejlődnek. A lárvák a növényze-
ten rögzítő készülékükkel a kövekhez 
tapadva kb. 2-3 hónap alatt fejlőd-
nek ki, így évente 3-4 nemzedékük is 
szárnyra kelhet. A lárva testének elül-
ső részén fonómirigyek vannak, ame-
lyek váladéka hosszú fonállá szilár-
dul, ezekből pókhálószerű szövedé-
ket szőnek a víz alatti kövekre vagy 
növényekre. Ha a vízállás szintje (pl. 
esőzés, áradás miatt) megváltozik, a 
lárvák tartózkodási helyüket elhagy-
ják és az 1-2 m hosszú fonálon a víz-
ben lebegnek, amíg a megszokott víz-
mérték helyre nem áll. Vérszívás ér-
dekében szélcsendes időben leszállás 
nélkül tenyészőhelyük akár 7-10 km-
es körzetét naponta is berepülhetik. A 
légáram és a szél azonban 250 km-es 
távolságra is elsodorhatja tenyészőhe-
lyétől. 
A púposszúnyog csípése sokkal fáj-
dalmasabb a normál szúnyogcsípés-
nél, és általában hevesebb fizikai re-
akciókat vált ki. A viszonylag na-
gyobb seb miatt a fertőzés kockáza-
ta is nagyobb. Ráadásul elég sokan 
allergiásak a púposszúnyog csípésé-

re, ez súlyos allergiás reakciókhoz ve-
zethet, néha golflabda méretűre duz-
zad a csípés helye és napokig is meg-
maradhat. Szabadban, a reggeli és es-
ti órákban támadnak, a magas páratar-
talom növeli a csípés intenzitását. La-
kásokba, zárt helyre szerencsére nem 
repülnek be. Európában még nem ter-
jesztenek fertőző betegségeket, de Af-
rikában súlyos fertőzést okoztak, mi-
vel ezek az állatok terjesztik a rette-
gett folyami vakság nevű betegséget, 
amelyet egy parazita féreg idéz elő. A 
betegség elől a folyó mentén élő la-
kosok elmenekültek, ezáltal a termé-
keny földeket nem művelték meg, így 
jelentősen megnőtt az éhínség. A ma-
gyar származású Dr. Joel Margalith 
(1933-2011) irányításával és az általa 
felfedezett biológiai szúnyoglárva ir-
tószer (Bti) segítségével nagyon haté-
konyan használták a folyami vakság 
vektorai ellen a nyugat- afrikai Volta 
folyó mentén tizenegy afrikai ország-
ban. Milliók látását sikerült megmen-
teni, és megindult a termékeny, de el-
néptelenedett folyó menti völgyek is-
mételt benépesítése.

Kerékgyártó István

Baba születik
Szerkesztőségünk továbbra is szeretné folytatni azt a ko-
rábbi hagyományt, hogy a legifjabb tiszaújvárosiak ér-
kezéséről hírt ad a tágabb közösségnek is, természetesen 
a szülők megkeresésére, és hozzájárulásával. Ezért arra 
kérjük a leendő édesanyákat, édesapákat, hogy ha meg-
érkezik a várva-várt kisbabájuk, és elkészült az első cuki 
fotó az újszülöttről, küldjék el nekünk is, osszák meg ve-
lünk az ilyenkor fontos információkat is, a baba keresz-
tnevét, születési súlyát, hosszát. Természetesen mindez 
önkéntes alapon működhet csak, mi bízunk benne, hogy 
nyitottak lesznek erre, és együtt örülhetünk a családdal 
az új jövevénynek, az éppen aktuálisan legifjabb tiszaúj-
városi polgárnak a Baba született rovatunkban. Várjuk az 
örömhírt személyesen szerkesztőségünkben, vagy a kro-
nika@tiszatv.hu email címre.

Szikla
Ezzel a rejtvénnyel indul júliusi so-
rozatunk. A megfejtéseket augusz-
tus 2-ig egyben várjuk e-mailben 
a kronika@tiszatv.hu címre, vagy 
postai úton a 3580 Tiszaújváros, 
Szent István út 16. címre.
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Íme a púpos.

A púpos szúnyog csípése igen heves fizikai reakciókat vált ki.



Emelt összegű 
pénzügyi alapok

A társasházak, lakásszövetkezetek lakóépületeivel 
kapcsolatos beruházások támogatására szolgáló kere-
tösszeget és az ettől független energiaracionálási és gé-
pészeti beruházások támogatására létre hozott pályá-
zati alap éves összegét is megemelte legutóbbi ülésén a 
képviselő-testület.

Tiszaújváros képviselő-testülete 1996-ban fogadta el az 
Épületfenntartási Alapból folyósítható támogatások rend-
szeréről szóló javaslatot. Az alap kezelésével a Társas-
házak, Lakásszövetkezetek és Egyedi Lakástulajdono-
sok Egyesületét bízta meg, amely 12.000.000 Ft-tal kezd-
te meg működését, majd az önkormányzat többször  meg-
emelte az alapot, így jelenleg 37.000.000 Ft-tal gazdálko-
dik. A több mint 25 éve jól működő népszerű támogatási 
forma nélkül egyes társasházak, lakásszövetkezetek nem 
lennének képesek fenntartani épületük megfelelő állagát.
Az eltelt 2 év járványügyi helyzete, a gazdasági esemé-
nyek, a jelentős áremelkedések és a szakemberhiány azon-
ban nehezítették a munkálatokat. A beruházások, felújítá-
sok számos esetben elhúzódtak, mindeközben az épületek 
műszaki állapota romlott, így ma helyenként sürgős be-
avatkozást igényelnek. Az egyesület a május 31-ig leadott 
kérelmek vizsgálata után megállapította, hogy a rendelke-
zésre álló pénzügyi keret már nem nyújt fedezetet azok tá-
mogatására. A társasházak és lakásszövetkezetek épülete-
inek karbantartási feladatainak végrehajtásához, az épüle-
tek műszaki állapotának fenntartásához, javulásához kap-
csolódóan a támogatási kérelmek pozitív elbírálása érde-
kében az alap 20 millió forintos kiegészítését kérte, melyet 
a képviselő-testület jóváhagyott. 
Tekintettel arra, hogy a melegvíz-mérőórák távleolva-
sást lehetővé tevő modulok lakásokba és közös használa-
tú helyiségekbe történő beszerzésével, beszerelésével és 
beüzemelésével kapcsolatos projektek támogatásával ki-
bővült az energiaracionalizálási és gépészeti beruházá-
sok pályázati lehetősége, a testület a 2022. évi költségve-
tés elfogadásakor a korábbiaknál jóval nagyobb összeget, 
40 millió forintot biztosított erre a célra. Ám ez is kevés-
nek bizonyult. A pályázati kiírás óta összesen 142 pályá-
zatot nyújtottak be a lakóközösségek, a júniusi ülésre pe-
dig újabb 9.194.085 Ft összegre adtak be kérelmet. Gé-
pészeti beruházásokra, felújításokra 2.619.085 forintot, a 
melegvíz-mérőórák távleolvasását lehetővé tevő modulok 
beszerelésére 6.575.000 forint támogatást igényeltek, s ez-
zel kimerült a keret. Tekintettel arra, hogy a lakóközös-
ségek november 30-ig még nyújthatnak be pályázatot és 
az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a társashá-
zak folyamatosan nyújtanak be támogatási igényeket, az 
előirányzatot 10 millió forinttal kiegészítette a testület

F.L.

Drága minden, több pénz kell
A 2022. évi költségvetés módosítá-
sa, ezzel összefüggésben több pénz-
ügyi tárgyú döntés volt a fő témája 
a képviselő-testület június 3-ai ülé-
sének.  

A képviselő-testület az önkormány-
zat 2022. évi költségvetésének elfo-
gadásakor a bevételek és kiadások 
előirányzatát 12 575 210 503 Ft-ban 
határozta meg. A rendeletmódosí-
tást követően ez 14 870 305 073 Ft-
ra emelkedett. A költségvetési bevéte-
lek 103 469 705 Ft-tal, a finanszírozá-
si bevételek 2 191 624 865 Ft-tal nőt-
tek. Ezen belül a belföldi értékpapí-
rok bevétele 1 923 200 000 Ft érték-
ben növekszik, mely az önkormány-
zat által márciusban és júniusban vá-
sárolt Diszkont Kincstárjegy várható 
visszaváltásából tervezett bevétel.
A költségvetési kiadások előirányza-
tát 371 894 570 Ft-tal, a finanszírozási 
kiadások előirányzatát 1 923 200 000 
Ft-tal növelte a testület.

Kiegészítések
A Tiszaújváros 2022. évi rendezvény-
tervében szereplő programok meg-
valósításához februárban a képvise-
lő-testület - tartalékkal együtt - 30 
millió forintos keretösszeget hagyott
jóvá és döntött annak felosztásáról is. 
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ 
és Könyvtár igazgatója - mint a ren-
dezvények szervezője - a Legyen Sze-
derkény vendége…!; a Hal a placcon; 
a Gasztro korzó; A zene világnapja és 
az Adventi hangolódás program ese-
tében a színpadi műsorok drasztikus 
drágulása, illetve az egyéb költségek 
emelkedése miatt további kiegészítő 
pénzügyi forrás szükségességét jelez-
te. A testület méltányolta a kérést és 
7,6 millió forintos kiegészítő támoga-
tást nyújtott. 
2022. évi költségvetésben szerepel 
a Deés felé vezető földút felújítása, 
melyre négy árajánlat érkezett. Mi-
vel az eredeti műszaki tartalom az 
útalap megerősítése érdekében mó-
dosult, továbbá az építőiparban jelen-
tős mértékű áremelkedés következett 
be, ezért a legalacsonyabb összegű 
árajánlat is bruttó 19 millió forinttal 
magasabb lett, mint az eredetileg ter-
vezett összeg (17 millió). A felújítás 
indokolt, ezért a testület megszavazta 
a 19 millió forintot.
Így tett az autóbusz-pályaudvar mel-
letti P+R parkoló esetében is. Itt csak-

nem 52 millió forint volt az eredeti 
előirányzat, mely tervezői költségve-
tés alapján tartalmazta az út-, parko-
ló és csatornaépítés, valamint a par-
koló létesítéséhez kapcsolódó szabá-
lyos térvilágítás kivitelezésének ön-
kormányzat által becsült költségét. A 
közvilágítás kiépítésének várható ösz-
szege azonban magasabb lesz, ezért 
a testület nettó 10 millió forint + 2,7 
millió forint (fordított) Áfa összeggel 
kiegészítette azt. A kivitelezés ered-
ményeként az autóbusz-állomáson 
az elmúlt évben ideiglenesen kijelölt 
P+R parkoló területén szabályos, le-
desített megvilágítás épül ki, a meg-
lévő kandelábereket pedig elbontják.
Ugyancsak tervezői költségvetés 
alapján szerepel a pénzügyi tervben a 
Lévay József utca 1-11. sz. lakóépület 
és a közlekedési út közötti terület re-
konstrukciója. Kivitelezés közben fel-
merült az épület vonalán túli járda és 
kerékpárút felújításának szükségessé-
ge, valamint az út déli oldalán a kör-
forgalom után a Munkácsy útig a sze-
gélykő folytatása. A pótmunkálatok-
ra azonban a mintegy 66,2 milliós 
előirányzat nem nyújt fedezetet, ezért 
bruttó 6 millió forinttal kiegészítette 
azt a testület.

Kamerák, szerverek, 
díszek

Tiszaújváros közbiztonsága érdeké-
ben a városi térfigyelő kamerarend-
szert folyamatosan bővíti az önkor-
mányzat. A minapi döntés értelmében 
a Szent István úton 3 db kameraoszlo-
pot helyeznek ki, oszloponként 5-5 db 
kamera telepítésével, melyekkel 360 
fokos megfigyelésre van lehetőség.

Indokolt 3 (a Városháztér lépcsőso-
ránál, a Dísztó hídjánál, illetve a Lé-
vay úton a Pennyvel szemben találha-
tó) kamerahely optikai kábellel törté-
nő hálózatba kötése is, a régi rádió-
frekvenciás sugárzók lecserélésével.
A beruházás teljes összege várhatóan 
30 millió forint, azonban a nemzetkö-
zi gazdasági és a pandémiás helyzet 
miatt a kamerarendszer egyes elemei-
nek ára jelentősen változhat.
Tiszaújváros önkormányzata városi 
optikai hálózaton 2015-2016-tól üze-
melő szerverközpontja életkorából 
adódóan elavult, teljesítménye már 
nem megfelelő, ezért felújítása szük-
séges. A 2022. évi költségvetés ké-
szítésekor számoltak a felújítás költ-
ségeivel, azonban az eszközök árá-
nak drasztikus emelkedése miatt, il-
letve mert az egyes tervezett elemek 
beszerzése már egyáltalán nem lehet-
séges, az eredeti előirányzatból a be-
ruházás nem valósítható meg.
Az informatikai infrastruktúrafejlesz-
tés műszaki tartalmának újraterve-
zése megtörtént, ennek eredménye-
képpen új szervereket és komponen-
seket (hardverek-szoftverek) szerez-
nek be. A szerverközpontból kikerü-
lő, de még felhasználható eszközö-
ket ugyanakkor a térfigyelő kamera-
rendszerbe integrálják. Az eredeti ter-
vektől eltérve és a jelenleg kapható 
szerver komponensekkel számolva a 
meglévő 31 millió forintos keretösz-
szeget a testület 15 millióval kiegé-
szítette. 
A Tiszaújvárosi Művelődési Köz-
pont által szervezett rendezvényekkel 
kezdtük pénzügyi „körsétánkat” az-
zal is fejezzük be. Az intézmény által 
szervezett év végi rendezvénysorozat, 
az Adventi hangolódás (korábban Mi-
kulástól karácsonyig) kínálata folya-
matosan megújult az elmúlt években. 
Ezzel párhuzamosan az önkormány-
zat törekedett arra, hogy a Városház-
tér, illetve környezetének ünnepi de-
korációja is újabb elemekkel bővül-
jön. 2022-ben  a programok helyszí-
nén, illetve a város további pontjain is 
új 2 és 3 dimenziós látványelemekkel, 
ünnepi motívumokkal és fénydekorá-
cióval színesedik a karácsonyi han-
gulat. Tekintettel arra, hogy az árak 
rendkívül instabilak, a forgalmazók 
raktárkészletei pedig végesek, a de-
korációs elemeket a nyári hónapok-
ban tanácsos beszerezni. Mindezeket 
figyelembe véve a képviselő-testület 
a meglévő 5 millió forinton túl továb-
bi 10 millió forintot biztosított a ka-
rácsonyi dekorációs elemek beszerzé-
séhez.

Ferenczi László

Köszönet 
és ígéret

A képviselő-testületi ülésre ellátoga-
tott dr. Koncz Zsófia, területünk or-
szággyűlési képviselője, a Techno-
lógiai és Ipari Minisztérium újdon-
sült parlamenti államtitkára, minisz-
terhelyettese is, aki egyebek mellett 
az önkormányzattal való együttmű-
ködés területeiről beszélt.
- Szerintem nagyon fontos, hogy itt, 
a Tisza-parton e gyönyörű kisváros-
ban a fiatalok is helyet találjanak, 
mert munkahely van bőven, úgy-
hogy itt lehet előre tervezni. Egy él-
hető kisváros a célkitűzés, amin a 
képviselő-testület is dolgozik. Na-
gyon örülök, hogy végre ma el tud-
tam jönni a testületi ülésre. Szeret-

ném megköszönni a támogatását az 
itt élőknek, hatalmas megtiszteltetés 
számomra, hogy a tiszaújvárosiakat 
is képviselhetem az országgyűlés-
ben. Polgármester úrral azon dolgo-
zunk, hogy még többet tudjunk segí-
teni a településnek a felmerülő kér-
désekben, és amiben én tudok se-
gíteni, akkor állok rendelkezésre -  
mondta Koncz Zsófia.
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A Lévay utcai rekonstrukcióra újabb 6 millió forintot szavaztak meg.

Egyre több probléma van az erkélyekkel.

Adapterrel felszerelt vízóra.



Családbarát Jabil
A Jabil Circuit Magyarország Kft. idén júniusban ér-
demelte ki a Családbarát Munkahely védjegy tanúsít-
ványt, melyet június 29-én adtak át ünnepélyesen. A 
4.000 főt foglalkoztató tiszaújvárosi gyár a családok 
életét is megkönnyítő rugalmas munkavégzésre, külön-
böző kedvezményekre, közösségi programokra is lehe-
tőséget biztosít.

Dr. Szuromi-Kovács Ágnes, a Családbarát Hely védjegy 
minősítési rendszerét kialakító és működtető Családbarát 
Magyarország Központ ügyvezetője a programmal kap-
csolatban hangsúlyozta, hogy egy olyan munkahely, amely 
támogatja a munka és a családi élet harmonikus összhang-
jának megteremtését, komoly versenyelőnyre is szert te-
het e tanúsítvány birtokában. Az ügyvezető köszöntőjében 
így fogalmazott: a családbarát munkahely az a munkahely, 
amely figyelembe veszi, hogy a munkavállaló egy család 
tagja is egyben, és az is szeretne maradni.  
A Családbarát Munkahely védjegy tanúsítványt Kékesi 
Sándor, a Jabil Circuit Magyarország ügyvezető igazga-
tója vette át a Családbarát Magyarország Központban. Az 
igazgató köszöntőjében hangsúlyozta: „A védjegy meg-
szerzése nagy elismerést jelent nekünk. Folyamatosan bő-
vítjük a kedvezményeink, a rendezvényeink és a támoga-
tásaink körét, a rugalmas munkavégzés lehetőségeit, fej-
lesztjük az elismerési rendszerünket, és a kollégákkal való 
kommunikációnkat, hogy mindezek által stabil, megbíz-
ható és biztonságot kínáló, támogató partnereik legyünk. 
Azt szeretnénk elérni, hogy a munkatársaink így, elsősor-
ban partnerként tekintsenek a munkahelyükre.”  

Országos tűzgyújtási tilalom
Múlt szombattól tűzgyújtási tilal-
mat rendelt el az Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság az or-
szág teljes területén. A hetek óta 
tartó szárazság miatt tilos tüzet 
gyújtani a magyarországi erdők-
ben, a vasút és közút menti fásítá-
sokban, illetve ezek kétszáz méteres 
körzetében, a kijelölt tűzrakó he-
lyeken és fokozottan tilos a parlag- 
és gazégetés is. 

- A magánházak udvaraiban, zárt ker-
tekben a grillezésre, bográcsozásra 
a tilalom nem vonatkozik, de foko-
zottan kell figyelni arra, hogy a tűz 
ne terjedhessen tovább - nyilatkoz-
ta lapunknak Rinyu Zsuzsanna tűzol-
tó százados, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság helyettes szóvivője. - Viszont 
egyéb tűzveszélyes tevékenység, mint 
a gaz vagy a gallyak elégetése tilos 
ebben az időszakban. Ezen kívül még 
arra szeretnénk felhívni a lakosság fi-

gyelmét, hogy a tüzek megelőzése ér-
dekében a dohányzó autósok ne dob-
janak ki égő cigarettacsikket az autó-
ból, mert az út menti száraz növény-
zet könnyen meggyulladhat. A kirán-
dulóktól pedig azt kérjük, hogy ne 
szemeteljenek. Egyrészt az üveg- és a 

fémhulladék szennyezi a környezetet, 
másrészt a nap sugarait összegyűjt-
ve könnyen tüzet okozhat, ami ebben 
a rendkívül csapadékszegény, forró 
időszakban könnyen terjed.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóságtól meg-
tudtuk, hogy csak júniusban a megyé-
ben 156 alkalommal égett száraz fű, a 
tűzzel érintett terület meghaladja a 43 
hektárt. Három alkalommal összesen 
10 hektárnyi területen tarló, míg hat al-
kalommal lábon álló gabona égett, ösz-
szesen 43 hektáron. A megyében idén 
már közel 2700 esetben kellett beavat-
kozniuk a tűzoltóknak szabadtéri tűze-
setek miatt, az érintett terület nagysága 
megközelíti a 11 ezer hektárt. A július 
is erdőtűzzel indult a megyében. Pén-
tek este mintegy 100 hektáron gyul-
ladt ki a fenyőerdő a Bükkben, Jávor-
kút közelében. A tüzet szombat hajnal-
ra sikerült megfékezni. Személyi sérü-
lés nem történt. A tűz okát még vizs-
gálják. 
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Orvhalászok fekete éjszakája a Tiszán
Orvhalászokat fogtak a Tisza 480. fo-
lyamkilométerénél. A Zabos Géza Hor-
gász Egyesület halőre és egy szabadna-
pos rendőr érte tetten az elkövetőket, 
akik úgynevezett varsákkal, kúp alakú 
halfogó eszközökkel próbáltak illegáli-
san halat fogni. 

- Szombaton az egyik horgász szólt, hogy 
talált egy fenékvarsát - emlékszik vissza 
Márton Károly, a horgászegyesület halő-
re. - Kimentünk a helyszínre és egy var-
sát még aznap felszedtünk, aztán két napig 
a szemben lévő parton figyeltem. Hétfő éj-
szaka fel is bukkant a két elkövető. Még 
vártam egy kicsit, hogy megbizonyosod-
jam arról, valóban ők azok, akiket én ke-
resek, majd Tiszaújváros egyik szabadna-
pos rendőrével a helyszínre siettünk. Még 
további egy órán keresztül megfigyeltünk, 
aztán a parton tetten értük őket. Csónakból 
összesen öt varsát tettek le, amiket mi fel is 
szedtünk, úgy tudom zsákmányt nem sike-
rült fogniuk.  
2013 óta tilos a kereskedelmi halászat, így 
minimum ötéves eltiltást kaphatnak, ennyi 
ideig nem horgászhatnak, illetve több száz-
ezer forintos büntetésre is számíthatnak az 
elkövetők.   
- Nagyon jó a kapcsolatunk a Tiszaújváro-
si Rendőrkapitánysággal, hiszen nekik is 
fontos, hogy ne csak a földön, hanem a ví-
zen is rend legyen - folytatja Károly. - Az 
együttműködési megállapodás szerint ha-
vonta két-három alkalommal közös szol-
gálatot is szervezünk, hogy minél hatéko-

nyabban tudjuk ellenőrizni a területet.    
A fokozott ellenőrzést segíti egy hőkame-
rás drón is, amit az egyesület a tiszaújváro-
si önkormányzat segítségével vásárolt.  
- Évente legalább egy alkalommal mindig 
vannak, akik próbálkoznak az orvhalászat-
tal - mondta Kiss Béla, a Zabos Géza Hor-
gász Egyesület elnöke. - A hal értéke az 
utóbbi időben igencsak felértékelődött. A 
boltokban korábban 5-600 forint volt egy 
kiló élő ponty, ma 1700 forintba kerül. Az 
élő szürke harcsa 4.000 forint volt, ma már  
7.000 forint körül. Tehát nagyon elszalad-
tak az árak, így vannak, akik úgy gondol-
ják, hogy illegális módszerekkel könnyen 
halhoz juthatnak, amit valahogyan majd 
értékesíteni tudnak. 
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Rapsic
Az orvhalászokat rapsicoknak is szo-
kás nevezni. Német eredetű kifejezés. 
Egyes források a rauben (rabol) és schi-
essen (lőni) szavak egybeolvasásából 
származtatják. Más 
források ez utób-
binál a Schütz (va-
dász) főnevet ad-
ják meg és a raub-
schütz szóból szár-
maztatják. Elfoga-
dott magyar forma 
a rabsic elnevezés 
is. Képünkön egy 
19. századbeli var-
sa látható.
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Ebből a csónakból „dolgoztak” az orvhalászok.

Márton Károly halőr és Kiss Béla elnök. Figyelnek és rendszeresen ellenőriznek.

Júniusban 156-szor égett száraz fű a megyében.

Idén csaknem 2700 szabadtéri tűzeset volt eddig. Kékesi Sándor
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Különleges operatúra a teraszon
Egyszer azt mondta nekem valaki, hogy 
az első operaélmény olyan, mint az első 
randevú. Vagy rögtön beleszeretünk a 
műfajba, és alig várjuk a következő al-
kalmat, vagy soha többé nem akarunk 
találkozni vele. Június 22-én a FareMi-
do Operatársulat három művésze, Fo-
dor Beatrix és Hábetler András opera-
énekesek, valamint Köteles Géza kar-
mester okozott sok örömöt az érdeklő-
dőknek a Derkovits Művelődési Köz-
pont teraszán. Fellépésük előtt a társu-
lat vezetőjével, Hábetler Andrással be-
szélgettünk.

- Mikor és milyen szándékkal alapították a 
FareMido Operatársulatot?
- A Magyar Állami Operaház művészei va-
gyunk mindannyian. Társulatunk tíz évvel 
ezelőtt alakult azzal a szándékkal, hogy az 
operaház elegáns falain kívül is megismer-
hesse és élvezhesse ezt a műfajt a közön-
ség országszerte. Azok a tömegek is, akik 
korlátozott pénzügyi lehetőségeik és a fő-
várostól való földrajzi távolság miatt nem 
juthatnak el az Andrássy úti palotába. Mi 
abban hiszünk, hogy az opera nem vala-
mi úri, sznob huncutság, amely kizárólag 
a magas művészetet kedvelők kiváltsága. 
Egy mindenkihez szóló művészeti ág ez, 
megértéséhez pedig nem szükséges sem-
miféle előképzettség.
- Milyen műsorral készültek?
- Opera StandUp a mai műsorunk címe. 
Mivel a stand up nagyon népszerű itt-
hon, ezért úgy gondoltuk, hogy talán ál-
tala könnyebben megszólíthatjuk a közön-
séget. Igyekszem szórakoztató lenni, hu-
morral és érdekes sztorikkal megágyazni 
az operaáriáknak és a szerzőknek. 
- Hogyan lehet humorral megközelíteni ezt 
a műfajt?
- Mondok egy példát. A Don Giovanni, 
nemcsak az operák operája és komoly fi-
lozófusok kedvenc énekes színjátéka, ha-
nem Don Giovanni egy olyan pasi, aki 
több mint kétezer nőt udvarolt meg ered-

ményesen. Vajon mi lehetett a sikerének 
a titka? Ezt is jelenti Mozart remekműve, 
ami férfiakat és nőket egyaránt érdekelhet. 
És persze operát csinálni is nagyon jó, szá-
munkra is egy különleges élmény a sza-
badban énekelni. Felajánlották, hogy biz-
tosítják a hangosítást, de nincs rá szükség. 
A mi játékunknak az a lényege, hogy nem 
egy erősítőt hallgat a közönség, hanem az 
operaénekes testének a rezonanciája jut el 
a hallgatósághoz. Ebben egyfajta sport-
teljesítmény jellegű tényező is jelen van: 
olyan emberek állnak ki a közönség elé, 
akiknek hatalmas a hangterjedelmük.
- Ha már szóba hozta a sportteljesítményt: 
miként lesz egy vízilabdázóból orvos, majd 
operaénekes?
- Az életünk változik. Sportoló is voltam, 
elvégeztem az orvosi egyetemet, aztán el-
mentem az Operaházba meghallgatásra. 
Felvettek, és húsz éve énekelek. Elkezd-
tem rendezni is. Most a járvány alatt pedig 
értek olyan élmények, amelyek arra ösz-
tönöztek, hogy visszamenjek az egészség-
ügybe orvosnak. Közel ötvenévesen bele 
is vágtam a rezidensképzésbe. Azt gondo-
lom, hogy minél teljesebb életet él az em-
ber és minél többet tapasztal, annál többet 
tud visszasugározni a világba: akár orvos-
ként, akár újságíróként, akár operaénekes-
ként.
- Milyen szempontok alapján állítják össze 
a repertoárt egy-egy fellépés előtt?
- Tudjuk, hogy melyek azok a slágerszá-
mok, amelyeket mindenképpen el kell 
énekelni. Ide sorolom, Mozart, Donizet-
ti, Erkel és Puccini műveit. Természetesen 
attól is függ a darabok kiválasztása, hogy 
éppen hányan megyünk fellépni a társulat-
ból és milyen hangfajú énekesek alkotják 
alkalmanként a csapatot.
- Elgondolkodott azon valaha, hogy az 
imént felsorolt operaszerzők mennyire ta-
lálnák meg a helyüket a jelenben?
- Puccini lenne ma a legnépszerűbb musi-
cal-és filmzeneszerző a világon, mert na-
gyon tudta, hogy miként lehet igazán hatá-
sos és egyben minőségi zenét írni. Ha azt 

akarta, hogy a közönség sírjon, akkor úgy 
formálta a melódiákat, hogy ezt el is érte. 
Közel száz évvel a halála után is érvénye-
sül és működik mindaz, amit ő megálmo-
dott és megalkotott. De beszélhetünk Mo-
zartról is: nála nagyobb zseni nem szüle-
tett erre a földre. Nemcsak a zeneszerző-
ket tekintve, hanem mindenkit egybevéve. 
Ő is biztosan sikeres lenne.
- Modern világunkban milyen jövőt jósol 
az opera műfajának?
- Az operát mindig temetik. Azt mondják, 
hogy már nem fér bele a mai korba. Az 
igaz, hogy egyre gyorsabb, hangosabb, za-
josabb ez a világ, és óriási a kínálat min-
den területen. Ezért az összes művésznek 
és műfajnak meg kell küzdenie az embe-
rek figyelméért. Az operának is meg kell 
méretnie magát a reggae-vel, a rockkal és 
sok minden mással.
- Miként lehet megnyerni a közönség fi-
gyelmét?
- Manapság szeretjük azt, ha segítenek ne-
künk eligazodni a tudományok és a mű-
vészetek világában. Azt gondolom, hogy 
meg kell találni azokat a kiskapukat, ame-
lyeket kitárva növelhetjük a kultúrafo-
gyasztók számát. Amikor a mai fiatalok-

nak beszélünk az irodalomról, akkor ta-
lán könnyebben tehetjük számukra vonzó-
vá, ha az alkotók magánéletéből mesélünk 
el nekik érdekes sztorikat. Így nagyobb az 
esélye annak, hogy elolvasnak majd vala-
kitől egy verset vagy egy könyvet. A mi 
vállalásunk lényege az operát illetően az, 
hogy előzetesen felkeltjük a hallgatóság 
figyelmét, így nem készületlenül éri őket 
egy ária. Előbb elmeséljük, hogy miért 
született és mit kell figyelni benne. Elő-
ször közelebb hozzuk a közönséget a tör-
ténethez, és csak utána kezdünk el énekel-
ni.
- Önöknek is egészen más érzés lehet egy 
fellépés ahhoz képest, mint amit az And-
rássy úton megszoktak. 
- Nagyon jó ezt csinálni. Jó közel menni 
a közönséghez, közelről énekelni a publi-
kumnak, nem pedig egy maszk, egy szerep 
mögé elbújni. Itt nincs színpad, testközel-
ből kommunikálunk a hallgatósággal. Hi-
szen az éneklés és minden művészeti te-
vékenység a kommunikáció egyik formá-
ja. Több száz koncerttel a hátunk mögött, 
azt hiszem nyugodtan mondhatom, hogy 
azoknak is jó, akik hallgatnak bennünket.

Ördögh István

6. � Kultúra 2022. július 7.

Hábetler András és Fodor Beatrix operaénekesek, a háttérben Köteles Géza karmester.



Július 7., csütörtök
9:00 HétHatár: Ülésezett az önkormányzat - Tűzgyúj-

tási tilalom - Semmelweis-nap - Orvhalászok rendőrké-
zen - Lévay úti felújítás - Családbarát munkahely a Ja-
bil - Kalandpálya a strandon - Legyen Szederkény ven-

dége - Gimnasztráda 
9:15 Hétről-Hétre: Legyen Szederkény vendége - Ta-

nulmány a nőkről - Lily Jane, Kelemen Alíz első köny-
ve - Tábormustra - Veszélyes nyár - Sportolj a szabad-

ban! - Hódít a street workout     
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Július 13., szerda
18:00 HétHatár: Tetten érték a garázstolvajokat - Nyári 
munka - Strandnap - Családi nap az ukrán menekültek-
nek - Triatlonstart - Útelzárások - Árpád úti beruházás - 

Zabos Géza emléknap
18:15 Hétről-Hétre: Bodzaszörp. Akiket megcsapott a 
filmezés világa, tiszaújvárosi fiatalok a kamera előtt és 

mögött. 

A Tisza TV műsora

Mese nélkül nincs gyermekkor
Minden este bekuckózunk a gyere-
kekkel az ágyba, és mesét olvasunk, 
ez már amolyan esti rituálé a csa-
ládunkban. Olyankor mindannyi-
an megnyugszunk, őket pedig el-
varázsolják a különféle történetek. 
Ezért is örültem annyira, hogy a 
Szivárvány óvodában családi mese-
estet szerveztek, hiszen az én gyere-
keim is oda járnak.

Egy mesével indult a Szent Iván éji 
„Csillagösvényen” elnevezésű prog-
ram a Tiszaújvárosi Napközi Ottho-
nos Óvoda Szivárvány épületének 
udvarán. A családok plédeket terítet-
tek a fűre, azon ücsörögve hallgattuk 
végig a Láthatatlan fonal című szere-
tetmesét. Belépéskor egy mesetarisz-
nyát is kaptak az óvodások, benne a 
Csillagösvény térképével. Ez mutat-
ta meg a meseutat és a különböző ál-
lomásokat, amiket az este folyamán 
kellett bejárnunk. 
Első utunk a római katolikus temp-
lomba vezetett, ahol a kicsik megta-
nultak egy dalt és közösen elénekel-
ték, majd a kántor megszólaltatta vá-
rosunk legnagyobb hangszerét, az or-
gonát is. Az udvarra visszaérve követ-
kezett a barkácsolás, ahol mi, szülők 
együtt alkothattunk a gyerekekkel. 
A lányok virágkoszorút fontak, a fi-
úk pedig csörgődobot készítettek. Az 
interaktív meseelődást ismét piknik 

hangulatban, pokrócokon ülve néz-
tük végig. Az este további részében 
táncház, harangjáték, mécsesgyújtás 
és tűzugrás is várt ránk.
- Régóta dédelgetett álmunk, hogy 
minden évszakban legyen egy olyan 
programunk, ami összeköti az óvo-
dásokat, a szülőket és az óvodapeda-
gógusokat. A Tisza-Szivárvány Ala-
pítványunk kétmillió forintos támo-
gatást nyert a Pro Filii Alapítvány-
tól, ebből szeretnénk megvalósítani 
további közösségépítő gyermekprog-
ramokat. Nagyon örülünk, hogy ilyen 
sok család eljött - nyilatkozta Luczné 
Bodnár Edit, a program egyik szer-
vezője. - A Szent Iván éjhez köthető 

hagyományokat szeretnénk ide vará-
zsolni az óvodások életébe. Egy me-
seutat álmodtunk meg, aminek a leg-
fontosabb része, hogy élőszavas me-
sét halljanak a gyerekek, hiszen mese 
nélkül nincs gyermekkor. Ehhez kita-
láltunk egy kis kreatívkodást és zenét 
is. Arra is megkértük a szülőket, hogy 
ne vegyék kézbe a telefonjaikat, mert 
sok óvodai rendezvényen látjuk, hogy 
mindent lefényképeznek, hogy meg-
örökítsék a pillanatot, de ezzel saj-
nos pont, hogy elveszítik azt. Fontos, 
hogy a gyerekekkel együtt éljük meg 
ezeket a pillanatokat, reméljük, ezzel 
sikerül elindítanunk valamit.

venna

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium 
és Kollégium kitűnő tanulóinak névsora 

a 2021/2022-es tanévben
7.H osztály: Czap Roland János, Is-
pán Gergely János, Lukács Eszter, 
Suba Dániel, Szabó Bence, Theisz 
Blanka Virág
8.H osztály: Fülöp Kolos, Oláh Ádám
9.H osztály: Barancsi Flóra Fédra, 
Bolgár Dániel, Czap Hanna, Cziáky 
Ádám, Elek Petra, Ispán Réka Panna, 
Molnár Dávid, Szabó Panna, Tolvéth 
Dávid Ákos
9.A osztály: Szemán Anna Ramóna
9.B osztály: Muha Evelin Klaudia
9.E osztály: Tállai Zétény Ádám
10.H osztály: Besenyei Martin, Fülöp 
Kende, Szabó Brigitta Krisztina
10.B osztály: Dienes Ivett   
10.E osztály: Nagy Nándor, Pöstényi 
Emília
11.H osztály: Brunyánszky Réka, Fe-
rencsik Dorka, Kosina Réka   
11.B osztály: Bártfai Kristóf Bend-
egúz, Tóth László Botond
11.D osztály: Majoros Panna
11.E osztály: Sipos Adrienn
12.H osztály: Tóth Csilla Eszter
12.E osztály: Takács Noémi

12.M osztály: Csató Lilla, Nagy Zsófi, 
Tóth Balázs

Kitűnőre érettségiztek
12.B osztály: Bárány Zsanett, Szmi-
csek Levente
12.H osztály: Adorján Virág, Driz-
ner Gábor, Kovács Emese, Szobo-

nya Klaudia, Theisz Aurél, Tóth Csil-
la Eszter
12.D osztály: Gyivák Bálint Zsom-
bor, Kazai Laura
12.E osztály: Berencsi Lili, Eperjesi 
Tímea, Kondás Tímea
12.M osztály: Ale Márk, Derecskei 
Kristóf, Lukács Cintia, Tóth Balázs

Köszönet 
Nyugdíjas társaim nevében köszönetemet küldöm az 
Eötvös Diákszínpad szereplőinek és rendezőjének. Kö-
szönjük a kellemes szórakozást. Nagyon tetszett a mű-
sor, a szép dallamok igazi szórakozást nyújtottak. Más-
kor is néznénk ilyen színvonalas előadást.
(Név és cím a szerkesztőségben)

2022. július 7. Kultúra/Oktatás � 7.

Az orgonaszó elbűvölte az ovisokat és a szülőket.

Piknikhangulat az óvoda udvarán. Közös barkácsolás, koszorúk és csörgődobok készültek.



Ingyenes kalandpálya

Horgász napközi az Erdészeti tavon
A kánikula sem tántorította el a Za-
bos Géza Horgász Egyesület táborozó-
it. Mint minden évben, idén is szervez-
tek nyári napközit a sajószögedi Erdé-
szeti tónál. Kétszer egyhetes turnust in-
dítottak, turnusonként 25 gyerekkel. Az 
első héten mi is ellátogattunk hozzájuk.

A tó partján cseverészve, jó hangulatban 
várják a gyerekek, hogy horogra akadjon 
valamilyen hal. Szinte mindegy, hogy mi-
lyen, lehet ponty, amur, csuka, sügér, hisz 
maga a kapás élménye a fontos.
- Sokadszor vagyok itt, talán már hatod-
szor - kezdi Takács Péter, aki már rutinos 
horgász. - Egész kiskorom óta horgászok, 
a keresztapukámmal kezdtem anno, azó-
ta is nagyon szeretem. Sokak szerint unal-
mas, de szerintem nagyon élvezhető. Nyil-
ván sokan nem szeretnek órákat ücsörög-
ni egy olyan halra várva, amit vagy meg-
eszel, vagy visszadobod, de maga az él-
mény a legjobb az egészben. Sokat vársz 
rá, aztán amikor kapásod van, annak na-
gyon örülsz.
- Közel tíz éve kezdtem el horgászni apu-
kámmal - meséli Horváth Dominik. - Ma 
már fogtunk pontyot, amurt, csukát is, a 
legnehezebb majdnem tízkilós volt. A fe-
nekezős technikát szeretem a legjobban, 
de az úszós is izgalmas, mert annál több 
hal jön, több a kapás. Szoktunk kirándulni, 
hajókázni is itt a táborban, de legfőképp 
beszélgetünk, horgászunk, jól érezzük ma-
gunkat.
Találkozunk fiatalabb gyermekhorgászok-

kal is. Cservenák Kende még csak tizen-
három éves, de már tíz éve is annak, hogy 
először horgászbotot ragadott.
- Éppen leszedem a moszatot a horogról 
- mutatja a horog végét - ezután felcson-
tizom, 5-6 szemet szoktunk felfűzni, fel-
töltöm etetőanyaggal, aztán bedobom. Én 
feeder technikával horgászok, mert azzal 
szép nagy halakat lehet fogni. De nagyon 
sokat számít a horgászbot is. Névnapom-
ra kaptam ezt a Kamasaki Boat Feeder 
240-est, azért nagyon jó, mert elég lágy, 
és se nem túl hosszú, se nem túl rövid, és 
egyszerűen lehet használni. Vannak ennél 
sokkal feszesebb és hosszabb botok is, de 
én azokat nem kedvelem.
A táborozók többsége visszajáró, tapasz-
talt kis horgász, de olyanok is akadnak, 
akik most először fognak pecabotot a ke-
zükben.
- Ebéd után gyakorolunk egy kis horogkö-
tést, amíg nagy meleg van, aztán vissza-
megyünk a vízpartra. Van horgászverse-
nyünk is, mindennap mérlegelünk, az el-
ső három gyerkőcöt, aki a legtöbb halat 
fogta, díjazni is fogjuk - sorolja a progra-
mokat Márton Károly, az egyesület halő-
re. - Szeretnek ide járni a gyerekek, mert 
hasonló korúakkal lehetnek egy társaság-
ban, sok új dolgot tanulnak, szeretnek a 
vízparton lenni. Sikerélményük is van, né-
hány ügyes kis horgász apró horogra feltű-
zött pici halakkal itt a víz szélében horgá-
szott, sügéreket fogtak, meg egy elég szép 
kis csukát is, úgyhogy nagyon próbálkoz-
nak, és jól megy nekik, ügyesek.

venna

8. � Nyár 2022. július 7.

Európa egyik legnagyobb akadálypályája várja a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő ven-
dégeit. A kalandjáték 270 méter hosszú és 40 játékelemből áll. Az egyedi tervezésű, 2 
nyomtávú (tehát versenyzésre is alkalmas) pálya 5 tonnát nyom, és Kínából érkezett. Az 
akadálypálya egész nyáron várja az 5 és 90 év közötti vendégeket nyitvatartási időben. 
Használata strandbelépővel ingyenes.

Kapás előtt néhány pillanattal.

Vízpart, csend, természet - ezekért is szeretik a horgásztábort.



Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2022. július
Július Helye Ideje Kinek a részére

11. hétfő
Őszirózsa Idősek Klub 7.30-8.00 "Esély" Napközi Otthon

Tisza-parti Szabadidőház 11.00-12.00 Szociális étkezők
13. szerda Őszirózsa Idősek Klub 10.30-12.00 Szociális étkezők

14. 
csütörtök Bölcsőde 3.sz. pavilon 9.00-12.00 Szociális étkezés

19. kedd Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45-12.15 Szociális étkezők

20. szerda
Kazinczy-ház (Gondozóház)

8.00-12.00 
és 

13.00-15.00
Szociális étkezők

Központi Étterem (Gimnázi-
um éttermében) 9.00-12.00 Szociális étkezők

21.                  
csütörtök

Központi Étterem (Gimnázi-
um éttermében) 10.00-12.00 Szociális étkezők

25. hétfő Bölcsőde 3.sz. pavilon 8.30-12.00
Szociális étkezők pót-

befizetése és alkalmazott 
étkezés-megrendelés

27. szerda Kazinczy-ház (Gimnázium 
éttermében) 8.00-15.00 Pótbefizetés és alkalma-

zott étkezés-megrendelés
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - 
OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfogadunk!
Felhívjuk a figyelmet, hogy az 1/2016.(I.28.) a gyermekvédelmi és gyermekjóléti el-
látásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati 
rendelet értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Kiss Zoltán József 

a 3. sz. választókerület képviselője

2022. július 13-án (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
              Polgármesteri Hivatal

Kártérítés a taposásért
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy az MVM Xpert Zrt. Sajószöged 
- Debrecen I. 220 kV-os távvezeték 22-34. terjedő oszlopközeinek vonalszakaszán 
2022. július 29-ig korrózióvédelmi munkákat végez. 
A munkák során a terepen való mozgás közben a gépek taposási kárt okozhatnak az 
érintett ingatlano(ko)n, amelyért a terület használóját a hatályos jogszabályok alapján 
kártérítés illeti meg. Ezen igényeket a károsodott ingatlan(ok) használói a térségben 
jelenlévő, a munkákért felelős építésvezetőnek személyesen, telefonon (+36 20/369-
1770), vagy levélben a következő címre jelenthetik be: MVM XPert Zrt.
1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105.

MVM XPert Zrt.

Júniusi haltelepítés pótlása
A Zabos Géza Horgász Egyesület 2022. július 6-án (szerdán) 2.450 kg pontyot telepít 
az alábbiak szerint:
Tisza, üzemvíz csatorna: 500 kg
Sajó: 200 kg
Csécsi tó: 500 kg
Erdészeti tó: 500 kg
Tolnai tó: 250 kg
Örösi tó: 200 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelítését, akkor:
Kürti tó: 300 kg - ha nem, akkor ezt a mennyiséget is az Erdészeti és Csécsi tóba te-
lepítjük.
A Tisza teljes szakaszán, az üzemvíz csatornán és a Sajón 2022. július 6-án 6:00 órá-
tól 2022. július 7-én 05:00 óráig HORGÁSZNI TILOS!
A CSÉCSI, ÖRÖSI, KÜRTI tavon 2022. július 6-án 6:00 órától 2022. július 9-én 05:00 
óráig HORGÁSZNI TILOS!
Az ERDÉSZETI és TOLNAI tavon 2022. július 6-án 6:00 órától 2022. július 9-én 
14:00 óráig (az emléknapi verseny végéig) HORGÁSZNI TILOS!
A változtatás jogát fenntartjuk!

Serfőző Gergely
horgászmester

Elzárt terület
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tiszaújváros önkormányzata megbízásából a kivitelező 
az Árpád út 9-19. szám mögötti területen megkezdi a lépcső-, járda- és támfal rekonst-
rukcióját, ezért az érintett területet a gyalogosforgalomtól ideiglenesen elzárják.
A kivitelezés várhatóan 2022. július közepén indul, és szeptember végéig fejeződik be. 
Kérjük, hogy a kivitelezés ideje alatt óvatosan és fokozott figyelemmel közlekedje-
nek! Megértésüket köszönjük!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2022. július 7. Közlemény/Hirdetés � 9.



Roma kirándulások
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. július 23-án kirándulást 
szervez Bogácsra a tiszaújvárosi roma közösség részére. Várja azok jelentkezését, 
akik részt szeretnének venni a kiránduláson. Jelentkezni lehet a Tiszaújváros, Rákóczi 
út 81. szám alatt 2022. július 15-ig.

***
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. augusztus 13-án balatoni 
kirándulást szervez a tiszaújvárosi roma közösség részére. Várja azok jelentkezését, 
akik részt szeretnének venni a kiránduláson. Jelentkezni lehet a Tiszaújváros, Rákóczi 
út 81. szám alatt 2022. július 29-ig.

Farkas Sándor elnök

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 
pályázatot hirdet 1 fő részére 

esetmenedzser 
munkakör betöltésére, 

a Család- és Gyermekjóléti Központba.

Feladatai: 
- családgondozás, 
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek kezelése, 
- bővebben: 1997. évi XXXI. törvény, 15/1998. NM rendelet.

A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés. 

Pályázati feltételek: 
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész 
1. Alapellátások - 1/a. Család- és gyermekjóléti központ - esetmenedzserre 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 gyermekek vé-
delméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján (erkölcsi 
igénylő – IV. pontnál a felsorolt törvényeknél nem található, hanem a kérőlapon fel-
sorolt törvényektől eltérő, más törvénynek való megfelelés igazolását kell kérni, így a 
fehér, üres sávba kell beírni a következőt: 10/A. a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény),
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - letölthető: www.tiszaujvaros.hu - hasznos in-
formációk/állásajánlatok (a honlap alján található),
- Gyvt. nyilatkozat - letölthető: www.tiszaujvaros.hu - hasznos információk/állásaján-
latok (a honlap alján található).

Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intéz-
ményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pá-
lyázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben 
a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 
2010-6/2022., valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredményte-
lenné nyilvánítsa.

A pályázatok beérkezésének határideje 2022. július 22.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. július 29.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-
190-es telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 2010-6/2022. azo-
nosító számon 2022. július 6-án jelent meg.

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár következő időpontja 2022. 
július 8. (péntek).

Tiszaújvárosi
Városgazda Nonprofit Kft.

üzemeltető

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a városközponti piac és vásár-
csarnok területén a lakossági gom-
bavizsgálat időpontja: szerda 18:00 - 
20:00 óra, vasárnap 18:00 - 20:00 óra

Tiszaújvárosi Városgazda Kft. 

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 
pályázatot hirdet 1 fő részére 

asszisztens 
munkakör betöltésére.

Feladatai: 
- szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása, dokumentálása, nyilvántartások kezelé-
se, számlák készítése (szociális étkeztetés). 
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés.
Pályázati feltételek: 
- mentálhigiénés asszisztens, szociális asszisztens, szociális és gyermekvédelmi sza-
kasszisztens, szociális és mentálhigiénés szakgondozói végzettség,
- stabil, felhasználói szintű MS Office ismeret (word, excel, irodai alkalmazások).
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz, 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. 
§ (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően, 
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati el-
járással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intéz-
ményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pá-
lyázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben 
a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 
2188-1/2022., valamint a munkakör megnevezését: asszisztens. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredményte-
lenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2022. július 22.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. július 29.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-
190-es telefonszámon lehet. A pályázat az NKI honlapján 2022. július 6-án jelent meg.

Forgalomkorlátozások, 
útlezárások

Tisztelt Városlakók!
A Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál ideje alatt idén is számítani kell időszakos útlezárá-
sokra és parkolási korlátozásokra, amelyhez ezúton is kérjük szíves megértésüket és 
támogatásukat.

2022. július 14-én, csütörtökön 18 órától rendezzük meg az időszakos forgalomkor-
látozásokkal járó tömegsport kerékpárversenyt, melynek ideje alatt nem kell parkolási 
tilalomra számítani. Mindössze 10-30 perces szakaszos útlezárások lassíthatják a for-
galmat a résztvevők biztonságos elhaladása érdekében.

2022. július 15-én, pénteken 19:30-kor kezdődik a Jabil 1/3 Maraton, melynek útvo-
nala a következő: Bethlen G. út - Lévay út - Munkácsy út - Rózsa út - Kazinczy út - 
az Ifjúsági park futópályái - Bartók Béla út (a Kazinczy és Bethlen Gábor út között) - 
Bethlen G. út. A Lévay, Munkácsy és Rózsa úton félpályás útzár, a többi útszakaszon 
teljes útzár 19:00-tól 21:30-ig. Parkolási tilalom lép életbe a Bethlen Gábor úton és 
a Kazinczy úton 18 órától 22 óráig.

2022. július 16-án, szombaton a program a Prémium és Junior Európa-kupa előfu-
tamaival folytatódik. Ezen a napon a kerékpárpálya a Kazinczy út (Építők útja és Ró-
zsa út közötti szakasz) - Bethlen Gábor út - Lévay József út - Szent István út - Örösi 
út (Kesznyéten irányába) útvonalon halad. A futópálya a Kazinczy út - Bartók Béla 
út - Ifjúsági park - Bethlen Gábor utat érinti. Útlezárásokra 11:30 és 18:00 óra között 
kell számítani, amit időlegesen feloldunk, várhatóan 13:30 és 14:30 között. Folyama-
tos áthaladás biztosított a gépkocsik részére a Kertváros két része között a Margit-sé-
tányon a verseny teljes időtartama alatt. Parkolási tilalom lép életbe 10 órától egé-
szen 18:30-ig a Kazinczy Ferenc úton (Építők útja és Rózsa út közötti szakasz), a 
Bethlen Gábor úton és a Szent István úton (a Lévay József út és az Örösi út kö-
zötti szakaszon).

2022. július 17-én, vasárnap a Magyar Utánpótlás Gála, a Junior Európa-kupa és a 
Prémium Európa-kupa döntőit láthatják az érdeklődők. Ezen a napon a kerékpáros- és 
futópályát a Bethlen Gábor út - Lévay József út (Bethlen Gábor út és Zita út közöt-
ti szakaszon) - Szent István út - Bartók Béla út - Bethlen Gábor út érintésével jelöltük 
ki. A versenyek 9:00-18:00 óra között folynak. A Szent István úton a verseny a Dísz-
tó felé eső két sávot veszi igénybe, a másik két sávon rendőri irányítás mellett folya-
matosan haladhat a forgalom. Parkolási tilalom lép életbe reggel 7 órától 18 óráig a 
Bethlen Gábor úton és a Szent István úton (a Lévay József út és a Bartók Béla út 
közötti szakaszon a Dísztó felé eső 2 sávban).

Megértésükben bízva, tisztelettel:

Lehmann Tibor főrendező, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnöke
Márkus Balázs, a szervezőbizottság társelnöke

10. � Hirdetés/Közlemény 2022. július 7.



Lehmann Csongor és a Tiszaújváros az elit bajnok
TRIATLON. Lehmann Csongor érett, 
taktikus versenyzéssel szerezte meg az 
idei elit sprint távú triatlon országos 
bajnokság aranyérmét, melyből jutott 
neki az elit csapatok eredményhirdeté-
sén is, ahol Lehmann Bencével és Kiss 
Gergellyel együtt léphettek fel a dobogó 
tetejére. 

Az E.ON Sprint Elit Országos Bajnokság-
nak - a XVII. Mogyi Triatlon keretében - 
július 2-án, szombaton Baja adott otthont. 
Szintén a sprint távú magyar bajnoki ér-
mekért vetélkedtek az ifjúságiak, a junio-
rok és az amatőrök is, akik egy mezőnyben 
versenyezhettek a legjobbakkal.
A délutáni kánikulában elsőként rajtoló 
hölgyeknél a kétkörös, összesen 750 mé-
teres úszás befejeztével, 9:32 perc eltelté-
vel a tokiói olimpia 12. helyezettje, Brag-
mayer Zsanett futott fel elsőként a depóhoz 
vezető lépcsőn, akit Holánszki Laura, Put-
nóczki Dorka és a még csak junior Krop-
kó Márta követett. A többiekre jó fél percet 
kellett várni. Háromszoros olimpikonunk, 
Kovács Zsófia az úszás során - az őt ért rú-
gás miatt - feladásra kényszerült.
A kerékpározás első kilométerén Brag-
mayer nem várt senkire, egyedül vágott 
az élre, feladva a leckét üldözőinek. Ha-
mar kiderült, hogy a vetélytársaknak ezen 
a napon nem sok babér teremhet. Zsanett 
az ötkörös kerékpározás első körének vé-
gén 21 mp-cel vezetett a bátran verseny-
ző Kropkó Márta előtt. Őket 40 egységgel 
követte a Putnóczki Dorka vezette hatfős 
boly. Újabb 4 km múlva az elejétől 38,8 
km/órás átlagot hajtó Bragmayer előnye 
34 mp-re nőtt Mártival szemben, míg az 
üldözők már 1 perc fölötti hátrányban te-
kertek. Újabb két kör elteltével a jelenleg 
magasan a legjobb magyar női verseny-
ző megduplázta előnyét Kropkóval szem-
ben, akit 20 másodpercre közelített meg 
az első üldöző boly. A második depózás-
nál Bragmayer előnye 1:16 perc volt Krop-
kóval szemben, utána pedig 23 másodperc-
re Putnóczki Dorka vezetésével loholtak a 
többiek.
Az 5 kilométeres futás első harmadánál 
Bragmayer őrizte megnyugtató előnyét az 
élen. Őt továbbra is Kropkó Márta követ-
te, akinek a második kör végére egy perc 
fölött volt a hátránya. A harmadik-negye-
dik helyen, eltávolodva addigi „játszótár-
saiktól”, Nádas Nóra Romina és Horváth 
Karolina Helga futott, egyre jobban meg-
közelítve a láthatóan fáradó Kropkót. A 
célba érkezésig Horváth és a junior Nádas 

is megelőzte a szinte végig egyedül küz-
dő Kropkót. Az egyre inkább régi formá-
ját idéző, a tiszaújvárosi színeket képvise-
lő Putnóczki Dorka abszolút ötödik helye, 
csakúgy, mint klubtársai közül az U23-as 
Bóna Kinga és az ifjúsági Lehmann Sára 
top10-es helyezése több mint dicséretes. 
Dorka ezüstérmes lett az elit női kategóri-
ában, Kinga másodikként zárt az elit U23-
as korcsoportban, Sára pedig megnyerte az 
ifjúságiak aranyérmét.
A nagy izgalommal várt elit férfi verseny 
előtt kiderült, hogy a tokiói ötkarikás já-
tékokon 7. helyezett Bicsák Bence, a ha-
zai pálya előnyét élvező, olimpiai 20. Fal-
dum Gábor és a szintén olimpikon Tóth Ta-
más betegség miatt nem állhat rajthoz. A 
mezőny erősségére persze így sem lehetett 
panasz. A nyitószámot mindjárt a regnáló 
U23-as világbajnok, a tiszaújvárosi Leh-
mann Csongor „nyerte” meg, de ugyanúgy  
8:51 percet teljesített Dévay Márk és a még 
ifjúsági Kropkó Márton is. A 20 kilométe-
res kerékpározás elején Dobi Gergővel ki-
egészülve így négyen kíséreltek meg elsza-
kadni a többiektől, de egy héttagú csoport 
- négy tiszaújvárosival - nagyon akarta a 
felzárkózást. Ebből azonban nem lett sem-
mi, viszont a harmadik körre Dévay Zsom-
borral együtt már öten haladtak az élen. 38 
másodperccel mögöttük Lehmann Bence 
egyedül tekert, újabb 35 másodpercre igye-
keztek feljebb zárkózni a többiek. A folyta-
tásban érdemi változás nem történt. A má-
sodik váltásnál Dévay Márk és Lehmann 
Csongor volt a leggyorsabb, de csak má-
sodpercek választották el őket kerékpáros 
szökevény-társaiktól. A három futókör el-
ső harmadánál már 10 mp volt az előnye a 
vezető kettősnek a harmadik helyen hala-
dó Dévay Zsomborral szemben. Újabb egy 
kör után biztosnak tűnt, hogy az aranyérem 
sorsa az idősebb Dévay és a fiatalabb Leh-
mann fivér között dőlhet el. Ez így is lett, 
az utolsó egy kilométerre Lehmann Cson-
gornak volt még egy sebességfokozata, 
amit a vele együtt, szintén a párizsi olim-
piai indulásért harcoló Dévay Márk már 
nem bírt el. A harmadik hely Dévay Zsom-
bornak jutott. Lehmann Csongor abszo-
lút győzelmével - a Magyar Triatlon Szö-
vetség szabályai alapján - az elit és az elit 
U23-as magyar bajnok címet is kiérdemel-
te. A tiszaújvárosiak közül az első éves ju-
nior Kovács Gyula kellemes meglepetés-
ként az abszolút 5. pozícióban zárt, ami a 
junioroknál bajnoki címet ért.  Lehmann 
Bence 7., Kiss Gergely 8. helye pedig azt 
eredményezte, hogy - Lehmann Csongor-
ral együtt - a TTK az elit férfi csapatok kö-

zött is országos bajnok lett.
- Nagyon jó hangulatban versenyezhet-
tünk, amiért hálásak lehetünk a bajaiaknak 
- hangsúlyozta Lehmann Csongor. - Bol-
dog vagyok, hogy az olaszországi magasla-
ti edzőtáborozás után pár nap hangolódás-
sal sikerült megnyernem ezt az erőpróbát. 
Jövő héten utazom Hamburgba, a világbaj-
noki sorozat következő állomására, mely-
re a bajnokság jó bemelegítés volt. Nagyon 
várom a tiszaújvárosi versenyt július kö-
zepén, hiszen ez különleges helyet foglal 
el a szívemben. Ezután újabb edzésblokk 
jön, melynek célja a mind jobb szereplés a 
pontszerző viadalokon és a szezon végi vi-
lágbajnokságon, Abu-Dhabiban. 
A női és férfi abszolút 1-10. helyezett kö-
zött az E.ON Hungária Csoport támogatá-
sának köszönhetően 3 millió forint pénzdí-
jat osztottak szét, ami európai mércével is 
kimagasló.

Eredmények
Női abszolút (750 m úszás, 20 km kerék-
pározás, 5 km futás): 1. Bragmayer Zsanett 
(Team Újbuda SE) 1:00:34 óra, 2. Horváth 
Karolina Helga (Budaörsi TK) 1:02:45, 3. 
Nádas Nóra Romina (Team Újbuda SE) 
1:02:48, 4. Kropkó Márta (Kropkó TC) 
1:03:13, 5. Putnóczki Dorka (Tiszaújvá-
rosi Triatlon Klub) 1:03:22, 6. Dobi Lili 
(Debreceni Sportcentrum) 1:03:40, 7. Soós 
Fanni Kinga (Budaörsi TK) 1:04:27, 8. 
Bóna Kinga (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 
1:04:33, 9. Lehmann Sára (Tiszaújvárosi 
Triatlon Klub) 1:05:02, 10. Józsa Berna-
dett (Kistarcsai Vízisport RCE) 1:05:15
Elit nők: 2. Putnóczki Dorka (Tiszaújváro-

si Triatlon Klub) 1:03:22
Elit U23-as nők: 2. Bóna Kinga (Tiszaúj-
városi Triatlon Klub) 1:04:33
Ifjúsági leányok: 1. Lehmann Sára (Tisza-
újvárosi Triatlon Klub, edzők: Fodor Ág-
nes, Lehmann Tibor, Balogh Bence, Filep 
Csaba) 1:05:02
Felnőtt nők, 4-es kcs.: 3. Némethné Prill 
Katalin (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 
1:19:58
Férfi abszolút (750 m úszás, 20 km kerék-
pározás, 5 km futás):  1. Lehmann Cson-
gor (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 53:11 
perc, 2. Dévay Márk (Trion SC) 53:23, 3. 
Dévay Zsombor (Trion SC) 54:12, 4. Do-
bi Gergő (Debreceni Sportcentrum) 54:58, 
5. Kovács Gyula (Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub) 55:09, 6. Kropkó Márton (Kropkó 
TC) 55:22, 7. Lehmann Bence (Tiszaúj-
városi Triatlon Klub) 55:35, 8. Kiss Ger-
gely (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 56:06, 
9. Hornyák Döme (Budaörsi TK) 56:13, 
10. Hóbor Zalán (Kőszegi Triatlon és Úszó 
Klub) 56:16.
Elit férfiak, egyéni: 1. Lehmann Csongor 
(Tiszaújvárosi Triatlon Klub, edzők: Fo-
dor Ágnes, Lehmann Tibor, Balogh Ben-
ce) 53:11 perc. Csapat: 1. Tiszaújváro-
si Triatlon Klub (Lehmann Csongor, Le-
hmann Bence, Kiss Gergely, edzők: Fo-
dor Ágnes, Lehmann Tibor, Balogh Ben-
ce) 2:44:52 óra
Elit U23-as férfiak: 1. Lehmann Csongor 
(Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 53:11 perc.
Junior fiúk: 1. Kovács Gyula (Tiszaújváro-
si Triatlon Klub, edzők: Fodor Ágnes, Le-
hmann Tibor, Balogh Bence, Filep Csaba) 
55:09.

SZIS

Lejátszotta első felkészülési mérkőzését a Termálfürdő 
FC Tiszaújváros felnőtt csapata. Idegenben, Cigándon 
volt a találkozó, mely 2-2-es döntetlennel zárult. 
A Tiszaújváros kerete még alakulóban van, vannak, akik 
később csatlakoztak, vannak, akik a múlt héten jelezték 
távozási szándékukat, és van olyan is, aki néhány napja 
adott kezet maradására, mégis elhagyta a csapatot. A pró-
bajátékosok szereplése mellett további tárgyalások is zaj-
lanak.
Az egyesület honlapján ezzel kapcsolatban az alábbi áll: 
„Egy biztos, a távozóknak köszönjük az eddigi együttmű-
ködést, és sok sikert kívánunk új állomáshelyükön - min-
denki pótolható és a szakvezetés azon van, hogy legalább 
ugyanolyan erős csapat legyen Tiszaújvárosban, mint az 
elmúlt évben.”
A keret néhány napja így nézett ki. Sérült: Mahalek M., 
Géringer L., Gelsi L.
Érkezett: Tóth Cs. (Hajdúböszörményből visszatért), 
Tóth Borisz (DVTK), Sebestyén Dávid (MVSC), Illés 
Dávid (utánpótlásból), Páll Zsombor (III. Ker.). 

Próbajátékon: Kundrák A. (Puskás Akadémia), Kiss Ben-
ce.
Távozott: Vasilijevic N. (Füzesgyarmat)., Benke N. (Ci-
gánd SE), Bartusz D. (Haladás), Gottfried D. (Ausztria), 
Herceg P. (?), Pap Zs (Karcag).
Az első edzőpartner, a Cigánd csapata az előző bajnok-
ság borsodi bajnoka volt, az osztályozón azonban elvér-
zett, így ismét a megyeiben folytatja, a hírek szerint erő-
sebb kerettel. 

A mérkőzésen a fiatalszabályt figyelembe véve játszott a 
Tiszaújváros, amely az első félidőben irányította a játé-
kot, de voltak periódusai a hazaiaknak is. A játékosok kö-

zül voltak, akik nagyon jó napot fogtak ki, néhányan vi-
szont idény eleji formát mutattak. Szép támadások is fu-
tottak mindkét oldalon, az egyik ilyenből szerzett veze-
tést az Újváros, majd egy könnyű góllal egalizált a Ci-
gánd.
A második játékrészben hasonló volt a játék képe az első 
félidőhöz, és az eredmény is ugyanaz lett. 

Cigánd - Tiszaújváros 
2-2 (1-1)

TFCT: Galambvári G, - Sebestyén, Lehóczki, Nagy P., 
Lőrincz, Tóth B., Gönczi, Tóth S., Molnár M., Nagy D., 
Erős. Vezetőedző: Vitelki Zoltán.
Cserék: Tóth Cs., Molnár D., Bocsi, Illés, Kiss, Páll Zs, 
Bussy, Vitelki, Horváth.
Gól: Tóth S., Tóth B.
Lapzártánk után, szerdán a Hidasnémeti gárdáját fogadta 
a Tiszaújváros, a következő edzőmérkőzés pedig szom-
baton lesz Jászberényben.

Döcögős döntetlennel indult a felkészülés

A női és férfi abszolút 1-10. helyezett között 3 millió forint pénzdíjat osztottak szét.
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Ideje: 2022. július 15. (péntek)
Helye: Tiszaújváros, városközpont
Program:
15:00-18:30 - Helyszíni nevezés. Rajtszám és chipek fel-
vétele.
19:30 - Rajt
21:00 - Eredményhirdetés
Távok:	 	 egyéni	-	14	km	(szintidő:	120	perc)
  egyéni - 7 km
  egyéni - 3,5 km
Nevezés, nevezési díjak:
Nevezni a www.sportorigo.com oldalon lehet.
A Jabil Circuit Magyarország Kft. dolgozói részére a ne-
vezés ingyenes.
	 	 					Előnevezési	díj			Helyszíni	nevezési	díj
egyéni (14 km):  5.000 Ft 8.000 Ft 
egyéni (7 km):  3.000 Ft 5.000 Ft 
egyéni (3,5 km): 2.000 Ft 4.000 Ft 
Az	időméréshez	szükséges	chip	kauciója	1000	Ft,	melyet	
a	verseny	végén	a	chip	leadásával	visszafizetünk.		Kérünk	
mindenkit,	hogy	a	kaució	helyszínen	történő	megfizetésé-
re	készüljön	ennek	megfelelő	készpénzzel.
Előnevezés	2022.	július	11-ig,	mely	a	nevezési	díj	befize-
tésével	együtt	érvényes.
Számlaszám OTP 11734114 - 29900686
2022.	július	12-től	nevezni	csak	a	verseny	napján,	a	ver-
seny helyszínén lehet.
Indulni csak egy távon lehet!
Díjazás: 
A	7	km		és	3,5	km	teljesítők	1-3	férfi	és	női	helyezett	dí-
jazása: kupa.
Egyéni	(csak	a	14	km-es	távon	indulók,	női	és	férfi	külön):	
I. helyezett 60.000 Ft, II. helyezett 40.000 Ft, III. helye-
zett 25.000 Ft
MINDEN CÉLBA ÉRKEZŐ A VERSENY EGYEDI 

BEFUTÓÉRMÉT KAPJA AJÁNDÉKBA!
Információ
Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
Tel: 49/540-094, +36 30 645-2746 - e-mail: tiszaujvaros@
triatlon.t-online.hu - www.tiszatriatlon.hu 

A fesztivál helyszíne: Tiszaújváros, Dísztó és környéke
A fesztivál időpontja: 2022. július 16. (szombat)

8:30 - 9:30 Csapatok jelentkezése a regisztrációs irodán
10:00	 Tűzgyújtás
17:30 Eredményhirdetés

Nevezés: Csak személyesen, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
irodájában (Tiszaújvárosi Sportcentrum, Teleki Blanka u. 
6.),	hétfőtől-péntekig	14.00-16.00	óra	között.	A	nevezők	a	
helyszínen	fizethetik	ki	a	nevezési	díjat,	illetve	kiválaszt-
hatják	a	főzőhelyet	is.	Nevezési	határidő:	2022.	július	11.
Helyszíni	nevezésre	nincs	lehetőség!	

Nevezési díj: 10.000 Ft / csapat

A fesztivál leírása:
A csapatok a regisztrációs irodán megkapják regisztrációs 
kártyájukat és a bogratlon egységcsomagot. 
A	főzés	10:00	órakor	közös	tűzgyújtással	kezdődik.	A	fő-
zés egyetlen szabálya, hogy az ételt legfeljebb három óra 
alatt és - ahogy a verseny neve is mutatja - BOGRÁCS-
BAN	 kell	 elkészíteni.	 Szabadon	 főzhető	 bármilyen	 étel.		
Az alapanyagról, bográcsról és bográcstartó állványról a 
csapatok	 gondoskodnak.	 Gázüzemű	 főzőhely	 használata	
tilos!

A rendezők biztosítják: 
A	főzőhelyet,	aprított	 fát,	 sörasztalt	két	paddal,	vízvételi	
lehetőséget,	szemeteszsákot.

Értékelés:
A	zsűri	a	főzés	folyamán	végigjárja	a	csapatok	főzőhelye-
it az alábbiak szerint:
A	zsűri	betekint	a	verseny	menetébe.	Plusz	pontot	jelent-
het az egységes felszerelés, a rend, a csapatnál uralkodó 
jó	hangulat,	a	vendéglátás	szívélyessége,	a	különleges	re-
cept.
A	zsűri	továbbá	pontozza	a	megkóstolt	ételt,	számít	az	étel	
jó íze, tálalásának szépsége, a hozzá kínált köret és ital, 
stb.

Díjazás:
A	győztes	csapat	elnyeri	a	„2022	BOGRATLON	BAJNO-
KA”	címet	és	az	„Aranybográcsot”.	
A második és harmadik helyezett csapat tagjai tárgyjuta-
lomban	részesülnek.
Minden	résztvevő	csapat	emléklapot	kap.	

További Információ:
telefon: 30/645-2746, 49/540-094 
e-mail: tiszaujvarosi@triatlon.t-online.hu
web: www.tiszatriatlon.hu

BOGRATLON
Tiszaújvárosi Bográcsfőző Fesztivál

A	versenyt	megelőző	héten	még	érdemes	hosszabb,	álló-
képességi	 futásokkal	 készülni,	 amelyek	 időintervalluma	
megközelíti a tervezett futás 2/3 részét. Például, ha 14 km 
a	kitűzött	táv,	9-10	kilométeres	futásokkal	próbálkozzunk.	
Az eddig említett fartlek, illetve iramfutásokat vegyítve, 
heti 2-3 edzéssel formában tudjuk tartani magunkat. A ver-
seny	 előtti	 napokban	 a	 futásokat	 sprintekkel,	 repülőkkel	
fejezzük	be,	ezáltal	 izmainkat	a	gyorsabb	tempóra	„han-
golva”.	A	rajt	előtt	ne	felejtsünk	el	alaposan	bemelegíteni,	
szervezetünket	felkészíteni	a	futásra.	Öt-tíz	perc	lassú	fu-
tás, térd és sarokemelés, oldalazó szökdelés és egy alapos 
gimnasztika	előzze	meg	a	 rajtvonalhoz	állást.	Ezekkel	 a	
gyakorlatokkal	megfelelően	felkészítjük	szervezetünket	a	
futáshoz	és	könnyebben	érjük	el	a	kitűzött	célunkat.	A	ver-
seny	előtti	napon	tartsunk	edzés	nélküli	pihenőt!
Versenyt	megelőző	edzések:

Távok 1. 2. 3.
3,5 km 35 perc 

folyamatos 
futás

30 perc, ben-
ne 10 perc 

iramváltásos 
futás

35 perc folya-
matos futás, 

min. 6 db sprin-
tel a végén

7 km 40 perc 
folyamatos 

futás

40 perc, ben-
ne 15 perc 

iramváltásos 
futás

40 perc folya-
matos futás, 

min. 8 db sprin-
tel a végén

14 km 60 perc 
folyamatos 

futás

50 perc, ben-
ne 20 perc 

iramváltásos 
futás

45 perc folya-
matos futás, 10 
db sprintel a vé-

gén

Az	iramváltások	lehetnek	1	perc	erős	és	2	perc	laza	futá-
sok.
Jó futást és sikeres célba érkezést kívánok mindenkinek!

Balogh Bence

Készülj velünk 
a Jabil 1/3-ra!
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