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A Lévayn parkoló, 
az Árpádon járda
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Lehmann Csongor megvédte címét

Minden tekintetben sikeresnek nevezhető a vasárnap véget ért Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál. A Prémium Eu-
rópa Kupa kettős magyar győzelemmel zárult, Lehmann megvédte címét, és még számos magyar, ezen be-
lül tiszaújvárosi sportsikernek tapsolhatott a közönség. Gazdag és sokszínű volt a kulturális- és szórakoztató 
programkínálat is. Képriportok az 5. és 10. oldalon, sztárinterjúk a 6. oldalon, mellékletünk a 11-14.oldalakon.

Nyári szerdák 
a Tisza TV-ben

Nálunk nincs uborkaszezon! Augusztus közepéig nyá-
ri üzemmódra kapcsolva, a híradót és a klasszikus ma-
gazinműsorokat az üdítő Bodzaszörp váltja fel, és két 
best of nyári válogatás, televíziónk idei legizgalmasabb 
riportjaival.

Szerda esténként dőljenek hátra és élvezzék a pillanatot. 
Nézzék a képernyőn az ismerősöket, a fiút a szomszédból, 
a lelkészt a templomból, aki civilben ugyanúgy koncertek-
re, vagy konditerembe jár, mint Önök, a férfit, aki lábak 
nélkül izgágább életet él, mint bárki más, és a csupa-csupa 
élet gyógyult rákbeteget. Az életmesék főszereplői isme-
rős arcok lesznek, hiszen többségük tiszaújvárosi.
Vitéz István „Csikó”, Csató Ágnes, Lapostyánné Koncz 
Zsanett, Uzsoki Aranka, Nagy István Károly és Ferenczi 
Nándor. Az adásokról részleteket, a kezdési időpontokat 
és a részletes tartalmat a 7. oldalon olvashatják a TV mű-
sor rovatban. 
Bodzaszörp július 20-án és 27-én, best of válogatás au-
gusztus 3-án és 10-én, másnapi, csütörtöki ismétlésekkel. 
Augusztus 17-én jövünk újra híradóval, a legfrissebb he-
lyi hírekkel és színes magazinműsorral, amiben a Hal a 
placcon és egy tiszaújvárosi palacsintasütő Guiness rekord 
már biztos, hogy szerepel. 
Várjuk Önöket nemcsak a képernyők elé, hiszen minden 
műsorunk online is nézhető, csakúgy, mint bármelyik ko-
rábbi adásunk: www.tiszatv.hu     

Berta Judit 
főszerkesztő Harmadfokú hőségriasztás

Szerdán életbe lépett az országos 
tisztifőorvos által szombat éjfé-
lig elrendelt harmadfokú hőségri-
asztás. Az előrejelzés szerint a kö-
vetkező napokban többfelé 35 Cel-
sius-fok feletti, helyenként akár 40 
Celsius-fok közeli csúcsértékeket is 
mérhetnek, és sok helyen hajnalban 
is 20 fok felett alakul a hőmérséklet.

Az országos tisztifőorvos akkor ren-
deli el a legmagasabb, harmadfokú 
hőségriasztást, ha a napi középhőmér-
séklet legalább három egymást köve-
tő napon eléri, vagy meghaladja a 27 
Celsius-fokot.
A Nemzeti Népegészségügyi Köz-
pont (NNK) és az Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság (OKF) 
közös közleményében a következők-
re hívta fel a figyelmet:

A nagy melegben mindenki igyon ele-
get. Naponta legalább 2 liternyi alko-
holmentes folyadék ajánlott, de káni-
kula idején, ami most ránk vár ez a 
mennyiség elérheti a 3,5 - 4 litert is.
11 és 15 óra között lehetőség szerint 
mindenki húzódjon árnyékba.
A szabadtéren dolgozók, a szabadtéri 
rendezvényeken szórakozók bő, szel-
lőző ruházattal és naptejjel védjék bő-
rüket a leégés ellen.
A szabadban végzett erős fizikai te-
vékenység, munkavégzés vagy hosz-
szan tartó sportolás hőgutát okozhat, 
s megfelelő kezelés hiányában akár 

életveszélyes állapot is kialakulhat.
Sose hagyjanak gyermeket, állatot 
tűző napon parkoló autóban, ilyen 
időben akár 70 Celsius-fok fölé is 
emelkedhet a jármű belső hőmérsék-
lete. Ha valaki napon álló autóban ha-
gyott gyermeket vagy háziállatot lát, 
hívja a 112-es segélyhívószámot.
A nagy melegben nő a szén-monoxid 
kialakulásának veszélye is. Ahol nyílt 
égésterű vízmelegítőt használnak, ott 
tanácsos szénmonoxid-érzékelőt el-
helyezni az ilyen esetek elkerülésére.
(További hasznos tanácsok lapunk 4. 
oldalán.)

Ötmilliót sikkasztott
A Tiszaújvárosi Járási Ügyészség sikkasztás bűntette 
miatt emelt vádat egy nővel szemben, aki az egyik ti-
szaújvárosi dohánybolt alkalmazottjaként  2019 január-
jától 2020 júliusáig a rábízott és általa értékesített ter-
mékek vételárából több mint 5 millió forintot tulajdoní-
tott el. A bűncselekménnyel okozott kár nem térült meg. 
Az ügyészség a büntetlen előéletű nővel szemben fel-
függesztett börtönbüntetést és vagyonelkobzást indít-
ványozott.
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Kánikulai napokra számíthatunk.

Az adások változatlanul szerdán 18 órakor kezdődnek.
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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 24-ig (vasárnap) a Remény Gyógyszertár 
(Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052), majd július 25-
től (hétfő) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., 
tel.: 49/341-050) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 

gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 
8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.

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

Egyházi hírek 

Római katolikus
Tiszaújvárosban július 22-ig a hétköznapi szentmi-
sék elmaradnak. Július 23-án, szombaton 18.00-tól, jú-
lius 24-én, vasárnap 11.00-tól lesz szentmise. Július 
26-tól a hétköznapi szentmisék a szokott időben lesz-
nek, kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.00, vasár-
nap 11.00. Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, 
minden páros vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden 
páratlan vasárnap Nagycsécsen 8.30-kor van szent-
mise. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünne-
pén ünnepi Szentmise és körmenet 18.00-kor, ame-
lyet Mészáros Csaba örkényi plébános mutat be. Au-
gusztus 20-án ünnepi Szentmise 10.00-kor a temp-
lom előtti téren. A Tiszaújváros Római Katolikus Plé-
bánia kántort keres megbízásos szerződéssel. Bérezés 
megegyezés szerint. Szükség esetén szolgálati lakás.                                                                                                    
Azok jelentkezését várjuk, akik orgonán vagy zongo-
rán játszanak.
Jelentkezés e-mailben: 
tiszaujvarosplebania@gmail.com
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
Szombaton 18.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 
11.00 Szent Liturgia. Kedden és szerdán 8.00 Szent 
Liturgia.
Templomunk címünnepét augusztus 6-án (az Úr szí-
neváltozásának ünnepe) tartjuk. A 11 órakor kezdődő 
Szent Liturgián  dr. Baán István atya, ny. egyetemi ta-
nár mond szentbeszédet.
Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tart-
juk:
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10 óra.
Tiszaújváros
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 9 óra.

Újra telefonálnak a csalók
Ismét megjelent az a csalási forma, 
amikor telefonhívás alkalmával 
pénzintézetek alkalmazottjának, 
internetes áruház munkatársaként 
adják ki magukat az elkövetők, és 
miután hozzájutnak a sértett banki 
adataihoz, megkárosítják őket.

Az információk szerint ismeretlen el-
követők térségünkben telefonos ada-
tegyeztetéskor a gyanútlan áldozato-
kat banki utalásra próbálták rábírni, 
vagy banki adatokat próbáltak tőlük 
megszerezni. Az utalási adatok meg-
szerzése után a sértettek számláján lé-
vő pénz a csalók bankszámlájára ke-
rült át.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság Kommuniká-
ciós és Megelőzési Osztály szakem-
berei az alábbi tanácsokat adják:
Telefonon soha ne adjanak meg bank-
kártya, vagy netbank belépési adato-
kat! A pénzintézetek, illetve az inter-
netes áruházak az ügyintézés során 
nem kérik az ügyféltől ezeket az in-
formációkat!
Javasoljuk, ha ilyen eset történik, 
azonnal szakítsa meg a hívást!
Ne telepítsen a számítógépére, illet-
ve a telefonjára ismeretlen programot 
(alkalmazást, applikációt), ilyet a ban-
kok soha nem kérnek az ügyfelektől, 
és még arra sem kötelezik őket, hogy 

a netbankot használják. Előfordul-
hat, hogy a bank valóban olyan pénz-
mozgást észlel az ügyfél bankszám-
láján, ami gyanúra adhat okot. Ilyen 
esetben felveszik vele a kapcsolatot, 
és csak az adott tranzakcióra vonatko-
zóan kérnek megerősítést, egyébként 
ilyen alkalommal is történik elsődle-
ges ügyfélazonosítás.
A bank telefonon soha nem ad utasí-
tást semmilyen átutalásra az ügyfél-
nek!
Legyen gyanús, ha azt állítják, hogy a 
bank biztonsági rendszere észlelt egy 
gyanús próbálkozást, és a bankszám-
la biztonságosabbá tétele érdekében 

azonnal le kell töltenie egy applikáci-
ót.
Ha SMS formájában kap megerősítő 
kódot, azt véletlenül se adja ki a vo-
nalban lévő ismeretlennek.
Csalás észlelése esetén a kért adatokat 
ne adják ki, és ne végezzenek semmi-
lyen tranzakciót.
Amennyiben mégis megadtak vala-
milyen adatot a csalóknak, akkor a 
bankkártya letiltásáról azonnal intéz-
kedjenek a pénzintézetüknél, illetve 
ha a leírt módszerrel találkoznak, te-
gyenek bejelentést a lakhelyük sze-
rinti rendőrkapitányságon.

(Forrás: police.hu)

Lehet
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik júli-
usi sorozatunk. A megfejtéseket au-
gusztus 2-ig egyben várjuk e-ma-
ilben a kronika@tiszatv.hu címre, 
vagy postai úton a 3580 Tiszaújvá-
ros, Szent István út 16. címre.

2. � Sokféle 2022. július 21.

Akiket szeretünk, sosem feledjük. 
Némán, láthatatlanul, 

de mindig közel, 
szívünkben drága emlékükkel. 

Fájó szívvel emlékezünk 
Vásári József 

halálának 8. évfordulóján. 
Szerettei

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek, akik 
Gaál Jenő 

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

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek, akik
sipos Vilmos

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

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték 

és szerették, hogy 

Kércsi miKlósné

(született: szilVási ilona)
 életének 80. évében elhunyt.

Temetése július 28-án, csütörtökön 11 órakor lesz 
a tiszapalkonyai temetőben. Megkérünk mindenkit, 

hogy kegyeletét egy szál virággal rója le.
A gyászoló család

A pénzintézetek, áruházak sosem kérnek bankkártya, illetve netbank adatokat.



A Lévay úton parkoló, az Árpád úton járda
Két felújítási munkálat miatt két terület is le van zár-
va a városban. A Lévay és az Árpád úton is folyik a re-
konstrukció.  

Még tartanak a munkálatok a Lévay út 1.-11. számú épület 
előtt. Eredetileg július közepére tervezték a terület átadá-

sát, de a munkálatok elhúzódnak, mivel szükségessé vált 
további pótmunkák elvégzése is. 
Két vizes aknát kellett szintbe helyezni, valamint az erede-
ti terv nem tartalmazta a Munkácsy út felőli parkoló, jár-
da és kerékpárút felújítását, ami megnyújtja a munkálatok 
idejét és költségét. A pluszmunkák összesen bruttó 19 mil-
lió forintba kerülnek, így az előirányzatot bruttó 6 millió 
forinttal kellett kiegészíteni. Az elmúlt hetekben kiemelt 
szegélykövet raktak a parkoló külső oldalára és kiépítet-
ték a csapadékvíz elvezetését is. Jelenleg a terület keleti 
oldalán lévő járdát és kerékpárutat építik ki, amit aszfalto-
zási munkák követnek majd. Az utolsó ütem a zöldterüle-
tek kialakítása lesz. Az új átadási határidő augusztus 19-e.
A múlt héten elkezdődött az Árpád út 9.-19. számú épület 
mögötti terület felújítása is. A lépcső és járda korábbi ter-
méskő burkolata az egyenetlen felülete miatt - főleg a té-
li időszakban - csúszás- és balesetveszélyes volt, ezért új 
térkő burkolatot kap. Mindemellett a játszótér végén lé-
vő támfalat is megerősítik, ahol korábban egy virágágyás 
volt, amit most kiszedtek, de a munkálatok befejeztével 
cserjéket ültetnek a területre. A felújítás közel bruttó 10,8 
millió forintba kerül és előreláthatóan szeptember végé-
ig tart majd.
Júliusban megkezdődött a Dés-dűlőbe vezető út felújítása 

is, és hamarosan elindul az új kutyafuttató kialakítása az 
Ifjúsági parkban. Augusztusban pedig még egy új munka-
területet ad át az önkormányzat. A Lévay Residence Tár-
sasház előtti bekötőúton a közvilágítást fogják bővíteni, a 
meglévő öt közvilágítási oszlopot üzemelik be a jövő hó-
napban.  

ema

A jövőt építik 
a Jabilnél

Automatizálási, Képzési és Innovációs Központot avattak 
a Jabilnél. A központ az egyedi gyártási folyamatok fej-
lesztése mellett a tervek szerint a térségben tanuló fiatalok 
képzésében is jelentős szerepet vállal majd az új, korsze-
rű technológiák megismertetésével. A Jabil saját beruhá-
zásának összértéke 320 millió forint, a központ alapterüle-
te pedig 600 négyzetméter.
- Ebben a központban nem csak a jövőbeni korszerű au-
tomata gépek előállítása, összeszerelése történik majd - 
nyilatkozta lapunknak Kékesi Sándor, a Jabil igazgatója -, 
hanem gondolunk azokra a jövőbeni munkavállalókra is, 
akik minket választanak. Egy pozitív jövőképpel, ezzel a 
lehetőséggel szeretnénk számukra biztosítani azt, hogy itt 
nálunk tudjanak elhelyezkedni. Kölcsönös megállapodási 
szerződést kötöttünk a Miskolci Egyetemmel, a Debrece-
ni Egyetemmel, illetve a tiszaújvárosi Brassai iskolával is, 
tehát várjuk a technikusokat, és a jövőben a Jabilnél dol-
gozó kollégákat. Egy ilyen multinacionális, és igazán sok-
oldalú, színes környezetben kiváló lehetőség ez számukra.
- Nagyon örülök ennek a beruházásnak - mondta a meg-
nyitón dr. Fülöp György polgármester -, mert az, ha egy 
cég nagyon komoly pénzeket fektet abba, hogy itt épít-
se a jövőt, az azt jelenti, hogy a városnak is biztos jövő-
je van, és azt is jelenti, hogy a cég komolyan tervez Tisza-
újvárossal.

Surányi P. Balázs

Tiszaújvárost szolgálták
Nyugállományba vonulása alkal-
mából újabb két személy vehette 
át a képviselő-testület által adomá-
nyozott Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj kitüntetést.

Ládi Pál
lakatos

Ládi Pál 1975. augusztus 1-jén léte-
sített munkaviszonyt a Városgazdál-
kodási Vállalatnál lakatos munkakör-
ben. 1979. január 1-től azonos mun-
kakörben, jogutódlással a B-A-Z. 
Megyei Távhőszolgáltató Vállalatnál 
foglalkoztatták tovább. 1992. szep-
tember 1-től szintén jogutódlással át-
került a Tisza-Távhő Kft.-hez, ahol 
továbbra is lakatosként dolgozott. A 
gazdasági társaságok átalakulását kö-
vetően, 2004. július 1-től nyugdíjba 
vonulásáig a TiszaSzolg 2004 Kft.-
nél látta el feladatát, a korábbiakhoz 

hasonlóan lakatos munkakörben.
Munkáját nagy szakmai felkészült-
ség jellemezte, a felmerült feladato-
kat körültekintően és lelkiismeretesen 
végezte. Kiváló kapcsolatot épített ki 
vezetőivel, kollégáival. Munkavégzé-
se gyors, pontos, emberi tulajdonsá-
gaira a határozottság és segítőkészség 
a jellemző. 
A Tiszaújváros szolgálatában töltött 
több mint 46 éves kimagasló szakmai 
munkájára tekintettel „Tiszaújváros 
Szolgálatáért Díj” kitüntetésben ré-
szesült.

Kerekesné Téglás Katalin
gazdasági előadó

Kerekesné Téglás Katalin közalkal-
mazotti jogviszonya 1989. november 
16-án kezdődött az akkori 5-ös számú 
Általános Iskolában, mint gazdasági 
előadó, majd 2008. július 1-jétől szin-
tén gazdasági előadó munkakörben a 
Tiszaújvárosi Intézményműködtető 

Központ munkavállalója lett.
Feladatai közé tartozott a TIK és a 
gazdasági szervezettel nem rendelke-
ző költségvetési szervek kis értékű és 
nagy értékű tárgyi eszközeiről a bel-
ső szabályzatok és az aktuális törvé-
nyek szerinti nyilvántartás vezetése. 
Egyeztette az eszközök beszerzését 
az érintett intézményekkel. Bizony-
latokat állított ki az eszközök átadá-
sáról, ellenőrizte a selejtezésre leadott 
tárgyi eszközök listáját és részt vett 
a selejtezési munkálatokban. Adatot 
szolgáltatott az éves költségvetés és 
az éves beszámoló elkészítéséhez, to-
vábbá a gazdasági statisztikai jelen-
tések elkészítése és továbbítása is az 
ő feladata volt. Gondoskodott arról, 
hogy megfelelő, pontos és naprakész 
információk álljanak rendelkezésre az 
intézmény gazdálkodásával kapcso-
latban. A helyettesítési feladatok ellá-
tása sem jelentett gondot számára.
Munkáját mindvégig a legjobb tudá-
sa szerint, lelkiismeretesen, precízen, 
határozottan végezte, a TIK és az in-
tézmények érdekeit szem előtt tartva. 
Tevékenységével elősegítette az in-
tézményi feladatok mindennapi gör-
dülékeny megoldását. Feletteseivel, 
kollégáival mindenkor közvetlen, se-
gítőkész volt.
Színvonalas, lelkiismeretes munkájá-
nak elismeréseként, a köz szolgálatá-
ban végzett több mint 32 éves mun-
kássága elismeréseként „Tiszaújváros 
Szolgálatáért Díj” kitüntetésben ré-
szesült.

Segítő karjukat nyújtották
A Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál-
ra időzített kétnapos véradáson 175 
fő önkéntes véradó gondolta úgy 
hogy segítő karját nyújtja.

Bár nem a hagyományos „triatlonos 
véradóbuszos” módon zajlott a véra-
dás, így is nagy sikert aratott, jó han-
gulatú volt. 
Sok donornak szerepel az éves prog-
ramjában, hogy ha triatlon, akkor vé-
radás. A Vöröskereszt hálás szívvel 
mond köszönetet támogatóinak és ter-
mészetesen az eseményen résztvevő 
véradóknak is.

Kellenek is a véradók, hiszen a vér 
nélkülözhetetlen a rászoruló betegek 
gyógyításában, az életmentésben. 
A hazai egészségügyi intézmények 
ellátása éves szinten nagyságrendileg 
390 000 véradással biztosítható, így a 
folyamatos, biztonságos ellátáshoz - 
munkanapokra lebontva - napi 1600-
1800 véradóra van szükség.
A véradás során levett vérből előál-
lított legrövidebb lejáratú vérkészít-
mény (trombocita készítmény) csu-
pán 5 napig használható fel, ezért na-
gyon fontos, a véradások folyamatos-
sága.

f.l.
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Virtuális valóság.

Számítógéppel vezérelt esztergapad.

A parkoló augusztus 20-ára készül el.

A játszótér támfalát is megerősítik.



Szuper hangulatban indultunk neki a 2022-es Triatlon 
Fesztivál programjainak, hisz magunkra húzhattuk a MOL 
Petrolkémia Zrt. emblémás pólóját, amit ezúton nagyon 
köszönünk!  A sportos és fiatalos nyugdíjasaink örömmel 
vettek részt a kerékpározáson, a futáson és az esti prog-
ramokon is. Minden jelenlévő a saját erején felül teljesí-
tett, jó érzéssel haladtunk át a rajt/célkapunál, remélve azt, 
hogy a tiszaújvárosi, valamint minden magyar triatlonos 
versenyző szép eredményt fog elérni. A vasárnapi döntő-
nek és győzelmeknek a hangulata feledhetetlen. Köszön-
jük a MOL Petrolkémiának, a versenyzőknek és a szerve-
zőknek az élményt, a lehetőséget! 

Pöstényiné Harangi Gizella
a TVK Petrolkémia Nyugdíjas Klub vezetője

Köszönjük 
az élményt!

Diákmunkások az önkormányzatnál
Tiszaújvárosban is elindult a Nyári 
diákmunka program július 11-én. 

A kéthetes munkára összesen 36 ta-
nuló jelentkezett. Ők az önkormány-
zati cégeknél, intézményeknél napi 6 
órában, szakképzettséget nem igénylő 
munkakörökben dolgoznak. A legtöb-
ben, nyolcan a TiszaSzolg 2004 Kft.-
nél vannak, a Tiszaújvárosi Művelő-
dési Központ és Könyvtár hat tanu-
lót foglalkoztat, míg a Napközi Ott-
honos óvodában, a rendelőintézetben, 
illetve a Sport-Park-nál négy-négy fő 
dolgozik. 
Illés Nikolett jövőre lesz végzős az 
Eötvös József Gimnáziumban. A Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatalnál 
van diákmunkán, az iktatóban dolgo-
zik reggel 8-tól délután 2-ig.
- A szüleim javaslatára kerestem di-
ákmunkát - mondja Nikolett -, azt 
mondták, 18 évesen már dolgoznom 
kellene valamit. Anyukám régebben 
itt dolgozott, ezért gondoltam, hogy 
én is ide jövök. A pénz is számít, ba-
rátokkal szoktunk járni itt a városban 
bulizni, így lesz egy kis zsebpénzem. 
Az iktatóban vagyok, rendezem a be-
jövő dokumentumokat, ráírom kinek 

érkezett, majd egy iktatókönyvben 
felviszem, és átvételkor aláíratom.
A diákokat első munkanapjukon az 
érintett cégek vezetői és dr. Fülöp 
György polgármester üdvözölte.
- A nyári diákmunka nagyon jó lehe-
tőség arra - mondta a polgármester -, 
hogy egy kicsit kiszakadjatok az is-
kolai életből, és megtapasztaljátok, 
hogy milyen a munka világa. Nyilván 
a munka világából most csak egy íze-
lítőt fogtok kapni, ami arra alkalmas, 

hogy megtapasztaljátok, és elfogadjá-
tok, hogy egy kicsit más munkaválla-
lónak, mint diáknak lenni. Nekünk, a 
tiszaújvárosi önkormányzat vezetői-
nek azért fontos, hogy van ez a diák-
munka lehetőség, mert egy kicsit ta-
lán ti is közelebb kerültök részben a 
város vezetéséhez, és ahhoz a mun-
kához, ami tulajdonképpen arról szól, 
hogy hogyan kell menedzselni, üze-
meltetni egy várost.

Surányi P. Balázs

A kánikula tízparancsolata
Az országos tisztifőorvos szombat éjfé-
lig harmadfokú hőségriasztást rendelt 
el. Az előrejelzés szerint a következő na-
pokban 35 Celsius-fok feletti, helyen-
ként akár 40 Celsius-fok közeli csúcsér-
tékeket is mérhetnek, és sok helyen haj-
nalban is 20 fok felett alakul a hőmér-
séklet.

Főleg a csecsemők, kisgyerekek, 65 évnél 
idősebbek, fogyatékkal élők, szívbetegek 
és magas vérnyomásban szenvedők tartoz-
nak kánikulában a veszélyeztetettek köré-
be, náluk kiemelten oda kell figyelni, hogy 
elég folyadékhoz jussanak, és a déli órák-
ban ne tartózkodjanak a napon. Mindenki-
nek ajánlott a fokozott folyadékbevitel és 
a magas faktorszámú naptejek használata.
A hosszan tartó hőség azonban nemcsak a 
kisgyermekeknek és az idős embereknek 
okozhat egészségügyi problémákat, hanem 
gyakran az egészséges emberek szerveze-
tére is rossz hatással van. A szokásosnál 
magasabb hőmérséklet melegfronti hatást 
válthat ki az arra érzékenyeknél: lassulnak 
a reflexek, hirtelen álmosság, fáradékony-
ság törhet rájuk. 

A kánikulában a gyomorfekélyesek állapo-
ta is rosszabbodhat, gyakoribbá válnak az 
asztmatikus panaszok, és lassabban gyó-
gyulnak a gyulladások. 
Unalomig ismert szabály, hogy fedetlen fő-
vel ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a 
napon.
A forró napokon szervezetünk energi-
aszükséglete 15 százalékkal csökken. A 
kalória- és zsiradékdús ételek fogyasztá-
sa fokozza az izzadást és rossz közérze-
tet, emésztési problémákat okozhat. Ezért 
naponta inkább többször együnk és keve-
set, a napi étrendet pedig lehetőleg kalória-
szegény, könnyen emészthető ételekből ál-
lítsuk össze. Ne együnk meleg leveseket. 
Ha levesre vágyunk, hideg gyümölcsle-
vest fogyasszunk. Ne ragaszkodjunk a me-
leg ebédhez és vacsorához. Ne használjunk 
erős csípős fűszereket sem, mert ezek fo-
kozzák a verejtékmirigyek működését. A 
kellemes közérzet eléréséhez hozzátar-
tozhat egy-egy jó minőségű fagylalt vagy 
jégkrém fogyasztása is.
Szívleljük meg a kánikula alábbi „tízpa-
rancsolatát”:
• Hűtse lakását! Napközben tartsa az ab-
lakokat csukva, használjon függönyt vagy 

egyéb sötétítőt. Lehetőleg éjszaka szellőz-
tessen. Csak a szükséges mértékben hasz-
nálja az elektromos készülékeket (még a 
világítást is). Ha van légkondicionáló be-
rendezése, ennek működtetése idején tartsa 
csukva az ajtót és az ablakot. Hőhullámok 
idején, amikor a külső hőmérséklet 35-39 
fok közötti, az ideális belső hőmérséklet 28 
fok körüli - nem javasolt a túlzott légkon-
dicionálás. A ventillátort csak rövid ideig 
lehet használni, mivel kiszárítja a szerve-
zetet! Ha a fent említettek nem valósítha-
tók meg, lehetőség szerint töltsön el lega-
lább 2-3 órát légkondicionált helyen.
• Kerülje a megterhelő fizikai munkát, tar-
tózkodjék árnyékban a legmelegebb órák-
ban.
• Tartsa testhőmérsékletét alacsonyan, és 
fogyasszon sok folyadékot, előzze meg a 
kiszáradást! Ha elindul otthonról, vigyen 
magával 1 liter vizet!
• Gyakran zuhanyozzon, vagy fürödjön 
langyos vízben! Használjon vizes boroga-
tást, hűtse lábát langyos vízben. Viseljen 
világos, természetes alapanyagú, bő ruhát. 
Ha a napra megy, viseljen széles karimájú 
kalapot és napszemüveget.
• Rendszeresen fogyasszon folyadékot, ne 

várja meg, míg szomjas lesz! Ne fogyasz-
szon alkoholos és magas cukortartalmú és 
koffein tartalmú italt! Ne feledje: az alko-
holos és cukros italok vizet vonnak el a 
szervezetből, fokozzák a szomjúságot, a 
koffein vízhajtó hatású.
• Pótolja az izzadással elvesztett sót is! A 
vízivás sópótlás nélkül veszélyes lehet!
• Ha rendszeresen szed gyógyszert, kérdez-
ze meg kezelőorvosát, hogyan befolyásol-
ják a gyógyszerek a folyadékszükségletet.
• A lázas betegekre különösen oda kell fi-
gyelni! Fokozattan ügyeljünk a lázas gyer-
mekek folyadékpótlására! Ellenőrizze test-
hőmérsékletét! Fontos tudni, ha a testhő-
mérséklet 38 fok fölé emelkedik, az már 
káros az egészségre. 39 fok felett hőguta, 
40 fok felett életveszélyes állapot!
• Tárolja gyógyszereit megfelelő hőmér-
sékleten! Ha a szobahőmérséklet 25 fok fö-
lé emelkedik célszerű a gyógyszereket hű-
tőben tárolni, akkor is, ha ez nincs ráírva a 
dobozra.
• Keresse fel orvosát, ha krónikus beteg-
ségekben szenved, vagy többféle gyógy-
szert szed. Ha bármi szokatlan tünetet ész-
lel, azonnal forduljon orvoshoz!

(Forrás: weborvos)
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A strandon is legyen nálunk ivóvíz.

Tartsuk alacsonyan testhőmérsékletünket.

Krajnyák László üzemvezető tájékoztatja a Városgazdánál dolgozó fiatalokat.
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Az újhullám 
az Első Emeletig ért

A nyolcvanas évek közepén nem sok olyan osztálytár-
snőm volt, aki ne lett volna szerelmes az Első Emelet 
zenekar valamelyik tagjába. Most, 35 évvel később, a 
Triatlon Fesztiválon retróztunk egy kicsit Patkó Béla 
Kiki énekessel és Berkes Gábor billentyűssel.

- Arra emlékeztek, mi volt az első elektronikus zene, amit 
hallottatok, és magával ragadott titeket?
BG: A hetvenes évek legelején voltam 10-12 éves, és ugye 
az Omegáék akkor kezdték el ezt a szinti-csavargatós dol-
got csinálni, én azt nagyon bírtam. Még emlékszem, ami-
kor Presser Picinek először volt polifonikus szintije, azt is 
egy koncertjükön láttam, hát kész voltam tőle.
Kiki: Nekem az 1968-as táncdalfesztivál az, ami beégett 
az emlékezetembe. Szörényiék, Koncz Zsuzsa, Omega - 
akkor még az Omega kísérte Koncz Zsuzsát - erre emlék-
szem elsőként. Az első lemezem a Bergendynek a dup-
la lemeze volt. Amikor megkaptam az első lemezjátszót, 
akkor ezt rongyosra hallgattam. Valami elképesztő, hogy 
milyen jó lemez volt. Demjén Ferenc hangjába szerelmes 
voltam, imádtam. Két olyan énekes volt, akiket nagyon 
szerettem, egyik ugye Demjén Ferenc, a másik pedig Vi-
kidál Gyula a P. Mobilban. Azért voltam szerencsés, mert 
mellettünk volt a művelődési ház Budaörsön, és ott pró-
bált a P. Mobil. Lementem a próbahelyhez, és kint hallga-
tóztam az ajtó mögött, figyeltem, hogy jött a Főnix éjsza-
kája, meg nem tudom milyen dalok. Én ezeken nőttem föl.
- A nyolcvanas évek elején, amikor indult az Első Eme-
let, még nem volt annyira ismert ez a szintetizátoros zene. 
Mennyire néztek űrhajósnak titeket itthon ezzel a zenével?
BG: Nem néztek űrhajósnak, mert ha végignézed, a ma-
gyar zenekarokban is minden billentyűs kísérletezett ezek-
kel a hangzásokkal. Bárkit most így előveszek, Balázs 
Fecót, Presser Picit, vagy Lerch Pistit, ők is szinti-máni-
ában éltek, csak ők nem engedték annyira be a zenébe a 
szintit, amennyire mi meg behúztuk. Tehát nálunk lehet, 
hogy én voltam túl erőszakos, és jobban beengedtem a 
hangzást, de mi kísérleteztünk. Húszévesek voltunk, ami-
kor ezt elkezdtük, nem voltak sablonok előttünk, nem vol-
tak klisék. Azt csináltunk, amit akartunk. Gyakorlatilag 
így kezdődött a zenekar.
Kiki: Nekem 1981 egy nagyon meghatározó élmény volt. 
Az első táncdalfesztivál, amiben szerepeltem egy Óceán 
nevű zenekarral. Élőben kellett muzsikálni, és  volt vala-
mi 8 vagy 10 tagú zsűri. Akkor indult a KFT a Bábu vagy 
című számmal, Balázs Fecóék a Homok a szélben-nel. 
A Szóljon hangosan az ének is akkor volt talán, a Limbó 
hintóval volt ott a Hungária, tehát egy borzasztó erős me-
zőny volt, és mi kiestünk az első részben. Egy parodisz-
tikus dallal indultunk, Kuka blues címmel, ami egy Hobó 
paródia volt.

Surányi P. Balázs

Erre jöttek össze, erre szakítottak
A Groovehouse zenekar talán az 
egyetlen olyan hazai popzenekar, 
akik 24 év óta még mindig szín-
padon vannak. Kis Judit Judy és 
Kárpáti Zsolt a Triatlon Fesztivál 
zárónapján léptek fel a Városház-
téren.

- Emlékeztek arra a pillanatra, ami-
kor először hallottatok house zenét?
Judy: Az első house zene, amit hal-
lottam, az a Zsoltiék zenekara volt, 
a House Bomba című albumuk. Fel-
hívtak, hogy csatlakozzak hozzájuk, 
de előtte ilyen zenét még soha nem 
hallottam, és valójában egy fura ér-
zés volt, hogy akkor nekem itt mit 
kellene csinálni. Mert ugye a house 
zenében kevés az ének, vagy leg-
alábbis ha van, akkor csak szavak, 
egy-egy ilyen rövid rész ismétlődik.
Zsolt: Én teljesen más zenén nevel-
kedtem. Alphaville, Europe, a ma-
gyarok közül pedig az Első Emeletet 
hallgattam. Aztán ebből hogyan men-
tünk a house zene felé, nem tudom, 
mivel teljesen mást akartunk az ele-
jén játszani. Ahogy minket is éppen 

aktuálisan a trendek formáltak fiatal-
ként, úgy jött ez a house zene. Ha tíz 
évvel korábban kezdünk, akkor nem 
tudom, lehet, hogy rap lemezt csiná-
lunk. Ezért volt később könnyebb le-
válni a house-ról, több vokált és rap-
pet beletenni a számainkba, és eljutni 
erre a pop, dance vonalra.
- 2001-ben a Hajnal című albummal 
sikerült az áttörés, ez hozta meg szá-

motokra az országos ismertséget.
Judy: A Hajnal a legmeghatározóbb 
dalunk. Gyakran jönnek a rajongók, 
és mesélik az ezzel kapcsolatos törté-
netüket. Erre szakítottak, erre jöttek 
össze, erre csattant el az első csók, 
erre ölelte meg először, erre nézett rá 
először. Összehozta az embereket ez 
a dal.

Surányi P. Balázs

Építsük, és ne kritizáljuk egymást!
„Milyen fiatalka vagy!” - jegyez-
te meg mosolyogva, miután a név-
jegyemre pillantva kitalálta, hogy 
az azon feltüntetett e-mail címben 
a születési évem szerepel. Kimond-
hatatlanul sokat jelent nekem ez a 
beszélgetés húsz évvel azután, hogy 
először láttam élőben koncertezni a 
diszkóban - nem sokkal az első, iga-
zi randevúm előtt. Már csak azért is, 
mert tizenhat évesen álmodni sem 
mertem arról, hogy egyszer szem-
től szemben ülünk majd egymással. 
Azóta már nemcsak énekesnő, ha-
nem édesanya is. Ha olykor kedvem 
támad gondolatban „visszarepülni” 
a kamaszkoromba, egész biztosan a 
Csillagtenger című dal lesz az első, 
amit elindítok a lejátszón. A Triat-
lon Fesztivál első napján a Unique 
zenekar hangjával, Völgyesi Gabi-
val beszélgettem. 

- Hogy érezted magad ma este?
- Mindig jó érzés koncertezni, né-
ha viszont fáradtabban, picit anyu-
ka üzemmódból nehezebb felmenni a 
színpadra. Most feltöltődve érkeztem 
meg, mert az elmúlt négy napot Hé-
vízen töltöttük a családdal. Felléptünk 
ott, de a pihenésre is jutott idő. Vízi-
bicikliztünk és víziparkoztunk a gye-
rekekkel, úgyhogy szuper volt. Újra 
gyereknek éreztem magam én is.
- A szülővé válás mennyiben változ-
tatta meg az életszemléleteteket?
- Sokkal boldogabbak vagyunk. Mió-
ta szülőkké váltunk, az örömeink leg-
főbb forrásai és egyben a leggyen-
gébb pontjaink is a fiaink. Jóval klasz-
szabb velük a „buli” ahhoz képest, 
mint amilyen nélkülük volt tíz évvel 
ezelőtt.
- Mi a helyzet a jogi pályáddal?
- Három hónapja ismét aktívan dolgo-
zom ügyvédként, úton idefelé egy, a 
szellemi alkotások jogával foglalkozó 
előadást hallgattam. 
- Két héttel ezelőtt jött ki a Nézz fel! 
című számotok, amely meglehetősen 
hangsúlyos erkölcsi mélységeket jár 

be. Mi rejtőzik a dalszöveg mögött?
- A szöveg egyfajta erkölcsi állásfog-
lalás. Nem akarok senki feje felett 
pálcát törni, de úgy érzem, sokszor 
nem állunk ki fontos és nemes ügyek 
mellett, miközben az önös érdekeink 
nagyon erősek tudnak lenni. Hajla-
mosak vagyunk elmenni a felelősség-
vállalást igénylő dolgok mellett, sok-
szor - önző módon - inkább a homok-
ba dugjuk a fejünket, és sem mások-
kal, sem a körülöttünk zajló, aggasz-
tó fejleményekkel nem törődünk. Ezt 
példázza a dalszöveg első két sora:
„Lennék én is már jó ember, de csak a 
saját mércémmel.”
- Mit jelent számodra jó embernek 
lenni?
- Keresni a boldog pillanatokat és má-
sokban is jó érzéseket kelteni. Élni és 
élni hagyni, de segíteni is másoknak. 
Törekszem arra, hogy minél szebben 
virágozzanak mindazok, akikre ráha-
tásom van. A gyerekeinket is ebben a 
szellemben neveljük. Egyszer a kiseb-
bik azzal jött haza az iskolából, hogy 
csúfolták az egyik társát, és ő kiállt 
mellette, mert senki nem védte meg. 
Nagyon jólesett! Építsük, és ne kriti-
záljuk egymást! Azért jó ez a kérdés, 
mert manapság gondolkoztam hason-
lókon, és arra jutottam, hogy sajnos a 
magyar lélek elég nyomorult. Sokszor 

csak a hibát keressük magunkban, va-
lamint másokban, és nem merünk na-
gyot álmodni. Ha pedig mégis, azon-
nal ott teremnek azok a bátortalan 
emberek, akik addig kritizálnak, míg 
végül el is hisszük, hogy nincs okunk 
hajtani a célunk felé és rossz úton jár-
tunk, amikor elhatároztuk: boldogab-
bak, sikeresebbek szeretnénk lenni. 
- Hogyan kezeltétek a kételkedő han-
gokat, amikor útra kelt a Unique?
- A nagy adag hitünk segített legyőz-
ni a kritikákat, mert tudtuk jól, hogy 
színvonalas a zenénk. Természetesen 
nem ment minden simán, sok kísér-
letbe tellett, mire összeállt az elkép-
zelésünk és végül bekopogtattunk a 
lemezkiadók ajtaján.
- Anyaként mi lenne a legfontosabb 
tanácsod útravalóul a felnövekvő ge-
nerációk számára?
- Alapvetően nem szeretek tanácso-
kat adni, mert sokakat irritálhat az, 
ha mások úgymond „beleszólnak” az 
életükbe. Mivel azonban most kifeje-
zetten erre kérsz, kivételt teszek. Leg-
inkább azt javaslom a gyerekeknek, 
hogy bízzanak önmagukban, bízza-
nak a legbelső énjükből fakadó meg-
érzéseikben és merjenek kiállni mel-
lettük! De ne úgy, hogy közben a 
földbe döngölnek másokat!

Ördögh István

6. � Zene 2022. július 21.

Berkes Gábor nem a sablonokat követte zenéjében.

Kiki annak idején egy paródiával kezdte.

24 év után is dübörög a groove.

Völgyesi Gabi édesanya, énekesnő és ügyvéd.



Július 21., csütörtök  
9:00 Bodzaszörp. 

Akik a papi pályát választották. Uzsoki Aranka, egy nő, 
aki lelkészként szolgál, Nagy István református lelkész, 

aki rockkoncertekre és konditerembe jár, és Ferenczi 
Nándor, a gimnazista, aki elképzelhető, hogy papi pá-

lyára lép. 
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Július 27., szerda
18:00 Bodzaszörp

Vitéz István „Csikó”, aki mindkét lábát elvesztette két 
balesetben, mégis talpon maradt, ugyanúgy éli izgá-

ga életét, mint azelőtt. Csató Ágnes, aki nem engedett a 
ráknak, női báját és életörömét  kopaszon, a kemoterá-

pia idején sem vesztette el. Lapostyánné Koncz Zsanett, 
akinek vesebetegsége miatt amputálták a lábát. Műláb-

bal él, ugyanolyan vidáman, mint azelőtt.

Július 28., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

A Tisza TV műsora

Nyári táborok a katolikus iskolában
Igazán tartalmasan töltik a nyári szünetet a tiszaújvá-
rosi katolikus iskolába járó diákok. Hat héten keresz-
tül sikerült megszervezni a nyári napközis táborokat 
az iskolás és óvodás gyermekeknek.

Az első háromnapos tábort (június 13-15.) az „Egyházi 
közösségi célú programok 2022” pályázat keretében szer-
veztük meg Mezőkövesden. A tanulók keresztény, kato-
likus szellemben történő nevelése nagyon fontos a kato-
likus iskolákba, amit nagy odafigyeléssel és türelemmel 
kell végezni. A közösségi célú programok megszervezésé-
vel és a jelen pályázat keretében tervezett hittantábor is le-
hetőséget biztosított arra, hogy a gyermekek más környe-
zetben is megtapasztalhatják Isten jelenlétét. A vidám, kö-
tetlen hangulatú három nap nagyon sok pozitív élményt, 
lelki feltöltődést jelentett a résztvevő gyermekeknek és 
pedagógusoknak. (Pedagógusok: Bodnár-Andrási Viktó-
ria, Iklódiné Bodolai Judit)
Angol nyelvi tábort szerveztünk június 20-24. között. 
A programok elsősorban angol nyelven valósultak meg. 
Voltak vetélkedők, akadályversenyek, kincskeresés, dal-
és színdarab tanulása, és kirándulás a Debreceni Agórá-
ba, valamint a Bükki Csillagdába. A résztvevő tanulók va-
lamennyien, anélkül, hogy észrevették volna, játékos for-
mában gyakorolhatták az angol nyelvet. (Pedagógusok: 
Pogonyi-Simon Edit, Gulyás-Horváth Zsaklin.)
A leghosszabb időt igénybe vevő nyári programunk az 5 
héten keresztül tartó „Nyári sporttábor, szabadidős sport 
napközi”, június 20-tól -  július 22-ig tart. 
Hétről-hétre újabbnál újabb sportolási lehetőséget biz-
tosítottak a szervező pedagógusok a hetente közel 50-60 
gyermek részére. Igyekeztek változatos, élményekkel teli 
programokkal vidámmá tenni a napokat. A sokszor igen-
csak embert próbáló nagy melegben is.
A hetek programjai a következők voltak: úszásoktatás, te-
niszoktatás, kerékpártúrák, bowlingozás, lovaglás, sár-
kányhajózás, labdarúgás, hullám- és élménymedencék 
használata, csúszdázás, strandfoci, tollaslabda, strandröp-
labda, kosárlabda, röplabdázás. Óriási élményekkel tér-

hettek haza a résztvevő gyermekek nap, mint nap. 
A hetek programjából a környezetvédelmi nevelés sem 
maradhatott ki. Előadás és interaktív társasjáték kereté-
ben ismerkedhettek meg a hulladékgazdálkodás folya-
matával a táborban résztvevő gyermekek. (BMH Hulla-
dékgazdálkodás). A verseny és a játék izgalmassá tette az 
új ismeretek elsajátítását. Pedagógusok, segítők: Császár 
Zoltán, Nemes Nándor, Horváth Tünde, Hok Csaba, Hok 
Csabáné Melinda, Tóth Réka, Bodnár Bence, Barcsa Esz-
ter, Böcsödi Balázs. Támogatók: Jenei Loránd tulajdonos 
és Jenei Fanni lovasoktató, a sárkányhajó egyesület elnö-
ke, Béke László, és munkatársai, Rakusz Éva és Bardó-
czi Krisztián, Tiszaújvárosi Sportcentrum, Tiszaújvárosi 
Gyógy- és Strandfürdő.

Intézményvezetőként hálás szívvel mondok köszönetet 
valamennyi pedagógusnak, főiskolai hallgató segítőnek a 
tartalmas programok szervezéséért, és mindazoknak a vál-
lalkozóknak, és sportkluboknak, akik a programok meg-
valósításában a szervezők segítségére voltak. A táborozás 
lehetőségével nagyban hozzájárultunk ahhoz is, hogy a 
szülőknek segíteni tudjunk abban az időben, amíg a gyer-
mekeik felügyelete nem megoldott a nyári szünetben.
Viszontlátásra szeptember 1-jén, addig is jó pihenést kívá-
nunk mindenkinek!

Koscsó Mónika igazgató

2022. július 21. Kultúra/Oktatás � 7.

Barátkozás a pacikkal.

Játékos formában angoloztak.

Népszerű volt a bowling is.



Temetői autóbuszjáratok
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a térítésmentesen igénybe vehető

TEMETŐI AUTÓBUSZJÁRATOK
2022. szeptember 30-ig keddi és pénteki napokon közlekednek, az alábbi menetrend szerint

Indul Érkezik
16.20 Tisza-part városrész autóbusz váróterem 18.05
16.22 Tisza-part városrész elágazás 18.03
16.27 Tiszaszederkény, Művelődési ház 17.58
16.28 Tiszaszederkény, Kossuth u.
16.29 Tiszaszederkény, Kossuth u. 70.
16.30 Tiszaszederkény, Bajcsy Zs. út 67. (37.) 17.57
16.31 Tiszaszederkény, Bajcsy Zs. út 37. (67.) 17.56

Tiszaszederkény, Kossuth u. 70. 17.55
Tiszaszederkény, Kossuth u. 17.54

16.32 Tiszaszederkény, Művelődési ház 17.53
16.33 Tiszaszederkény, Bocskai I. u. ált. isk. 17.52
16.36 Tiszaújváros, Termálfürdő 17.49
16.37 Tiszaújváros, Brassai középiskola 17.48
16.38 Tiszaújváros, Kazinczy út

Tiszaújváros, Bethlen G. út 17.46
16.40 Tiszaújváros, autóbusz állomás 17.45
16.45 Sajószöged, temető 17.40

Érkezik Indul
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Alkalmazotti 
étkezés

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoz-
tatja az intézmények alkalmazottait és a külsős étkező-
ket, hogy a 2022/2023. nevelési/tanítási évre vonatko-
zóan új étkezési kérelmet szükséges kitölteni.

A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazottak és 
köztisztviselők, az önkormányzati intézmények, az ál-
lami fenntartású köznevelési intézmények, valamint az 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok dolgo-
zói a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központba 
benyújtott kérelemre, az intézmény igazgatójának elő-
zetes írásbeli engedélye alapján étkezhetnek.

Az étkeztetés az engedélyben megjelölt intézmény ét-
termében vehető igénybe. 
Nyugdíjas közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek 
igazolást kell mellékelniük, hogy melyik intézménytől 
vonultak nyugdíjba.

A nyomtatvány leadásával engedélyezés után lehet az 
étkezést megrendelni az élelmezési ügyintézőknél. 

Az étkezési kérelmek formanyomtatványa letölthető a 
www.tik.tiszaujvaros.hu oldalon, a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központ élelmezési csoportjánál. 
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/4. H: 8.00-
12.00, 13.00-16.00, SZ: 8.00-12.00, 13.00-17.00 és P: 
8.00-12.00, 13.00-14.00)

Diétás étkezés
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoz-
tatja az érintett szülőket, törvényes gondviselőket, hogy 
a 2022/2023. nevelési/tanítási évre vonatkozóan az el-
térő/diétás táplálkozást igénylő étkezés biztosításához 
minden régi és új diétás étkezést igénylőnek kérelmet 
kell benyújtania. 
A kérelemhez érvényes szakorvosi igazolás csatolása 
szükséges. 

A kérelem benyújtásának címe: 
Molnárné Tóth Anita igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 

Helye:
Ferencz-Molnár Judit
Kazinczy Ház 
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/2. iroda

8. � Közlemény/Hirdetés 2022. július 21.



Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2022. július
Július Helye Ideje Kinek a részére

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!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Vendlerné Polyák Ilona

az 5. sz. választókerület képviselője

2022. július 27-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
              Polgármesteri Hivatal

Gyermekétkeztetési térítési 
díjkedvezmények

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény, valamint a 431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 2016. január 1-jétől módo-
sította a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermek-
védelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyí-
tékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet gyermekétkeztetésre vonatko-
zó rendelkezéseit. Intézményünk az étkeztetési térítési díjkedvezmények (ingye-
nes/kedvezményes étkezés; szociális díjkedvezmény) igénybevételével kapcsolat-
ban az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot.

2022/2023. tanítási/nevelési évre igénybe vehető normatív kedvezmény (ingyenes/
kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén ingyenes étkezésre jogosult a gyermek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy családjában tartósan beteg vagy fogyatékos 
gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb 
munkabér (200.000 Ft) személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbizto-
sítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át (2022-ben 
172.900 Ft)
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés esetén az ingyenes étkezés megállapítása iránt 
nyilatkozatot kell benyújtani. 

1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.

1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló: 
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették, vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.

Szociális díjkedvezményre jogosult az a kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke tiszaújvárosi állami fenntartású köznevelési in-
tézményben étkezést vesz igénybe, valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a 62.701 
Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 71.251 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vonatkozó kérelmet kell kitöltenie minden olyan 
kiskorú gyermek, tanuló törvényes képviselőjének, illetve 18. életévét betöltött fiatal 
felnőttnek, aki:
• a 2022/2023. nevelési/ tanítási évben étkezést igényel bölcsődében, óvodában, álta-
lános iskolában, középiskolai kollégiumban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rászorultság alapján kedvezményre nem jogo-
sult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai okta-
tásban résztvevő tanulónak, gondviselőnek az ingyenes/kedvezményes étkezés, a szo-
ciális alapú gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény, valamint a személyi térítési díj 
megállapítása iránt kérelmet kell benyújtania, melyhez csatolni szükséges a kérelem-
ben megjelölt igazolásokat. 

A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
hétfőn 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, szerdán 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, pénteken 8.00 
- 12.00, 13.00 - 14.00,
- a nyomtatvány letölthető a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ honlapjáról
www.tik.tiszaujvaros.hu  
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan információ kérhető az alábbi telefonszámo-
kon: 49/548-328,  49/548-306,  49/548-305, 49/548-382
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása folyamatos, de amennyiben a 2022/2023. neve-
lési/tanév szeptemberétől igénybe kívánja venni az ingyenes vagy kedvezményes ét-
kezést, a kérelmet 2022. augusztus 20-ig le kell adni, illetve a tanév alatt folyamato-
san.  Szeptember 1. után benyújtott kérelmek/nyilatkozatok esetében a kedvezménye-
ket a beadást követő naptól állapítjuk meg.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása személyesen a Tiszaújvárosi Intézményműköd-
tető Központban (Kazinczy Ház, Kazinczy út 3. I.em. 73/3. iroda) lehetséges.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a térítési díjkedvezményt, illetve napi térítési dí-
jat, maximum egy tanévre áll módunkban megállapítani. Étkezési igényét, valamint 
kedvezményre vonatkozó jogosultságának igazolását minden tanév elején újra be kell 
nyújtani, ellenkező esetben a teljes térítési díjat számítjuk ki.

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ

Szünidei gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, 
hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a gyermek lakó-
helye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tar-
tózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés kereté-
ben a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos hely-
zetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozot-
tan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 
1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: helyi rendelet) 9. § (1) be-
kezdése alapján az ön-kormányzat természetbeni ellátásként a - Gyvt. 21/C. § (1) be-
kezdés a) pontjában foglalt gyermekeken kívül - a szünidei gyermekétkeztetés kereté-
ben a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen bizto-
sítja azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek ré-
szére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelke-
zik, és életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben, 2022. június 16-tól 2022. augusztus 
31-ig valamennyi, azaz 55 munkanapon keresztül a Tiszaújvárosi Eötvös József Gim-
názium és Kollégium éttermében (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.), Tiszaszeder-
kény városrészben élők esetében az „Esély” Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa 
Gy. u. 2.) vehető igénybe.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés helyben történő elfo-
gyasztással biztosított. Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek 
előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte akadályoz-
za, a részére biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szü-
lő, törvényes képviselő által megbízott személy számára lehetővé kell tenni. A szülő, 
más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel csak írásbeli meg-
hatalmazás alapján lehetséges. 
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2022. június 15. nap-
jáig, ezt követően a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása a 
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.) lehetséges. Ha a Szülő/Törvényes képviselő a gyermek számára a 
szünidei gyermekétkezetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell ki-
tölteni és benyújtani!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Baba született
Kovács-Udvari Judit és Ko-
vács Béla gyermeke, Kovács 
Áron 2022. július 4-én 13:47-
kor született. 3110 grammal 
és 54 centiméterrel látta meg 
a napvilágot.

2022. július 21. Közlemény/Hirdetés � 9.



Bevásárlójárat másképp
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a térítésmentesen igénybe 
vehető BEVÁSÁRLÓ AUTÓBUSZJÁRATOK közlekedése a lakossági igényeknek 
megfelelően (a nyugdíjasok számára nyújtott kedvezmény elérése érdekében) 2022. 
július 1-től MEGVÁLTOZOTT! Az autóbuszok páratlan héten a keddi, páros héten a 
csütörtöki (legközelebb július 28.) napokon közlekednek.

HALTELEPÍTÉS
A Zabos Géza HE 2022. 07. 21-én 1.750 kg pontyot telepít az alábbiak szerint:
 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 telepítjük.
2022. 07. 21. 06:00 órától - 2022.07.23. 05:00 óráig HORGÁSZNI TILOS! 
A változtatás jogát fenntartjuk!

Serfőző Gergely horgászmester

10. � Hirdetés/Közlemény 2022. július 21.



Összefogás, közösségépítés

Az idei első hivatalos programot a Dísztó partján megtar-
tott bensőséges ünnepség jelentette. 
A tiszaújvárosi triatlonsport megalapítójának, a helyi vi-
lágkupa megálmodójának és elindítójának, a sportág ha-
zai és nemzetközi tekintélyeként ismert dr. Márkus Gábor 
szobránál a család mellett a dr. Fülöp György polgármes-
ter vezette önkormányzat képviselői, a Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub tagjai, a barátok, ismerősök, triatlonverseny-
zők emlékeztek tisztelettel és szeretettel a kiváló sportve-
zetőre, nagyszerű családapára.

A sportág barátainak nagy örömére idén - túl a koro-
navírus járvány okozta nehézségeken - a korábbi ke-
retek között rendezhették meg a Tiszaújvárosi Triat-
lon Fesztivált.

A Prémium Európa-kupát és Junior Európa-kupát is ma-
gába foglaló Tiszújvárosi Triatlon Fesztivál esti ünnepé-
lyes megnyitóját a Városháztéren tartották meg. 
A Derkovits Fúvószenekar és Majorett Csoport színvo-
nalas bemutatóját követően a nagyszínpadon  elsőként 
Marton Zsombor, a MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazga-
tója köszöntötte az egybegyűlteket, aki hangsúlyozta, 
hogy Tiszaújvárost a triatlon tette fel a világtérképre. A 
városlakók szinte mindegyikének több generáció óta kö-
tődése van a sportághoz, a jogelőd TVK-hoz és a MOL 
Petrolkémia Zrt.-hez. Elmondása szerint ez a tény önma-
gában is arra kötelezi a céget, hogy a jövőben is partne-
rei legyenek ennek a saját dolgozóik körében is sokakat 
megmozgató, és kikapcsolódási lehetőséget kínáló soro-
zatnak.
Ezután Márkus Balázs, a szervezőbizottság társelnöke 
lépett a mikrofonhoz, aki elmondta, nagyon jó érzés újra 
a város szívében vendégül látni a sportolókat és az érdek-
lődőket. A rendezéshez óriási segítséget kaptak a város-
tól. Igyekeztek mindenki számára megfelelő programot 

összeállítani, remélve, hogy aki ott lesz, jól érzi magát.
Lehmann Tibor főrendező, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
elnök-vezetőedzője kiemelte, hogy a koronavírus-fertő-
zés miatti nehéz időket követően nagy örömmel vágtak 
bele ebbe az eseménybe, melynek sikeréért nagyon so-
kan dolgoztak és dolgoznak, de nélkülözhetetlen volt a 
támogatók segítsége is. Bíznak abban, hogy mindenki 
felhőtlenül szórakozik és szurkol majd. 
Dr. Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere, a szerve-
zőbizottság társelnöke megnyitó beszédében így fogal-
mazott: - Két szó jut eszembe, a közösségépítés és az 
összefogás. Elsősorban ennek az eredménye, hogy több 
mint két évtized után is működik a rendezvény. Ebben 
elévülhetetlen szerepe van a Márkus-családnak, akik ki-
tartottak és áldozatos munkával segítik napjainkban is a 
Lehmann Tibor vezette rendezői csapatot. Balázs mellett 
minden alkalommal velünk van Márkus Gergely, a World 
Triathlon sportigazgatója, hazánk egyik vezető sportdip-
lomatája, aki ezzel együtt is kiveszi a részét szinte min-
den munkafázisból. Szurkoljunk együtt a rendezvény és 
a magyar sportolók, ezen belül a három Lehmann-testvér 
sikeréért! Hajrá triatlon! Hajrá Tiszaújváros!
A hivatalos program után a kultúra kapott főszerepet, 
először az Unique, majd a Kowalsky meg a Vega zenekar 
szórakoztatta a téren a szépszámú közönséget.

Márkus Gáborra 
emlékeztek

Csaknem ezer 
kerékpáros

A sport és kulturális eseménysorozat sportos nyitányát a 
Phőnix Hotel parkolójából rajtolt kerékpározás jelentette. 
Az ovisok egy számukra kijelölt 250 méteres kiskört te-
kertek le, majd a nagyok a hétvégi Prémium Európa-ku-
pa kerékpáros pályáján hagytak maguk mögött 4 kilomé-
tert. Az összesen 987 bringás között - az egyik főtámoga-
tó, a MOL Petrolkémia Zrt. több vezető beosztású munka-
társa mellett - ott volt Koscsó Lajos, Tiszaújváros koráb-
bi polgármestere és Kovács Tibor volt országgyűlési kép-
viselő is.
A célban minden teljesítő kapott egy tombolaszelvényt, 
mellyel a vasárnap esti sorsoláson értékes és sportos aján-
dékokat lehetett nyerni.

Vasváriba ment 
a drótszamár

A Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál szabadidő esemé-
nyeinek résztvevői valamennyi teljesítésért kaptak egy 
tombolaszelvényt, melyből a négy nap alatt közel 4000 
darabot osztottak ki a rendező Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub munkatársai. A vasárnapi eredményhirdetés előtt 
a nagyszínpadon sorsolták ki a 20 ajándékot (városi ke-
rékpár, 5 db sporttáska, ajándékokkal; 5 db tornazsák, 
ajándékokkal; 5 db hátizsák; 2 db Virágsziget-utalvány; 
2 db úszózsák). A fődíjat, a városi kerékpárt a Tiszavas-
váriban élő Parragh Olivér nyerte meg.

A legkisebbek is nyeregbe szálltak.

Családi program is volt a kerekezés. Több bemutató is színesítette a megnyitót.
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Amatőrök és profik futottak

A fesztiválon pénteken a futásé volt a főszerep. A Jabil 
1/3 Sunset Maraton női győztese hosszútávfutó olim-
pikonunk, Kácser Zita lett, míg a férfiaknál Bulitka 
László volt a leggyorsabb.

Az amatőr futók 18.45-kor rajtolhattak el a belvárosi ver-
senyközpontból, hogy letudják az 1 km-es távot. Ott volt 
a valamivel több, mint ezer résztvevő között a tiszaújvá-
rosi származású Szonda Kornélia, aki kajakosként világ-
bajnoki címet érdemelt ki a maratoni távon. Mivel a hét-
végi nemzetközi versenyekre, a Prémium és a Junior Tri-
atlon Európa-kupára szinte mindenki megérkezett már Ti-
szaújvárosba, a helyszínen tartózkodó külföldi edzők, csa-
patvezetők, kísérők sokszorosan nemzetközivé avatták ezt 
a futamot is. A felkészült futók 19.30 órakor, a Jabil 1/3  
Sunset Maraton rajtjához sorakoztak fel, hogy a 3,5 km, a 
7 km, vagy a 14 km teljesítésére vállalkozzanak. Az egy-
harmad maraton, a 14 km legjobbjának a férfiaknál a diós-
győri színeket képviselő Bulitka László, a hölgyeknél az 
olimpikon, szintén DVTK-s Kácser Zita bizonyult. A 14 
km-es táv női és férfi dobogósai pénzdíjazásban részesül-
tek. Minden célba érkező egyedi befutóérmet és emblémá-
zott pólót kapott ajándékba.

A Jabil 1/3  Sunset Maraton eredményei
14 km:
Férfi abszolút: 1. Bulitka László (Kisvárda) 46:05, 2. Bü-
ki Ádám (Miskolc) 47:38, 3. Balogh Bence (Tiszaújváros) 
49:09
Női abszolút: 1. Kácser Zita (Debrecen) 52:16, 25:56, 2. 
Lövei Vanda (Miskolc) 53:32, 3. Behan Anikó (Hernád-
kak) 53:46 
7 km:
Férfi abszolút: 1. Ifj. Sipeki László (Mezőkövesd) 27:19, 
2. Kardos Ádám (Miskolc) 28:11, 3. Sipeki László (Mező-
kövesd) 28:15
Női abszolút: 1. Tömösközy Hanga Zsófia (Tiszaújváros) 
30:43, 2. Pál Enikő (Debrecen) 32:28, 3. Tömösközy Dal-
ma Lili (Tiszaújváros) 34:02
3,5 km:
Férfi abszolút: 1. Tóth Hunor Ábel (Kesznyéten) 11:58 
perc, 2. Molnár Benedek (Sajóörös) 13:40, 3. Zagraj Lász-
ló (Edelény) 13:48
Női abszolút: 1. Gál Bíborka (Tiszaújváros) 14:46, 2. Ba-
kó Zsófia (Hajdúböszörmény) 14:46, 3. Kása Csenge (Ti-
szaújváros) 15:31.

Túra triatlonos 
módra

A július 16-ai, szombati napot 8.00 órától, a Tisza-par-
ton, a Tiszaújvárosi Turista Triatlon nyitotta meg. A 8 km 
gyaloglásból, 7 km evezésből és 25 km kerékpározás-
ból álló kombinált túrán 2-4 fős csapatok vehettek részt, 
akiknek a 7 órás szintidőn belül kellett teljesíteni a táv-
okat. Összesen 31 csapat indult, 94 fő vágott neki a 40 
km-es távnak. A leggyorsabbnak a Bálint Lóránd és Bá-
lint Botond alkotta B&B csapat bizonyult 3 óra 5 perccel. 
A legidősebb hölgy teljesítő az 1952-es születésű Dankó 
Teréz volt, míg a férfiaknál Szegő András vitte el a pál-
mát, aki 1949-ben született. A legfiatalabb leány címet az 
egyaránt 12 éves Kerezsi Flóra és Hegyi Jázmin nyerte 
el, a fiúknál a náluk is fiatalabb Kerezsi Kristóf.

Szabadban 
kosaraztak

A streetball-torna a megrongált Ifjúsági parkbeli pálya he-
lyett a Tiszaújvárosi Sportcentrumban szombaton 10 óra-
kor kezdődött. 14 év alattiak, középiskolások és felnőttek 
mérték össze tudásukat, ügyességüket. A legjobb együtte-
sek tárgyjutalmat kaptak.
Eredmények. 5-6. osztályosok: 1. NBA Juniors (Tóth Csa-
ba, Pólik Nimród, Nagy Dávid, Fodor Zalán), 2. Pont-
szerző Pudingok, 3. Banditák. Középiskolások: 1. MDD 
(Kovács Marcell, Hajdú Dávid, Dudás Domini Balázs), 
2. THB, 3. Csajok. Felnőttek: 1. Pufi Team (Szabó Nor-
bert, Bartovics Ákos, Benőcs Dávid, Szendrey Zsombor), 
2. Neonok, 3. Igen.

Sakkban vetélkedtek
A Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál szabadidősport prog-
ramjának idén is része volt a sakk schnell verseny. A Pol-
gármesteri Hivatal előtt elhelyezett asztalokhoz július 15-
én, pénteken délután közel harmincan ültek le. Érdekes-
ség, hogy az indulók között volt egy ausztráliai sakkozó is.
Végeredmény: 1. Hatvani Gábor, 2. Simon Endre (Auszt-
rália), 3. Elekes Ferenc, 4. Gadnai Valentin, 5. Hunkó 
György, 6. Komló Dániel.

Baráti látogatás
A szombati eseményeket megtisztelte jelenlétével dr. 
Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) 
korábbi elnöke, aki hivatalos minőségében is járt már a 
tiszaújvárosi nemzetközi triatlon versenyeken, ezúttal 
azonban a sportág nagy kedvelőjeként, barátjaként láto-
gatott el a Tisza partjára. Az egykori sportvezető koráb-
ban a Nemzetközi Vívó Szövetség főállású vezető mun-
katársaként éveken át dolgozott együtt Lausanne-ban a 
tiszaújvárosi Márkus Gergellyel, a Nemzetközi Triatlon 
Szövetség (World Triathlon) sportigazgatójával.
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Nemzetközivé vált a verseny.

Jó időben, szép környezetben.

Bulitka László az élen.

Kácser Zitának férfi kísérői is akadtak.

A győztes csapat.



Kettős magyar siker a nőknél
Dobi Lili nyerte meg a nyílt Triatlon Junior Euró-
pa-kupa női döntőjét, melyben Nádas Romina ezüstér-
met érdemelt ki. A férfiaknál kanadai siker született, a 
legjobb magyar a bronzérmes Hóbor Zalán lett, a ti-
szaújvárosi Kovács Gyula egy másodperccel maradt le 
a dobogóról.

A nyílt Triatlon Junior Európa-kupa női döntőjében 30-an 
sorakoztak fel a Dísztó partján felállított pontonra. Az 500 
méter úszás két körét elsőként, 6:31 perc alatt a dán Kajsa 
Sophie Grønberg Christensen teljesítette, aki a szombati 
elődöntőben rápihent a mai napra, csak arra figyelt, hogy a 
nyolcadik helyen finalista legyen. Mögötte a saját elődön-
tő futamát egyaránt megnyerő osztrák Tobea Huys és a brit 
Bethany Cook hagyta el a vizet. A 4-5. helyen két magyar, 

Nádas Romina és Dobi Lili igyekezett mind jobb pozíci-
óhoz jutni az ötkörös, összesen 12,5 km-es kerékpározás 
megkezdésekor. Hozzájuk csatlakozott Bende Gyöngyvér 
és Papp Laura Inez is. Ez a hetesfogat körről-körre növel-
ni tudta előnyét, mely féltávnál 30 mp volt. A második vál-
tásnál 39 mp-re nőtt a fór. A háromkörös, összesen 3,6 ki-
lométeres futás első harmadánál Cook, Huys, Dobi és Ná-
das próbált eltávolodni a vetélytársaktól, méghozzá siker-
rel. A középső kör végén Dobi állt az élre és innentől vé-
gig vezetve itthon tartotta az Európa-kupa aranyérmét. Az 
ezüst a szintén kiválóan versenyző Nádas Romináé, míg a 
bronz az osztrák Huys-é lett.

Hóbor Zalán hajrája bronzot ért
A férfiak szintén 30 főt számláló döntőjében az úszás so-
rán két magyar, Kovács Gyula és Hóbor Zalán diktálta vé-
gig a tempót, így ők kezdhették meg élről a kerékpáro-
zást, melynek első kilométerein sikerült eltávolodniuk a 

többiektől. A második körre három osztrák és egy litván 
fiú csatlakozott a mieinkhez. Ez a hatos egy körrel a vé-
ge előtt „hódolt be” az őket követő második csoportnak és 
így együtt, már tizennégyen, félperces előnyre tettek szert 
az üldözőkkel szemben. A második depózás Kovácsnak 
sikerült a legjobban, de gyakorlatilag az a csoport együtt 

kezdhette meg a 3 körös, összesen 3,6 km-es futást. Az el-
ső pár száz méteren a kanadai Mathis Beaulieu állt az él-
re és a folytatásban sem volt hajlandó visszaadni senkinek 
ezt a pozíciót.  Egy körrel a vége előtt a chilei Andree Buc, 
Kovács és Hóbor 16 mp-re követte az élen haladó spor-
tolót. A hajrában már csak a dobogó két alsó fokáért volt 
csata, az ezüstöt Buc, míg a bronzot Hóbor harcolta ki. 

Eredmények
Nők: 1. Dobi Lili (magyar) 41:07 perc, 2. Nádas Romi-
na (magyar) 41:14, 3. Tabea Huys (osztrák) 41:20, …5. 
Papp Laura Inez (magyar) 41:42,…9. Pusztai Dóra (ma-
gyar) 42:25, …12. Bende Gyöngyvér (magyar) 42:46, 
…16. Szobácsi Laura (magyar) 42:59, …19. Vas Eszter 
(magyar) 43:23, 20. Baier Zsófia (magyar) 43:31,…25. 
Szabó Viktória (magyar) 45:26.
Férfiak: 1. Mathis Beaulieu (kanadai) 36:25 perc, 2. Andree 
Buc (chilei) 36:38, 3. Hóbor Zalán (magyar) 36:38, 4. Ko-
vács Gyula (magyar) 36:39, 5. Trungel-Nagy Kolos (ma-
gyar) 36:49, …14. Baier Kristóf (magyar) 37:22, …16. 
Kárpáti Ákos (magyar) 37:30, 17. Soós Gergő (magyar) 
37:39,…21. Fehér Tibor (magyar) 37:55, , …26. Trun-
gel-Nagy Zalán (magyar) 38:36, …30. Heiszmann Bene-
dek  (magyar) 39:55.
Az érmeket és a virágokat Tiszaújváros két alpolgármes-
tere, Molnár István és Pap Zsolt adta át női és férfi dobo-
gósoknak.

Nálunk gálázott 
az utánpótlás

A Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál utolsó napjának nyi-
tányát a kezdettől fogva nagy népszerűségnek örven-
dő Magyar Utánpótlás Gála jelentette. Hazánk leg-
jobb 16-16 gyermek és serdülő korcsoportos triatlono-
sa a délutáni Prémium Európa díszletei között csatá-
zott egymással.

A gyermek korcsoportos leányokra és fiúkra egyaránt 250 
méter úszás, 7,5 km kerékpározás és 2,4 km futás várt a 
Tiszaújváros központjában kijelölt pályákon. Mindkét fu-
tamban igazolódott a papírforma, hiszen a győzelmet a 
korosztályos ranglista éllovasa, Katona Korinna és Kis 
Dávid nyerte meg. A lányoknál a Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub üdvöskéje, Bán Petra állhatott a dobogó harmadik 
fokára.
A serdülő korcsoport képviselői 500 métert úsztak, 12,5 
km-t kerékpároztak és 3,6 km-t futottak. A forgatókönyv 
itt sem változott, a ranglistát vezető Szalai Fanni és Szűcs 
András magabiztosan nyerte meg a gálát. Itt sem marad-
tak érem nélkül a tiszaújvárosi lányok, Filep Zóra harcol-
ta ki a harmadik helyet.
A díjátadó ünnepségen a kategóriák 1-8. helyezettjét szó-
lították fel a dobogóra. Az érmek és ajándékok átadásában 
közreműködött Kindl Gábor, a Magyar Triatlon Szövetség 
(MTSZ) elnöke, dr. Juhos Szabolcs, Tiszaújváros jegyzője 
és Szegedi Attila, az MTSZ főtitkára.

Eredmények
Gyermek kcs.:
Leányok: 1. Katona Korinna (EVUK Triatlon) 27:34, 2. 
Kovács Miléna (Kistarcsai Vízisport RCE) 27:39, 3. Bán 
Petra (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 27:47
Fiúk: 1. Kis Dávid (Team Újbuda SE) 27:21 perc, 2. Zám-
bó Benedek Mátyás (Esztergomi Triatlon Club SE) 27:25, 
3. Gergely Mátyás (Esztergomi Triatlon Club SE) 27:30
Serdülő kcs.:
Lányok: 1. Szalai Fanni (Team Újbuda SE) 42:11, 2. Ba-
logh Antónia (Vágta Multisport Club) 43:58, 3. Filep Zó-
ra (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 44:22
Fiúk: 1. Szűcs András (Team Újbuda SE) 40:23, 2. Holba 
Zsombor (Ferencvárosi Triatlon Club) 40:36, 3. Monosto-
ri Botond (Váci Vízmű SE) 40:52
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Beaulieu 13 másodpercet vert a mezőnyre.

Dobi a futás felénél állt az élre, és előnyét meg is őrizte.

A gyermek korcsoportos fiúk befutója volt a legszorosabb.

Bán Petra éremöröme.

Filep Zóra is bronzérmet szerzett. A 2. és 4. között 1 másodperc volt a különbség a fiúknál.Nádas (jobbra) a szökevények élén.



Lehmann Csongor megvédte címét
Kettős magyar sikerrel ért véget a tiszaújvárosi Tri-
atlon Prémium Európa-kupa fináléja. Bragmayer 
Zsanett tökéletes versenyzéssel nyert, Lehmann Cson-
gor pedig a mezőnyt „oktatva” védte meg tavalyi első-
ségét. 

A nyílt, sprint távú Triatlon Prémium Európa-kupa 30 
nemzet - közte Ausztrália, Amerikai Egyesült Államok, 
Chile, Dél-Afrika, Ecuador, Marokkó, Mexikó, Uruguay 
- sportolóit vonultatta fel.  
A 47 fős női versenyben 16 magyar sportoló - Bragmayer 
Zsanett, Kovács Zsófia, Peszleg Dominika, Sarcia Bor-
bála, Molnár Sára, Breitner Hanna, Józsa Bernadett, Put-
nóczki Dorka, Horváth Karolina Helga, Soós Fanni, Bu-
kovszki Tünde, Kovács Fruzsina Dóra, Holánszky Laura, 
Bóna Kinga, Medvegy Nóra - kapott bizonyítási lehető-
séget. A 85 fős férfi mezőnyben tíz magyarért - Lehmann 
Csongor, Dévay Zsombor, Lehmann Bence, Hornyák Dö-
me, Sinkó-Uribe Ábel, Benedek Péter, Soós Gergő, Tóth 
Tamás, Kiss Gergely, Dobi Gergő - izgulhattunk. 
A szombati elődöntőkből végül hat-hat magyar jutott be a 
vasárnapi döntőbe, köztük a Tiszaújvárosi Triatlon Klubot 
képviselő Bóna Kinga, Lehmann Csongor, Lehmann Ben-
ce és Kiss Gergely.

Meggyőző győzelem
Elsőként a 30 hölgyet - köztük hat magyarral - szólították 
be egyesével a Dísztó partjára épített pontonra, vagy úgy 
is fogalmazhatnánk, a rajt „dobogóra”. 

Az elődöntő futamát magabiztosan megnyerő Bragmayer 
Zsanett szinte lemásolta szombati taktikáját. Megnyerte a 
három körből álló úszószámot, majd a 8 körből álló 20 ki-
lométeres kerékpározásra váltva egyedül vállalkozott szö-
késre. Az ausztrálokkal, németekkel alaposan megerősített 
mezőnyből egy 10 tagú csoport a 4. körhöz érve megfogta 
a tokiói olimpia 12. helyén végzett magyar versenyzőt, aki 

ezt követően rutinosan meghúzódott, és minden bizonnyal 
már a futásra koncentrált. S, hogy mennyire volt ez így: ő 
depózott a legjobban és kezdhette meg elsőként a négykö-
rös, 5 kilométeres futást, melynek első kilométerén magá-
hoz ragadta a vezetést. A német Selina Klamt és a 2019-
es tiszaújvárosi világkupa-győztes ausztrál Emma Jeff-
coat 6 mp-re követték a Team Újbuda SE élversenyzőjét. 
A következő két körben nem változott a sorrend, Zsanett 
stabilan tartotta előnyét, viszont ezt követően Jeffcoat-ot 
megelőzte a svájci Anja Weber. Az utolsó 1250 méteren 
Bragmayer továbbra is  ellenállhatatlanul haladt a cél fe-
lé és abszolút meggyőző módon hódította el az elsőséget. 
Az ezüstérem Németországba, a bronz pedig Svájcba ke-
rült. Emma Jeffcoat-nak ezúttal meg kellett elégednie az 
5. hellyel. Az úszás során a 12. helyen tanyázó háromszo-
ros olimpikonunk, Kovács Zsófia az üldözőboly tagjaként 
18.-ként váltott a futásra, ahol hat pozíciót tudott javítani. 
A mezőny erősségére jellemző, hogy az első 25 helyezett 
2 percen belül esett be a célba.
- Mindig is nagy dolog Tiszaújvárosban nyerni, mert ez itt 
hazai pálya, igaz most Prémium Európa-kupa, de nekem 
és szerintem másoknak is, ez egy világkupával felérő ver-
seny volt - mondta a célban Bragmayer Zsanett. - Nagyon 
boldog vagyok, hogy győzni tudtam. Jól ment az elejétől 
minden, és egy picit meglepett, hogy a futásban nem jöttek 
velem mások. Igyekeztem tartani a saját tempómat, men-
tem, ahogy bírtam, örülök, hogy elsőként értem a célba!

Címvédés tanári módon
A férfiak 30 tagú döntője is magyar sikereket sejtetett. A 
címvédő, egyben a regnáló U23-as világbajnok Lehmann 
Csongor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub legjobbja a szom-
bati elődöntő futamát könnyedén megnyerve egyértelmű-
en ismétlésre készült. Ennek megfelelően bekezdett és 
megnyerte az úszást, melynek végén az első öt között to-
vábbi három magyar - Kiss Gergely, Dobi Gergő, Leh-
mann Bence - is ott volt. A mieink az idei kitzbüheli, nyílt 
Európa-kupa győztesével, az ausztrál Matthew Roberts-sal 
együtt vállalkoztak szökésre a kerékpározás megkezdése-
kor. A derék ausztrál a harmadik körben ritmust váltott, de 
Dobi Gergőt és Lehmann Csongort nem tudta leszakíta-
ni. Ez a trió újabb három kör elteltével már több, mint fél 
perccel vezetett a versenyben, melyet megőriztek a depó-
ba érkezésig. A mögöttük haladó csoportban volt a kivá-
ló futó, egyébiránt ifjúsági olimpiai bajnok brit Ben Dijk-
stra és kétszeres olimpikonunk, Tóth Tamás is. A futást a 
tőle megszokott lendülettel, az élre állva kezdte meg Leh-
mann Csongor, aki a második kör végén már több, mint 20 
mp előnnyel haladt az ausztrál vetélytárs és újabb 10 egy-
séggel Dobi Gergő előtt. A harmadik kör után a tanári mó-
don versenyző Lehmann Csongor mögött átrendeződött a 
dobogóért harcolók sorrendje. A második helyre feljött a 
tavalyi tiszaújvárosi Európa-kupán 5. helyen végzett cseh 
Radim Grebik, a harmadikra pedig - nem kis meglepetésre 
- Lehmann klubtársa, Kiss Gergely - méghozzá lehajráz-
va Dijkstra-t - futott fel. Az utolsó 1250 méteren nem vál-
tozott a sorrend, ami egyet jelentett azzal, hogy kétszer is 
szólt a magyar Himnusz a Tisza partján.  
- Magasak voltak az elvárásaim magammal szemben, hi-
szen tavaly megnyertem ezt a versenyt, és szerettem vol-
na megismételni a sikert - fogalmazott a célban Lehmann 
Csongor. - Ennek eléréséhez fontos összetevőnek bizo-
nyult a nyugalom, melyet megkönnyített, hogy a pályák 

tulajdonképpen minden négyzetcentiméterét ismerem. Az 
úszásban megvolt a megfelelő tempó, jól működött min-
den. A kerékpár is jól alakult, sajnálom, hogy testvérem, 

Bence és Kiss Gergely valamilyen technikai hiba miatt 
nem tudott az élbolyban maradni, mert velük lett volna tel-
jes a remélt forgatókönyv. A futásnál bíztam benne, hogy 
az az előny, amit összeszedtem, és az a tempó, amire képes 
vagyok, a mezőny elején tud tartani. Szerencsére el tudtam 
menni, és tartani a sebességet. Ennek köszönhetően maga-
biztosan végeztem az élen. Nagyon boldog vagyok, hogy 
sikerült elérni azt, amire a verseny előtt vágytam. Remek 
dolog együtt örülni ezzel a fantasztikus tiszaújvárosi szur-
kolótáborral!
Az érmeket Márkus Gergely, a Nemzetközi Triatlon Szö-
vetség (World Triathlon) sportigazgatója és dr. Fülöp 
György, Tiszaújváros polgármestere, míg a virágokat a 
svéd Ola Silvdahl, az Európai Triatlon Szövetség elnöksé-
gi tagja, illetve Marton Zsombor, a MOL Petrolkémia Zrt. 
vezérigazgatója adta át a dobogósoknak.

Eredmények
Nők (750 méter úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás): 1. 
Bragmayer Zsanett (magyar) 59:39 perc, 2. Selina Klamt 
(német) 59:57, 3. Anja Weber (svájci) 1:00:12 óra, …12. 
Kovács Zsófia (magyar) 1:00:46, …14. Holánszky La-
ura (magyar) 1:00:52, 15. Bukovszki Tünde (magyar) 
1:01:02, …21. Horváth Karolina Helga (magyar) 1:01:46, 
…28. Bóna Kinga (magyar) 1:04:08.
Férfiak (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás): 1. 
Lehmann Csongor (magyar) 53:18 perc, 2. Radim Grebik 
(cseh) 53:37, 3. Kiss Gergely (magyar) 53:41, …7. Tóth 
Tamás (magyar) 53:57, …14. Dévay Zsombor (magyar) 
54:08, …18. Dobi Gergő (magyar) 54:21, …22. Lehmann 
Bence (magyar) 54:29.
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Lehmann Csongor idén sem talált legyőzőre.

Bragmayer Zsanett zseniálisan versenyzett.

Nagy gratuláció Kisstől.A tóparti lépcsősor alkalmi lelátóvá változott.Bóna Kinga 28-as rajtszámmal 28. lett.



Kétszer is sima vereség

LABDARÚGÁS. Újabb két felké-
szülési mérkőzésen van túl a Ter-
málfürdő FC Tiszaújváros felnőtt 
csapata. A mérleg: két sima vere-
ség, hét kapott, és mindössze egy 
rúgott gól.

A múlt héten, szerdán a DVTK II-t 
látta vendégül a Tiszaújváros. A diós-
győriek az előző bajnokságban a 12. 
helyen végeztek, így ismét társak le-
szünk az NB III Keleti csoportjában.
Az első félidőt jól kezdte Tiszaújvá-
ros, de a diósgyőri fiatalok meglep-
ték a csapatot ellentámadásaikkal, és 
a védelmi hibákat is kihasználva há-
rom gólt szereztek.
A második játékrészben is sokat hi-
báztak az újvárosiak, de a játék ki-
egyenlítettebb volt, ami az eredmény-
ben is megmutatkozott, hiszen egy-
egy gól született.
Az egyesület honlapján tanulságos 
mérkőzésnek nevezték a találkozót. 
Kérdés, hogy tanultak-e belőle a játé-
kosok és a szakmai stáb. Egy biztos, a 
diósgyőriek jobban gyorsabban, takti-
kusabban játszottak a hazaiaknál.

Tiszaújváros - DVTK II 
1-4 (0-3)

Gól: Nagy D.
I. félidő: Galambvári G., - Nagy P., 
Pelles D., Lőrincz P., Kundrák A., Il-
lés D., Gönczi S., Bussy D., Bocsi P., 
Páll Zs., Kiss B. Vezetőedző: Vitelki 
Zoltán.
II. félidő: Tóth Cs., Sebestyén D., 
Gelsi L., Lehóczki B., Tóth S., Erős 
T., Géringer L., Filkóházi D., Tóth B., 
Nagy D., Popovits P.

A nyári felkészülés ötödik edzőmér-
kőzésén az NB II-be visszajutott Ka-
zincbarcika második vonala volt az 
ellenfél idegenben.
Az első félidőben jó iramú mérkő-
zést láthattak a nézők. A mezőnyben 
egyenrangú ellenfelek voltak a csapa-
tok, az újvárosiak jól járatták, tartot-
ták a labdát, igaz a hazai kapura egy 
jó lövéstől eltekintve nem jelentettek 
igazi veszélyt. A Barcika a kevés le-
hetőségéből egy szép egyéni villanás 
után egyet kihasznált. 

A félidő hajrájában kaptak egy vé-
leményes büntetőt is, de Tóth Csaba 
bravúrosan hárított.
A második játékrész elején az első fé-
lidő köszönt vissza, de az idő múlásá-
val egyre kevesebbet tudta birtokolni 
a labdát a Tiszaújváros, és visszaszo-
rult a saját térfelére. 
A hazaiak két helyzetüket gólra vál-
tották, és végül magabiztosan hozták 
a számukra kötelező győzelmet.

KBSC - Tiszaújváros 
3-0 (1-0)

TFCT: Tóth Cs., - Gelsi L., Nagy P., 
Lőrincz P., Kundrák A., Géringer L., 
Tóth B., Gönczi S., Tóth S., Erős T., 
Nagy D.
Cserék: Galambvári G., Sebestyén 
D., Lehóczki B., Illés D., Bussy D., 
Bocsi P., Páll Zs., Kiss B., Vitelki B., 
Horváth T., Galla P.

Sűrű lesz az augusztus
Sűrű lesz az augusztus az NB III-ban. A 2022/2023-as bajnokság július 31-
én, vasárnap kezdődik, ezen a napon a Pénzügyőrt fogadja a Tiszaújváros, 
amely augusztus 3-án, szerdán már Putnokon játszik. Egy kupaforduló után 
(a Nógrád megyei Berkenye ellen idegenben) augusztus 14-én Kisvárdára 
látogat a csapat, majd 17-én ismét szerdai forduló lesz itthon a Hatvan ellen. 
Augusztus 21-én Békéscsabára utazik a gárda, majd - továbbjutás esetén - a 
hétvégén újabb kupaforduló lesz. Augusztus 31-én, szerdán már a 6. bajnoki 
fordulót kell teljesíteni, ekkor a Füzesgyarmat látogat hozzánk.
Ez egy 8 mérkőzéses sorozat egy hónap alatt a magyar labdarúgás harma-
dik vonalában. Ahogy mondani szokás: nem semmi. Az egyesület honlapján 
egyebek mellett ezt olvashatjuk erről: „Augusztusban, amikor meleg van, és 
amikor mindenki, vagyis a nézők is nyaralnak. Logikát ne keressünk ebben, 
és a vasárnapi mérkőzésnapban sem, különös tekintettel a 2004-es fiatal sza-
bályra, hiszen a gyerekek hétfőn mehetnek reggel iskolába, ahogy akarnak.”

07.31. 17:30 
FCT - Pénzügyőr SE

08.03. 17:30 
Putnok FC - FCT

08.14. 17:30 
Kisvárda II - FCT

08.17. 17:30 
FCT - Hatvan
08.21. 13:00 

Békéscsaba II - FCT
08.31. 17:30 

FCT - Füzesgyarmat
09.04. 16:00 

DVSC II - FCT
09.11. 16:00 

FCT - Vasas II
09.25. 11:00 

DVTK II - FCT
09.28. 16:00 

FCT - Tiszafüred

10.02. 15:00 
Sényő - FCT
10.09. 15:00 
FCT - Karcag
10.16. 13:00 

BKV Előre - FCT
10.22. 13:00 

FCT - Jászberény
10.30. 13:00 

Körösladány - FCT
11.06. 13:00
FCT - DEAC
11.13. 13:00 

BVSC-Zugló - FCT
11.20. 13:00 

FCT - Hajdúszoboszló
11.27. 13:00 

Eger SE – FCT
12.04. 13:00 

Pénzügyőr SE - FCT

Az FC Tiszaújváros őszi 
bajnoki menetrendje

Verseny van 
a mozgósításban is

DIÁKSPORT. A 2021/2022-es szezonban a Magyar Di-
áksport Szövetség tizenhárom sportágban rendezett 
versenyeket, további negyvennyolcban a sportági szö-
vetségekkel kötött szerződések alapján zajlottak a di-
ákversenyek. A szervezet a napokban értékelte az el-
múlt tanévet. 

A benevezett tanulók alapján megyénk tíz legaktívabb te-
lepülésének listáját Miskolc vezeti, 7984 fővel. Tiszaújvá-
ros 1446 fővel a negyedik helyre futott be. 
Az iskolák alapján készült lista élén a Kazincbarcikai Pol-
lack Mihály Általános Iskola áll 1464 fővel. Az első tíz-
ben ott van a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola is. A 417 fős mozgósí-
tás a kilencedik helyet eredményezte. 
A diákolimpia-rendszerben azokat a pedagógusokat is szá-
mon tartják, akik az adott iskolából benevezik a gyereke-
ket. (Ezen a listán  nem feltétlenül azok a tanárok jelen-
nek meg, akik a versenyekre felkészítették a tanulókat.)  A 
legtöbb diákot indító testnevelők megyei tízes listáján Al-
bert Csaba (Bolyky Tamás Általános Iskola, Ózd) az el-
ső 792 fővel. A top10-ben két tiszaújvárosi is található. 
Demblovszky Gábor (Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) 352 fővel 
a hetedik, Balogh Bence (Tiszaújvárosi Széchenyi István 
Általános Iskola) 311 fővel a kilencedik. 

A Sportcentrum eseményei

Július 23. (szombat) 
Labdarúgás
10.00 FCT - Gesztely
U19-es felkészülési mérkőzés     Füves pálya

Július 24. (vasárnap) 
Labdarúgás
17.00 TFCT - Karcagi SE 
felnőtt felkészülési mérkőzés     Centerpálya

Bragato Giada 
három számban

KAJAK-KENU. Hüttner Csaba szövetségi kapitány 
kihirdette a világbajnokságra utazó válogatott keretét, 
amelybe a TKKSE kenusa, a többszörös U23-as világ-
bajnok, Európa-bajnok Bragato Giada is bekerült, és 
három számban fog indulni: C-2 200 m és C-2 500 m: 
Bragato Giada, Nagy Bianka, C-4 500 m: Bragato Gia-
da, Balla Virág, Takács Kincső, Nagy Bianka. A világ-
bajnokság augusztus 3-a és 7-e között lesz Kanadában, 
Halifaxban.
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Jól mozgósítottak a tiszaújvárosi pedagógusok.

Edzésen már jó a játék, a meccseken még kevésbé.
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