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Véradás a Nagyhéten

Hőlégballonos repülést és strandbelépőket is nyerhetnek a
véradók.

A világkupának 21., a Nagyhétnek 19. alkalommal ad otthont Tiszaújváros.
A 19. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét hivatalos megnyitó ünnepségét július 15én, szombaton este - a Jabil
1/3 Maraton nemzetközi utcai futófesztivál után - tartották meg a Városháztéren.
Az egybegyűlteket elsőként Márkus Balázs, a szervezőbizottság társelnöke, a
rendező Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnökségi tagja üdvözölte, aki mindenek
előtt gratulált a Jabil 1/3 Maraton zord
időjárás ellenére is nagyszerűen helytállt
valamennyi célba érkezőjének.

- Minden évben igyekszünk tartani, sőt
emelni a rendezvények színvonalát, bízunk benne, hogy ez idén sem lesz másként - fejezte ki reményét Márkus Balázs.
- Ebben az évben is igyekeztünk úgy ös�szeállítani a programot, hogy mindenki
megtalálhassa a számára legmegfelelőbb
sportolási és kikapcsolódási lehetőséget.
- Akkor lesz igazán sikeres az idei Nagyhét, ha a város lakói és az idelátogató vendégek is aktívan vesznek részt az eseményeken - hangsúlyozta Lehmann Tibor főrendező, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője. - Azt gondolom, hogy
az esetleges apró kellemetlenségeket nagyon sok jó programmal, sportolási, szórakozási lehetőséggel bőven kompenzáljuk. A 300 tagú lelkes rendezői gárdánkkal azon leszünk, hogy mindenki jól érezze magát ezen a kilenc napon.
Dr. Fülöp György, Tiszaújváros alpolgármestere örömét fejezte ki a Marisol Casado asszony, a Nemzetközi Triatlon Szövetség elnöke, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja által az eseménysorozat műsorfüzetében megfogalmazott, a várost méltató
gondolatai miatt. Véleménye szerint az elismerés a rendezőké, az önkénteseké, de az
igazi dicséret a tiszaújvárosiaké.
- A triatlonnak, annak meghonosítójának, dr. Márkus Gábornak és családjának, valamint a Lehmann-családnak

is nagyon sokat köszönhet a város, hiszen nélkülük nem kerültünk volna fel a
sportág világtérképére - fogalmazott az
alpolgármester. - A tiszaújvárosi önkormányzatot is inspirálják a sportág, a rendezvények sikerei, melynek eredményeként idén újításként kialakítottunk egy
szelfipontot a szökőkút mellett. A hatalmas „Tiszaújváros” felirathoz raklapbútorokat telepítettünk, annak érdekében, hogy aki arra jár, még inkább otthon érezze magát. Ezen kívül nyáron, a
Városháztéren ingyenes wifi szolgáltatást biztosítunk.
- Fiatal városként mindig igyekeztünk
olyan dolgokat csinálni, ami tartást ad az
itt élő embereknek - ezt már Bráz György,
Tiszaújváros polgármestere, a szervezőbizottság társelnöke mondta megnyitó
beszédének elején. - Az első olyan dolog,
amire büszkék lehettünk, az a gazdaság
volt. Több mint két évtizede a triatlonra is nagyon büszkék lehetünk. Dr. Márkus Gáborral annak idején sokat beszéltünk arról, hogyan léphetnénk ki Európába, a világba, hogyan lehetne működtetni
hosszú távon egy ilyen sorozatot. Gábor,
aki sajnos már negyedik éve nem lehet
közöttünk, tetteivel, kitartásával, és óriási munkával hozzásegített bennünket ahhoz, hogy idén már a 21. világkupán szurkolhassunk együtt.

Három napja állomásozik a véradókamion az önkormányzat
melletti parkolóban, ma 10-től 19 óráig még várják a donorokat. A nyári időszakban általában nagyobb szükség van vérre,
ezzel párhuzamosan pedig kevesebb a véradó, így fontos, hogy
aki teheti, most jelentkezzen donornak. Túl azon, hogy így segítünk, még nyerhetünk is. A három nap alatt vért adók közül kisorolnak többek között egy egyórás hőlégballonos repülést a Tisza Repülő Klub jóvoltából, valamint egy tízalkalmas bérletet a
Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőbe, de sok minden mást is
lehet nyerni.
De nem csak helyben vannak motiváló akciók, hanem országosan is. Aki vért ad (akár itt is), kap egy kódot, melyet a www.veradas.hu/nyar oldalara lehet feltölteni. Értékes heti és havi nyereményeik vannak, a fődíj pedig egy egyhetes, kétszemélyes
tengerparti utazás.

Játszóház

Idén is
jótékonysági célra

Nagyhét, nagy játék.
Az idei Nagyhéten is várja a gyerekeket a közkedvelt Játszóház. A Tisza ABC melletti nagy parkolóban hétköznaponként
15-21, míg szombaton és vasárnap 10-21 óra között szórakozhatnak felhőtlenül a kicsinyek. A jelképes, 200 forintos napi belépőjegyek árából összegyűlt pénzt a Nagyhét után - hasonlóan
az elmúlt évekhez - ezúttal is jótékony célra ajánlják fel.
A pénz felhasználásáról a tiszaújvárosi önkormányzattal közösen, később döntenek a szervezők.

Sokféle

2. oldal

Folyók és tavak

Ellenőrzött vizek

Biztonságban

Rendőrök, kutyák,
triatlon

Kutyás rendőrök is vigyáznak ránk a Triatlon Nagyhéten. A Városháztéren egy Közbiztonsági Pont is található, ahol a rendezvények alatt egy rendőr a lakosság rendelkezésére áll. Minden
nap 16 rendőr és két rendőrkutya járőrözik a Városháztéren és a
környéken. A megerősített szolgálatot a polgárőrök és a közterület-felügyelet munkatársai is segítik.

Ellenőrzés a sajószögedi Tolnai-tavon.
A rendőrség felvétele
A Tisza és a Sajó partjait, a közeli horgász- és bányatavakat ellenőrizték a napokban a tiszaújvárosi rendőrök. A Zabos Géza
Horgász Egyesület hivatásos halőrével közösen azt ellenőrizték,
fürdőznek-e tiltott helyen, illetve a horgászok szabályosan - engedéllyel - pecáznak-e. Összesen 22 horgászt ellenőriztek, hibát nem találtak.

Fax: +36 49 341-852
Két kutyás rendőr vigyázza a rendet.

Tíz pályakezdő
lánglovag

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

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot július 23-ig (vasárnapig) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052) ,
majd július 24-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
8-17		
8-12
Remény Gyógyszertár
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-19

Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844

Katasztrófavédelem

Ingyenes jogi segítségnyújtással várták a JOGpontok projekt
munkatársai a Városháztérre látogatókat vasárnap. A JogÁSZ
Napok rendezvényen az ingyenes segítség lehetőségeiről és magáról a projektről is tájékozódhattak az érdeklődők. A szolgáltatás az egész országban elérhető, 2019. június 30-ig, uniós támogatással. A segítség a munka, a cégjog, TB és adójog területeire
terjed ki. Városunkban Kalasné dr. Tóth Mária keddi és csütörtöki napokon 15:45 és 17:45 között nyújt ingyenes tanácsadást
a Bethlen Gábor út 30. sz. alatt.

Gyógyszertári ügyelet

A Krónika elérhetőségei:

Jogpontok

Ingyenes tanácsadás

2017. július 20.

Kilenc új és egy hivatásos állományba átvett kollégát köszöntött a megyei katasztrófavédelmi igazgatóhelyettes Miskolcon a napokban.
A szervezet vezetője gratulált a frissen végzett tűzoltók eddigi helytállásához, egyben felhívta a pályakezdők figyelmét az
egyéni felkészülés és a csapatmunka fontosságára. Összefoglalta a hivatásos szolgálattal és az egyenruhával járó kötelességeket, elvárásokat, majd az igazgatóság szakterületi vezetői látták el hasznos információkkal a megye legfiatalabb tűzoltóit.
Az iskolapadot elhagyók Tiszaújvárosban, Szendrőben, Encsen
és Kazincbarcikán állnak szolgálatba. Egy tematikus képzési
program szerint kezdik meg a szakmai felkészülésüket, amely
kiegészíti az eddig elsajátított ismereteket, továbbá segítséget
nyújt a beilleszkedésben.
(Forrás: baz.katved.hu)

E-mail: kronika@tiszatv.hu

Egyházi hírek
Római katolikus

Júliusban hétköznap nem lesznek misék, szombaton18:00 órakor, vasárnap délelőtt 11:00 órakor lesz a szentmise templomunkban. A plébániairoda nyitvatartása júliusban SZÜNETEL. Temetés intézésekor a temetkezési vállalkozónál a plébános telefonszáma elérhető.

Református

Vasárnap Tiszaújvárosban 09:00, Tiszaszederkényben 10:00
órától lesz istentisztelet.

Görögkatolikus

Csütörtökön, Szent Illés próféta ünnepén 10:00 reggeli istentisztelet, 11:00 Szent Liturgia. Vasárnap 11:00 Szent Liturgia.
Vasárnap 10:00 reggeli istentisztelet, 11:00 Szent Liturgia,
18:00 esti istentisztelet. Kedden és szerdán 8:00 Szent Liturgia. Augusztus 1-től hétköznapokon 18:00 paraklisz.
Templomunk fölszentelésének évfordulóját, címünnepét augusztus 6-án tartjuk (Az Úr színeváltozása ünnepe idén vasárnapra esik). Ünnepünkön Vatamány Sándor atya, egyházközségünk első paróchusa és Szabados Viktor atya, aki Tiszaújvárosból származik, hálát ad pappá szentelésének 25. évfordulóján.
Ez évi máriapócsi zarándoklatunkat augusztus 12-ére tervezzük (szombat). Máriapócson 10 órakor Szent Liturgiát fogunk
végezni. A zarándoklat után továbbmegyünk Nagykárolyba,
ahol megnézzük a felújított Károlyi kastélyt. Az útiköltség
2500 Ft.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

Horváth Géza

életének 81. évében elhunyt. Temetése 2017. 07. 21-én
(péntek) 14.30 órakor lesz a sajószögedi
Városi Temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Id. Gályász József

életének 82. évében elhunyt.
Temetése 2017. július 24-én, hétfőn, 10.30 órakor lesz a
hejőbábai temetőben.
A gyászoló család
„Tied a csönd és nyugalom, miénk a
könny és fájdalom.”
Fájó szívvel emlékezünk

Árvai Zsolt
halálának 4. évfordulójára.
Édesanyja, kisfia Kristóf
és két testvére, Anett és Beatrix
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Hajdúnánási ízelítő

Szalmaváros
saját pénzzel

Védjegy lett a Nánási Portéka.
Világtalálkozóra készülnek a hajdúk augusztus
4-én és 5-én Hajdúnánáson. A rendezvényt és Hajdúnánás értékeit népszerűsítő roadshow hétfőn érkezett városunkba.
2013-ban nyitotta meg kapuit a hajdúnánási termelői piac, ahol
Nánási Portéka védjeggyel ellátott termékeket lehet vásárolni,
ezekből is hoztak ízelítőt: sajtot, kolbászt, levendulaszörpöt.
- Ezen a termelői piacon csak olyanok értékesíthetnek, akik hajdúnánási lakosok, hajdúnánási földben terem meg a termék mondta Fűz Andrásné, a Nánási Portéka projektfelelőse. - Feldolgozott termékek esetében 50 % kell legyen a hajdúnánási tartalom. Tejtermékek, húsok, méz és szinte minden megtalálható
a piacon, vannak bio- és ökotermékek is. Ma már egyre inkább
a minőséget keresik az emberek, fontos, hogy ne legyen benne
tartósítószer, egészséges legyen, az eredete pedig nyomon követhető. A Nánási Portéka termékei ilyenek.
Nem csak kóstolnivalót hoztak magukkal a kétórás kitelepülésre, hanem kézművességüket is bemutatták a hajdúváros képviselői. Bár készítenek bőrből is holmikat, népszerű a nemezelés és a fazekasság, mégis a szalmából font dolgok a legjellemzőbbek.
- Szalmaváros vagyunk - mondta Belencsi Mária -, a világháború idején is szalmát fontak a nánási asszonyok, ezt a hagyományt megőriztük.
És egy új, hagyományteremtő kezdeményezés: a saját pénz. Ez
a Bocskai Korona, ami már nem csak Hajdúnánáson „fizetőeszköz”, hiszen csatlakozott Balmazújváros, Hajdúhadház és Vámospércs is. A Bocskai Korona 100 % névértékű utalvány, melyet a hivatalos elfogadóhelyeken lehet beváltani termékekre
vagy kedvezményekre. Így erősítik a helyi gazdaságot és a közösséget is.
A roadshow célja nem csak a bemutatkozás volt, hanem a Hajdúk Világtalálkozójának népszerűsítése is.
- Ez már a negyedik világtalálkozó - mondta Szabó Annamária,
a Bocskai Korona márkamenedzsere -, augusztus 4-én és 5-én
rendezzük meg. Sokféle programmal készülünk, hajdú katonák
csatajeleneteket mutatnak be, lesznek koncertek és egyéb szabadidős, családi programok is. A városi fürdő és a Fürdő utca által biztosított helyszínen hagyományőrző főzőversenyt is rendezünk majd.
A világtalálkozón - ahogy arról beszámoltunk - Tiszaújváros is
képviselteti magát.
Fodor Petra

Aktuális
Nyári diákmunka
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Három hét, napi hat óra

Hétfőn kezdtek, és három héten át dolgoznak a polgármesteri hivatalban, az önkormányzati fenntartású intézményeknél és a gazdasági társaságoknál azok a fiatalok, akik részt vesznek a diákmunka programban.
Tiszaújváros önkormányzata idén is csatlakozott az országos diákmunka programhoz, összesen hatvanan jutnak így
munkalehetőséghez.
A program első napján a Városháza harmadik emeleti tanácskozó termében köszöntötték a foglalkoztatásban résztvevő
diákokat.
- Már hagyománnyá vált, hogy van lehetőség a diákmunkára - mondta köszöntőjében dr. Fülöp György alpolgármester
-, ez azért fontos, mert vannak olyanok,
akik most találkoznak először a munka
világával. Ez egy lehetőség arra, hogy
megismerjétek azt a szervezetet, ahol
dolgoztok, és tapasztalatot szerezhettek.
Az intézmények vezetői, képviselői is
köszöntötték a diákokat, majd röviden ismertették az egyes szervezeteknél végzendő feladatokat, bemutatva az adott
munkahelyet.
Dr. Juhos Szabolcs jegyző elmondta, a
polgármesteri hivatalban öt diák dolgozik, ők adminisztratív feladatokat látnak
el. A rendelőintézetben egy egészségügyi képzésben résztvevő diák is dolgozik majd, a többiek a betegirányításban
látnak el feladatokat. A kulturális központban, a könyvtárban és a helytörténeti gyűjteményben dolgoznak majd a Der-

Köszöntés és bemutatkozás az első napon.
kovits Kulturális Központ diákmunkásai, és lesz segítség a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központnál is, az idekerülők adminisztratív feladatokat látnak el. A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató
Központnál érdekes feladat vár a diákokra, az idősellátásba nyerhetnek bepillantást, segítséget nyújtva az idősek szabadidejének hasznos eltöltésében. Négyen
a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában dolgoznak, a lányok adminisztrációval foglalkoznak, míg a fiúk a csoportszobák és az udvar rendezésében segédkeznek. Karbantartási feladatokat látnak el a Városgazda Kft.-ben dolgozó diákok, míg a TiszaSzolg 2004 Kft.-hez kerülők a gyógy- és strandfürdő, valamint a
kemping területén dolgoznak. Nyolc di-

Katona Barbara először vállalt nyári munkát.

Öt fiú dolgozik a Sportcentrumban, a
karbantartásban segítenek.
ák a Sportcentumban végez munkát az elkövetkezendő hetekben, öt fiú és három
lány. A fiúk a karbantartásban, a lányok
a takarításban segítenek. Katona Barbara idén először jelentkezett diákmunkára.
- A takarításban segítek - mondta -, minden nagyon tetszik itt. Azért jelentkeztem,
mert otthon nincs igazán dolgom nyáron,
így hasznosan tudom eltölteni az időt.
- A foglalkoztatás július 17-től augusztus
4-ig tart, a diákok napi hat órában dolgoznak, a fizetésük a minimálbér időarányos
része - mondta Poropatichné Mester Judit, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
személyzeti és munkaügyi szakreferense.
- A három hét alatt egy szabadnap is megilleti diákmunkásokat.
Fodor Petra

Uszodák, munkagép

Sportos felújítások, beszerzések

Augusztus 4-én és 5-én lesz a világtalálkozó.

A Bocskai Korona.

Több mint 20 millió forintos „sportos” felújítást, illetve beszerzést hagyott jóvá a
közelmúltban Tiszaújváros
képviselő-testülete.
A Sportcentrum épületeit, berendezéseit, eszközeit 1997-1998-ban adták át, a
Deák téri uszoda (Tanuszoda) 1988-ban
épült. Az eltelt időszak alatt a gondos
karbantartás ellenére is jelentősen romlott az épületek, berendezések állapota.
A képviselő-testület ezért indokoltnak és
szükségszerűnek tartotta az alábbi javítási, karbantartási munkák elvégzését.
Részlegesen lecserélik a mobil lelátó
deszkaelemeit, a Sportcentrum uszodájában a homokszűrő tartályok karbantartása, javítása mellett a merülő medence
vízforgató- és szűrő berendezéseit átalakítják. A Deák téri uszodában a homokszűrő tartályok javításán, karbantartásán
túl újrafugázzák a medencét. A munkálatok tervezett költsége 10.139.000 forint.
A Deák téri uszodában egy vegyszeradagoló szivattyú beszerzése is szükséges,
melynek összege bruttó 471.000 forint.

Egy ilyen traktort vásárolhat a Sport-Park Kft.
A képviselő-testület a Tiszaújvárosi
Sport-Park Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásakor felkérte az ügyvezetőt a saját forrásból történő fejlesztések megkezdésére. A Sportcentrum egyik
munkagépe 1998-as „születésű”, az idő

folyamán elhasználódott, javítása pedig
már nem gazdaságos, ezért egy John Deer traktor önerőből történő megvásárlását
is engedélyezte a testület 11.716.000 forintért.
f.l.

Nagyhét

4. oldal

Legendák a színpadon

Bill és Hobó újra együtt

két jó dolgot tudunk még majd együtt csinálni.
Közép-európai Hobó Blues, Oly sokáig voltunk lenn, Még élünk, Vadászat. Ez a négy album született abban az időszakban, amit a két
énekes fémjelez a Hobó Blues Bandnél. Illetve
egy film, a Kopaszkutya, mely kultikus magaslatokba emelte az abban lévő zenét. A dalokat
betiltották, hivatalosan nem jelenhettek meg,
csak 1993-ban.
- Mindkettőnknek megvan a magunk útja folytatta Hobó. - Nekem is készül egy lemezem, és könyvem is, illetve nem akarjuk aprópénzre váltani azt a számunkra is meglepő
sikert, amit tapasztalunk. Tehát nem fogunk
klubokban, kocsmákban zenélni, néhány koncertre állunk csak össze, nagyobb rendezvényeken.
Az ismételt együttes munka felveti a kérdést,
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vajon a páros új dalokkal is előrukkol, vagy
leporol és új köntösbe ölt régi dalokat, netán
megmaradnak az egykor megírt nótáknál.
- A régi számokat játsszuk, ami nekem elég furcsa, mert eléggé unom a dolgokat, amiket csináltam, de a tabáni koncert tapasztalatai döbbenetesek voltak - mondta terveikről Hobó. –
20-30 éves fiatalemberek kívülről énekelték a
nótáinkat, és nekik nem lehetett nosztalgiájuk,
mert amikor ezek a dalok születtek, még nem
is éltek. Tudom, nagyképűen hangzik, de fedi
a valóságot, hogy amit csináltunk, az túlél bennünket. Olyan nemzedékek is éneklik a dalainkat, akik soha nem láthattak minket együtt. Ez
felveti annak a lehetőségét is, - bár mindketten
eléggé be vagyunk táblázva, - ha ezek a dolgaink kifutnak, csinálunk még együtt valamit.
borza

A páratlan páros.
1979-től 1985-ig volt a Hobo Blues Band
(HBB) tagja Földes Hobó László és Deák Bill
Gyula. A magyar blues két ikonikus alakjának ekkor elvált az útja. Időszakonként dolgoztak ugyan együtt, mint egymás formációjának vendégzenészei, de a régi HBB csak egyszer, 2009-ben állt össze újra. A vendégzenélések egyre sűrűbben fordultak elő, mégis meglepetés volt, hogy idén ismét összeállt a páros.

Tóthék

- Igazából csak egy-két évig volt szünet mondta Hobó a fellépésük előtt. - Sosem szakadt meg a kapcsolat, most azonban mind a
ketten szembenézünk vele, hogy az utunknak
lassan a végére érünk és most visszatértünk
oda, ahol elkezdtük.
- Jó dolog hogy újra együtt dolgozunk - vette át
a szót Deák Bill Gyula. - Volt a Tabánban egy
hatalmas sikerű koncertünk, és remélem egy-

Őszinte vidéki saválló lányok

Szeretem, amikor a rádiót hallgatva felismerem
egy énekes hangját, mert van benne valami jellegzetes, ami megragadja a képzeletemet. Azt az
érzést is szeretem, amikor egy énekhang hallatán
kiráz a hideg. A Tóth-nővérek hangja ilyen, bármikor felismerem. Tóth Verával és Tóth Gabival
egy pokoli vihar után és egy fergeteges koncert
előtt beszélgettem a Triatlon Nagyhét első napján.
Éppen elkezdtük volna a beszélgetést, amikor
Gabi odaszólt nővérének:
- Veronika, tiszta erotika.
- Lányok, nagyon jól néztek ki! Minek köszönhető ez?
Gabi: - Ez a kornak köszönhető szerintem. Az
ember, ahogy korosodik, egyre jobban érzi magát a bőrében. Nyilván próbálunk odafigyelni
magunkra és egészségesen élni az egészségtelen életünkben.
Vera: - Szerintem a genetikánk is jó, jók a szülői gének. Nem öregszenek anyukámék, egy
darab ránc nincs rajtuk. Vidéki saválló lányok
vagyunk. Mi aztán tényleg a szénakazalban
nőttünk fel, ettük a homokot kétpofára, na és
persze a papsajtot, amit lepisilt a kutya.
- Napjainkban együtt dolgoztok a Rapülőkkel.

Először Tiszaújvárosban
2013-ban robbantak be a köztudatba, és azóta
töretlen a sikerük, ám eddig még nem léptek
fel Tiszaújvárosban, így igazi kuriózum volt a
Kelemen Kabátban fellépése a Triatlon Nagyhéten.
A frontemberrel, Szerecsenkirállyal, azaz Hor-

Először járt nálunk az együttes.

Tóth Gabi
Ez felidézi a gyermekkorotokat?
Gabi: - Az én gyermekkorom a Pokolgép volt,
illetve az Ossian - mondja nevetve. - Persze belefér egy kis Rapülők is. Alapvetően én azért
rockerlány vagyok.

Vera: - A végletek emberei vagyunk. Meghallgatom a Kornt, vagy bármilyen heavy metal zenekart, ugyanakkor a Rapülőket is szeretem.
- Amikor utánajártam kalandos életeteknek,
első nekifutásra beütöttem a keresőbe, hogy
Tóth Gabi. A keresés első eredménye az volt:
„Tóth Vera fogyása.” Erről most nem faggatnálak Vera, viszont azon elgondolkodtam, hogy
a Tóth-nővérek teljesen másképpen kezelik a
bulvárt.
Vera: - Mi lazábban kezeljük a bulvárt, mint
pályatársaink. Mostanában azt veszem észre,
hogy megpróbálják tiszteletben tartani a magánéletünket. Kialakult egy olyan kapcsolat,
ami talán még az emberséget is előcsalogatja olykor a bulvár képviselőiből. Egyébként
teljesen bénán kezeljük mindketten a bulvárt,
nem tudjuk irányítani, ezen a téren nincs bennünk semmilyen tudatosság. Mi őszinte emberek vagyunk.
Gabi: - Igyekszem kevesebbet posztolni az interneten, kevésbé érdekes tartalmakat, hátha
leszállnak rólam. Hála istennek van egy ilyen
csodálatos rendezvény Tiszaújvárosban, ahol
meg tudjuk magunkat mutatni a közönségnek

Tóth Vera
a magunk valójában. Szerintem a nyitottság a
legfontosabb, és nem szabad előítélettel lenni
mások felé. Teljesen átlagos lányok vagyunk,
és szeretjük az életet.
Lendvay Viktor

Kelemen Kabátban banzáj
váth Boldizsárral beszélgettünk a koncertet
megelőzően.
- Mivel ti még nem jártatok itt a Nagyhéten, kötelező egy sportos kérdéssel indítanom. Ismered ezt a sportágat?
- Én elég jól ismerem a triatlon sportágat, van

benne hegymászás, lövészet és labdarúgás válaszol nevetve. - Sokáig, majdnem tíz évig
eveztem a Margitszigeten. Rövid ideig egy öltözőnk is volt a triatlonistákkal, úgyhogy testközelből láttuk az ő megterhelő edzéseiket, pedig viszonylag fiatalok voltak. Az egyik legnehezebb sportág az összes közül, nagyon komplex, minden tiszteletem az övék. Egyszer egy
hasonlót kipróbáltam. Volt evezés, biciklizés
és futás. Összeesés közeli állapotba kerültünk
a végére, én ennyit tudok a sportágról. Ebben a
melegben meg még inkább minden tiszteletem
az övék. Mi úgy is nagyon elfáradunk a koncerteken, hogy gyakorlatilag nem csinálunk semmilyen testmozgást.
- Nagyon sokfelé jártatok az elmúlt időszakban
és mentek is folyamatosan. Zsúfolt a nyár?
- Zsúfolt! Hála istennek. Hagyományosan július közepe felé indul be igazán. Általában heti három koncerttel megyünk. Nagyon örülünk
neki.
- Csak a koncertre van időtök vagy ilyenkor
dalt is tudtok írni? Ha jól tudom egy klip is van
készülőben?
- A hónap dolgozója a címe. Most nagyon izgalmas állapot van, mert pont itt a back stage-

ben várjuk, hogy az első vágásokat megkapjuk.
Dolgozunk egy új lemezen is, miközben koncertezünk. Sajnos nem tehetjük meg, hogy csak
koncertezzünk nyáron. Pontosabban nem sajnos, mert imádjuk, tök jól kikapcsol és felüdít.
- Egy korábbi nyilatkozatodban azt mondtad,
hogy a lemezek között jól átgondolt váltások
vannak. Most is lesz valami ilyesmi?
- Az előző lemezünkhöz képest mindenképpen. Most egy picit beszólogatósak, bevállalósabbak leszünk, elsősorban szövegben. Zeneileg annyi változás lesz, hogy a hangszerelésben
megróbáljuk a színpadi hangzásunkat rátenni a lemezre. Lesznek újdonságok is. Például
egy népzenekarral is tervezünk egy dalt készíteni. Az a fajta eklektika, ami mindig is jellemző volt ránk, természetesen ezen is rajta lesz. Illetve amit az elmúlt 2-3 évben fejlődtünk, az is
hallható lesz a lemezen.
- Ma ebből kapunk ízelítőt?
- Persze. Egy olyan dalt is eljátszunk, ami még
a nyáron megjelenik. Ez a Bonanza Banzai Induljon a banzáj című dalának a feldolgozása,
amit egy kicsit „Kelemenesítettünk”.
borza
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Nyár
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A nappalinkká változott a város központja. Szinte családias már a hangulat itt délutánonként, nagy beszélgetések helyszíne a tópart és sokan szívesen ülnek le a színes raklapbútorokra is, egy-egy pohár ital társaságában. A turisztikai látványosságnak szánt szelfipont sokak fantáziáját megmozgatta már, mi, tiszaújvárosiak is büszkén pózolunk az óriásfelirat előtt.

Fotók: Kelemen Tamás, Tokaji Bettina
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Negyvenöt bogrács alatt gyújtottak tüzet a Dísztó
partján vasárnap. Főleg húsételek rotyogtak a vasfazekakban. Baráti társaságok, kollégák gyűltek
össze, hogy újra lefőzzék egymást, és lenyűgözzék
a zsűri tagjait.
A jó hangulatért a jó ételek és a jó pálinka is felelős
volt. A favágás és az első pohár után jöhetett a szeletelés, aprítás. Perceken belül pirított hagyma illata lepte el a környéket. A mentősök csapatánál Siska Gábor
vállalta a szakács szerepét.
- Nem először van fakanál a kezemben - mondta Gábor. - Mostanában többször is főztem jókai bablevest,
így nagyon bízom benne, hogy most is jól sikerül. A
csülköt már előkészítettük, most készül a pörköltalap,
majd habarjuk, és a végén jöhet bele a csipetke.
A tapasztaltak mellett a konyhában kevésbé jártas fiatalok is a bogrács mellé álltak.
- A társaság nagy része nincs otthon a konyhában,
két-három emberre bízzuk a főzést - mondta a fiatal
csapat szóvivője. - Rajtuk múlik a sorsunk. A főzni tudó tagoknak nem a mostani az első megmérettetésük.
Igyekszünk minél jobb teljesítményt nyújtani, de nagyon nehéz megfelelni a zsűrinek, mert nagyon kritikusak.
Az ítészek már a tűzgyújtást követően körbejárták a
csapatokat. A legelső munkafázisból le lehetett vonni
a következtetést, ki mennyire rutinos és mennyire veszi komolyan a feladatot. A többszöri körbejárás során több szempontot is figyelembe vettek. Fontos volt
a rend a bogrács körül, a csapat- munka, a főzés folyamata.
- Az ízek azok, amelyek igazán meghatározóak és természetesen a végén dönteni fognak - nyilatkozta lapunknak Babits László, a tokaji Babits Pincészet tulajdonosa, főborásza, az egyik zsűritag. - A főzés egy
folyamat, és mi szeretnénk a fázisokba belelátni. Lássuk, hogy mi van a bográcsban, és utána mi lesz belőle. Tudjuk, hogy az alapanyagokból milyen ízvilágra
lehet számítani. Fontos a fűszerezés, hiszen egy különleges fűszerezés növelheti, de ronthatja is az esélyeket.
A MOL laboráns csapata egy leves különlegességgel
készült. Vasvári zúzós leves. Hogy mi is ez, azt Nagy
Anikó mondta el nekünk.
- Vasváriban a lakodalmak alkalmával a nagy húsokból ebédet szolgáltak fel és a maradékból levest készí-

Retró a Szimpatikus csapatnál.

Énekszós baráti kör a bogrács körül.

Bogratlon

tettek vacsorára - meséli Anikó. - Farhát, máj, zúza,
szív és mindenféle aprólék az alkotóelem. Rizst főztek
bele, majd olajon pirított eperlevél tésztával tálalták.
Különleges retróhangulat és jóleső vendégszeretet. Ez
fogadta a Szimpatikus csapat sátrába betérőket. A bográcsban öt kiló marhahús főtt.
- Amerikai retró stílust találtunk ki magunknak mondta Strezeneczki Sztella krumplihámozás közben,
hiszen a munka nem állhat meg. Az ebédnek 13 órára kész kell lennie. - Nekünk ez nagyon tetszik, és jól
érezzük így magunkat. Bár az étel, amit készítünk,
nem annyira retró, de a köret a burgonya mellett amerikai káposztasaláta lesz.
Terített asztalt rendezgettek az MSZP sátránál. A zsűri
mellett a párt elnökét is vendégül látták.
- Nagyon fontosnak tartom, hogy legyenek ilyen közösségi események - nyilatkozta Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke. - Nagyon jónak tartom,
hogy a polgármester úr és az önkormányzat odafigyel
arra, hogy legyenek ennek a relatíve kis közösségnek
közös élményeik, amikor nemcsak egymás mellett,
hanem egymással töltik el az idejüket. És függetlenül
attól, hogy ki mit gondol a világról, ki mit gondol a
jövőről, ki mit gondol bármi másról, egy mindenképpen igaz, hogy a városról úgy gondolják, hogy együtt
kell működni és egy ilyen rendezvény erre jó alkalom.
Minden induló csapat oklevelet vehetett át a zsűritől. A bográcsfőző verseny idei győztese a PH Team,
a polgármesteri hivatal csapata lett. Egy nem mindennapi marhapörkölttel nyerték el az aranybográcsot. A
szakács Bazsó Gábor volt.
- Bár a marhapörkölt hagyományosan készült, mégis
volt benne egy nem megszokott fűszer, a borókabogyó
- mondta Gábor. - Úgy gondolom, ez adta meg azt az
ízt, amitől kicsit más lett az étel a megszokottól.
- Nagy szerepe van a csapatmunkának, az együttműködésnek is - tette hozzá Bitó Barnabás csapattag .Kollégák vagyunk a mindennapokban, de azt kell
mondanom, hogy egy igazi jó baráti társaság jött ös�sze itt az ételkészítés közben. Az ilyen rendezvények
jó alkalmak a barátságok elmélyítésére.
A második helyezett a Nagyiváni Betyárok lettek, a
harmadik legjobb ételt az Énekszó Baráti Kör főzte.
ema
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A jó tűz mindennek az alapja. Persze nem árt, ha főzni is tudunk.

Volt mit a bográcsba aprítani. Állítólag az utolsó kanálig elfogyott.

Kakas? Kakadu? Mindegy, a lényeg, hogy nem az üstben van.

A PH Team nyerte el az Aranybográcsot.

Kultúra
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A Derkovits Kulturális
Központ programja
Derkovits Kulturális Központ

Derkó Minigaléria
TABLÓK - kiállítás a tiszaújvárosi nevelési intézmények
végzős osztályainak tablóiból. Helyszín: a kulturális központ
aulája és félemelete.

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Lakberendezési stílusok – kamarakiállítás. A kiállítás 2017.
augusztus 31-ig látható. Helyszín: a könyvtár földszintje.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

Július 25. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek.
Július 27. (csütörtök) 14.30 óra: Könyvtári délután. Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja

Nyári könyvtári nyitvatartás

A Hamvas Béla Városi Könyvtár JÚLIUS 1-TŐL AUGUSZTUS 31-ig SZOMBATI NAPOKON ZÁRVA TART!
A központi könyvtár (Tiszaújváros, Széchenyi út 37.)
JÚLIUS 17 – 31-IG ZÁRVA TART.
A könyvtári szolgáltatások ebben az időszakban a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai út 33.) vehetők igénybe.

A Tisza TV műsora
Július 20., csütörtök
21:30 Triatlon TV
Július 21., péntek
21:30 Triatlon TV
Július 22., szombat
21:30 Triatlon TV
Július 23., vasárnap
21:30 Triatlon TV
Július 26., szerda
18:00 Best of Egészség(L)esen

Miért jöttél haza?

7. oldal

Egy kivándorló története

- Visszamennél még? - kérdeztem. - Nem
- jött a gyors válasz. - De valamiért mégis mindig is vágytam felmászni egy kaliforniai narancsfára és onnan leszedni egy
édes, érett narancsot, annak teljesen más
az íze , mint a boltinak. Így zártuk beszélgetésünket Surányi Péter Balázzsal, aki
huszonévesen két bőrönddel nyakába vette a világot, hogy szerencsét próbáljon
Kanadában.
Tizenegy év lett a kalandvágyból és egy
123 oldalas könyv, amit a tiszaújvárosi
fiatal írt tengerentúli élményeiről, életéről, érzéseiről.
- Miért jöttél haza? Ez a könyved címe, de
miért mentél el?
- Kalandvágyból, szerencsét próbálni, ez
így együtt. 2001-ben léptem le, Kanadát
céloztam meg. Nem anyagi dolgok miatt
és nem is a politika miatt, mint a mai fiatalok, egyszerűen csak látni akartam a világot és úgy éreztem akkor, hogy nem itt
akarok megöregedni egy kis- városban.
- Miért pont Kanada, ráböktél a térképre?
- Kiskoromban is sokat nézegettem az
Amerika-térképet. A nagybátyám Montreálban él, ő 1966-ban vándorolt ki, a gimi után többször is meglátogattam nyaranta, ott töltöttem egy hónapot, s kihasználva az időt és a lehetőséget egy nyelviskolába is beiratkoztam. Eleinte még
nem beszéltem angolul, de ahogy teltek
az évek, egyre jobban ment, sőt már akkor láttam, hogy aki beszéli a nyelvet, az
könnyebben szerez munkát és bevándorlási engedélyt is.
- Nehéz volt bejutni az országba?
- Nem volt könnyű akkoriban, de sok
utánjárás árán sikerült, bár nekem nagy
szerencsém is volt. A szükséges papírokat, okmányokat összeszedtem, hivatalosan lefordíttattam, kimentem vele Bécsbe. Még azt is bizonyítanom kellett, hogy
magyar állampolgár vagyok, no és persze
a bankszámlámon is kellett lennie pénznek, a nélkül be sem engednek. Mondták, hogy körülbelül másfél évig fog tartani, mire megkapom az értesítést, de nekem mindössze négy hónap alatt megérkezett a lepedőméretű bevándorlási engedélyem. Hát így kezdődött.
- Elrepültél, leszálltál, aztán mihez kezdtél?
- Informatikus mérnök diplomával a kezemben mentem ki, senkivel semmi nem
volt lebeszélve, nem volt munkám, nem
volt egészségügyi kártyám, jogosítványom, albérletem. Első körben ezeket
kezdtem gyorsan intézni. Nem volt kön�nyű, mert ha nincs munkád, nem nagyon
adnak ki lakást sem, aludni meg csak kell
valahol. Mivel nem fogadták el a magyar
diplomámat, beiratkoztam az egyetemre
és két év alatt csináltam egy másoddiplomát, majd bekerültem egy olyan munkahelyre, ahol nagyon gyorsan haladtam
előre és emelkedett a fizetésem is. Egy
könyvvizsgáló cégnél, a Deloitte-nál dolgoztam, mint pénzügyi információs rendszer-auditor. Az ötödik évben már volt saját házam, autóm, gitárjaim, anyagilag
stabil voltam.
- Tudták, hogy te a térkép melyik feléről
érkeztél?
- Igen. Az nem igaz, hogy az amerikaiak nem tudják, hol van Magyarország és
mi az a Budapest. Tudják. Sokan a diploma megszerzése után hátizsákkal indulnak útnak három hónap gyakorlatra,
többségük Franciaországba és Magyarországra is eljut. A végeláthatatlan puszta, a
nagybajuszos ember, Mariska és a gulás,
még mindig ezt az imidzset adjuk el, pedig tudják, hogy itt más is van.
- Befogadtak?
- Mindig éreztem, hogy én máshonnan,
más országból, más kultúrából jöttem.
Egyébként nagyon befogadók voltak,
végtelenül segítőkészek, de mindig megtartották a távolságot. Munkában is jóban
voltunk, tanítottak, előléptettek, de olyan,
hogy meghívjanak egy barbekjúra vagy

hétvégére, nem. Annyira nem engedtek közel magukhoz. Rendesek, kedvesek, de barátságba nem nagyon lehet kerülni az ottaniakkal. Rengeteg indiai, ukrán, orosz volt kint, akik magalkották saját kis klikkjeiket, értik egymás kultúráját. Úgy mondanám, elfogadnak, de nem
fogadnak be.
- Magyarokkal, magyar közösségekkel
volt kapcsolatod?
- Nem nagyon, hiszen ők már egy másik generáció, 56-ban mentek ki fiatalon, jóval idősebbek, mint én. Ők sokáig nem jöhettek haza, többségük ezért azt
sem tudja, mi történik itthon. Megállt náluk az idő 1956-ban. Képzeld, még mindig azt kérdezik, hogy van otthon mit enni? Nem nagyon tudtam velük beszélgetni. A Toronto és Detroit közötti útvonalon sok-sok kisváros van, ott él a kivándorolt magyarok többsége. Az egyik településen van egy katolikus temető, benne
sok magyar sírhellyel. Az ‚56-ban kivándorolt magyarok is otthon akarnak meghalni, van aki Magyarországról hozat földet, hogy ha eltemetik majd Kanadában,
akkor a magyar földet szórják a sírjára.
- Te mindig tudtad, mi történik itthon?
- Eleinte nem. 2001-ben még nem voltak
ilyen online dolgok, mint most. Telefonálni is nehézkes volt, egy dollár volt percenként a hívás. Nagy dolog volt, amikor
bejöttek a telefonkártyák, amivel akár 40
percet is beszélhettünk, aztán jött a skype, felgyorsult a kommunikáció és a lehetőségek. Az itthoni híreket is mindig
olvastam, de hallgattam online rádiót és
később néztem a Tisza TV-t is.
- Hiányzott valami itthonról?
- Eleinte semmi, mert nagyon tetszett ez
a másik világ, a zene, az egzotikus ételek. Végigjártam a távol-keleti éttermeket, aztán egyszer csak 6-7 év után beütött, hogy jó lenne hurkát, sportszeletet
enni, málnaszörpöt inni. Na ekkor jöttem
haza először 6 év után, akkor jól felpakoltam a visszaútra mindenféle magyar
finomsággal. Kanadában évente kétszer,
húsvét és karácsony előtt lehetett hozzájutni a lengyel boltokban olyanokhoz,
amik nekem nagyon hiányoztak. Hatalmas konténerekben hozták a szörpöt, csokit, csigatésztát, majonézt. A paprika olyannyira kellett, hogy egy idő után magam
is megpróbáltam a termesztésével, konyhai körülmények között. Le is szüreteltem, no de nem ugyanaz volt mint itthon,
sőt kétszer annyi idő kellett, hogy termést
hozzon.
- Most hogy itthon vagy, onnan hiányzik
valami?
- Hát egy jó sztéket, meg egy igazi házi
készítésű hamburgert megennék.
- Azt tudtad, hogy haza fogsz jönni?
- Nem, és nem is terveztem. Soha nem is
gondoltam rá, semmi nem hiányzott. Olyannyira, hogy az első hat évben haza sem
jöttem, a családom jött ki hozzám látogatóba, utána én mentem, évente hazalátogattam. Amikor Magyarországon voltam,
volt olyan rémálmom, hogy itt ragadtam,

hogy jutok vissza Kanadába? Egyébként
kilenc évig meg sem fordult a fejemben,
hogy hazatérek.
- Mi történt az utolsó két évben, hogy egyre többet járt a fejedben az otthon? Megöregedtél?
- Igen, lehet,hogy az is. Eltelt majd’ tíz
esztendő. Láttam az ottani öregeket,
mindegyik haza akart jönni és itt akart
meghalni, de már nem tudtak. Minden
Kanadába köti őket, a nyugdíjuk, a házuk. Láttam a szenvedésüket, hogy a gyerekeik felnőttek, eljöttek Magyarországra, ők meg maradtak, beragadva Kanadába. Jó döntés volt, hogy hazajöttem, persze anyagilag rosszabb, de lelkileg jobban
vagyok, mint valaha voltam. Azt hiszem,
túl sokáig maradtam, hamarabb kellett
volna visszajönni. De nagyszerű, hogy
visszakaptam a barátaimat és ugyanonnan
folytatjuk, ahol abbahagytuk. Most kétlaki vagyok, Pesten dolgozom, de ide ,Tiszaújvárosba is sokszor jövök.
- Megvan még az elutazós hátizsákod?
- Már nincs, de a hazajövős igen. Egy hatalmas, másfél méter magas bőrönddel
jöttem haza öt évvel ezelőtt, azóta ott áll,
nem csomagoltam újra, nem utaztam sehová.
- Nem is fogsz?
-Kanadába már biztos nem, 11 év alatt bejártam az egészet. Külföld messze van, jó
itthon, jól érzem magam, minden itt van,
ami hiányzott. Van Traubisoda, sportszelet, paprika, amit kint magam próbáltam
termeszteni a lakásban, és itt van a családom, a barátaim és itt értik a viccet. Tudod, kint bárkinek poénkodtam Süsüvel
vagy Mekk Elekkel, egy jó magyar szófordulatot sem lehetett átültetni angolra, hisz nem ismerték a sztorit, nem sült
a poén. Anyagilag megérte, de gyorsan
rájöttem, hogy ez nem számít semmit.
Az persze jó, hogy fogod a bankkártyádat és megveszel mindent, amit csak kigondolsz, de aztán rájössz, hogy ott vagy
még mindig egyedül, igazi barátok nélkül. Külföld az messze van. Sok gyönyörű táj van itt Magyarországon, nem kell
innen elmenni ahhoz, hogy valami szépet
lásson az ember. Egyszer összeszámoltam, hogy túl vagyok száz repülőúton, akkor azt gondoltam, nekem ez elég. Most
itt vagyok és tök jó. Öt éve, hogy hazajöttem, azóta is azt gondolom, hogy jól tettem és most marha jól érzem magam.
- Tudtad, hogy könyv lesz a történetedből?
- Csak akkor gondolkodtam el rajta, amikor mindenki kérdezgette, hogy miért jöttél haza. Gondoltam egyszerűbb lenne leírni, és odaadni annak, akit érdekel, hiszen két percben nem lehet elmesélni 11
évet. Aztán egyszer csak összegyűlt egy
nagyon hosszú lista, amiből persze sok
mindent kihúztam, a maradékból pedig
könyv lett. Megírni csak egy dolog volt,
hiszen az több időt és energiát vett el,
hogy formába öntsem, elfogadja a nyomda, legyen benne grafika, készüljön borító és ami talán a legnehezebb, el kell adni.
- Hol vásárolhatja meg a kanadai történetedet, akit érdekel?
- Tiszaújvárosban a Bölcs Bagoly könyvesboltban már kapható, remélem sokan
olvassák, forgatják majd. Egyelőre 310
példányban jött ki a nyomdából és tervezek könyvbemutatókat is, természetesen
itt Tiszaújvárosban is.
- Ma is sokan útnak indulnak. El valahová, leginkább a jobban boldogulni érzés
reményében. Nekik mit üzennél?
- Azt, hogy menjenek, induljanak útnak,
próbálják ki, szerezzenek tapasztalatot,
bővítsék a tudásukat, gyakorolják a nyelvet. Erre elég három év is, ne hagyják ki!
Ezt üzenem.
berta

8. oldal
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Szelektív begyűjtés
Rendelő főigazgatói állás

Tiszaújváros Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13.)
főigazgatói (magasabb vezető) beosztás
ellátására.
A megbízás időtartama: 5 év
A megbízás kezdő napja: 		
2017. december 28.
Megszűnésének időpontja:
2022. december 27.
A vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése és irányítása. A költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító okiratban foglalt feladatok
ellátásáról, és az intézmény által nyújtott
szolgáltatások ellenőrzéséről.
Az intézmény alkalmazottai felett munkáltatói jogokat gyakorol (a gazdasági
igazgató felett egyéb munkáltatói jogokat). Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval,
a különböző szakmai szervezetekkel, és
intézményekkel.
Pályázati feltételek:
- Orvostudományi vagy egyéb egyetemi
szintű végzettség.
- Mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés.
- Legalább ötéves vezetői gyakorlat.
- Büntetlen előélet.
- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalása.
- Magasabb vezető beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy
a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A betöltendő közalkalmazotti munkakör:
a pályázó legmagasabb iskolai végzettségének megfelelően kerül megállapításra.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a vezetői
pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtását meghatározó 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet,
valamint az egyes egészségügyi dolgozók
és egészségügyben dolgozók illetményvagy bérnövelésének, valamint az ahhoz
kapcsolódó támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló 256/2013.
(VII. 5.) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadóak.
A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettséget igazoló okiratok
közjegyző által hitelesített másolatai,
- részletes szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére
vonatkozó program,
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány (a kérőlap V. mező B, C, D
pontjának megjelölésével),
- nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.
évi CLII. törvény szerint előírt vagyon�nyilatkozat-tételi kötelezettségek vállalásáról,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adata-

inak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
- nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a Képviselő-testületi zárt ülésen
történő tárgyalásáról (igény esetén)
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. október 26.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázat Tiszaújváros Város Önkormányzata Polgármesteréhez
történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a „Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatói
pályázata” szöveget.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálására a pályázati határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésen, 2017. november 30-án kerül
sor.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a 356/2008. (XII.
31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.
Az állás 2017. december 28. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Tiszaújváros Polgármesteri Hivatalának
Titkárságától (06-49/548-010).

Iskoláztatási támogatás
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint
a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 13. §-a alapján eseti jelleggel rendkívüli települési támogatás - az
iskolakezdés terheinek enyhítése céljából
- gyermekvédelmi támogatásként is megállapítható, annak a kiskorú gyermeket
nevelő személynek, vagy nagykorú gyermeknek a részére, ahol az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ös�szegének a 130%-át (37.050 Ft), gyermekét egyedül nevelő személy vagy nagykorú gyermek esetén a 170%-át (48.450 Ft).
Rendkívüli települési támogatás gyermekvédelmi támogatásként a gyermek

nagykorúvá válása után is megállapítható, ha középfokú köznevelési intézmény,
vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul, tanulói-, hallgatói jogviszonyának fennállása idején, de legfeljebb 25. életévének betöltéséig.
A támogatás iránti kérelem benyújtására azon családok/személyek jogosultak, akik gyermekvédelmi támogatásként
rendkívüli települési támogatásban 2017.
évben maximum 3 alkalommal részesültek.
A gyermekvédelmi támogatásként megállapítható rendkívüli települési támogatás
iránti kérelmet formanyomtatványon kell
benyújtani, amely beszerezhető
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége (3580 Tiszaújváros, Bethlen
G. út 7., földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),

- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (3580
Tiszaújváros, Bocskai I. u. 33., keddi és
csütörtöki napokon),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A támogatás megállapításához csatolni
szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat. A kérelmek benyújtása folyamatos.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és
Sport Osztályán (I. em. 111. iroda, 113.
iroda és 115. iroda), vagy postai úton lehetséges (3580, Tiszaújváros, Bethlen G.
út 7.).
Bráz György
polgármester

Értékesítési hirdetmény
A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában álló ingatlanokat:
Ifjúsági tábor (2617/1 hrsz)
Tiszalök, Tábor út 1.
Telek alapterülete: 14.846 m2
Épület alapterülete: 1.182 m2
Üzlet, irodahelyiség vagy tárolás céljára alkalmas ingatlanok:
Galéria Üzletház – 25 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/01
Galéria Üzletház – 29 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/02
Galéria Üzletház – 25 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/03
Galéria Üzletház –16 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/04
Galéria Üzletház – 35 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/05
Galéria Üzletház – 35 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/06
További információk:
Telefonon: 70/333-7721, 49/544-322
Elektronikus úton: tiszaszolg@tszolg.hu

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz

menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató
a 28. héten, 2017. július 26-án (szerdán) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Üveghulladék gyűjtése
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaújváros családi házas övezeteiben (Kertváros, Tiszaszederkény,
Tisza-part városrész) az üveghulladékok házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2017. július 27-én (csütörtökön)
végzi el.
Az üveghulladék a gyűjtés napján 7 óráig bármilyen átlátszó
hulladékgyűjtő zsákban kihelyezhető. A gyűjtőzsákban az ép,
egész sörös-, boros-, pezsgős-, befőttes-, és egyéb öblösüveget lehet gyűjteni.
A zsákban nem helyezhető el
- nem csomagolási üveghulladék – síküveg,
- ablaküveg,
- szélvédőüveg,
- zuhanykabin üveg,
- törött öblösüveg,
mert a szolgáltató ezeket a hulladékokat nem szállítja el!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tanári álláskínálat
A KAZINCZY FERENC REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA /3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 18./
testnevelőtanár munkakör betöltésére állást kínál határozatlan
időre szóló szerződéssel, 6 hónap próbaidő kikötéssel.
Pályázati feltételek:
- tanárképző főiskola – testnevelés szak és földrajz vagy biológia
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet – hatósági erkölcsi bizonyítvány (munkakör
betöltése esetén)
Foglalkoztatás: munkaviszony
A pályázathoz csatolni szükséges:
- szakmai önéletrajz, motivációs levél
- oklevélmásolat
Állásra való jelentkezés lehetősége: Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola Dorony Attiláné igazgató 3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 18. edorony@tujvaros.hu 49/542-190
határideje: 2017. július 31
betöltésének ideje: 2017. augusztus 7.
Dorony Attiláné
igazgató

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken
történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események
bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat,
amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.
Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi
internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/
index.php/szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit
főigazgató
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Dr. Kébel Zsolt

kompenzációs listán
mandátumot szerzett képviselő
2017. július 26-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Hirdetmények/Rendezvény

2017. július 20.

Árverési hirdetmény

Talált kerékpárok
értékesítése

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Jegyzője a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az őrizetében lévő talált tárgyakat, azaz az alábbi kerékpárokat ingó árverésen értékesíti.
Az árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló 1994.
évi LIII. törvény 123 – 129. §-aiban foglalt rendelkezések vonatkoznak.
A megtekintés és árverés helyszíne:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephelye: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E., „C” jelű raktár
A megtekintés ideje: 2017. július 27. csütörtök 13:00 órától
13.30 óráig
Az árverés ideje: 2017. július 27. csütörtök 13:30 órától
Árverésre bocsátott kerékpárok
Sorszám

Becsérték

Licit
küszöb

1.

Bordó színű, női vázas, Csepel
2.000.- Ft
típusú kerékpár

100.- Ft

2.

Csepel típusú, férfi vázas ke3.000.- Ft
rékpár

100.- Ft

3.

Balaton feliratú, női vázas,
4.000.- Ft
metál bordó színű kerékpár

100.- Ft

4.

Narancssárga-fekete
MTB kerékpár

2.000.- Ft

100.- Ft

5.

Sötétkék, SPIRIT feliratú
MTB kerékpár

3.000.- Ft

100.- Ft

6.

Sötétkék színű, Turist feliratú,
2.000.- Ft
női vázas kerékpár

100.- Ft

7.

Bordó színű MTB kerékpár

1.000.- Ft

100.- Ft

8.

Csepel Lady típusú, női vázas,
fehér színű, SD017802 váz- 2.000.- Ft
számú kerékpár

100.- Ft

9.

Sötétkék színű, férfi vázas kerékpár, 90r531624 azonosító- 1.000.- Ft
számú

100.- Ft

10.

Szürke-fekete színű, Trek 8.2
DS Alpha Gold Aluminium
vázas kerékpár

60.000.Ft

1.200.Ft

11.

Kék-szürke színű, női vázas
4.000.- Ft
kerékpár

100.- Ft

12.

Női vázas kerékpár

100.- Ft

Megnevezés

színű

1.000.- Ft

A kerékpárok használtak. A kerékpárokon előárverezési joga
nincs senkinek.
Az árverés során a legtöbbet ajánló árverési vevő a teljes árverési vételárat a megvett kerékpár elárverezését követően azonnal, a helyszínen köteles készpénzben, egyösszegben kifizetni!
Ha nem fizeti ki az árverési vételárat, az árverést tovább kell
folytatni. A fizetést elmulasztó árverező nem vehet tovább részt
az árverésben. Ha a további árverezés során a kerékpárt alacsonyabb áron vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a két ár közötti különbözetet a fizetést elmulasztó köteles azonnal megtéríteni.
A kerékpár tulajdonjoga a teljes vételár kifizetésével száll át az
árverési vevőre.
Felhívom az árverési vevő figyelmét, hogy a megvett kerékpárt
köteles haladéktalanul elszállítani!
Az árverésre kérjük hozza magával személyi igazolványát és
lakcímkártyáját!
dr. Juhos Szabolcs
Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától
másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő
reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon
üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi
a szükséges intézkedéseket.

9. oldal

10. oldal

Tiszagyulaházán eladó rendezett családi ház. Műanyag
ablakok, ajtók, 3-féle fűtési rendszer (villany, gáz, vegyes). Igény szerint teljes berendezéssel együtt.
Irányár: 4,5 millió Ft.
Érdeklődni: 06-30/28-66-937
Megkímélt állapotban lévő, 220 l hasznos beltéri űrtartalommal rendelkező ZANUSSI LEHEL fagyasztóláda eladó. Érd.: 06-70/514-5241
Budapesten, a XV. kerületben kiadó egy 60m2-es, 2 szobás, I. emeleti, téglaépítésű lakás. Érd.: 06-30/687-13-78

A Columbian Tiszai Koromgyártó Kft. (Birla Carbon)
munkatársat keres
Tiszaújváros és vonzáskörzetéből
késztermék-raktári kiszerelő
munkakör betöltésére.
Elvárásaink:
- legalább szakmunkás bizonyítvány
- önállóan és csapatmunkában történő munkavégzés
- jó fizikai terhelhetőség
Előny:
- középfokú végzettség
- szállítmányozási vagy hasonló munkakörben szerzett
szakmai tapasztalat
- targoncavezetői, emelő gépkezelői és teherkötözői tanfolyami képzettségek
A jelentkezők szakmai önéletrajzát az iskolai és egyéb
végzettséget igazoló okiratokkal együtt 2017. 07. 28-ig az
alábbi e-mail címre várjuk:
attila.nagy@adityabirla.com

Hirdetés/Rendezvények

Villanyszerelő
és nehézgépkezelő szakmunka
azonnali munkakezdéssel,
versenyképes fizetéssel.
(A szállást, utazást a cég állja )
Nem helybeliek jelentkezését is várjuk.
Jelentkezés: 06204799542-es telefonszámon,
majd személyesen Törökbálinton
központi irodánkban .

2017. július 20.

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

Sport
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Kajak-kenu

Jabil 1/3 Maraton

Szolnok adott otthont a masters magyar bajnokságnak. A mezőnyben volt a Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület társadalmi elnöke, Rakusz Éva is, aki nem kevesebb mint 4 aranyérmet zsebelt be. 500 méteren egyesben, és párosban Kántor Lászlónéval,
valamint kétszáz méteren egyesben, és mix-váltóban Földházi
Tiborral tudott diadalmaskodni. A rövidebb távon Kántor Lászlónéval még egy ezüst is összejött, így összesen öt éremmel térhetett haza.
Ugyancsak a TVSE színeiben a férfi szabadidős és egyetemista
kategóriában 500 méteren Lőrincz Tibor a harmadik helyet szerezte meg.

A Jabil 1/3 Maraton elnevezésű pénzdíjas utcai futófesztivál jelentette az első igazán sportos programját július 15-én, vasárnap a kilencnapos 19. MOL Petrolkémia
Triatlon Nagyhétnek.
A rendezvénysorozat Jabil-napján, a futóverseny délutáni rajtja előtt meglehetősen komoly eső ijesztett rá a több mint
400 tagú mezőnyre, de a kezdésre elállt
az égi áldás, így ideálisnak nevezhető
időjárás várt a hazai és külföldi sportemberekre, akik azonban később is kaptak a
„jóból”.
A 14 km-es női versenyben a debreceni Gulyás Vera rajt-cél győzelmet aratott. Az ezüstérem a sokszoros magyar
bajnok Staicu Simonának jutott. Az első
hat között két tiszaújvárosi - a negyedik
Pap-Csákvári Judit és a hatodik Sávolyi
Sára - végzett.
A férfiaknál szintén a hajdúsági fővárosból érkezett Ottman Nebil a táv második felében biztosította be első helyét. A
bronzérem a nagyatádi hosszú távú (ironman) triatlon országos bajnokságra készülő tiszaújvárosi Hankó Gábornak jutott, aki klubtársát, Balogh Bencét előzte meg a célba érkezéskor.

Aranygyűjtő Rakusz

Triatlon

Dupláztak a lányok

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub utánpótlás 2-es leány csapata
nyerte meg a Fadd-Domboriban megrendezett váltó országos
bajnokság női abszolút versenyét és természetesen saját korcsoportjuk bajnoki aranyérmét is hazahozták. A 400 méter úszásból, 8 kilométer kerékpározásból és 2 km futásból álló erőpróbán egy-egy ezüst- és bronzérmet is kiérdemeltek a Tisza-partiak.
Eredmények
Női abszolút: 1. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Mátyus Lili, Szegedi Sára, Molnár Sára, edzők: Lehmann Tibor, Fodor Ágnes,
Balogh Bence, Baráth Tamás) 1:10:53 óra, 2. 575 Equilor Team
Újbuda „A” , 1:13:42, 3. 575 Equilor Team Újbuda ”B”, 1:14:07
Utánpótlás 2-es kcs., leányok: 1. Tiszaújvárosi Triatlon Klub
(Mátyus Lili, Szegedi Sára, Molnár Sára, edzők: Lehmann Tibor, Fodor Ágnes, Balogh Bence, Baráth Tamás)
Utánpótlás 1-es kcs., leányok: 2. Tiszaújvárosi Triatlon Klub
(Kovács Anna, Szabolcs Regina, Bóna Kinga)
Utánpótlás 2-es kcs., fiúk: 3. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Sinkó-Uribe Ábel, Berencsi Ádám, Fróna Ákos).

Súlyemelés

11. oldal

Az eső sem volt akadály

Győztes-szavak

Gulyás Vera: - Igazából azért sikerült
ilyen jól a mai futásom, mert nem volt 38
fok, mint 3-4 éve, amikor utoljára jártam

Több mint négyszázan indultak a futófesztiválon.
itt. Többet is edzettem, a felkészülésem is
teljesebb volt.
Ottman Nebil: - Erős edzésnek szántam,
teljes erőből futottam. Kicsit zavaró volt
az eső, de még mindig jobb ez, mint a kánikula. Győzni jöttem, elégedett vagyok
az időeredményemmel is.
A versenyprogramban először szerepelő
2x7 km-es váltót a tiszaújvárosiak válogatott triatlonosai, Lehmann Csongor és
Lehmann Bence, azaz a Lehmann Brothers nyerte meg.
A JABIL 3próba befejező számát is jelentő eseményen 7 és 3,5 km-es egyéni, valamint 4x3,5 km-es váltószámot is meg-

Újvárosi narancs

Aranyos narancsos csapat.
Több mint száz résztvevővel július 8-án rendezték meg a
súlyemelő Narancs Kupát. A Tiszaújvárosi SC versenyzői több
egyéni csúcsot állítottak be, sőt a serdülő korcsoportban Lucz
Levente lett a verseny legeredményesebb versenyzője.
Az egyéni siker mellett a csapatversenyt is megnyerte a tiszaújvárosi gárda, és elhozta a győztesnek járó serleget.
A TSC versenyzőinek egyéni eredményei:
Balázs Zsolt (junior, 69 kg) 53 + 70 = 123 kg
Lucz Levente (serdülő, +85 kg) 100 + 125 = 225 kg
Madarász Péter (junior, 94 kg) 95 + 110 = 205 kg
Réti Márton (serdülő, 85 kg) 63 + 85 = 148 kg
Vadászi József (junior, 62 kg) 70 + 90 = 160 kg

Labdarúgás

Pap marad
Debrecenben

Korábbi többszörös gólkirályunk fia, Pap Zsolt
nyaralásából visszatérve érthető módon korábbi
csapatánál, a DVSC-nél jelentkezett játékra, attól
függetlenül, hogy a TFCT is jelezte, szeretné a soraiban tudni.
A debreceni egyeztetés eredményeként a DVSC javaslatára az
NB III-ba felkerült DEAC nagypályás és NB I-es futsal csapatában fog várhatóan a következő szezonban játszani. Így ahelyett,
hogy a Termálfürdő csapatát erősítené, csak ellenfélként fog
a bajnokságban a tiszaújvárosi arénában pályára lépni. A klub
tiszteletben tartja Zsolt döntését, és kifejezte, ha a játékos meggondolja magát, úgy az egyesület vezetése tárt karokkal fogadja.
És még egy igazolási hír. A múlt évben szerződtetett Ternován
után idén a 18 éves Szalóczy Dávid, vagyis újabb korábbi tiszaújvárosi nevelés kapott hivatásos labdarúgói szerződést az NB
I-es DVTK-nál. A TFCT gratulál Dávidnak és további sok sikert kíván neki.

Újdonság volt a pálya útvonala.

Labdarúgás

hirdettek. A helyszínen szurkolt a szép a
számban rajthoz állt kollégáinak Aczél
Krisztián, a Jabil Circuit Magyarország
Kft. gyárigazgatója is.
Eredmények
14 km, férfi egyéni: 1. Ottman Nebil,
44:36 perc, 2. Gregor László, 45:31, 3.
Hankó Dávid, 45:45, 4. Balogh Bence, 46.04, 5. Nagy Tamás, 47.10, 6. Büki Ádám, 48:13
14 km, női egyéni: 1. Gulyás Vera, 50:53,
2. Staicu Simona, 53:58, 3. Kiss Ágnes,
56:23, 4. Pap-Csákvári Judit, 1:02:00 óra,
5. Nyitrai Katalin, 1:03:19, 6. Sávolyi Sára, 1:04:38.
7 km férfi egyéni: 1. Fábián Norbert,
26:51, 2. 2. Ifj. Sipeki László, 27:28, 3.
Bogáth Levente, 28:00
7 km, női egyéni: 1. Putnóczki Dorka,
27:11, 2. Handa Flóra, 32:12, 3. Szeszákné Stomp Katinka, 35:29
3,5 km, férfi egyéni: 1. Fehér Szabolcs,
13:20, 2. Barta Zoltán, 13:53, 3. Bujtor
Gyula, 15:09
3,5 km, női egyéni: 1. Juhász Janka,
14:49, 2. Bán Petra, 16:26, 3. Dobos Anna, 16:44
2x7 km: 1. Lehmann Brothers, 44:45, 2.
Békéscsabai AC, 50:24, 3. Grét-Ti, 59:57
4x3,5 km: 1. Triatlon Gyerek, 1:02.24, 2.
Triatlon Újonc, 1:08:30, Triatlon Gyerek
II., 1:08:46.
(Részletes eredmények a www.evochip.
hu oldalon)

A végén véreztünk el

A második felkészülési hét zárásaként az NB II-re készülő
KBSC ellen lépett pályára a
TFC Tiszaújváros labdarúgócsapata. A mérkőzésen voltak biztató jelek a játékban,
de még nagyon sok munka
vár a csapat tagjaira a következő négy hétben.
KBSC - Termálfürdő FC Tiszaújváros
3 - 2 (1-0)
Kazincbarcika: 75 néző, Vezette: Beliczky János
Gólok: Engel (11.), Shadi (49.), Menougong (51.) Mikló (82.), Bene (85.)
KBSC: Somodi (Rácz T.) – Szemere (Tóth
Sz.), Fekete (Koval), Heil (Palmes), Süttő
(Lőrincz), Burics (Mikló), Constantinescu, Engel (Bene), Sigér, Kanalos, Csicsek
Tiszaújváros: Herceg (Tóth Cs.) - Nagy P.
(Illés G.), Márton, Fodor, Orosz, Turcsik
(Bussy), Kovács P. (Balogh G.), Nagy R.
(Bucz), Kapacina (Shadi), Lipusz (Somogyi), Nagy D. (George)
A még hiányzó centerposztra próbajátékon résztvevő Kapacina Kevin és George
Menougong is sokat harcolt a Barcika védőivel, de továbbra is keresi a szakvezetés a legjobb megoldást az utolsó igazolás
tekintetében.
Vitelki Zoltán: Utólag azt gondolom,
szerencsésebb lett volna, ha egymás közt
játszunk egy taktikai játékot, amikor meg

A mérkőzés jól szolgálta mindkét csapat felkészülését.
tudom állítani és meg tudunk beszélni mindent. Voltak tanulságai a mérkőzésnek, nem játszottunk jól, de van még
időnk, és biztos vagyok benne, hogy ettől
sokkal jobbak leszünk.
Gerliczki Máté: Az első félidőben dinamikusabb volt a hazai csapat, gyorsabban játszottak, de akkor is szerettünk volna hozzátenni a mérkőzéshez, ez kevésbé
sikerült. A második félidőben több kijött,
aminek örülök. Abszolút szolgálta a felkészülését mindkét csapatnak a találkozó,
jó mérkőzés volt.

Bucz a keretben
Bucz Bence U13-as korában játszott utoljára - 2011-ben - a TFCT színeiben, majd
6 évet töltött a DVSC utánpótlásában és
az édesapja nyomdokán a család legfiatalabb tagjaként került most a felnőtt csapat keretébe. A 19 éves, gyors, technikás
szélső támadó, aki az U17-es utánpótlás
válogatott kerettagja is volt, remélhetőleg
hosszú ideig fogja majd erősíteni a Termálfürdő gárdáját, sok gólt és gólpasszt
is jegyezve.

Nagyhét
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Hajók a tavon
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Édes-bús blues

Nem csak repülni és autózni, hajózni is lehet a rádió távirányítású modellekkel. Erről tettek tanúbizonyságot a 13.
Vörösmarty Kupa versenyzői a Triatlon Nagyhét nyitónapján. A Dísztó megtelt a több mint félszáz versenyző
elektromos- és gőzmeghajtású, valamint vitorlás hajóival.
Aki nem csak nézelődni akart, ki is
próbálhatta a vízen járást, mert a
Borsodi RC Modell Fórum idén is
biztosított egy kis gyakorló hajót,
mellyel bárki tesztelhette hajóskapitányi tehetségét.

A Ripoff Raskolnikov Band blueskoncertje nyitotta meg a KreAktív színpad programjait szombat este. Ripoff Raskolnikov,
bár osztrák származású, ideje jó részét hazánkban tölti. Jól beszél magyarul is,
csakúgy, mint angolul, hiszen ezen a nyelven írja dalait.
Mint mondta, a blues nem mindig szomorú, szinte minden érzelmet ki lehet fejezni a blues segítségével.

Tom Lumen,
a gitáros
Egy szál akusztikus gitárral járja a
világot Tom Lumen, az a miskolci
fiatalember, aki zenekari próbálkozásai után szólókarrierbe kezdett.
Írországtól kezdve Finnországon
át egészen Mexikóig játszott már
sok-sok színpadon. Vasárnap délután nálunk, a triatlon kisszínpadán. Tom Lumen saját dalokat is ír,
de sajátos stílusban szólaltatja meg
sokak kedvenceit Michael Jacksontól
a Dire Straitsig bárkit.

Rablás, váltságdíj
A kis nyuszinak testvére születik, akit elrabol egy róka - így
indult a történet, melyet a Csipetmanó Bábszínház mutatott be
vasárnap délelőtt. A róka a kis nyuszit csak váltságdíj ellenében
akarja visszaadni, az erdei állatok így összefognak, megoldják a
problémát, elkergetik a rókát és visszaszerzik a kis tesót.

Krea(k)tív jazz

Kóboráram a színpadon

A Sajó Jazz Band rendszeres vendége a Triatlon Nagyhétnek. A különleges
formáció csak erre a rendezvényre áll össze ezen a néven, Sajó Tamás dobos
hívására. Idén még különlegesebbé vált a fellépésük, mert bár ismét az elmúlt
száz év jazz muzsikájából szemezgéltek, idén a névadó nem tudott eljönni a
koncertre. A közönség nem csak tradicionális swing, blues és jazz muzsikát
hallhatott, hanem átdolgozásokat is, például több ABBA nóta is felcsendült.

Ismét találkozhattunk a tiszaújvárosi 5 Amper zenekarral a Triatlon Nagyhéten. A fellépés
előtt Lénárt Krisztián a banda énekese nyilatkozott:
Az elmúlt évben mozgalmas volt az életünk. Felléptünk fesztiválokon, szerepeltünk tehetségkutató versenyeken, kisebb-nagyobb sikerekkel. Egyre több a felkérésünk, jól érezzük
magunkat a bőrünkben. Éppen egy éve jelent meg a kislemezünk, folyamatosan írjuk a dalokat és tervezzük, hogy megjelentetünk egy nagylemezt. Nagyon szeretnénk egy klipet is
forgatni, az új dalok valamelyikéhez.

Retró rocky
Pörgős, táncra csábító ritmussal mozgatta meg a közönséget a Dynamite Dudes. Az 1950-es éveket felidéző hangulatot teremtő csapat amerikai rock and rollal szórakoztatta a közönséget. Az együttes ebben a felállásban mindössze fél éve zenél együtt. A tagok
azonban már évek óta jó barátságban vannak egymással és hangszereikkel.

Patkányok
a fedélzeten
Az ír kocsmazenét játszó Paddy And
The Rats újra feltűnt a nagyszínpadon. A
koncert előtt Paddy O’ Reilly és Joey MacOnkay beszélt a zenekar életéről.
Júniusban jelent meg legújabb lemezünk, melynek címe Riot City Outlaws. Két hét alatt rögzítettük Cameron Webb producerrel, aki a
Motörhead korongjaiért is felelt.
Cameron hihetetlen módon
tudott minket motiválni
a jó hangulatú felvételek alatt. Idén kilencéves a banda,
és úgy érezzük,
hogy még jobban
rá kell kapcsolni
szakmailag. Szeretnénk még többet adni a közönségünknek mondta a két zenész.
Fotók: Kelemen Tamás, Tokaji Bettina

Szeretettel köszöntöm és üdvözlöm Önöket a 2017 MOL
ITU Triatlon Világkupán Tiszaújvárosban!
Nagyon boldoggá tesz minket, hogy idén is visszatérhetünk Tiszaújvárosba a Világkupára. Múlt évben ünnepeltük a 20. évfordulóját ennek a szeretett versenynek és ebben az évben még látványosabb eseményünk lesz. Az elmúlt két évtizedben az elbűvölő hangulat és fesztivál, ami a versenyünk köré épült egy kihagyhatatlan állomássá vált mind a sportolók, mind a
szurkolók körében, és idén is a legjobb
sportolókat, jövő lehetséges sztárjait és
természetesen sportszerető embereket
és családjaikat fogja vendégül látni ez a
csodálatos magyar város egy héten keresztül.
Triatlonistáink körében kedvencként
Tisztelt Sportolók, Sportvezetők!
Kedves Tiszaújvárosiak és Vendégek!
A Nemzeti Sportváros, Tiszaújváros és a magam nevében köszöntöm a versenyzőket, az edzőket és a sportvezetőket, a helyieket, a hazai és külföldi vendégeket. Településünk immáron huszonegyedik éve fogadja megszakítás nélkül világkupa futamon
a triatlonsport élvonalába tartozó versenyzőket, tizenkilencedik
éve rendezzük meg a Triatlon Nagyhetet. Tömegsport rendezvények, kulturális, szórakoztató, gasztronómiai programok követik egymást idén is kilenc napon át. Ezt a bő egy hetet koronázza majd meg a világkupa újabb futama. Ünnepelni fog a város,
a triatlonvilág! A kis- és nagy közösségeket építő sport ünnepét
üljük majd. Jogszabályváltozások, az állami elvonások miatt önkormányzatunk anyagi lehetőségei szűkültek 2017-ben. A Triatlon Nagyhét és a világkupa futam támogatásáról azonban nem
mondtunk le, költségvetésünkből és - közösen a MOL Petrolkémiával - a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány révén változatlanul vállaljuk a szükséges források biztosítását. Vállaljuk, mert a tiszaújvárosiak szeretik a sportot, a kultúrát, a közösségi létet. Sze-

emlegetett Tiszaújváros egy tökéletes körítést ad a barátságos és
családias tömegsport rendezvényekkel egész héten minden odalátogatónak. Mindezek mellett a triatlon egy olyan sportág, amely
korhatártól függetlenül elérhető és élvezhető bárki számára.
A tavalyi év győztesei Dmitry Polyanskiy és Renee Tomlin a közönség segítségével a csúcsra kapaszkodhattak fel és idén is biztos vagyok benne, hogy a hétvégénk minden versenyzőnknek lehetőséget fog adni, hogy ismét a közönség hatalmas erejét kihasználva felállhassanak a dobogó legfelső fokára.
Szeretném megköszönni a Magyar Triatlon Szövetségnek, a szervezőbizottságnak, támogatóinknak, önkénteseinknek és magának
a Tiszaújvárosnak, hogy segítik megvalósítani ezt az eseményt!
Üdvözlettel,
Marisol Casado
a Nemzetközi Triatlon Szövetség elnöke
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja
retik a triatlont, a triatlon versenyzőket.
Szeretik a Triatlon Nagyhetet.
Bízom az idei nagyhét és a világkupa sikerében. A versenyzők és a szervezők
felkészültek, minden adott ahhoz, hogy
ismételten világszínvonalú, izgalmas
versenyeket lássunk. Biztos vagyok abban is, hogy ezrek futnak, kerékpároznak, mozognak majd a tömegsport-rendezvényeken, és ezrek lesznek esténként a város főterén is a kulturális, szórakoztató programokon.
Bízom a sikerben, mert a város lakossága számtalanszor bizonyította, hogy jó házigazdája és aktív résztvevője az eseménynek.
A sportolóknak jó, eredményes versenyzést, a közönségnek soksok mozgást, jó szórakozást kívánok!
Bráz György
Tiszaújváros polgármestere
a szervezőbizottság társelnöke

Csaknem ezren nyúlcipőben
A 19. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét hétfői Inno-Comp napján a futás jelentette az újabb, már harmadik tombolaszelvény gyűjtési lehetőséget a sportbarátok számára, akik közül
csaknem ezren, egész pontosan 970-en húztak „nyúlcipőt” és fogadták el a házigazdák invitálását.

Kedves Sportbarátaim!
Tisztelt Triatloncsalád!
A triatlon, amely az olimpiák történetében 2000-ig, Sydney-ig tekint vissza,
mára az egyik legnépszerűbb sportággá vált Magyarországon. A MOB
elnökeként külön öröm számomra,
hogy minden olimpián indult magyar
triatlonversenyző. A kilencvenes években rohamosan terjedtek a triatlonversenyek. Tiszaújváros az elsők között kapcsolódott be a sportág vérkeringésébe, s most, a 21. világkupa alkalmával büszkén mondhatjuk: Magyarország a házigazdája a legrégebbi, folyamatos rendezésű triatlon-világkupának. Fontosnak tartom, hogy minél több nemzetközi sporteseményt rendezzenek Magyarországon, és minél több sportágban megmutassuk a világnak, mire képes ez a kis ország a szervezés és a vendéglátás terén. Az esemény védnökeként gratulálok a szervezőknek ehhez a kitartó munkához! Gratulálok egyben Márkus Gábor, a verseny alapítója örökségének továbbápolásához, aki 1991-ben létrehozta a helyi triatlonklubot és csaknem húsz éven át volt annak elnöke; továbbá elévülhetetlen érdeme, hogy a triatlon-világkupa nemcsak egy nemzetközi sporteseményként, hanem a Triatlon Nagyhétnek elnevezett különleges sport- és kulturális fesztiválként nyújt felejthetetlen élményeket a tiszaújvárosiaknak, s a hozzánk látogatóknak.
A 2017-es Tiszaújvárosi Triatlon Nagyhét és a XXI. ITU Triatlon Világkupa szervezőinek sikeres rendezést, a sportolóknak
eredményes versenyzést, újabb világkupa-pontokat; a szurkolóknak forró nyári hangulatot kívánok!
Kulcsár Krisztián
a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke

A centrumban tekertek

A Hotel Civis Phőnix melletti rajtnál a pár hónapos, szüleik által
babakocsiban tolt kicsinyektől kezdve a szépkorúakig valamennyi
korosztály képviseltette magát. A nap névadó támogatója, az Inno-Comp Kft. munkatársai közül - élükön Torma Péter ügyvezető
igazgatóval - jó néhányan teljesítették a 2 km-es távot. Az összetartozást, a lojalitást szimbolizálandóan, a célba érkezést követően elkészülhetett a közös, nagy csapatkép is, melyen igazán jól mutattak
az egyenmezes Inno-Composok.
A rendező Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói mellett kosara-

Koncentrálva, szabályosan.

Nem lehet elég korán kezdeni.

A közös sportolás öröme.

Különösen nagy szeretettel üdvözlök
Mindenkit a 12. ETU Junior Triatlon
Európa Kupán – ahogyan sokan emlegetik a várost – Tisziben!
A triatlonisták fejében ez a verseny
úgy szerepel, mint akár a húsvét, pici eltérésekkel a dátum tekintetében
mindig az évnek ezen részére esik és
egy tökéletes lehetőség a versenyzés
mellett a közös időtöltésre és szórakozásra egyaránt! Az új “elképesztően gyors” versenyforma, amit pár évvel mutattunk be a selejtező
és döntő számokkal egy nagyon élvezhető és izgalmas versenyzést biztosít a versenyzőknek és szurkolóknak egyaránt. Biztos
vagyok abban, hogy az inspiráló versenynek köszönhetően került be három versenyző a négyfős magyar junior Európa bajnok mix váltó csapatba a Tiszaújvárosi Triatlon Klubból. Mindenkinek eredményes hétvégét, versenyzést és szórakozást kívánok! Szeretném, ha senki nem felejtené el elismerését kifejezni Dr. Márkus Gábor szobra előtt, az ember, aki szenvedélyével, emberségével és elszántságával létrehozta ezt az ikonikus eseményt!
Üdvözlettel,
Renato Bertrandi
az Európai Triatlon Szövetség elnöke

sok, például mind a négy Benőcs-fiú, Tibor az apa, valamint Zoltán, Viktor, és Dávid sem volt rest egy kis kocogásra. Ahogy a fővárosban dolgozó, a Nagyhétre hazalátogató, annak idején Tiszaújvárosnak világ- és Európa-bajnoki címeket hozó klasszis kajakos,
Szonda Kornélia sem a lelátóról figyelte a történéseket, hanem jó
példát mutatva fiataloknak és időseknek egyaránt, ő maga is beállt
a mezőnybe. Ott voltak a pályán „Számít, hogy itt vagy!” mottóval
feliratozott pólójukban a főtámogató MOL Petrolkémia Zrt. dolgozói is, akik teljesítésükért - a nagyhetes tombolaszelvény mellé
- átvehettek egy külön szelvényt is, mellyel további nyereményekben reménykedhetnek.

A Nagyhét keddi T-Forex napján a kerékpározás jelentette a közös sportolási lehetőséget. A Hotel Civis Phőnix melletti nagyparkolóból először az óvodások startoltak el a 250 méteres mini táv
teljesítésére. Ezt követően hosszú percekig gurultak át a rajtkapu
alatt az idősebb nemzedékek képviselői, hogy letekerjenek 5 km-t
a hétvégi nemzetközi versenyek kerékpáros pályáján. A nem kevesebb, mint 1670 tagot számláló bringás „armadában” megtalálhattuk Huff Zsoltot, a névadó főtámogató MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatóját is, aki egy egész lelátót megtöltő MOL-os „sereg”
- kollégái - kíséretében abszolválta az előírt penzumot. Dr. Fülöp György, Tiszaújváros alpolgármestere, a szervezőbizottság önkormányzati összekötője családjával, továbbá a képviselő-testület
több tagjával együtt vett részt aktívan az ezúttal is jó hangulatú közös sportoláson. A célban ezúttal is tombolaszelvény volt a jutalom, mellyel vasárnap este értékes ajándékokat nyerhetnek majd
Fortuna kegyeltjei.

Triatlon

2. oldal

2017. július 20.

Verhetetlen „Törzsfejlődés”

Gyermek - leányok
Rajtszám Név

Egyesület

1.

Dobi Lili

Debreceni Sportcentrum

2.

Kuti Kata Borbála

TEMPO-AQUA Úszó és Triatlon SE

3.

Csontos Dóra

Jogging Plus Szuperinfó Futóklub

4.

Bende Gyöngyvér

Kistarcsai VSRC

5.

Papp Laura

Jogging Plus Szuperinfó Futóklub

6.

Fedor Maja

TEMPO-AQUA Úszó és Triatlon SE

7.

Jánossy Fanni

Debreceni Sportcentrum

8.

Érczy Janka Emma

Mogyi Sportegyesület Baja

9.

Ferencz Janka

Manta Swim Veresegyház Triatlon

10.

Molnár Bea

Dr.Bátorfi-Agria KTK

11.

Gyalog Inez

TEMPO-AQUA Úszó és Triatlon SE

12.

Szabó Viktória

TEMPO-AQUA Úszó és Triatlon SE

13.

Nádas Nóra Romina Megathlon Sportegyesület

14

Szabolcs Regina

15.

Busa Emma Dorka

Kistarcsai VSRC

16.

Deák Boglárka

Martfűi Úszó és Triatlon Klub

17.

Berencsi Lili

Tiszaújvárosi Triatlon Klub

18.

Kollár Blanka

Mogyi Sportegyesület Baja

A Nagyhét második napján a Dísztavon megrendezett evezősverseny jelentett újabb sportolási lehetőséget. A hajóegységek között a „Törzsfejlődés” gárdája a döntőig magabiztosan lapátolt,
ám ott kiélezett csatára kényszerült a „Szállítók” ellenében, de
megvédte címét.

A tömegsportesemények teljesítéséért járó - a szombati futás utáni második tombolaszerzési lehetőséget a 11.30-kor, az előfutamokkal elkezdődött evezősverseny jelentette. A Dísztavon a héttagú lapátos alakulatok - összesen 32 egység nevezett - páros-csatákban döntötték el a
továbbjutás sorsát. A sorsolás szeszélyének betudhatóan már a legjobb
16 között szembe került egymással két, a győzelemre is esélyes hetes,
a címvédő „Törzsfejlődés” és a Szonda Kornélia többszörös világ- és
A fiatalok is lapátot ragadtak.
Európa-bajnok kajakossal erősített „Emlékezetből evezünk” különítmény. Ebből a küzdelemből az előbbiek jutottak tovább, akik ezt követően meg sem álltak a döntőig. A másik ágon a Bán Csaba vezette „Szállítók” vitézkedtek, olyannyira, hogy ők harcolták ki a fináléban való indulás jogát. Az aranycsatában az összeszokott, rutinos, zömében kajakos és kenus tagból álló „Törzsfejlődés” szoros küzdelemben, de maga
mögé utasította a Nagyhét logisztikai csapatából verbuválódott, rendkívül erős, de kormányos poszton kissé bizonytalan „Szállítókat” és újra nyert. A bronzmeccsen a „Lubie Cipki” könnyed győzelmet aratott a
„Fiúk, Lányok és Kőszegi Ákos” elnevezésű alakulattal szemben.
A döntő után közvetlenül megtartott eredményhirdetésen Bráz György
polgármester, a szervezőbizottság társelnöke adta át a sportos ajándékcsomagokat a legjobb evezős egységeknek.

Tiszaújvárosi Triatlon Klub

Gyermek - fiúk
Rajtszám Név

Egyesület

21.

Kovács Gyula

Debreceni Sportcentrum

22.

Baier Kristóf

TEMPO-AQUA Úszó és Triatlon SE

23.

Soós Gergő

Fergeteg Triatlon SE

24.

Márkus Noel

Triatád

25.

Trungel-Nagy Kolos Jogging Plus Szuperinfó FK

26.

Tóth Zalán

Martfűi Úszó és Triatlon Klub

27.

Kárpáti Ákos

Manta Swim Veresegyház

28.

Heiszmann Benedek Ferencvárosi Torna Club

29.

Radics Milán

30.

Papp Norbert

Kistarcsai VSRC

31.

Jankov Milán

Manta Swim Veresegyház

32.

Nagy Richárd

Manta Swim Veresegyház

33.

Szabolcsi Bálint

Tiszaújvárosi Triatlon Klub

34.

Lesták Ármin

Manta Swim Veresegyház

35.

Gut Gábor Zaránd

Debreceni Sportcentrum

36.

Virág Előd

Mogyi Sportegyesület Baja

37.

Csüllög Marcell

Martfűi Úszó és Triatlon Klub

38.

Hóbor Zalán

Kőszegi Triatlon és Úszó Klub

39.

Herr András

Triatád

40.

Hajdu Máté Bendegúz Tiszaújvárosi Triatlon Klub

Összhang hiányában hamar billent a hajó.

Férfiak

Csongrád Idegenforgalmi SE

Serdülő - leányok
RajtNév
szám
41.
Bóna Kinga

Egyesület
Tiszaújvárosi Triatlon Klub

42.

Peszleg Dominika Equilor Team Újbuda

43.

Fricska Anna

Jogging Plus Szuperinfó Futóklub

44.

Kurilla Fanni

Csepel Dolphins SC

45.

Soós Dorka

Százhalombattai VUK SE

46.

Leier Kata Rebeka Csepel Dolphins SC

47.

Molnár Kata

48.

Józsa Bernadett

Kistarcsai VSRC

49.

Rózsa Sarolta

Debreceni Sportcentrum

50.

Hrncsár Lujza

Kistarcsai VSRC

51.

Spanraft Liza

Kőszegi Triatlon és Úszó Klub

52.

Kovács Fruzsina

Csongrád Idegenforgalmi SE

Vágta Triatlon Sportegyesület

53.

Kovács Korinna

Debreceni Sportcentrum

54.

Mándli Zsófia

Ferencvárosi Torna Club

55.

Hóbor Eszter

Kőszegi Triatlon és Úszó Klub

56.

Kovács Anna

Tiszaújvárosi Triatlon Klub

57.

Bartók Zsanett

Románia

Serdülő - fiúk
Rajtszám Név

Egyesület

61.

Szentpétery Patrik

Equilor Team Újbuda

62.

Dobi Gergő

Debreceni Sportcentrum

63.

Molnár Péter

Vágta Triatlon Sportegyesület

64.

Péter Benedek

Debreceni Sportcentrum

65.

Molnár Róbert

Debreceni Sportcentrum

66.

Fodor Sámuel

Kistarcsai VSRC

67.

Vágási Zoltán

Tiszaújvárosi Triatlon Klub

68.

Pápai Balázs

Martfűi Úszó és Triatlon Klub

69.

Farkas Csaba

DABASI SZSE

70.

Bandi Attila

Esztergomi Triatlon Klub SE

71.

Portik Botond

Manta Swim Veresegyház Triatlon

72.

Farkas Zsolt

DABASI SZSE

73.

Miszlai Milán

Esztergomi Triatlon Klub SE

74.

Schwahofer Balázs

Kőszegi Triatlon és Úszó Klub

75.

Petrov Farkas

UTE-Merida

76.

Krajczár Dominik

Esztergomi Triatlon Klub SE

77.

Kondor Dávid

Ferencvárosi Torna Club

78.

Savchenko Oleg

Ukrajna

Nők
Név
Milan Agnew
Anne Struijk
Anna Piskacek
Katja Hufnagl
Pia Hehenwarter
Desirae Ridenour
Holly Henry
Hannah Henry
Karla Seselja
Lucija Petrovic
Celia Merle
Olivia Mathias
Issy Morris
Sophie Alden
Kelemen Dorottya Rebeka
Rojik Dóra
Ferenczi Nikolett
Soós Fanni
Filep Zsanna
Molnár Sára
Szegedi Sára
Tóth Anna
Peszleg Dominika
Hangya Adrienn
Derczbach Dora
Jakab Ilka
Mátyus Lili
Putnóczki Dorka
Ramor Korinna
Nyers Kamilla
Petrov Dorottya
Botka Anikó
Laczkó Szabina
Bukovszki Tünde
Ronnie Zawlik
Noga Gottlieb
Hagar Cohen Kalif
Karen Magnussen
Solveig Løvseth
Klaudia Petters
Marta Sikora
Inês Baptista Pereira
Gabriela Ribeiro
Rita Fardilha
Amber Schlebusch
Shanae Williams
Gizelde Strauss
Tegan Gore
Ashleigh Irvine-Smith
Jayme-Sue Vermaas
Valentina Riasova
Kristina Jesenska
Yuliia Yaroshevska

Ország
AUS
AUT
AUT
AUT
AUT
CAN
CAN
CAN
CRO
CRO
FRA
GBR
GBR
GBR
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
ISR
ISR
ISR
NOR
NOR
POL
POL
POR
POR
POR
RSA
RSA
RSA
RSA
RSA
RSA
RUS
SVK
UKR

Név
Ibrahim Alucin
Callum Mcclusky
Liam Sproule
Philip Pertl
Kilian Höllmüller
Tjebbe Kaindl
Rene Hilber
Lukas Gstaltner
Roland Niemeczek
Markus Gstaltner
Leon Pauger
Javier Martin
Diego Moya
Jan Trutna
Henry Räppo
Kevin Vabaorg
Peeter - Erik Rummo
Johannes Sikk
Cameron Harris
Soós Gergő
Majoros Csaba
Balla Bálint
Tóth Domonkos Bence
Balogh Milán
Mészáros Viktor
Lehmann Csongor
Dévay Zsombor
Sinkó-Uribe Ábel
Fróna Ákos
Kovács Balázs
Arany Attila
Tóth Milán
Tóth Máté
Ferencz Domonkos
Józsa Botond
Vajvoda Máté
Béres Roland
Kovács Márton Soma
Kiss Gergely
Papp Tamás
Oláh Csongor
Ferencz Ábel
Levente Karai
Kanyik András
Torák Levente
Hornyák Döme
Karai Botond
Jankov Máté
Yoav Avigdor
Nitai Mayo
Itamar Shevach Levanon
Yuval Eventom Hadash
Elai Izhak Chaski
Itay Karsenti
Omri Bahat
Timothee Hugnin

Ország
ARG
AUS
AUS
AUT
AUT
AUT
AUT
AUT
AUT
AUT
AUT
CHI
CHI
CZE
EST
EST
EST
EST
GBR
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
ISR
ISR
ISR
ISR
ISR
ISR
ISR
MRI

Ami még hátra van
Július 20., csütörtök
Tiszaújváros nap
9:30 A gyermeknap résztvevőinek köszöntése
10:00 Magyar Vöröskereszt véradás
10:00 Egyszervolt Mesezenekar
10:00 - 16:00 Gyermekrendezvények - játszópark,
kisvonatozás, állatsimogató
17:00 Kelemen Angelika - Benkő Zsolt
18:00 Duatlon váltó
19:00 A versenyzők köszöntése - Városháztér
20:00 Zenevonat Szuperprodukció LGT sztárokkal
Július 21., péntek
Fortrex nap
17:00 Absolut Rock Band
18:00 Futóverseny
18:30 Alexa Country Band
20:00 Intim Torna Illegál
21:30 Új Bojtorján
Július 22., szombat
MB-Barter nap
08:00 Tiszaújvárosi Turista Triatlon
09:00 Lábtenisz
10:00 Streetball
10:00 Tompeti és barátai
11:00 Kézműves ház - agyagozás
12:30 ETU Triatlon Junior Európa Kupa - előfutamok
15:30 ITU Triatlon Világkupa - előfutamok
18:30 Baited (Bazsó Gábor-Potyka Tamás)
20:00 Charlie 70
21:30 Bourbon Street
Július 23., vasárnap
MOL nap
09:00 Utánpótlás Gála - gyermek leány rajt
09:40 Utánpótlás Gála - gyermek fiú rajt
10.20 Utánpótlás Gála - serdülő leány rajt
11:15 Utánpótlás Gála - serdülő fiú rajt
13:00 ETU Triatlon Junior Európa Kupa - női rajt
14:00 ETU Triatlon Junior Európa Kupa - férfi rajt
14:45 Fred-V koncert
15:45 ITU Triatlon Világkupa - női rajt
17:10 ITU Triatlon Világkupa - férfi rajt
19:00 Tombolasorsolás
20:00 Veréb Tamás
20:30 ITU Triatlon Világkupa eredményhirdetés
21:30 Mystery Gang
22:45 A nagyhét zárása
Nagyszínpad
KreAktív Színpad
Esemény/Sportverseny
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Férfiak

Nők
Név
Romina Biagioli
Sophie Malowiecki
Joanne Miller
Tanja Stroschneider
Therese Feuersinger
Daryna Moskalenko
Sara Perez Sala
Ines Santiago
Anna Godoy Contreras
Kaidi Kivioja
Sandra Dodet
Leonie Periault
Emilie Morier
Jeanne Lehair
Margot Garabedian
Justine Guerard
Jenny Manners
Chloe Cook
Michelle Braun
Anabel Knoll
Sophia Saller
Sebők Klaudia
Kovács Zsófia
Fuchs Dóra
Bicsák Flóra
Sárszegi Noémi
Bragmayer Zsanett
Edda Hannesdottir
Lianne Witkin
Sara Papais
Ilaria Zane
Angelica Olmo
Giorgia Priarone
Alessia Orla
Hideko Kikuchi
Vanesa De La Torre
Adriana Barraza
Amalia Isabel Sánchez Albo
Maaike Caelers
Lotte Miller
Marion Kim Mangrobang
Alicja Ulatowska
Aleksandra Sikora
Carlyn Fischer
Vicky Van Der Merwe
Yuliya Golofeeva
Ekaterina Matiukh
Anastasia Abrosimova
Elena Danilova
Eva Skaza
Vida Medic
Estelle Perriard

Ország
ARG
AUS
AUS
AUT
AUT
AZE
ESP
ESP
ESP
EST
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
GBR
GBR
GER
GER
GER
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
ISL
ISR
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
JPN
MEX
MEX
MEX
NED
NOR
PHI
POL
POL
RSA
RSA
RUS
RUS
RUS
RUS
SLO
SRB
SUI

Renee Tomlin

USA

Tamara Gorman
Erin Dolan

USA
USA

Név

Ország

Luciano Taccone

ARG

Yamil Amuch

ARG

Renze Postma

ARU

Jonathan Sammut

AUS

Marcel Walkington

AUS

Matthew Roberts

AUS

Kenji Nener

AUS

Thomas Springer

AUT

Zaur Arkaniya

AZE

Peter Denteneer

BEL

Manoel Messias

BRA

Charles Paquet

CAN

Matthew Sharpe

CAN

Ramon Bustos

CHI

Gaspar Riveros

CHI

Eduardo Londoño Naranjo

COL

Luka Paliska

CRO

Jan Volar

CZE

Juan Jose Andrade Figueroa

ECU

Anthony Pujades

FRA

Raoul Shaw

FRA

Maxime Hueber-Moosbrugger

FRA

Douglas Roberts

GBR

Iestyn Harrett

GBR

Christopher Perham

GBR

Frederic Funk

GER

Lars Pfeifer

GER

Valentin Wernz

GER

Jannik Schaufler

GER

Ian Manthey

GER

Zékány-Nagy Patrik

HUN

Vanek Ákos

HUN

Tóth Tamás

HUN

Tarnai László

HUN

Lehmann Bence

HUN

Dévay Márk

HUN

Czigány András

HUN

Király István

HUN

Bicsák Bence

HUN

Noam Ronen

ISR

Massimo De Ponti

ITA

Alessandro Fabian

ITA

Marco Corrà

ITA

Dario Chitti

ITA

Jonas Schomburg

ITU

Alberto Eugenio Casillas Garcia

LTU

Stefan Zachaeus

LUX

Badr Siwane

MAR

Juan Alejandro Delgado Vallejo

MEX

Fabian Villanueva Moehl

MEX

Menno Koolhaas

NED

Donald Hillebregt

NED

Marco Akershoek

NED

Casper Stornes

NOR

Jørgen Gundersen

NOR

Tayler Reid

NZL

Sylwester Kuster

POL

Vasco Vilaca

POR

Alexandru Diaconu

ROU

Nicolae Seitan

ROU

Dylan Nortje

RSA

Alexander Bryukhankov

RUS

Dmitry Polyanskiy

RUS

Andrey Moiseenko

RUS

Ilya Prasolov

RUS

Andrey Bryukhankov

RUS

Alexey Kalistratov

RUS

Bojan Karanovic

SRB

Florin Salvisberg

SUI

Mohamad Masoo

SYR

Oleksiy Syutkin

UKR

Maksym Anzin

UKR

Dmytro Malyar

UKR

William Huffman

USA

Austin Hindman

USA

Kovács Zsófia kétszer is egy lépcsőfok- Alec Wilimovsky
ra volt a dobogótól, talán idén fellép- Walter Schafer

USA

het rá.

VEN

Luis Miguel Velasquez

USA

3. oldal

Team ITU: hetedszer is Tiszaújvárosban

Az észt Kaidi Kivioja is rajthoz áll Tiszaújvárosban. 			
Nem meglepetés, hogy a Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) 2006-ban elindított Team ITU-programjának Tiszaújváros idén is a része, hiszen eddig
már hét alkalommal fogadtak itt a triatlon szempontjából hátrányos helyzetű, fejlődő nemzetek tehetséges sportolóit.
A dél-afrikai Libby Burrell, az ITU korábbi sportágfejlesztési igazgatója által életre hívott Team ITU projekt
bemutatkozása 2006-ban volt Pekingben. Ennek az első csapatnak tagja volt a jelenlegi világbajnoki címvédő
bermudai Flora Duffy és a londoni olimpia ezüst- érmese, a svéd Lisa Norden is.
A nemzetközi szövetség elsősorban a világkupa versenyeken történő versenyzéshez nyújt segítséget olyan
nemzetek sportolóinak, akik már korábbi kontinentális bajnokságon, kupán, valamint junior, vagy U23-as
korcsoportos versenyeken megmutatták tehetségüket
és birtokában vannak azon fizikai, technikai és pszichi-

Fotó: Schmidt János

kai képességeknek, amelyek képessé teszik őket világkupa-szinten versenyezni, értékes világkupa, később olimpiai kvalifikációs pontokat szerezni.
Az ITU évente 4-6 világkupa versenyen nyújt utazásra, szállásra, étkezésre, edzői tanácsadásra kiterjedő támogatást az adott eseményre kiválogatott versenyzőknek. 2017-ben a kínai Chengdu, a spanyol Madrid, Tiszaújváros, a dél-koreai Tongyeong, a japán Miyazaki és
az ecuadori Salinas világkupa futama szerepel a Team
ITU-programban.
Az ausztrál Mick Delamotte vezette tiszaújvárosi Team
ITU tagjai: Renze Postma (Aruba), Juan José Andrade
Figueroa (Ecuador), Luka Paliska (Horvátország), Mohamad Maso (Szíria), Badr Siwane (Marokkó), Kaidi Kivioja (Észtország), Edda Hanesdottir (Izland). A horvát
és a marokkói sportoló először tagja a Team ITU projektnek. Az arubai és az izlandi triatlonos hazájának első
Team ITU tagja. Tiszaújváros – 2007 óta idén már hetedik alkalommal része a nemzetközi szövetség sportágfejlesztési programjának.

Magyar éremremények
A 19. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét legnagyobb érdeklődéssel várt sportos programjain, az
ITU Világkupán és az ETU Triatlon Junior Európa-kupán 46 nemzet sportolói vetélkednek majd.
Szerencsés esetben akár több magyar éremben is
reménykedhetünk.
- Az 55 tagú, hat magyart számláló női elit verseny szombati sprint távú (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km
futás) előfutamaiban, és minden bizonnyal a vasárnapi,
szintén sprint távú, 30 sportolót felvonultató döntőben
is a címvédő amerikai Renee Tomlin, az oroszok újdonsült Európa-bajnoki bronzérmese, aquatlon világbajnoka, Anastasia Abrosimova, honfitársa, a tavalyi tiszaújvárosi vk-harmadik Elena Danilova viheti majd a prímet kezdte esélylatolgatását Lehmann Tibor, a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnöke, a Nagyhét főrendezője,
a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője. - Nagyon bízom benne, hogy ebben a sorban csatázik majd
kétszeres olimpikonunk, Kovács Zsófia is, aki eddig kétszer volt negyedik nálunk, de odaérhet a legjobbakhoz
Bragmayer Zsanett is. Ami a 78 tagú, 9 magyart is a soraiban tudó férfi elit mezőnyt illeti, ott is szép számban van a dobogóra jelentkező versenyző. Elég csak az
orosz Dmitry Polyanskyt említenem, aki 2009-ben és
tavaly is nyerni tudott a világkupánkon. Ebbe a kategóriába tartozik a svájci Florin Salvisberg, 2013 tiszaújvárosi
győztese, továbbá az elmúlt két év junior világbajnokai,
az amerikai Austin Hindman és a brazil Manoel Messias.
A hosszú sérülése után egyre jobb formába kerülő első
magyar világkupa-győztesünk, Vanek Ákos is okozhat
meglepetést, csakúgy, mint, a tavalyi vk-harmadik olimpikonunk, Tóth Tamás, továbbá az olasz Alessandro Fabian, a francia Anthony Pujades és az orosz Alexander
Brukhankov,, akik többször voltak már pódiumon világ- és Európa-kupákon. A két héttel ezelőtt Tartuban
megrendezett Európa-kupa futam első helyezettje, a német Valentin Wernz szintén ott lehet a top 5 környékén.
Amennyiben úgy alakul a verseny, hogy U23-as világbajnoki bronzérmesünk, Bicsák Bence az első bolyban
kerékpározhat, bármi, akár óriási magyar siker is lehet!
Legnagyobb sajnálatunkra bokasérülése miatt le kellett
mondania az indulást harmadik olimpikonunknak, a riói
játékok 20. helyezettjének, ifj. Faldum Gábornak, pedig
neki a 2015-ös bronz és a tavalyi ezüst után akár az arany

A Lehmann-fivérek közül Bence első világkupájára, Csongor pedig a junior EK dobogójára készül.
is összejöhetett volna a földkerekségen egyedülálló módon megszakítás nélkül 21. alkalommal megrendezendő
tiszaújvárosi világkupánkon. Negyedik olimpikonunk,
a nemrégiben anyai örömök elé nézett aquatlon világbajnokunk, mix-váltó vb-bronzérmesünk, Vanek Margit
ezúttal is ellátogat kedvenc versenyére, ahol 2014-ben
ezüstérmes volt, ám ezúttal szurkolóként segíti társait.
Közel félszáz magyar a junioroknál
Az ausztrál, chilei, dél-afrikai és kanadai versenyzőket is
soriban tudó nyílt, 12. ETU Triatlon Junior Európa-kupa szupersprint távú (500 m úszás, 12 km kerékpározás,
3,2 km futás) selejtezőit 53 nő és 82 férfi kezdheti majd
meg szombaton, a városi Dísztóban. A hazai pálya kínálta előnyöket összesen 48 magyar fiatal használja ki, akik
számára ez a viadal remek nemzetközi rutinszerzési lehetőséget jelent. Ezen az erőpróbán is 30 fős finálékat
rendeznek vasárnap.
- A junioroknál két hazai versenyzőnk, az egyaránt
a kitzbüheli junior Európa-bajnokságon aranyérmes
mix-váltót erősítő Putnóczki Dorka és Lehmann Csongor egyértelműen éremesélyes, ugyanúgy, mint a két tavalyi első, a szintén mix-váltó Eb-győztes Soós Gergő, valamint Bukovszki Tünde - folytatta Lehmann Tibor. - A tavalyi tiszaújvárosi ifjúsági Európa-bajnokságon ezüstérmes magyar csapatot erősítő Soós Fanni és
Dévay Zsombor szintén beleszólhat a versenyek végkimenetelébe. A legtöbb borsot a kiválóan futó britek,
portugálok, a mindig erős oroszok törhetik a mieink orra alá. Összességében azt gondolom, hogy az előttünk
álló hétvégén a sportbarátoknak ezúttal is érdemes lesz
kilátogatni versenypályáink mellé, melyeket kivétel nélkül a város központjában jelöltünk ki.
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Magyar Utánpótlás Gála
A tiszaújvárosi 19. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét kilencedik napján, július 23-án,
vasárnap rendezik meg a Magyar Utánpótlás Gálát az ország legjobb gyermek és serdülő korosztályos versenyzői számára. A versenyre korcsoportonként és nemenként a 1616 legjobb hazai triatlon ranglista-helyezéssel
bíró sportoló kapott meghívást. A házigazda
Tiszaújvárosi Triatlon Klubot hét versenyző
képviseli a fiatalok futamaiban. Az első rajt,
a gyermek lányoké, 9 órakor lesz, majd 9.40től a gyermek fiúk, 10.20-tól a serdülő lányok
és 11.15-től pedig a serdülő fiúk kezdik meg a
versenyt az ITU Triatlon Világkupa pályáján,
annak díszletei között.
A gyermek korcsoportos indulókra 250 méteres úszás, 7,5 km kerékpározás és 2,4 km futás vár, míg a serdülőknek 500 méter úszást,
12,5 km kerékpározást és 3,6 km futást kell
teljesíteniük.

Forgalomkorlátozások, útlezárások
Tisztelt Városlakók!
A tiszaújvárosi 19. Triatlon Nagyhét ideje alatt az idén is számítani kell időszakos útlezárásokra és
parkolási korlátozásokra, amelyhez ezúton is kérjük szíves megértésüket és támogatásukat!
A Szent István úton található Tisza ABC melletti nagy parkolót 2017. július 14-én, pénteken 8 órától 2017. július 24-én, hétfőn 22 óráig nem tudják igénybe venni az autósok, hiszen ott alakítják ki
és működtetik a Játszóházat.
A versenyközpont építése miatt a Bethlen Gábor út zsákutcává alakul a Bartók Béla út és a piac bejárata közötti szakaszon előreláthatólag az alábbi időpontokban: 2017. július 19-20-án (szerdán-csütörtökön) 7 és 16 óra között, valamint az elbontásnál július 25-én (kedd) 7 és 16 óra között. A lehetőségekhez képest a korlátozások rövidülhetnek. Ezen időszakokon túl a Bethlen Gábor úton 3,8m-es
magasságkorlátozás lép életbe július 19. (szerda) 16 óra és július 25. (kedd) 16 óra között.
Július 22-én, szombaton a program a 21. ITU Triatlon Világkupa és az ETU Triatlon Junior Európa-kupa selejtezőivel folytatódik. Ezen a napon a kerékpárpálya a Kazinczy Ferenc út (Építők útja
és Rózsa út közötti rövid szakasz) - Bethlen Gábor út – Lévay József út – Szent István út – Örösi út
(Kesznyéten irányába) útvonalon halad, a futópálya a Kazinczy Ferenc út – Bartók Béla út – Ifjúsági Park – Bethlen Gábor út érintésével. Útlezárásokra 12:30 és 18:30 között kell számítani, amit idő-

legesen feloldunk várhatóan 14 és 15 óra között. Folyamatos áthaladás biztosított a gépkocsik részére a kertváros két része között a Margit-sétányon a verseny teljes időtartama alatt. Parkolási tilalom lép életbe 12 órától egészen 18 óráig a Kazinczy Ferenc úton (Építők útja és Rózsa út közötti rövid szakasz), a Bethlen Gábor úton és a Szent István úton (a Lévay József út és a Templom út
közötti szakaszon).
Július 23-án, vasárnap a Magyar Utánpótlás Gála, az ETU Triatlon Junior Európa-kupa, majd a 21.
ITU Triatlon Világkupa döntőit láthatják az érdeklődők. Ezen a napon a kerékpáros- és futópályát
a Bethlen Gábor út – Lévay József út (Bethlen Gábor út és Zita út közötti 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 Dísztó felé eső két sávot veszi igénybe, a másik két sávon rendőri irányítás mellett folyamatosan 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).
Amennyiben a parkolási tilalom ellenére a versenypályán gépjármű marad, azt a tilalom kezdetének idejétől a legközelebbi parkolóba szállítjuk el. Mivel ez komoly terhet jelent a rendezők részére,
együttműködésükre az idei évben is feltétlenül számítunk!
Megértésükben bízva, tisztelettel:
Lehmann Tibor főrendező, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnöke
Márkus Balázs, a Szervező Bizottság társelnöke

