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Tiszaújváros hetilapja

Triatlon Nagyhét

Összefogásból, rendezésből jeles
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XXXV. évfolyam, 30. szám

Norvégiában a Gimnasztráda

A hullámok ritmusa

Magyarországot képviselik.

A világkupa első 20-20 helyezettje így köszönt el Tiszaújvárostól.
Tizenkilencedik alkalommal
sportolhattak, szurkolhattak,
szórakozhattak Tiszaújvárosban a Triatlon Nagyhét helyi,
valamint a városba látogató
hazai és külföldi vendégei.
Az összefogásnak, a szervezők kiemelkedő munkájának köszönhetően nagy sikert aratott a július 15-23. közötti rendezvénysorozat, melyet a szép magyar eredmények csak fokoztak. Nem meglepetés,
hogy 2018-ban készülhetünk egy újabb
jubileumra, a 20. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhétre.
- Abban a szerencsés helyzetben vagyok,
hogy valamennyi világkupán és nagyhéten ott voltam, közreműködője lehettem - mondta Bráz György polgármester, a szervezőbizottság társelnöke. - Az
idei nagyhetes előkészületek során végig olyan érzésem volt, mintha az eddiginél is gördülékenyebben mennének a dolgok. Az, hogy meglátogatta az eseményt
például a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, a nemzetközi és magyar szövetségek vezető képviselői, a névadó főszponzor, a MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója, Huff Zsolt folyamatosan, az első pillanattól fogva jelen volt, mind-mind megerősített ebben. Ennek a nagy összefogásnak lett a végeredménye egy újabb kiváló
rendezvény, óriási magyar sikerekkel. Az
említetteken és a szervezőkön kívül külön köszönet jár a vendégszerető tiszaúj-

városi közönségnek, akik végig kitartottak és buzdították a versenyzőket, akik
ezúttal is szép, rendezett városba érkezhettek. A biztonság, a higiénia érdekében
is komoly intézkedéseket tettünk, hiszen
ez egy nyitott rendezvény. Összességében elmondható, hogy mindenki nagyon
jól végezte a dolgát. Ami pedig a folytatást illeti, egy biztos: az önkormányzaton ez nem fog múlni, és a MOL Petrolkémia Zrt.-re is számíthatunk! Szerencsére a szervezőbizottság tagjai idén is megtalálták azokat a partnereket, akikkel közösen megteremtettük az anyagi feltételeket. Ezzel jövőre sem lesz gond.
- Minden évben változtatunk, próbálunk
korszerűbbek lenni, igazodva a nemzetközi trendekhez, nem volt ez másként idén sem - fogalmazott Lehmann Tibor főrendező. - A verseny lebonyolítása, technikai háttere rendben van, a programok változatosságán lehet még finomítani. A triatlonon keresztül mutatjuk be a
várost. A Sport2 történelminek nevezhető első élő közvetítése során közel 3 órán
keresztül foglaltuk le a nézőket, akik több
ismétlésben is visszanézhetik majd az itteni történéseket. Ezen a héten csütörtökön az m4 csatorna egyórás összefoglalót
ad a tiszaújvárosi eseményekről. A Nemzetközi Triatlon Szövetség és az Európai
Triatlon Szövetség jelenlévő képviselői
is észrevették törekvéseinket és üdvözölték ezen tevékenységünket, melyhez ko-

moly fejlesztéseket valósítottunk meg. A
beruházásban az önkormányzat is segített. Ezt a fejlesztést nem állítjuk le, továbbra is szeretnénk haladni a korral.
Ami pedig sportolóink kiváló szereplését
illeti, ismét bizonyítottuk, hogy a magyar
triatlonsport jó úton jár. Különösen büszkék lehetünk arra, hogy ennek a fejlődési pályának a Tiszaújvárosi Triatlon Klub
a zászlóshajója.
- A kilencnapos „menetelés” feladja a
leckét mindenkinek a csapatból - hangsúlyozta Márkus Balázs, a szervezőbizottság társelnöke. - Szerencsére van egy
úgynevezett „kemény mag”, akikre hos�szú évek óta mindig számíthatunk. Komoly csapatmunkára van szükség ahhoz,
hogy minden rendben legyen, reszortosainknak (úszó-, kerékpáros-, futópálya vezetők, frissítés, transzfer, szállás, stb.) nagyon sok helyre kell figyelniük, ráadásul
az időjárás is okozhat némi gondot, mint
ahogy tette azt a nyitó- és zárónapon is.
Az sem elhanyagolható, hogy a hétvégi
versenyeken hosszú órákon át a tűző napon kell helytállni, rendezőként, versenybíróként, garantálva a zökkenőmentes lebonyolítást. Mindenkinek külön-külön jár
egy hatalmas vállveregetés! Valamennyiünk nevében szeretnék köszönetet mondani a Tisza Média Kft. munkatársainak
is az egész heti kiemelkedő munkáért, az
élő közvetítés hatékony támogatásáért!

A Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) 3rd World
Gym for Life Challenge néven július 25-30. között
rendezi meg Norvégiában nemzetközi versenyét,
melyen a világ legjobb gimnasztráda csapatai mérhetik össze tudásukat.
Idén 23 ország 2076 gimnasztrádásának 88 produkciója nevezett a világbajnokságra, Magyarországot a Tiszaújvárosi Gimnasztráda csapata képviseli a nagycsoportos (21 fő feletti) torna
és tánc kategóriában.
A szakmai zsűri döntése alapján arany-, ezüst- és bronzminősítést lehet szerezni. A szervezők lehetőséget adtak arra is, hogy
a verseny mellett bemutatókat is tartsanak a csapatok. A mieink
élnek ezzel a lehetőséggel.
Az első ilyen rendezvényt egyébként 2009-ben Ausztriában rendezték meg, melyre ugyancsak kiutazott csapatunk, és három
ezüst- és két bronzminősítéssel tért haza.
Haisz Vanda szakágvezetőtől néhány érdekességet is megtudtunk. Például, hogy az eseményt a norvég király nyitja meg, a
résztvevőket pedig egy különleges faluban szállásolják el. A verseny mottója: Rhythm of the waves, azaz A hullámok ritmusa.
A Tiszaújvárosi Gimnasztráda lapzártánk után, szerdán mutatta
be versenyprogramját, s ma tartja az említett városi bemutatót.

Szégyenfolt

Hasadt a pad!

Hasadt a pad! Aligha jószántából. Azt sem feltételezzük, hogy
Mari vagy Joli néni mérte fel rosszul a néhány nappal korábban
felújított ülőalkalmatosság teherbírását. Sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy vandálok kötöttek bele a már nem élő
fába. Amely pihenést nyújtana az arra járóknak. De nem teheti. Tönkre tették.

Sokféle
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Veszélyeztették a közlekedés biztonságát

Tuskóság az úton

A rendőrök hamar elfogták
azt a két fiatal fiút, akik a 35ös számú főúton Tiszaújvárosból Sajószöged felé gyalogolva több közúti jelzőtáblát is kiszedtek a helyükről,
majd azokat az út közepére
dobták.
A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
egy 19 éves és egy 18 éves sajószögedi fiatalemberrel szemben.
A gyanúsítottak 2017. július 18-án 23 óra
50 perc körül gyalog indultak haza Tiszaújvárosból Sajószögedre. Útközben egyikük egy kukát szakított le a helyéről és
azt a főút közepére dobta, majd így tett
több közúti jelzőtáblával is. Végül a két
fiú egy útkanyarulatban kihelyezett betontuskós terelőtáblát emelt az útra.

Ezzel kezdődött a tuskóság.
A bejelentést követően a rendőrjárőrök
azonosították, Sajószögeden elfogták,
majd előállították őket a Tiszaújvárosi

Környékünkön terjesztettek

Őrizetben a dílerek
Eddig öt főt hallgattak ki a rendőrök gyanúsítottként, akik a
megalapozott gyanú szerint kábítószert állítottak elő és adtak el
a helyi fiataloknak.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást
két nővel és három férfival szemben. A sajóhídvégi és kesznyéteni gyanúsítottak 2017. július 24-én történt elfogásukat megelőzően Tiszaújváros vonzáskörzetében több személy részére
értékesítettek bűnszövetségben új pszichoaktív anyagot.
A rendőrök az öt gyanúsított közül egy nőt és két férfit bűnügyi
őrizetbe vettek és előzetes letartóztatásukat indítványozták.
Az ügyben további gyanúsítotti kihallgatások várhatók.
(Forrás: police.hu)

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.

Szerencse
Ezzel a rejtvénnyel véget ér júliusi sorozatunk. A megfejtéseket augusztus
2-ig egyben várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai úton
a 3580 Tiszaújváros, Szent István út
16. címre.

Rendőrkapitányságra, ahol beismerő vallomást tettek.
(Forrás: police.hu)

Új telefonszámok
az Ezüsthídban

Megváltoztak az „Ezüsthíd” Gondozóház telefonszámai.
A 49/340-939-es és a 49/341-691-es telefonszámok megszűntek.
Az új számok:
„Ezüsthíd” Gondozóház porta: 49/548-260
Intézményvezető-helyettes: 49/548-338
„Ezüsthíd” Gondozóház nővérszoba: 49/548-260

A Krónika elérhetőségei:

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

2017. július 27.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot július 30-ig (vasárnapig)
a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341050), majd július 31-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) 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

Masinafesztivál
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. augusztus 5-én (szombaton) 10 órai kezdettel rendezi meg Masinafesztivál elnevezésű rendezvényét, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár.
A rendezvény programja: megnyitó: 10 órakor, egész nap hagyományos ételek főzése, kóstolgatása, ingyenes vidámpark.
Hagyományos ételek főzésére jelentkezőket várunk 2017.
augusztus 2-ig. Jelentkezni lehet a 70/398-1133-as telefonszámon, illetve személyesen a Tiszaújváros, Rákóczi utca 81.
szám alatt.
Rendezvény helyszíne: Tiszaújváros-Tiszaszederkény, Rákóczi utca végén lévő futballpálya.
Farkas Sándor
elnök

Egyházi hírek
Római katolikus
Júliusban hétköznap nem lesznek misék, szombaton 18:00
órakor, vasárnap 11:00 órakor lesz a szentmise templomunkban. A plébániairoda nyitvatartása júliusban SZÜNETEL. Temetés intézésekor a temetkezési vállalkozónál a plébános telefonszáma elérhető.

Református
Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 és Tiszaújvárosban 11:00
órától lesz istentisztelet.

Görögkatolikus
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. Előző este 17:00 esti istentisztelet, vasárnap 10:00 reggeli
istentisztelet, 11:00 ünnepi Szent Liturgia.
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
2.500 Ft.
Mély fájdalom tudatjuk mindazokkal,
akik tisztelték és szerették, hogy

Jászkai József

életének 56. évében elhunyt.
Temetése 2017. július 28-án (péntek), 12.30 órakor lesz
Sajószögeden a Városi Temetőben.
A gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk

Császár Ferenc
halálának 2. évfordulójára. Emléke
örökké szívünkben él.
A gyászoló család
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.
l Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Önkormányzata l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi
Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Russmedia Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Russmedia Kft. Debrecen l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133

2017. július 27.

Főként egészségügyi festések

Nyári felújítások

Egészségügyi festés a kulturális központban.
Két fronton zajlanak intézményi felújítási munkálatok, melyeket a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (TIK) végeztet. Az egyik a tényleges felújítás, a másik a szokásos egészségügyi
festés.
- Az „Ezüsthíd” Gondozóházban, az egyes lépcsőházban a vizesblokkok felújítása és festések történnek - mondta Kósa-Tóth
Zoltán, a TIK igazgatója. - Várhatóan augusztus 21-ig ezek befejeződnek, és ezután a hármas lépcsőházban folytatódik a munka, ott remélhetőleg szeptember 18-ig tartanak a munkálatok.
Idén a költségvetési elvonások miatt nincsenek nagyobb felújítások, csak a gondozóházban, ahol volt egy átalakítási munkafolyamat, most pedig a már említett felújítás a régebbi egységben.
Ezek összköltsége közel 150 millió forint.
- A másik szegmens, az egészségügyi festések kivitelezése folyamatosan zajlik - mondta Kósa-Tóth Zoltán. - Jelenleg a Derkovits Kulturális Központban tartanak a munkálatok, még hátra vannak az óvodák, illetve a két állami általános iskola konyhájának festése.
Az egészségügyi festések a várakozások szerint augusztus 18-ig
mindenhol befejeződnek.
borza

Aktuális
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Településtisztaság, közterület-használat

Bírságolhatják az ingatlantulajdonosokat

Augusztus elsején lép hatályba a közterületek használatáról és a településtisztaságról
szóló új önkormányzati rendelet. Ennek legfontosabb újdonsága, hogy kitér a magántulajdonú ingatlanok tisztántartásával kapcsolatos kötelezettségekre is.
Az elhanyagolt, gazos, rendezetlen ingatlanok a város arculatát rontva visszatérő
problémát jelentenek. A magasra nőtt növényzet búvóhelyül szolgál a rágcsálóknak, ezáltal bosszúságot okoz a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak. Az allergiás betegek életkörülményeinek javítása
érdekében a parlagfű mellett más gyomnövények irtásáról is szükséges gondoskodni. Ez a probléma tette indokolttá,
hogy a településtisztaság körébe tartozó
szabályokat megsértő magatartások közigazgatási bírsággal szankcionálhatók legyenek. Erről eddig egyetlen önkormányzati rendelet sem tartalmazott szabályokat, ugyanakkor külön rendelet megalkotása sem volt indokolt, mert a szabályok
köre viszonylag szűk. Mivel a közterületek használatának rendjéről szóló hatályos önkormányzati rendelet tartalmaz

Az ingatlan tulajdonosa köteles rendszeresen levágni a gyomnövényeket.
olyan magatartási szabályokat, melyek
megszegése esetén kiszabható közigazgatási bírság, ezért a rendeletet - a közterület-használat eddigi szabályainak megtartása mellett - a környezet-egészségügy
szabályozás körével bővítette a képviselő- testület.
A rendelet értelmében az ingatlan birtokosa köteles az ingatlanán a gyomnö-

Hat tonna veszélyes anyag

Szigorúbb ellenőrzés,
kevesebb hulladék

A parlagfűről magasabb szintű jogszabály - kormányrendelet - rendelkezik.

vényzetet rendszeresen levágni, az ingatlanát tisztán tartani. Amennyiben ennek a
kötelezettségének nem tesz eleget, 8 napos határidő kitűzésével értesítés kap, ennek eredménytelenségét követően pedig közigazgatási bírság szabható ki. Ennek mértéke természetes személy esetében 200 ezer forintig, jogi személy és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet
esetén 2 millió forintig terjedhet.
A rendeletben a parlagfű nincs nevesítve, mert arról magasabb szintű jogszabály rendelkezik. A kormányrendelet szerint belterületen az önkormányzat jegyzője, külterületen a terület fekvése szerint
illetékes megyei kormányhivatal növényés talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala rendeli el a közérdekű védekezést.
A jogosulatlan közterület-használat miatti szankciók is bővültek. A rendelet értelmében, aki megállapodás megkötése nélkül használja a közterületet, a jogosulatlan közterület-használat idejére az elmaradt közterület-használati díj kétszeresét
köteles megfizetni, míg eddig csak az elmaradt díjat kellett befizetni.
F.L.

Halászléfőző fesztivál

Szigeti előkészületek

Az akciók során csak a veszélyes hulladékot veszik át.
Vélhetően a nyári időszaknak, illetve a szigorúbb
ellenőrzésnek „köszönhetően” a szokásosnál kevesebb - 6,4 tonna - veszélyes hulladék gyűlt össze az
önkormányzat és az ECOMISSIO Kft. legutóbbi
közös begyűjtési akciója során.
Az elmúlt időszakban sok nem veszélyesnek minősülő hulladéktól is az akció alkalmával igyekeztek megszabadulni egyesek, és előszeretettel keresték fel nem tiszaújvárosi lakosok is a
begyűjtési pontokat. Márpedig az ártalmatlanítás, megsemmisítés költségét Tiszaújváros önkormányzata fizeti. (Az ECOMISSIO Kft. ugyanakkor évente 1-1 millió forinttal járul hozzá a
„Zöldülő Tiszaújváros” programhoz.)
Az említett két kritériumot most szigorúbban ellenőrizték, részben ennek tulajdonítható, hogy „mindössze” 6.398 kg veszélyes
hulladék gyűlt össze a négy nap alatt, szemben az első negyedévi 16 tonnával.
Ennek túlnyomó többségét három hulladékféleség adta. Az
elektronikai berendezések 2.510, az autógumik 1.530, a festékek és göngyölegeik 1.020 kg-ot nyomtak.
Fáradt motorolajból 600, háztartási olajból, zsiradékból 240,
háztartási vegyszerekből, azok csomagolásaiból 154, növényvédő szerekből 110, míg elemből, akkumulátorból 104 kilogrammnyi gyűlt össze. A fénycsövek 80, a kozmetikumok 50 kilogrammal „járultak hozzá” az összmennyiséghez.
f.l.

A védelmi szervek, a programok felelősei, a résztvevő intézmények, gazdasági társaságok hetek óta folyamatosan egyeztetnek a Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztiválról.
Hetente tartanak helyszíni
bejárást, terepszemlét, hogy
augusztus 5-ére, a kulturális, gasztronómiai rendezvény
napjára minden kész legyen.
A Tisza szigetet havi rendszerességgel
egész évben gondozza a Városgazda Kft.,
most a rendezvény előtt a szokásos 15
ezer négyzetméteres területhez hozzájön
még 30 ezer négyzetméter, amit folyamatosan kell gondozniuk, rendbe tenniük.
A vízparti fákig feltöltötték a színpad melletti területet.

Sok vendégre számítanak.

Hetekkel ezelőtt elkezdték a gyomirtást, a
kaszálást és a fűnyírást, de a fák gallyazását is végzik, hiszen vannak olyan programhelyszínek, ahová benőttek a bokrok,
faágak. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság munkatársai teljes gőzzel
dolgoznak a hatalmas területen, a cég műszaki vezetőjét Krajnyák Lászlót kérdeztük az aktuális részletekről.
- A színpad mellett mintegy 1300 négyzetméternyi területet feltöltöttük 40-50
centire, egészen a vízparti fákig, a felső
rétegre pedig zúzalékkövet terítettünk,
így egy szép, egyenletes felületet kaptunk - mondta. - A füves területet is folyamatosan gondozzuk, gyommentesítünk a padkák mentén, illetve ahol szükséges, a játszóhelyszíneknél is rendezzük

a füves területet. A légi kémiai szúnyogirtás is megtörtént már, de lesz egy újabb,
egy földi melegködös is, néhány nappal a
fesztivál előtt. A Tisza szigeten 12 mobil
vécé lesz, illetve 15 darab biovécé, a fasor mentén pedig a biciklivel érkezőknek
egy 200 férőhelyes kerékpártárolót helyezünk ki, parkolni pedig a szokott területeken lehet majd. Az ÉRV Zrt. 1600 liter
zacskós vizet biztosít a rendezvény napján, mi pedig kiépítettünk már egy vízvételi lehetőséget, de lesz két egy köbméteres pvc víztartály is, melyeket folyamatosan töltünk fel ivóvízzel. Természetesen áramvételi lehetőség is lesz a szigeten, mint mindig.
berta
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Zenevonat

Lokomotív GT és valami más

Egy évvel és egy nappal Somló Tamás halála
után LGT-dalok csendültek fel a Triatlon Nagyhét nagyszínpadán. Az Abrakazabra zenekar,
kiegészülve a legendás együttes tagjával, Karácsony Jánossal elevenítette fel a Lokomotív
GT legnagyobb slágereit.
Vele, Karácsony Jánossal beszélgettünk.
- Az Abrakazabra nevű zenekart, talán nem kell
bemutatni. Sok-sok éve ismert és kevésbé ismert
előadókat kísérnek. Sok mindenki megfordult
már náluk, Somló Tomi, aztán jöttem én, aztán a
Solti Jancsi. Mi mást csinálhatnék én, mint pél-

dául, hogy saját dalokat éneklek, és bevallom,
nekem nagyon tetszik ez a dolog. Szeretném
hangsúlyozni, hogy ez „csak egy műsor”, ahol
különböző kollégákkal és fellépőkkel együtt
énekeljük ezeket az ismert dalokat.
- Tegnap volt egy éve, hogy elhunyt Somló Tamás, ad-e ilyenkor ez valami plusz töltetet,
mondanivalót a koncertnek?
- Én azt gondolom, hogy a koncertnek nincs
semmi köze ehhez, mert ez nem erről szól.
Show must go on! Gurul tovább az élet velünk
és mindenkivel. Nyilvánvaló, hogy a szeretett

Kicsik, nagyok , szülők és gyerekeik egyaránt ismerik a nótákat.
hallottaink és hozzátartozóink, barátaink, kol- - Nagyon kellemes érzés, megdobogtatja a szílégáink elvesztése rányomja bélyegét a hétköz- vemet. Igazából az a pozitívum benne, hogy a
napjainkra. De szeretném hangsúlyozni és vis�- fiatalok is ismerik. Mert az, hogy a korosztászautalni az előző mondatomra, hogy az élet lyom, vagy a rajongók szeretik, ismerik, dúdolnem áll meg, és minden alkalommal, amikor ják, az egy dolog. De az hogy a fiatalok is, hogy
játszunk, ott van velünk. Nem csak ő, mások is. eljön egy család és még a gyerekek is ismerik a
Én a carpe diemnek vagyok a nagy híve. A má- dalainkat, az csodálatos.
nak és inkább a holnapnak élek, persze nem le- - Csak az LGT által előadott nóták szólalnak
het elmenni a dolog mellett, hiszen tegnap múlt meg a mai estén?
egy éve, hogy Tamás eltávozott közülünk. Én - Ez egy olyan műsor, ahol mindenkinek a saazt gondolom, hogy a koncerten remélem nem ját profiljára, vagy fizimiskájára kiválasztunk
fog ez látszani, az a fajta belső feszültség, szo- megfelelő mennyiségű dalt. Ez teszi ki a konmorúság, aminek az aktualitása tegnap volt.
certet, és egy átfogó képet ad az LGT közel 45
- Mennyire jó érzés az, hogy ennek a zenekar- éves történelméből.
nak ennyire ismert, ennyire szeretett a zenéje?
borza

Átfogó képet adtak az LGT közel 45 éves történelméből.

Veréb Tamás középúton

Várni türelemmel, pörögni ezerrel

A dalokból, a műsorból minden kiderül Veréb Tamásról.
Beszélgetőpartnerem egy olyan fiatalember, akinek neve nagyon jól cseng a musicalek világában. Nem véletlen, hiszen már négy éve kapja a főszerepeket a Budapesti Operettszínházban. Fiatal, tehetséges, energiával teli és roppant mód alázatos. Ezek a gondolatok cikáztak
a fejemben, miután befejeztem a beszélgetést

Veréb Tamással, a Sztárban sztár 2016-os szériájának győztesével.
- Hogyan mutatnád be önmagad?
- Elgondolkodtató a kérdés. Gyakran meg is
kérdezik tőlem, hogy mi az, amivel a legszívesebben töltöm az időmet? Foglalkozom színészettel, énekléssel, illetve a kettő ötvözetével
és a médiával is. Ki vagyok én? Ezt a kérdést
nemcsak mások, hanem én is felteszem magamnak elég gyakran. Igazából ezért vagyok
ma itt Tiszaújvárosban, hogy kiderüljön, mi az,
amit szívesen megmutatok magamból. Amikor
nem a zenekarommal lépek fel, akkor tényleg
olyan műsort hozok, ami valóban rólam árulkodik. Lehet, szavakkal nem is tudnám elmondani, hogy én milyen vagyok. El kell jönni a koncertemre, meg kell hallgatni a dalaimat, a műsoromat és abból minden kiderül.
- Egész korán a színészet felé fordultál.
- Így igaz. Pontosan kilenc éves voltam, amikor
megkaptam az első nagy szerepemet a Miskolci Nemzeti Színházban. Az Isten pénze című
előadásban volt egy igazi gyerekszerep, ahol
táncolni, énekelni és színészkedni kellett. Nyilván már ott nagyon nagy szerelem alakult ki a
színház világával. Az egésznek a miliője megfogott, és nagyon izgalmas volt. Érdekesnek ta-

láltam felnőttekkel együtt dolgozni, egy próbafolyamatot végigcsinálni, melynek végén valamit be kellett mutatni. Ez a nagy szerelem természetesen azóta is tart. Volt egy olyan szakasz az életemben, amikor a gyerekszerepeket
már nem tudtam eljátszani. Viszont felnőtt szerepekre nem kérnek fel 14-15 évesen, teljesen
érthető okokból. Akkoriban nagyon megtanultam, hogy várni kell, és türelmesnek kell lenni.
Ez egy jó felkészülési idő volt arra a pörgésre
és őrületre, ami most van az életemben.
- Tettél egy utalást a zenekarodra. A The Sun
City Rocketsra gondoltál?
- Nem, az egy korábbi zenekarom. Jelenleg egy
önálló Veréb Tomi projekt van, ahol saját dalokat készítünk. Nagyon jó zenészekkel és vokalistákkal, illetve táncosokkal dolgozom együtt.
A saját dalokon túl feldolgozásokat is játszunk,
akár azokat is, amelyeket már a televízióban is
láthattak tőlem a nézők.
- Megnyerted a 2016-os Sztárban sztár című
műsort. Milyen hatással volt ez a karrieredre?
- Igazából már előtte is pörgősek voltak a mindennapok. Természetesen a televízió mindig
meghatározó dolog az ember életében. Hiába
játszottam előtte négy évig a Budapesti Operettszínházban főszerepeket, az csak egy bizo-

nyos réteget ért el. Amikor egy közkedvelt televíziós műsorra kapok felkérést, akkor joggal
számíthatok arra, hogy beköltözöm a színházi
közeget nem ismerő emberek nappalijába. Ez
megint csak egy olyan ajándék számomra, ami
nagyon jó érzéssel tölt el. Valahol felelősség is,
de nagyon hálás dolog, hogy egy ilyen produkcióban részt vehetek. Szerintem értéket is képvisel, én legalábbis próbálok valamit adni.
- Felteszek egy eldöntendő kérdést. Jó színésznek tartod magad?
- Ez valóban egy eldöntendő kérdés - mondja
nevetve. - Szerintem ilyesmit nem illik megfogalmazni önmagammal kapcsolatosan. Azt hiszem, ha egy szakmán belül pozícionálja magát
valaki, az úgy egészséges. Esetleg, ha úgy érezném, hogy nincs helyem a pályán, a színház világában - gondolok itt az éneklésre és a színészetre -, akkor inkább nem csinálnám. Iszonyatos energiákkal próbálok megfelelni az elvárásoknak és az adott helyzetnek, a szó jó értelmében. Az eredeti kérdéshez visszatérve, a válaszom igen is és nem is. Nagyon sokat kell még
tanulnom, de azt gondolom, hogy van helyem a
pályán. Valahol a középúton haladok.
Lendvay Viktor

Tompeti és Csillagszemű

Számolj velünk kispajtás!

Az egyik legnépszerűbb dal, a számolós is felcsendült Tompeti és Csillagszemű tiszaújvárosi koncertjén. A debreceni párossal együtt énekelt gyerek és felnőtt egyaránt, taps, ének, játék, nevetés - minden volt, ami egy vidám gyer-

A titok nyitja a gyermekközpontúság.

mekkoncerthez kell. Tompetiék dalai tanítanak,
szórakoztatnak és valahogy az ember „fülébe
másznak”.
- Hogy mi a titkunk? Az, hogy gyermekközpontúak vagyunk - mondta Csillagszemű -, len-

dületesek, és nem utolsó sorban a zenénk elérhető. Egy gyerek százszor is megnézi az interneten azt a zenét, ami tetszik neki, megtanulja kívülről, és amikor már a koncerten találkozunk, akkor együtt örülünk a zenének, az élménynek.
- Ez azért felelősség is, hogy mit tanítotok a
gyerekeknek.
- Érezzük is ezt, vannak olyan dalaink, amiket
direkt úgy írtunk, hogy tanítsunk is vele. Ilyen
a számolós is, sokan jelzik levélben, vagy személyesen a koncert után, hogy gyermekünk a
mi dalunkkal tanult meg számolni. Ezek mindig nagyon jó élmények.
- Mi nyújt ihletet a dalok szerzésénél?
- Általában ez belülről jön, nincs olyan, hogy
eldöntjük, hogy na most erről vagy arról írunk
egy dalt. Saját élményeinkből táplálkozunk,
abból, ami bennünket foglalkoztat. Sok olyan
dolog van, amit már régóta szeretnénk dalba önteni, valamire egy évet várunk, valamire
akár hármat, négyet is. A számolós is ilyen, három év alatt készült el, de úgy gondolom, hogy
megérte.
Ezt a közönség is így gondolta, hiszen szinte

Elvarázsolt rajongók.
valamennyi dalt együtt énekelte Tompetiékkel, akik nem csak zenéjükkel, hanem megjelenésükkel, kellékeikkel, díszleteikkel is elvarázsolták apró rajongóikat.
Fodor Petra
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Sétavonatozás, kisállat simogatás, kézműves foglalkozások.
Többek között ezekkel a programokkal várta a Tisza Média Kft.
a legkisebbeket a csütörtöki gyermeknapon. Az egész napos rendezvénysorozat lebonyolításánál Vuk, a kis róka volt a segítségünkre.
A Vuk című rajzfilmet 1981-ben mutatták be először, amely Fekete István Vuk című regénye alapján készült. A filmet Dargay
Attila rendezte. Az egyik legszélesebb körben ismert és elismert
magyar „rajzfilm-klasszikus”. A történetből készült egész estés
mozifilm és tévésorozat is. 2017-ben felújították a mesét. Szerdán ennek a felújított változatnak a vetítésével kezdődött az idei
gyermeknapunk. A rendezvénysorozat csütörtökön folytatódott.
A jelenlévőket és elsősorban a gyerekeket Bráz György, polgármester köszöntötte.
- Néhány évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy itt a Triatlon Nagyhéten lesz egy olyan délelőtt, ami csak a gyerekekről fog szólni mondta a polgármester. - Ennek az az oka, hogy odafigyelünk rátok, azt szeretnénk, hogy jól érezzétek magatokat. Megismerjétek, hogy milyen egy közösségi rendezvény, együtt legyetek, barátkozzatok össze egymással.
A Tisza Média Kft. idén is hirdetett rajzpályázatot. A rajzokon
Vuk jelent meg, aki részt vesz a Triatlon Nagyhéten. A helyezést elért gyerekek Koltai Róberttől vehették át nyereményüket.
A Jászai Mari-díjas színművész, filmrendező, Érdemes művész
nem először járt városunkban.
- Két fontos munkám is ide köt Tiszaújvároshoz - nyilatkozta lapunknak a művész. - Két filmről van szó. A Panelkapcsolatoknak
az egyik szereplője voltam, illetve a Szamba című film, amelynek rendezője és szereplője is voltam.
Koltai Róbert a mesefilmből jól ismert Simabőrű hangját adta.
- A Vuk egy örök darab - mondta Koltai Róbert. - Az emberség,
a jóság, a szeretet is megjelenik benne egy kis humorral fűszerezve. De egy mesében nemcsak pozitív szereplők vannak, hanem megjelenik a gonosz is. Hiszen így kerek a történet. Na, ez
voltam én, a Simabőrű, a vadász, aki el akarta kapni a rókákat.
Én ezt a szerepet egyáltalán nem bántam, hiszen egy színésznek
nemcsak a szépet és a jót kell tudnia eljátszania, hanem a rosszat
is. Sőt, sokszor érdekesebb egy negatív szereplő bőrébe bújni.
A kis rókáról szóló mese a mostani gyerekeknek újdonság, azon-
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ban a szülőknek nosztalgia, egy szép emlék.
- Mi valóban ezen nőttünk fel - mondta Horvátné Emőke. - Apukám nagyon szerette ezt a mesét és ő mutatta meg nekünk. Most
pedig rajtunk a sor, hogy megismertessük gyermekeinkkel. Az
enyémek szeretik. A tévében ment a Vukról szóló sorozat, annak
minden részét megnéztük közösen, de természetesen ismerik az
eredeti történetet is.
A Egyszervolt Mesezenekar nemcsak Vukot hozta el a gyerekeknek, de színpadra lépett Süsü a sárkány és a Nagy ho-ho-horgász is.
- Fontos, hogy a mai gyerekek is megismerkedjenek a régi, klas�szikus mesékkel is - mondta Tímár Krisztián, a zenekar vezetője. - Ezekben a mesékben voltak még tanítások, míg a mai meséknek sokszor nincs mondanivalójuk és tele vannak erőszakkal.
A színpadi produkcióval párhuzamosan birtokba vehették a gyerekek a Dísztó partján felállított játszóparkot. Lehetett festeni,
papírsárkányt készíteni, óriássakkozni és társasjátékozni. Drencsik Daniella minden játékot kipróbált.
- A legjobban a Twiszter tetszik - mutatta Daniella. - Hasonló,
mint az otthoni, de itt nem táblán kell pörgetni, hanem dobókockával kell dobni. Amilyen színt dobunk, oda kell tenni a lábunkat, kezünket, fejünket.
Hosszú sort kellett kivárnia annak, aki az állatsimogatóba szeretett volna bejutni. Népszerűek voltak a két- és négylábú háziállatok.
- Minden állatot sikerült megsimogatni - mondta Kerekes Panna. - A legjobban a nyuszik tetszenek, mert őket el kell kapni.
Idén először városnéző kisvonattal lehetett bejárni a környéket.
- Nagyon jó ötlet ez a kisvonat - mondta Újlaki-Varga Beatrix .A gyerekeknek nagyon tetszett és felfrissültünk egy kicsit, mert
lengedezik rajta a szél. Ilyen szemszögből még nem láttuk a várost, szerintem mindenképp érdemes volt menni egy kört.
Nemcsak a helyi és a környékbeli gyerekeknek nyújtott élményt
az idei gyermeknap.
- Ezen a héten itt nyaralunk Tiszaújvárosban a triatlon miatt mondta Antalicz Loránd.- Az, hogy ez a nap tele van gyerekprogramokkal, az külön jó, mert így ez a nap a gyerekeké és tartalmas elfoglaltságot tudunk biztosítani nekik.
ema

A rajzpályázat díjazottjai
A rajzpályázat díjazottjai
Kicsik: 1. Elek Bori, 2. Tiborc Emília, 3. Onder Gerda Viktória
Különdíj: Andrássy Lujza Fanni, Kerekes Panna
Nagyok: 1. Bodolai Zsombor, 2. Hanus Máté, 3. Nagy Fruzsina Ditta

Kicsik: 1. Elek Bori (felső kép), 2. Tiborc Emília, 3.
Onder Gerda Viktória
Különdíj: Andrássy Lujza Fanni, Kerekes Panna
Nagyok: 1. Bodolai Zsombor (alsó kép), 2. Hanus Máté, 3. Nagy Fruzsina Ditta
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Ildi,
a remetelány

Lekvár
köztársaság
A Jam Republic névre keresztelt miskolci banda Cipő halála után alakult meg, három évvel ezelőtt. Az egykori frontemberhez külsőségekben és mozgáskultúrában
hasonlító énekes, Berecz Attila a következőket mondta:
„Mindannyian szeretjük a Republic hangzásvilágát. Egyébként nagyon nehéz előadni ezeket a dalokat hitelesen. Kicsit tartottunk attól, hogyan reagál majd a közönség. Szerencsére kedvezően fogadták az általunk játszott Republic dalokat. A szívünk csücske, a banda első öt lemeze. Koncerteken leginkább ezekről válogatunk.”

Az Ildi Rider zenekar már sokadjára játszott városunkban. Nem véletlenül, hiszen sosem csalódunk bennük. Kiváló hangszeres játék, kellemes énekhang, jó
hangulat. Leginkább így lehet őket jellemezni. Repertoárjukban megtalálhatóak
a külföldi és magyar örökzöldek egyaránt. Mindig az adott helyszínhez igazítják
az aktuális programot. Vannak saját dalaik is, amelyek közül a közönség egyik
kedvence a Remete című sláger, amelyhez klip is készült.

Lendületben

Hagyomány már, hogy a Triatlon Nagyhéten helyi táncos
csoportok is fellépnek. Idén sem volt ez másként, a táncesten a műfajok széles kavalkádja mutatkozott be. Ami közös
volt, az a mozgás öröme, a lendület, a jókedv.

Száz év a színpadon
Korda György és Balázs Klári neve hallatán rengeteg sláger
jut az eszünkbe, na és persze a póker. A Korda-villa egy gyönyörű velencei ház, melyet eladtak. Túl sokat ingázott a művészpáros Budapest és Velence között, amit a 78. évében járó
„Gyuri bácsi” egyre nehezebben bírt. Elárulták azt is, hogy
óriási dobásra készülnek, hiszen együtt összesen száz éve
vannak a pályán. Ezt a jubileumot szeretnék méltó módon megünnepelni a színpadon, a Bagi-Nacsa párossal karöltve.

Lenyűgöző hangszín
Jónás Vera a London Centre of Contemporary Music-ban szerzett énekes-dalszerzői diplomát, turnézott az Egyesült Államok keleti partvidékén, de
Floridában is volt kéthetes workshop-on. Londonban alapította meg első komolyabb zenekarát, a Vera Jonas Pyjama Sessions-t. 2011-ben pedig itthon Jónás Vera Experiment néven indult el hatalmas léptekkel a zenei világban. Javarészt szabadtéri zenei
fesztiválokon lépnek fel, saját szerzeményeiket játsszák más-más hangszerelésben és felállásban. Dallamviláguk mellett Vera különleges hangszíne is lenyűgözi a közönséget,
ahogy nálunk is a Triatlon Nagyhéten.

Kelemenék,
kabát nélkül
Kelemen Angelika és Benkő Zsolt duójával is találkozhattak az igényes zenére kiéhezettek az elmúlt héten. Már
a ’90-es évek elején is játszottak együtt egy blues, funk,
soul zenét játszó formációban.
„Több stílust is bemutatunk egy-egy fellépés alkalmával.
Van egy közös nagy kedvencünk, Etta James, akit nem lehetett egy kategóriába beszorítani. Úgy gondoljuk, hogy
az ő életműve méltánytalanul beleolvad a zenetörténetbe.
Etta James munkásságából többet is hallhat tőlünk a közönség, dalaiból szívesen játszanánk egy önálló műsort mondták a zenészek.

Legyen Rock!
A tiszaújvárosi Absolut Rock Band tagjai a nevükből adódóan kifejezetten rockzenét játszanak. Alapkoncepciójuk az
volt,
hogy régebbi magyar rockos hangzású
dalokat adjanak elő, melyek mellé idővel némi Deep Purple is
bekerült. A tagok ízlés szempontjából egy húron pendülnek, így könnyen kialakították azt a repertoárt, amellyel közönségüket is szeretnék
megismertetni. Saját
dalok írásán nem gondolkodtak még, inkább
a nagy klasszikusokra koncentrálnak.

Nagyhét,
nagy köszönet
Három napon keresztül várták a véradókat a Triatlon Nagyhéten a Városháza parkolójában állomásozó véradókamionba. Akik voltak is szép számmal, a három nap alatt összesen
355-en adtak vért.

Nagyhét
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Egy kis
Amerika,
Ausztrália
Ez már az ötödik év, hogy meghívást kap
a Triatlon Nagyhét kisszínpadára az Alexa
Country Band. A tiszaújvárosi zenekar
bővítette repertoárját, nem csak Amerika, hanem Ausztrália dallamvilágát is elhozta. Az új dalok közt egy magyar nyelvű saját szerzeménnyel is debütáltak,
amit a zenekar énekesnője írt.

Nem volt baj
Egyesek szerint ők a fesztiválok elengedhetetlen kellékei, a nagyszínpadok állandó bérlői, vagyis az Intim
Torna Illegál néven ismert zenekar.
„Hangos gitárzenét, energikus zenélést szeretnénk közvetíteni a közönség felé, a Rolling Stones után
szabadon. Rockbanda vagyunk és a
hangerő szabadságát szeretném az
embereknek átnyújtani. Úgy gondolom, ha elég hangos a dob, meg
a gitár és az ének, akkor olyan nagy
baj nem lehet” - mondta a zenekar
frontembere, Dorogi Péter.

Megújultak, van helyük
A pénteki napon a KreAktív színpadon a Country zene kapott nagyobb hangsúlyt. A fő produkció az
idén 40 éves Bojtorján zenekar megújult formációja az Új Bojtorján koncertje volt. Pomázi Zoltán a
zenekar alapítója, vezetője elmondta, sosem volt biztos abban, hogy ez a stílus sikeres lesz Magyarországon, de az elmúlt évtizedek bizonyították, igenis van helye az amerikai zenei stílusnak.

Kis kézművesek
Évről-évre gyülekeznek a gyerekek a Triatlon
Nagyhét utolsó előtti délelőttjén a KreAktív
színpad mellett, hogy kipróbálják a fazekasmesterséget. A kézműves házban idén
is nagy volt a nyüzsgés, a kicsik korongoztak, díszítettek, sorra készültek az apró ajándék- és használati tárgyak.

Igényes meglepetés
Akik látták és hallották a BAITED néven fellépő formációt az elmúlt hét
szombatján, azok biztos meglepődtek. Két dolog miatt is. Az egyik az volt,
hogy bizony, ezeket a srácokat mi ismerjük egy korábbi tiszaújvárosi bandából. A másik meglepetés akkor érte a nézőket, amikor felfedezték, hogy
Bazsó Gábor mellett Potyka Tamás is milyen kiválóan énekel. A két egyetemistának ez volt az első fellépése ebben a felállásban. A közönség nagyon
jól fogadta a saját dalokat is az igényes feldolgozások mellett.

Szombati
záróakkord
Helyi blues-zenészek zárták a szombatot és az egész hetet a KreAktív
színpadon. A Bourbon Street új számokat most nem hozott, de a régiekkel is
fergeteges hangulatot teremtett. A zenekar felállása régóta nem változott. Bas�szusgitáron Tóth Laci, gitáron Pólik
Gyuszi játszott, a dobok mögött Tóth
„Golyó” Tamás ült, a mikrofonnál pedig Kádár Robi énekelt és szájharmonikázott.

Jampecek
Az idén 19 éves Mystery Gang koncertjével zárult a Triatlon Nagyhét programja. A srácok érdeklődve figyelték az időjárást, végül az égiek kegyesek voltak. Tökéletes rockabilly hangulatot varázsolt a nagyszínpadra és
környékére a három jampec. A korábbi jól ismert slágereik mellett a legutóbbi lemez dalaiból is játszottak, az ’50-es
évek Amerikáját megidézve.

Fotók: Bartók István, Fróna Judit, Kelemen Tamás, Tokaji Bettina

Önkormányzat/Hirdetmények
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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 gyer-

mekvédelmi 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

Óvodatitkári munkakör
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő óvodatitkári munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2017. 09. 01- előreláthatólag 2019. 12. 09-ig tartó jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi
Napközi Otthonos Óvoda, 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Az intézménnyel kapcsolatos adminisztrációs és ügyviteli teendők ellátása.
• KIR felület kezelése.
• Gyermekekkel kapcsolatos ügyek kezelése.
• Nevelő-oktató munka segítése.
Az illetmény megállapítása a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. és XXXI-

II. tv., köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései
szerint történik.
Pályázati feltételek:
• Középiskolai/gimnáziumi végzettség.
• Hasonló munkakörben szerzett 1-3 éves
szakmai tapasztalat.
• MS Office (irodai alkalmazások) magas
szintű ismerete.
• A levelezőrendszerek gyakorlott szintű
ismerete.
• Felhasználói szintű internetes alkalmazás.
• Büntetlen előélet.
• Egészségügyi alkalmasság, cselekvőképesség.
• Betöltött tizennyolcadik életév.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Emelt szintű szakképesítés.
- Gyakorlott szintű gépírás.
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. augusztus 14.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. augusztus 18.

A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás
köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (287-12/2017.), valamint a munkakör megnevezését: óvodatitkár.
• Elektronikus úton a szivarvany@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• Szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget és egyéb szakképzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél
másolatok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági
bizonyítvány.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a
szivarvany@tujvaros.hu e-mail címen lehet.
Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

Dajkai munkakör
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő dajkai munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2017. 09. 01 - 2017. 12.
15-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi
Napközi Otthonos Óvoda, 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Az óvodás gyermekek gondozása.
• A nevelő-oktató munka segítése.
• Takarítási feladatok ellátása.
Az illetmény megállapítása a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalma-

zottak jogállásáról szóló 1992. és XXXIII. tv., köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései
szerint történik.
Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, óvodai dajka
szakképzettség.
• Egészségügyi alkalmasság, cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet.
• Betöltött tizennyolcadik életév.
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. augusztus 14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.
augusztus 18.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás
köz 13. címre. A borítékon kérjük feltün-

tetni a pályázat azonosítószámát (287-22/2017.), valamint a munkakör megnevezését: dajka.
• Elektronikus úton a szivarvany@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• Szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget és egyéb szakképzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél
másolatok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági
bizonyítvány.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a
szivarvany@tujvaros.hu e-mail címen lehet.
Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Pályamunkás munkakör
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit
Kft. pályázatot hirdet 1 fő pályamunkás
munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• alapfokú végzettség,
• „B” kategóriás jogosítvány,
• egészségügyi alkalmasság,
• büntetlen előélet,
• önálló, precíz munkavégzésre való hajlandóság.
Előnyt jelent:

hangtechnikai eszközök ismerete, hangosításban szerzett tapasztalat,
• számítógép felhasználói szintű ismerete.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajzot,
• bizonyítványmásolatokat.
A pályázatról további információ szerezhető: Suszter Csaba műszaki vezető 0670-333-8157.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. július 31.

Pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park
Nonprofit Kft székhelyén (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. sz) munkanapokon 8-16 óra között.
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu e-mail címen.
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki
Blanka út 6. szám alatti címre.
A munkakör az elbírálást követően betölthető.
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Pályázat

Parkgondozó
munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros,
Tisza út 2/E.) pályázatot hirdet 2 fő parkgondozó munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónapos próbaidő kikötésével, 1 év határozott időre
szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8 általános iskolai végzettség
Előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány
- Gépkezelői jogosítvány 37 Kw teljesítményhatár feletti traktorra
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevélmásolatot
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 08.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda
Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.) címezve, illetve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636.
Kerékgyártó István
ügyvezető
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

Zöld növényi hulladék

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2017. augusztus
2-án (szerdán) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosztották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is kihelyezhető az átadási pontokon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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.

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.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Dr. Kébel Zsolt

kompenzációs listán
mandátumot szerzett képviselő
2017. augusztus 2-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Mindenes
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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. Látogatható: 2017. augusztus 11-ig

Hamvas Béla Városi Könyvtár

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

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

Július 27. (csütörtök) 14.30 óra: Könyvtári délután. Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja.

Könyvtári nyitvatartás
A Hamvas Béla Városi Könyvtár 2017. augusztus 1-től a nyári zárvatartás után újra várja látogatóit.
Nyitvatartás:
Kedd – péntek: 10.00 – 19.00 óráig

A Tisza TV műsora
Július 27., csütörtök

9:00 Best of Egészség(L)esen
(A műsor a szerdai adás ismétlése.)
Augusztus 2., szerda
18:00 Táborkörkép - Közelmúlt - Halászléfőző fesztivál
előtt - Best of Triatlon Nagyhét
Augusztus 3., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Élelmezésvezető munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő élelmezésvezető
munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• középfokú iskolai végzettség, élelmezés vezetői végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett tapasztalat, illetve szakács végzettség
Feladatok:
• koordinálja a konyhaüzem munkatársainak
munkáját
• megállapítja munkarendjüket
• biztosítja konyhájának a folyamatos és zavartalan működését az érvényes jogszabályok
betartásával
• figyelemmel kíséri a fogyóeszközök, segédanyagok felhasználását, az élelmiszer raktárkészletet
• felel a konyhaüzem rendjéért, tisztaságáért
• felel a közegészségügyi előírások betartásáért
• vezeti az élelmezéssel kapcsolatos adminisztrációt

Szakács munkakör

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő szakács munkakör
betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• szakács végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett tapasztalat, illetve a diétás szakács végzettség
Feladatok:
• a konyha vezetése, a konyhalányok irányítása
• az ételek elkészítése és tálalása az étlap alapján
• alapanyagok megrendelésének összeállítása
• áruátvétel
• raktárak kezelése
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a
közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12)
Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az ál-

9. oldal

Összművészeti tábor

Nyolctól hetvennyolcig

Nemcsak az eddigi táborainak számát tekintve, hanem
összművészeti jellege, korös�szetétele miatt is egyedülálló
programot szervezett július
17-től 23-ig a Derkovits Kulturális Központ. Mátyás Zoltán, a tábor vezetője, a kulturális központ igazgatója
nyilatkozott lapunknak a tapasztalatokról.
- Intézményünk több évtizede szervez nyári táborokat, ezek közé tartozik a művészeti csoportok felkészítő tábora is. Jelenlegi formájában tíz évvel ezelőtt indítottuk útnak a programot. Tiszalök, Sárospatak, Balatonföldvár, Bogács, Balatonalmádi, Balatonlelle után idén ismét Zamárdiban töltött egy hetet a Derkovits Mazsorett Csoport, a Guzsalyas Díszítőművészeti Szakkör, a Szederke Díszítőművészeti
Szakkör, valamint a Tiszavirág Foltvarrókör, közel hatvan fő részvételével.
- Miért épp ezt a helyszínt választották?
- A zamárdi helyszín már csak a Balaton
miatt is ideális volt, a délelőtti próbák,
foglalkozások után jutott idő fürdésre, napozásra, kirándulásra is. Együtt mentünk
fel a Kőhegyi-kilátóhoz, ahonnan a Balaton gyönyörű panorámája tárult elénk,
vonattal Siófokon jártunk, ahol megnéztük a víztornyot, a Jókai Emlékparkot, a
mazsorett csoport flash mob-ot tartott a
Főtéren, a napot pedig egy kellemes hajózással zártuk. Természetesen, mint minden táborban, idén sem maradhatott el a
közös vacsorakészítés, a foltos csoport

Csaknem hatvanan táboroztak a Balaton partján.
tagjai sajtos-tejfölös lángost készítettek, sős szakember segítségével textil-szövéilletve szalonnát sütöttünk „nagyüzemi” ses új technikákat is elsajátítottak. Nem
módon.
titkolt célunk az, hogy ezekben a tábo- Elsősorban mégsem a kikapcsolódás, rokban a szakmai munka mellett erősíta szórakozás volt a tábor célja, hanem a sük a csoportokon belüli és csoportok köfelkészülés, a szakmai munka.
zötti összetartást. Óriási élmény számom- Igen. A mazsorettesek régebbi ko- ra újra és újra átélni, amikor a nyolc éves
reográfiák gyakorlásával és újak elsajátí- és a hetvennyolc éves együtt örül és taptásával készültek a következő fellépések- sol a záró esten egy-egy szép pillanatnak.
re. A díszítőművészeti csoportok - akik a Nagyszerű látni a tíz éve tartó fejlődést,
legnagyobb létszámban voltak jelen - ka- véleményem szerint az elmúlt időszak
locsai mintával a Pántlika Néptáncegyüt- egyik leghangulatosabb táborát sikerült
tes részére készítettek hímzéseket, fur- megrendezni. Köszönet ezért támogatótai hímzéssel, mezőségi madaras min- inknak, Tiszaújváros önkormányzatának,
tával pólóra és táskára hímeztek, illetve a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványnak
szederkelevél mintával gyöngygobelin-t és természetesen művészeti vezető és kíkészítettek. A foltvarrók mintás oldal- sérő kollégáimnak.
táskát és kötényt varrtak, valamint külf.l.

Konyhalány munkakör

Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 1130/2017.
számot
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. 08. 11.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. 08. 18.
Az állás betölthető: 2017. 08. 21.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308
Kósa-Tóth Zoltán igazgató

Konyhalány munkakör

Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 1129/2017.
számot
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. 08. 11.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. 08. 18.
Az állás betölthető: 2017. 08. 21.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308
Kósa-Tóth Zoltán igazgató

Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a
közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12)
Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet,
• önéletrajzot,
• bizonyítvány másolatot,
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte),
• a borítékon fel kell tüntetni az 1132/2017.
számot.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017.08.11.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017.08.22.
Az állás betölthető: 2017.08.23.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308
Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

(határozott idejű)
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő konyhalány munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozott időre szóló kinevezéssel. A határozott idő lejárta: 2019.03.07.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett tapasztalat
Feladatok:
• a szakács útmutatásai szerint, annak ellenőrzésével végzi feladatát
• a nyersanyagok szakszerű előkészítése
• a helyiségek takarítása (takarítási ütemterv
alapján)
• mosogatás, fertőtlenítés
• a hulladék eltávolítása, összegyűjtése és tárolóba helyezése
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a
közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12)

lamháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő napi 8 óra, délutáni munkavégzés.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot
• erkölcs bizonyítványt,(visszaigazolás megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 1128/2017.
számot
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. 08. 11.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. 08. 18.
Az állás betölthető: 2017. 08. 21.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308
Kósa-Tóth Zoltán igazgató

(határozatlan idejű)
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő konyhalány munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett tapasztalat
Feladatok:
• a szakács útmutatásai szerint, annak ellenőrzésével végzi feladatát
• a nyersanyagok szakszerű előkészítése
• a helyiségek takarítása (takarítási ütemterv
alapján)
• mosogatás, fertőtlenítés
• a hulladék eltávolítása, összegyűjtése és tárolóba helyezése
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a
közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12)

10. oldal

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 .

Eladó az apartmanház

A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában lévő ingatlant:
Bogács, Dózsa György út 16/A. szám alatt lévő Villa Sederkyn Apartmanház
Az ingatlan irányára: 196.000.000 Ft + Áfa.
Az ingatlant a legmagasabb vételi ajánlatot tartalmazó, érvényes pályázatot benyújtó pályázó részére értékesítjük.
A vételi ajánlat benyújtási határideje: 2017. év 10. hó 13. nap 10 óra.
A pályázati kiírás anyaga papíralapon ingyenesen az alábbi címen vehető át:
TiszaSzolg 2004 Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Elektronikus elérhetőség megadása esetén az értékesítési kiírás anyagát elektronikus úton is megküldjük.
Érdeklődni lehet: a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjénél a 49-544-322-es telefonszámon, illetve
a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címen.
Amennyiben legmagasabb vételi ajánlatként több azonos összegű vételi
ajánlatot nyújtanak be, a végleges vételár árverésen, licitálással kerül megállapításra, melynek időpontjáról és
főbb szabályairól a TiszaSzolg 2004
Kft. az érvényes pályázatok benyújtóit
írásban tájékoztatja.
Az ingatlan telefonos időpontegyeztetés alapján megtekinthető.
TiszaSzolg 2004 Kft.

2017. július 27.

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

Villanyszerelő karbantartó
munkakör
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.)
pályázatot hirdet villanyszerelő karbantartó munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónapos próbaidő kikötésével,
1 év határozott időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- Villanyszerelői végzettség (szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettség)
- Hasonló munkakörben eltöltött minimum 3 év szakmai gyakorlat
- Büntetlen előélet
Előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány
- Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló végzettség
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolatot
- Jogosítvány másolatot
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- A Társaság karbantartási feladataiban szereplő épületek, ingatlanok elektromos
hálózatának és a hálózathoz tartozó berendezések, eszközök javítása és karbantartása.
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 08.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
(3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E) címezve, illetve elektronikusan a varosgazda@
tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Figeczky Rita személyügyi ügyintézőnél 49/540-636.
Kerékgyártó István ügyvezető

Sport

2017. július 27.

Asztalitenisz

Labdarúgás

A magyar bajnokságra készülő utánpótláskorú játékosok számára szervezett egyhetes edzőtábort a TSC asztalitenisz szakosztálya.
- Kilenc éves kortól egészen 15 éves korig hirdettük meg a tábort - mondta Koncsik Viktor utánpótlás edző. - Egy kínai mesteredzőt is bevontunk ebbe a táborba, nem titkoltan azért, hogy
minél jobb eredménnyel záruljon a felkészülés.
A megyei bajnokságban, az NB III-ban és az NB II-ben is indulnak csapatok idén, ezekre a szintekre készülnek fel a játékosok.
- Remélhetőleg az NB II-es csapatba egy fiatalt be tudunk vonni,
kettőt pedig az NB III-as csapatba - mondta az edző. - Ugyancsak két gyereket szeretnénk játszatni a megyei csapatban is a
következő bajnokságban.
A bajnoki idény szeptember elején indul.
borza

Lapzártánkig újabb két felkészülési mérkőzésen van túl
a TFCT megújult kerete. Két
jövendő csoportellenfelünk
- csakúgy, mint korábban a
Kazincbarcika - felülmúlta a
csapatot.
Július 19-én, szerdán hazai pályán fogadta a Füzesgyarmat csapatát a formálódó keret. A taktikai elemek begyakorlása mellett a fejekben is rendet kell tenni.
Sajnos Orosz kivételével összességében
gyenge volt a csapat, aminek meg is lett
az eredmény(telenség)e.
Tiszaújváros - Füzesgyarmat 1-3 (0-0)
Centerpálya: 50 néző
FCT góllövő: Lipusz (büntetőből)
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth, Balogh, Márton, Fodor, Orosz, Bussy, Turcsik, Lipusz, Hussein, Nagy D, Illés.
Cserék: Herceg, Kovács, Dajka, Somogyi, Bucz, Horváth, Kerekes.
Távol: Nagy P., Nagy R., Lukács, Száraz,
Péter.
Füzesgyarmat SK: Fildan, Nagy T, Kiss
Cs, Hajdu, Sipos, Kiss D, Lukács, Pataki,
Urbán, Popescu, Miklya.
Cserék: Kőrösi, Bakk, Vincze, Bácsi, Bányai, Bajnók, Tóth
A másik edzőmérkőzést idegenben, a
Nyírbátor ellen szombaton játszotta csa-

Kínai mesteredző

Futás

Közel félezren

A Nagyhét pénteki futópróbáján a világkupa kerékpáros pályáján 2 km teljesítése várt az érdeklődőkre, akik ezúttal is a Hotel Phőnix melletti nagy parkolóból lódultak neki, hogy lefussák, lekocogják a kört. A célban nem kevesebb, mint 472 tombolaszelvény talált gazdára.

Snell sakk

Egri győztes

Kerékpáron, gyalog, hajóban

Turista triatlon

A 2007-es Nagyhéten indult útjára a Tiszaújvárosi Turista Triatlon. Az idén 21 csapat vágott neki, hogy teljesítse a 25 km kerékpározásból, 10 km gyaloglásból (futásból) és 7 km evezésből álló túrát. Ez a MOL Petrolkémia csapatának sikerült a leg�gyorsabban, idejük 156 perc volt. A legfiatalabb résztvevő a 7.
évében járó Karácsony Csongor, a legkorosabb induló pedig az
1944-es születésű Schwardy Miklós volt.

Háromból három vereség

Nyújtani már tudnak. Kérdés, hogy játékban mit nyújtanak majd.
patunk. A melegtől függetlenül a csapa- ság kezdetéig ki kell küszöbölni, egy-két
tok küzdöttek, hajtottak tisztességesen. játékosnak gyorsulnia kell, mert könnyen
Az első félidőben több gólhelyzet is ki- rámehet ezekre egy-egy mérkőzés a bajalakult mind a két oldalon, melyek közül nokságban.
nekünk sikerült egyet gólra váltani.
Nyírbátor - Tiszaújváros 2-1 (0-1)
A második félidőben előttünk kevesebb Nyírbátor, 50 néző
lehetőség adódott, viszont a hazai csa- FCT góllövő: Lipusz
pat egy 11-essel és egy lesgóllal megfor- TFCT: Herceg, Orosz, Márton, Fodor, Ildította a mérkőzést. A védekező harmad- lés, Kovács, Bussy, Nagy R, Hussein, Liban a könnyelmű megoldásokat a bajnok- pusz, Nagy D.
Cserék: Tóth, Dajka, Balogh, Bucz, Pap.
Hiányzók: Nagy P, Lukács, Horváth, Kerekes, Turcsik, Péter, Száraz.
Nyírbátor: Vasas, Bagi, Kornyutyak,
Kifejezetten nehéz a sorsolása a TFCT-nek, hiszen bajnokesélyesekkel kell felvenKondor, Bernáth, Kinczel, Reznek, Manni a versenyt az első 5 fordulóban.
kó, Terdik, Vámos, Roszel.
1. 2017.08.12. 17.30 Tiszaújváros - Putnok
Cserék: Benkő, Pálinkás, Hornyák, Fe2. 2017.08.19. 17.30 Nyírbátor - Tiszaújváros
nyőfalvi, Nagy
3. 2017.08.26. 17.30 Tiszaújváros - Monor
Hiányzók: Boros, Szabó, Müller,
4. 2017.09.02. 17.30 MTK II. - Tiszaújváros
*
5. 2017.09.09. 16.30 Tiszaújváros - Jászberény
Egy év után, a felkészülés közben távozik
6. 2017.09.17. 16.30 DVTK II - Tiszaújváros
Somogyi Tibor a Tiszaújváros csapatától.
7. 2017.09.23. 16.30 Tiszaújváros - Tállya
Tibor 27 éves, tapasztalt és megbízható
8. 2017.09.30. 16.00 DASE - Tiszaújváros
teljesítményt nyújtó szélső támadó, aki az
9. 2017.10.08. 15.00 Tiszaújváros - ESMTK
elmúlt szezonban a bajnokságban 27 mér10. 2017.10.14. 15.00 Gyöngyös - Tiszaújváros
kőzésen lépett pályára és 2 gólt szerzett.
11. 2017.10.21. 14.30 Tiszaújváros - Tiszafüred
A TFCT elnöksége a korábban távozók12. 2017.10.28. 14.30 Salgótarján -Tiszaújváros
hoz hasonlóan köszöni a csapatért eddig
13. 2017.11.04. 14.30 Tiszaújváros - Balassagyarmat
végzett munkát és teljesítményt, valamint
14. 2017.11.11. 13.30 Tiszaújváros - Füzesgyarmat
új csapatában még több gólt és sok sikert
15. 2017.11.18. 13.30 Cigánd - Tiszaújváros
kíván!
16. 2017.11.25. 13.00 Putnok - Tiszaújváros

Bajnoki menetrend

Kajak-Kenu

A Nagyhét szerdai napján rendezték meg a hagyományos snell
sakkversenyt. Az ötfordulós svájci rendszerű tornán 26-an ültek az asztalok elé. A győzelmet az egri illetőségű, de az NB IIes Sajóbábony csapatában versenyző, nemzetközi mesteri címmel rendelkező Kiss Pál szerezte meg, aki az interneten szerzett
tudomást a viadalról. A legjobb ifjúsági korú versenyzőnek ifj.
Turjanicza Boldizsár bizonyult.
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Bajnoki éremhullás Sukorón

A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület
versenyzői - kiegészülve egyes
számokban más egyesületek
tagjaival, többek között a Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület versenyzőivel -, részt vettek az elmúlt hétvégén, a Velencei tavon megrendezett
gyermek, kölyök és serdülő
magyar bajnokságon.
A klub számára igazán eredményes volt a
hétvége, mert sportolóik kiváló eredményeket értek el, 15 bajnoki címet szereztek. Kőszegi Milán és Kovács Mirtill kijutott a szeptemberi Olimpiai Reménységek Versenyére, melyet Csehországban
rendeznek. Máró Anna, Kovács Emese, Macz Benedek, Horváth Maya, Kórik Ákos, Deim Marcell korosztályos válogatott lett.
Dobogós helyezések:
C-1 férfi serdülő U16 500m
1. Kőszegi Milán
C-1 férfi serdülő U16 1000m
2. Kőszegi Milán
C-1 férfi serdülő U16 200m
2. Kőszegi Milán
K-1 női serdülő U16 200m
1. Kovács Mirtill
K-2 női serdülő U16 500m
1. Kovács Mirtill – Pazár Anna Luca (Tata)
K-1 női kölyök U14

2. Máró Anna
3. Kovács Emese
K-4 női kölyök U13-14 1000m
1. Erős Kinga – Kovács Emese – Seres
Laura – Máró Anna
2000,4000 méter
Mk-1 női gyermek U12 2000m
1. Horváth Maya
Mk-1 női gyermek U10 2000m
1. Horváth Kata
2. Nagy Luca
Mk-1 fiú gyermek U10 2000m
1. Mircse Iván
2. Skokán Máté
Mc-1 férfi gyermek U10-12 2000m
2. Macz Benedek
Mk-1 fiú gyermek U10 2000m B döntő
1. Novák Milán
Mk-1 fiú gyermek U13 4000m B döntő
2 . Mertinkó Marcell
Mk-2 fiú gyermekU12 2000m
2. Kórik Ákos – Deim Marcell
Mk-2 fiú gyermek U10-11
1. Kacvinszki Tamás – Makrányi Gábor
MK-4 női kölyök U13 4000m
3.Tóth Petra – Kovács Gréta – Murvai
Lúcsia – Tóth Eszter (TVSE)
K-4 női kölyök U13-14 4000m
1. Kovács Emese – Nagy Mirella – Seres
Laura- Mohácsi Réka (Zoltek)
2.Vitos Zsófia (TVSE) – Márton Tündi –
Tóth Zsófia – Zöldi Csenge
K-1 női kölyök U14 4000m
3. Máró Anna

K-2 női kölyök U14 4000m
3.Erős Kinga – Kanyó Viktória
Váltók 3*200m:
K-1, C-1, NK-1 vegyes váltó
1. Galgóczy Olivér- Kőszegi Ákos – Seres Laura
K-1,C-1, NK-1 Serülő U15-16 vegyes
3. Kovács Marcell – Máté Kristóf – Gáspár Emese
Mk-1 férfi kölyök U13
1. Kórik Ákos – Deim Marcell – Szabados Balázs
2. Takács Márton – Mertinkó Marcell –
Kovács Szabolcs
Mk-1 női kölyök U13
2. Horváth Maya – Nagy Mira- Tóth Nóra
3. Tóth Petra – Kovács Gréta – Murvai
Lucia
Váltók 4*300m :
Mk-1 férfi gyermek U10-11 C Final
1. Kaczvinszki Tamás – Makrányi Gábor
– Juhász Ádám – Csatlós Olivér
Mk-1 férfi gyermek U10-11 B Final
2. Mirecse Iván – Skokán Máté – Balogh
Martin – Novák Milán
Mk-1 női gyermek U10-11
3. Utassy Melinda – Horváth Kata –
Nagy Luca – Makó Petra
MK-1 U-10 fiú cspatverseny
1. Mircse Iván, Skokán Máté, Balogh
Martin
MK-1U-10 lány csapatverseny
1. Horváth Kata, Nagy Luca, Makó Petra,

Rendezvények
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Autóbuszjáratok
a Tisza-szigetre
2017. augusztus 5.
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza-szigeten megrendezendő Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál rendezvényre ingyenes autóbuszjáratokat indítunk az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. közszolgáltató által az alábbi menetrend szerint:
Gyorsjárat (menetidő 10-15 perc):
Autóbusz pályaudvarról indul: 9:30 – 23:30 óráig óránként,
utolsó járat 24:00 órakor indul.
Útvonal: Autóbusz pályaudvar – Kazinczy út (Hotel) – Széchenyi út (Üzletsor) – Tisza-sziget bejárat.
Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le és felszállás után azonnal indul: kb. 9:40 – 23:40 óráig minden egész órában. Az
utolsó járat 0:15 órakor indul.
Tiszaszederkény városrészt érintő járatok (menetidő 2025 perc):
Autóbusz pályaudvarról indul: 9:00, 11:00, 19:00
Útvonal: Autóbusz pályaudvar – Bethlen G. út – Rózsa út –
Szederkényi út – Bocskai út iskola – Bocskai út – Kossuth út
– Bajcsy Zs. út 37. – Bajcsy Zs. út 67. – Bocskai posta – Dózsa Gy. út (temető) – Tisza-sziget bejárat.
Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le és felszállás után azonnal indul: 15:20, 19:20, 22:20, 23:20
Tisza-part városrészt érintő járatok (menetidő 20-25 perc):
Autóbusz pályaudvarról indul: 10:00, 12:00, 20:00
Útvonal: Autóbusz pályaudvar – Kazinczy út – Széchenyi út
(Üzletsor) – Tisza-part városrész – Tisza-sziget.
Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le és felszállás után azonnal indul: 16:20, 20:20, 23:20.
A délelőtti órákban és a koncert befejezésének idején, illetve ha az igény olyan mértékű, akkor az autóbuszok felszállás
után azonnal indulnak, és folyamatosan fordulnak.
Az autóbusz-pályaudvarról a járatok a 8-as kocsiállásról indulnak.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2017. július 27.

Megvalósult Bicsák álma

Péter Attila idén is formában volt.

Bicsák Bence verhetetlennek bizonyult.
A tiszaújvárosi 19. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét
csúcspontját a sprint távon kiírt, a világon egyedülálló módon megszakítás nélkül megrendezett 21. ITU Triatlon Világkupa fináléi jelentették. Bicsák Bence gondoskodott arról,
hogy megszólalhasson a magyar himnusz. A nőknél az amerikai Renee Tomlin megismételte tavalyi sikerét, míg olimpikonunk, Kovács Zsófia 7. helyével lett a legjobb hazai versenyző.
A szombati előfutamokból 30-30 nő és férfi kvalifikálta magát a
legjobbak csatájába. Az érmek és az értékes világkupa-pontokat
érő helyezések sorsát először a gyengébbik nem képviselői döntötték el.
A belvárosi Dísztóban kijelölt 250 méteres körből hármat kellett
úszva maguk mögött hagyniuk a sportolóknak. A 750 méteres távot a fantasztikus hangulatot teremtő nézősereg nagy-nagy örömére Bragmayer Zsanett (575 Equilor Team Újbuda) teljesítette leggyorsabban, neki 9:37 percre volt szüksége a partot éréshez.

Kétszeres olimpikonunk, Eb-bronzérmesünk, Kovács Zsófia (Budaörsi TKE) fél perc hátrányban mehetett ki a depóba. A 8 körös,
összesen 20 km-es kerékpározás negyedénél Bragmayer, az oroszok újdonsült kontinensbajnoki bronzérmese, Anastasia Abrosimova, a spanyol Sara Perez Sala és az osztrákok fiatalja, Therese Feuersinger társaságában szökésben volt, de újabb két kör után
már huszonöten tekertek együtt. Egy körrel a második váltás előtt
az olasz Giorgia Priarone gondolt egy nagyot és elhúzott a többiektől, de a depózásig „bedarálta” őt a mezőny. A 4 körből álló, 5
kilométeres futás felénél két-két francia és olasz, valamint egy-egy
amerikai, mexikói, holland és Kovács Zsófia alkotta az élen haladók csoportját. A hajrában Renee Tomlin gyakorlatilag megismételte tavalyi elképesztő teljesítményét, óriásit futott és megvédte tiszaújvárosi vk-elsőségét. Az ezüstöt a francia Leonie Periault érdemelte ki, míg a dobogó harmadik fokára a 2012-ben a Tisza-partján második helyen végzett holland Maaike Caelers állhatott fel. A
legjobb magyar, Kovács Zsófia az előkelő 7. pozícióban fejezte be
a finálét, Bragmayer Zsanett 18. helyével szintén jogot szerzett az
esti, Top 20-as díjátadón való részvételre.
Renee Tomlin: - Nehéz volt a verseny, leginkább az úszásra kellett nagyon erősen koncentrálnom. Kerékpározás közben jobban
taktikáztam, hogy megtartsam a pozíciómat, a futásnál pedig az
döntött, ki tudja legjobban túlélni a távot, a hajrát. Sokat jelent számomra ez a győzelem. Jó hogy megint itt lehettem - már harmadjára - Tiszaújvárosban. Anno itt kezdtem el a karrieremet is. Remek és izgalmas érzés egy olyan városba visszatérni, ahol ennyire szeretik a triatlont!
Kovács Zsófia: - A mezőny olyan erősségű volt, mint az elmúlt
években. Külföldi csapattársam, Renee Tomlin nagyon jó futó, nekem viszont ezúttal igen rosszul esett ez a szám, csak a közönség
tartott ott az elején az első két körben, utána pedig egyszerűen elfogytam. Ma ennyire voltam képes, kiadtam magamból mindent.

bronzérmes Tóth Tamással - voltak együtt.
Bő egy kilométer elteltével Polyansky állt az élre, de az első 11 között ott volt mind az öt magyar is. Bicsák Bence a következő körben valósággal rátapadt a rutinosabb, sokszoros világkupa-dobogós oroszra, míg a harmadik helyért Tóth Tamás (Budaörsi TKE)
harcolt ekkor, Dévay Márk a 9.,Vanek Ákos a 13., Király István
pedig a 17. helyen tanyázott. A 3. kilométer után valami olyasmit
láthatott a nagyérdemű, ami minden magyar szívének a legkedvesebb: Bicsák egyszerűen faképnél hagyta nagynevű orosz riválisát és az utolsó kilométeren már valóságos örömfutást produkálva megszerezte saját maga első, Magyarország második világkupa-aranyérmét.
Bicsák Bence: - El sem hiszen, hogy nyerni tudtam itt Tiszaújvárosban! Ez volt a legnagyobb álmom, nagyon boldog vagyok, hogy
sikerült. Még fel sem fogom. A futás utolsó 200 méterén hittem
csak el, hogy nyerhetek, addig csak azzal foglalkoztam, hogy küzdjek és menjek előre. A közönség, a szeretteim, a barátaim nagyon
sokat segítettek abban, hogy győzzek!
A női dobogósoknak az érmeket Huff Zsolt, a névadó főtámogató
MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója, a virágokat Bráz György,
Tiszaújváros polgármestere adta át.
A férfi dobogósok Ian Howardt-tól, az ITU elnökségi tagjától vehették át a medálokat, míg a virágokat Szabó Zita, a Magyar Triatlon Szövetség főtitkára nyújtotta át. Valamennyi érmes Lehmann
Tibor főrendezőtől kapta meg az ünneplés nélkülözhetetlen kellékét, a pezsgőket.
Eredmények
Nők (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás): 1. Renee
Tomlin (amerikai) 1:00:45 óra, 2. Leonie Periault (francia) 1:00:46,
3. Maaike Caelers (holland) 1:00:51, …7. Kovács Zsófia (magyar)
1:01:07, …18. Bragmayer Zsanett (magyar) 1:02:16
Férfiak (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás): 1. Bicsák
Bence (magyar) 54:58, 2. Dmitriy Polyansky (orosz) 55:13, 3. Ilya
Prasolov (orosz) 55:18, …6. Tóth Tamás (magyar) 55:22, 7. Dévay
Márk (magyar) 55:26, …12. Vanek Ákos (magyar) 55:44, …18. Király István (magyar) 56:34.

Örömfutással a dobogó tetejére

Kovács Zsófia lett a legjobb magyar a nőknél.

A férfi fináléban öt magyar próbálhatott szerencsét, akik közül
Dévay Márk (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) a francia úszófenomén
Raoul Shaw mögött a második helyen fejezte be a 750 métert. A
második legjobb magyar a 2014-ben Tiszaújvárosban világkupát
nyerő Vanek Ákos (Budaörsi TKE) 26 mp-es hátrányban volt ekkor. Kerékpárra ülve az országváltás miatt a Nemzetközi Triatlon
Szövetség (ITU) színeiben versenyző Jonas Schomburg és a két
legjobb úszó, Shaw és Dévay megkíséreltek önállósodni a többiektől, de ez mindössze egy körig sikerülhetett nekik, aztán beérték
őket. Féltávnál már Bicsák Bence (PSN Zrt.) is tagja volt az élen
tekerőknek. Nyugalomra azonban semmi okuk nem volt, mert 10
mp-re mögöttük jött a második „vonat” Király István (Mogyi SE
Baja) vezetésével. Az aggodalmat beigazolandó, mire a kerékpárt
futócipőre cserélték a versenyzők, már tizenkilencen - köztük a tavalyi első orosz Dmitriy Poliansky-val, olimpikonunkkal, a tavalyi

Renee Tomlin, a boldog duplázó.

Triatlon
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Aki hazájában „próféta” tudott lenni

A tiszaújvárosi nyílt 12. ETU Triatlon Junior Európa-kupa férfi döntője a tiszaújvárosi színeket képviselő Lehmann
Csongor sikerével zárult, Soós Gergő pedig bronzérmes lett.
A lányok fináléjában a szintén a Tiszaújvárosi Triatlon Klubot erősítő Putnóczki Dorka másodikként érkezett célba egy
kanadai vetélytársa mögött.

A 30 tagot számláló női fináléban Putnóczki Dorka - a szombati előfutamhoz hasonlóan - olyan tempóval vágott neki a városi
Dísztóban az 500 méteres, kétkörös úszásnak, mellyel mindenkit
meglepett. Dorka 13 mp előnnyel kezdhette meg a 12,5 km-es kerékpározást, melynek során az első körben tartotta a két kanadai,
egy-egy francia és brit versenyző alkotta üldöző négyest. A második kör végére már ők öten tekertek együtt, és növelték előnyüket
a Bukovszki Tündét, Botka Anikót, Mátyus Lilit, Jakab Ilkát, Szegedi Sárát és Rojik Dórát soraiban tudó második bollyal szemben.
A váltás előtt 2,5 kilométerrel 25 másodperces volt az előny, mely
a depózásig tovább nőtt. A 3,6 km-es, háromkörös futás elején háromfősre olvadt az élen állók sora. Putnóczki mellett a brit Olivia
Mathias és a kanadai Desirae Ridenour ritmusa olyan volt, hogy
az üldözők 2,4 km után is tisztes távolságban maradtak mögöttük.
Az utolsó kör elején Ridenour-nak volt még egy sebességi fokozata, melyet Mathias már nem bírt el. A hosszú hajrát a kanadai lány
bírta jobban az elmúlt két évben is a dobogón álló Putnóczkival
szemben, aki Európa legjobbjaként lett második. A Tiszaújvárosi
Triatlon Klub sportolói közül Mátyus Lili a top10-ben végzett, Jakab Ilka 17., Szegedi Sára 19.lett.

Magabiztos aranyszerzés
A szintén 30 tagú férfi döntőben Lehmann Csongor „lemásolta”
klubtársnőjét, Putnóczki Dorkát, ő is elsőként abszolválta az 500
méteres úszást. Rajta kívül Karai Botond, Soós Gergő és Dévay
Zsombor is az első hat között futhatott fel a kerékpáros depóba.
A harmadik kerékpáros körre 22 tagúra duzzadt a vezető csoport,
melyhez Arany Attila és Kovács Balázs is csatlakozott. A hátralévő kilométereken már nem történt semmi izgalmas, így ez a csoport nagyjából egyszerre, Lehmann Csongorral az élen, „támadta
meg” a futópályát. Nyolcan próbáltak ellépni, hogy egymás között
döntsék el az érmek sorsát. Közülük a fiatalabb Lehmann-fivér 3
km környékén élre állt, sokkolva ezzel a mögötte haladó portugál
Ricardo Batistát és a többieket. A verseny hátralevő részében Lehmann Csongor nem, hogy nem fáradt, hanem még gyorsított, így

Irány a 29 C0-os Dísztó.

Együtt a kerékpáros élboly.

Itthon nyerni, hazai közönség előtt, a legjobb dolog.
a hazai közönség óriási örömére magabiztosan nyerte meg a junior Európa-kupa futamot. A dobogó második és harmadik fokáról
célfotó döntött, melynek végén a címvédő Soós Gergőt a harmadik helyre rangsorolták. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub színeiben
versenyző Dévay Zsombor hatodikként zárta a viadalt.
A versenyeket megtekintette dr. Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, az eseménysorozat egyik fővédnöke, akit
hivatalában fogadott Bráz György, Tiszaújváros polgármestere,
a szervezőbizottság elnöke. A kötetlen beszélgetésen jelen volt
dr. Fülöp György, a város alpolgármestere, Márkus Gergely versenyigazgató, a Nemzetközi Triatlon Szövetség sportigazgatója
és Lehmann Tibor főrendező, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője is.
Az ünnepélyes eredményhirdetésen az érmeket Chris Kitchen,
az Európai Triatlon Szövetség (ETU) alelnöke és dr. Herr Gyula, a Magyar Triatlon Szövetség elnökségi tagja, míg a virágokat
és pénzdíjakat dr. Fülöp György, Tiszaújváros alpolgármestere, és
Szegedi Attila, a Magyar Triatlon Szövetség elnökségi tagja adta át
a legjobbaknak. Lehmann Tibor főrendező az 5 legjobb magyar fiúnak és lánynak a MEDI-HUNGARY Kft. által felajánlott CEP
kompressziós sportszárakat ajándékozott.
Eredmények
Nők: 1. Desirae Ridenour (kanadai) 42:05 perc, 2. Putnóczki Dorka (magyar) 42:16, 3. Olivia Mathias (brit) 42:28, …5. Rojik Dóra (magyar) 42:47, …8. Mátyus Lili (magyar) 42:58, …14. Botka
Anikó (magyar) 43:18, 15. Ferenczi Nikolett (magyar) 43:25, …17.
Jakab Ilka (magyar) 43:31, 18. Bukovszki Tünde (magyar) 43:32,
19. Szegedi Sára (magyar) 43:46, 20. Soós Fanni (magyar) 43:58,
21. Petrov Dorottya (magyar) 44:13, …29. Ramor Korinna (magyar) 46:20.
Férfiak: 1. Lehmann Csongor (magyar) 37:39 perc, 2. Ricardo Batista (portugál) 37:46, 3. Soós Gergő (magyar) 37:46, …6. Dévay
Zsombor (magyar) 38:16, …13. Arany Attila (magyar) 38:41, …20.
Kovács Balázs (magyar) 39:14, …22. Karai Botond (magyar) 39:50,
…25. Józsa Botond (magyar) 40:50, 26. Kanyik András (magyar)
41:00, 27. Karai Levente (magyar) 41:27.

Mátyus Lili is a TOP 10-ben zárt.

A tóparton még nem dőlt el semmi.

Ridenour és Putnóczki egymásnak gratulál a célban.
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Tiszaújvárosban gálázott a magyar utánpótlás

A tiszaújvárosi 19. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét vasárnapi MOL Napján először a Magyar Utánpótlás Gála
résztvevői mérték össze tudásukat. A délutáni ITU Triatlon
Világkupa pályáin és díszletei között hazánk legjobb gyermek és serdülő korosztályos ranglistahelyezéssel rendelkező
versenyzői csatázhattak.

A 12-13 éves korosztályhoz tartozókra 250 méter úszás, 7,5 km kerékpározás és 2,4 km futás várt. A lányoknál picit borult a papírforma,
hiszen nem a legelőkelőbb helyen jegyzett debreceni Dobi Lili, hanem a Veresegyházáról érkezett Ferencz Janka lett az első. A házigazda Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói közül Szabolcs Regina
a 7., Berencsi Lili a 18. helyen érkezett célba.
Az azonos korú fiúknál a debreceni Kovács Gyula nem hagyta kiénekelni a sajtot a szájából. A kerékpározás során összeverődött hetesből ritmust váltva a futáson, megnyerte a versenyt. A tiszaújvárosiak táborából Szabolcsi Bálintot a 13., Hajdú Máté Bendegúzt
pedig a 17. helyre sorolták a célban.
A 14-15 éves korcsoportba tartozó serdülők 500 métert úsztak, 12,5
km-t kerékpároztak és 3,6 km-t futottak.
A lányok versengésében a bringázás során tizenhárman együtt tekertek, így, mint általában, ezúttal is a futásra maradt a döntés. 1200
méter teljesítése után már a tiszaújvárosi színekben versenyző Bóna Kinga haladt az élen, aki a folytatásban is nagyon erősnek bizonyult és magabiztos sikert aratott. Kinga klubtársa, Kovács Anna a
8. helyen fejezte be az erőpróbát.
A fiúknál a debreceni Dobi Gergő nem cifrázta a dolgot, kerékpá-

Rajt a Dísztó pontonjáról.

Bóna Kinga magabiztosan nyert.

Már úgy, mint a nagyok.

rozás közben otthagyta a többieket és egyedül érkezett meg a váltózónába, ám a futás során nem tudta felvenni a győztes újbudai
Szentpétery Patrik tempóját és végül ötödikként végzett. A tavaly
Magyar Utánpótlás Gálát nyert újvárosi Vágási Zoltánnak ezúttal
a hetedik hely jutott.
Az érmeket és az első nyolc helyezettnek a TRI-Shop.hu által felajánlott ajándékokat dr. Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, az eseménysorozat egyik fővédnöke és Lipták Tamás, a Magyar Triatlon Szövetség szakmai igazgatója adta át a pódiumon.

Irány a váltózóna!

Szonda duplázott

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ezúttal is az egészséges életmód mellett
kampányolt.
Csütörtökön este hattól a háromtagú duatlon váltók sorakoztak fel
a Hotel Phőnix nagy parkolójánál,
hogy megkezdhessék az 1 km futásból, 4 km kerékpározásból és
újabb 1 km futásból álló tömegsportos feladat teljesítését. A 71
egység tagjai között ezúttal is ott
volt az egész héten valamennyi tömegsport eseményen rajthoz álló
Szonda Kornélia egykori sokszoros kajak világ- és Európa-bajnok,
aki saját futótávja mellett keresztfiával lekocogta a második futó-etaVáltás futásról bringára.
pot is.

Depózás csak pontosan, szépen.

Extrém-tusa

Épül a sörösrekesz-torony.

Rutinos hordógurítók.

A Nagyhét programjában idén újra szereplő extrém-váltó résztvevői szerdán
gyűjtögethették a teljesítésért járó tombolákat. A Dísztó körül kijelölt akadálypálya leküzdésére 13, egyenként hét tagot számláló csapat adta le jelentkezését. A tóátúszásból, SEAT Leon tolásból, Borsodi söröshordó gurításból, roller-szlalomból, sörös rekesz toronyépítésből és kacsa csa-csa-csából álló feladatsort a 2:11 perc alatt célba érő győztes, az ALTEO teljesítette a leggyorsabban. A dobogó második fokán az ’ÉPP
gárdája zárt, a bronzérmet a Nekünk8
A Kacsa csa-csa-csa új feladat volt.
érdemelte ki.
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A lenyűgözött MOB-elnök
A MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét szervezői, a város vezetői vasárnap a helyszínen üdvözölhették dr. Kulcsár Krisztiánt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) májusban megválasztott új elnökét, aki korábban, a Nemzetközi Vívó Szövetség egyik vezető munkatársaként huzamosabb ideig dolgozott együtt Lausanne-ban Márkus Gergellyel, a Nemzetközi
Triatlon Szövetség sportigazgatójával, a tiszaújvárosi viadalok versenyigazgatójával.
- Sűrű időszak ez a magyar sportban, hiszen rengeteg nagy versenynek ad otthont Magyarország - mondta Tiszaújvárosba érkez-

Lipták Tamás, az MTSZ szakmai igazgatója, dr. Kulcsár
Krisztián és Szabó Zita, az MTSZ főtitkára.
Negyvenhat nemzet zászlóit vonultatták be a térre.
A külföldön „Triatlonújvárosként” is ismert és kedvelt településre érkezett sportolókat, vendégeket csütörtökön este a Városháztéren köszöntötték . A résztvevő országok zászlóinak bevonultatását követően Márkus Gergely, a Nemzetközi Triatlon Szövetség
(ITU) sportigazgatója, egyben a tiszaújvárosi nemzetközi viadalok
versenyigazgatója üdvözölte az egybegyűltek.
- Mindig zavarban vagyok, amikor az ITU képviseletében kell itt
színpadra lépnem, hiszen én elsősorban tiszaújvárosi vagyok mondta. - Fiatal sportágunkban nagyon soknak számít az, hogy
megszakítás nélkül a 21. világkupa-futamot rendezheti meg egy város, az pedig, hogy 46 nemzet sportolói látogattak el ide, szintén
nagy büszkeséget jelenthet mindannyiunk számára. Arra is büszkék lehetünk, hogy először lesz élőközvetítés az elit versenyekről.
A versenyzők, a rendezők nagyon készülnek. Reméljük, ezúttal is
nézők ezrei buzdítják majd a sportolókat. Az ITU nevében köszönetet mondok a városnak, az önkormányzatnak és a szponzoroknak nélkülözhetetlen támogatásukért.
Dr. Fülöp György, Tiszaújváros alpolgármestere, a szervezőbizottság önkormányzati összekötője Bráz György, Tiszaújváros polgármestere, a képviselő-testület valamennyi tagja és saját maga nevében köszöntötte a jelenlevőket.
- Boldogok vagyunk, hogy évről-évre házigazdái lehetünk ennek a
fantasztikus eseménynek - mondta. - Mindig csodálattal adózunk
a kiváló sportolók teljesítménye előtt. Persze hazahúz a szívünk,
és idén is elsősorban a magyaroknak, ezen belül a tiszaújvárosiaknak szurkolunk majd a világkupán és a junior Európa-kupán. Mindig tisztelettel fogunk megemlékezni Dr. Márkus Gáborról, a XXI.
század sportjának nevezett triatlon helyi megteremtőjéről, a világkupa és a Nagyhét megvalósítójáról, akinek 2015-ben szobrot állítottunk a Dísztó partján.

A szeretet és tisztelet
virágai

Sokan zarándokoltak el dr. Márkus Gábor szobrához.
A már a helyszínre érkezett triatlonosok, edzők, csapatvezetők,
vendégek csütörtöki hivatalos köszöntését követően - a tavaly elkezdett hagyományt folytatva - bensőséges hangulatú megemlékezést tartottak Dr. Márkus Gábor a Dísztó-partján felállított szobránál. A szeretet, a tisztelet, a megbecsülés virágait a Márkus-család
tagjai mellett Bráz György polgármester, Dr. Fülöp György alpolgármester, az önkormányzati képviselő-testület tagjai, a helyi intézmények vezetői, sok-sok hazai barát, ismerős helyezte el a szobor
talapzatánál, ahol jó néhány külföldi is megemlékezett a sportág, a
világkupa és a Nagyhét megteremtőjéről.

Elnöki találkozó a város vezetőivel és a két főszervezővel.

ve dr. Kulcsár Krisztián. - Már zajlik a vizes világbajnokság, este lesz Győrben az Európai Ifjúsági Olimpa (EYOF) megnyitója,
jön a judo vb. Mindezek mellett a nagy múltú tiszaújvárosi világkupa egyik fővédnökeként örömmel jöttem el ide és sajnálom, hogy
nem tudok maradni egész nap. Teljesen el vagyok ámulva, mennyire felkészültek a helyi szervezők, abszolút látszik az elmúlt 21 év
tapasztalata, összecsiszoltsága. Az is lenyűgöző, hogy a városban
milyen kiemelt helyen szerepel a triatlon. A MOB számára fontos,
hogy hazánkban, itt Tiszaújvárosban komoly hagyományai vannak
a sportágnak. Ennél talán még fontosabb, hogy ne csak a sportdiplomáciában legyünk erősek, hanem a versenyzők terén is. Úgy érzékelem, hogy a magyar triatlon igazán jó úton halad.

Kettős köszönet Tiszaújvárosnak

A vasárnapi ünnepélyes díjátadón
Ian Howard, a Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) elnökségi tagja, a Brit Triatlon Szövetség
elnöke Bráz Györgynek, Tiszaújváros polgármesterének köszönte meg a település vendégszeretetét, a kiváló körülményeket. Chris
Kitchen, az Európai Triatlon Szövetség (ETU) alelnöke Lehmann
Tibor főrendezőnek és Márkus
Balázsnak, a szervezőbizottság
társelnökének adta át a köszönet
ajándékát, melyet a tökéletesen lebonyolított, egyedülálló hangulatú nemzetközi versenyekkel érdemelt ki a rendezői csapat.

Felszabadult hangulatú külföldi vezetők, hazai főszervezők a színpadon.

Kisorsolták a nyereményeket

A Nagyhét tömegsport eseményeinek teljesítéséért járó több ezer
tombolaszelvény közötti sorsolást vasárnap este tartották meg a
Városháztéren. A fődíjakat, a MALI Crossover Trekking kerékpárt Kovács Gábor (Kazincbarcika), illetve a női kerékpárt Pauska Csenge (Muhi) nyerte meg. További nyertesek: Pauska Dominik (Muhi), Csibi Gergely (Tiszaújváros), Pauskáné Hajkó Edina
(Muhi), Czégény Gergő (Tiszaújváros), Baicu Léna Jolán (Sajószöged), Viszoczkyné Szép Erika (Tiszaújváros), Hajdú Boldizsár (Tiszaújváros), Tóth Mihály (Tiszaújváros), Bodolai Béla (Tiszaújváros), Árvai Anett (Tiszaújváros), Hevesi Laura (Sajószöged), Havasi Lilien (Tiszaújváros), Kovács Katalin (Tiszaújváros), Adorjáni
Barbara (Tiszaújváros), Varró Bálint (Tiszaújváros), Krushniczky
Artúr (Tiszaújváros), Kiss Ádám (Tiszaújváros), Mézes Laura (Tiszaújváros), Zsíros István Szilveszter (Tiszaújváros), Máté Botond
(Tiszapalkonya), Hellné Lipták Edina (Tiszaújváros), Csipke Emese Zselyke (Tiszaújváros), László Aurél (Budapest), Tömösközy
Hanga Zsófia (Tiszaújváros), Fülöp Kende (Tiszaújváros), Bujdosó Áron (Tiszaújváros), Varró Gréta (Tiszaújváros), Pap-Csákváry Judit (Tiszaújváros), Szonda Szilvia (Tiszaújváros), Vígh Sándor
(Tiszaújváros), Kapitány Réka (Tiszaújváros), Riczu Lászlóné (Tiszaújváros), Csarkó Klaudia (Felsőnyárád), Hevesi Laura (Sajószöged), Gál Dániel (Tiszaújváros), Bán Petra (Tiszaújváros).
Az át nem vett nyereményeket a Tiszaújvárosi Triatlon Klubban
(Teleki B. u. 6.) munkaidőben kaphatják meg jogos tulajdonosaik.

A fődíjak boldog nyertesei.

