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Lecsaptak a nyomozók

Tiszaújváros hetilapja

Triatlon Nagyhét

A sikertörténet folytatódik

Látványos „számmal”, a Jabil 1/3 Maratonnal rajtolt az idei Triatlon Nagyhét.
Az elmúlt évek koreográfiájának megfelelően először a
Derkovits Fúvószenekar és
Majorett-csoport bevonulását, majd látványos produkcióját tekinthették meg azok,
akik kilátogattak szombaton
a Városháztérre, a 20. MOL
Petrolkémia Triatlon Nagyhét hivatalos megnyitó ünnepségére.
Az egybegyűlteket először Lehmann Tibor főrendező, a Tiszaújvárosi Triatlon
Klub elnök-vezetőedzője, a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnöke üdvözölte.
- Annak idején, amikor dr. Márkus Gábor barátaival együtt lerakta a tiszaújvárosi triatlonsport alapjait, majd elindult
az idén már 22. állomásához érkezett vi-

A sörsátorban, zenét hallgatva.
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Kacsacsőrű liba
Egy újságírónak az a legnagyobb elismerés, ha olvassák a lapot.
Nem csak átfutják úgy ímmel-ámmal, hanem alaposan elolvassák
részleteiben is. Megnézik, forgatgatják, lapozgatják, és olvassák.
Aztán mondanak róla á-t, vagy b-t, de bárhogy is alakul, a legjobb, ha beszélnek róla. Mégis meg kell mondanom, hogy ilyen sikerre azért nem számítottam. Arra meg pláne nem, hogy egy ártatlan
rajzfilmfigura borzolja fel a kedélyeket. De nem is akárhogy! Egy, a
városban, de külföldi tulajdonban lévő cég ügyvezetőjétől kaptam egy
hivatalos ajánlott levelet. Olyannyira hivatalos volt, hogy céges papírra írták, és cégvezetőként jegyezte az írója. A felháborodásának
oka a libánk volt, amit a gyermekrendezvényünk, a Lúdas Matyi
plakátjára biggyesztettünk. Merthogy az nem liba, hanem kacsa szerinte. És nyomatékkal fel is hívta a figyelmemet, hogy idézem: „
ne butítsák tovább az egyébként is szerény biológiai tudással rendelkező tiszaújvárosi lakosságot…”. Nos, nem mondom, hogy amikor
először olvastam a levelet nem néztem körbe, hogy nem vesz-e valami
kandikamera, de aztán rá kellett jönnöm, hogy ez bizony komoly.
Aztán eszembe jutott, hogy Hollandiában a gőzössel érkező Mikulást nagyjából 160 éve segítő, ajándékokat osztogató Fekete Péter
verte ki egyszer a biztosítékot, olyannyira, hogy tüntetést is szerveztek ügyében, mondván, hogy a feketére maszkírozott alak egyenesen
a rasszizmust szolgálja, az ellentüntetők szerint viszont már jócskán a hagyomány része. Irigyeltem akkor a hollandokat a problémáikért, de most örülhet a szívem, mert azt látom, itt sincs nagyobb
baj. Mindössze annyi, hogy az interneten az ilyen célokra használható fotókból választott kép lúd-e, avagy kacsa.
Radácsi Zsuzsa

Köztisztviselők napja

Hibátlan hivatal

Dr. Fülöp György és Lehmann Tibor köszöntötte az egybegyűlteket.
lágkupa, senki nem gondolta, hogy ekkora sikertörténet tanúi lehetünk – hangsúlyozta. - Nem azért alakult ez így, mert
nem voltak más városokban is különböző sporttal is kapcsolatos fesztiválok, hanem azért, mert az itteni csapat, az itt élő
emberek, az önkormányzat, a támogatók olyan minőséget alkottak és képviselnek, illetve rendre olyan hangulatot teremtenek, mely egyedülálló. Bízunk benne, hogy idén is sok örömet, kellemes pillanatot szerzünk Tiszaújváros lakosságának, az ide látogatóknak. Remélem, hogy
a korábbi évekhez hasonlóan idén is ünneplünk magyar győztest, dobogóst a hétvégi nemzetközi versenyeken.
Ezt követően dr. Fülöp György alpolgármester, a szervezőbizottság önkormányzati összekötője lépett a mikrofon elé.
- Bráz György polgármester, a szervezőbizottság társelnöke, a tiszaújvárosi képviselő

testület tagjai és a magam nevében is tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megnyitó ünnepségen megjelenteket – fogalmazott. - Ha egy településen két évtizeden át
folyamatosan megrendeznek egy ilyen eseménysorozatot, akkor arra egyértelműen
szüksége van az adott településnek. Büszkén mondhatom, hogy a Triatlon Nagyhét
Tiszaújváros legszínvonalasabb rendezvénye. Évről-évre valamennyi városi programot, eseményt ehhez igazítunk. Arra kérem
önöket, hogy a nagyhét valamennyi eseményén legyünk együtt, érezzük magukat otthon és tegyünk meg mindent azért, hogy az
ide látogató hazai és külföldi vendégek is
otthon érezhessék magukat. Közben persze
vigyázzunk magunkra, és felelős állampolgárként viselkedjünk.
(További tudósítások, interjúk lapunk 5.
és 6. oldalán, illetve négyoldalas triatlon
mellékletünkben.)

Fehér asztal mellett ünnepelték a napjukat.
A parlament tavaly eltörölte, ám a képviselő-testület - élve a törvény adta lehetőséggel - visszaállította, így Tiszaújvárosban továbbra is munkaszüneti nap július 1-je, a köztisztviselők napja,
amennyiben hétköznapra esik. Ezúttal azonban vasárnapra esett,
ezért nem jutottak plusz pihenőnaphoz a Polgármesteri Hivatal
dolgozói. „Be kellett érniük” egy ünnepi vacsorával a Brigádház udvarán.
Ahol dr. Juhos Szabolcs jegyző köszöntötte munkatársait, megköszönve magas színvonalú tevékenységüket. Mint mondta, a
hivatali munkavégzés objektív megítéléséhez a jogorvoslatok
száma, a felügyeleti ellenőrzések és az ügyfelek észrevételei adnak támpontot. Márpedig a számok imponálóak.
2017-ben 56.282 ügyiratot iktattak a hivatalban, de határidő-túllépés miatt fellebbezés, panasz nem érkezett. A 13.583 hatósági
döntés elleni jogorvoslatok száma pedig mindössze 2 volt.
A hivatalt tavaly négy alkalommal ellenőrizték különböző szervezetek, de jogszabálysértést, hibát, mulasztást egyszer sem állapítottak meg. Sokatmondó tény az is, hogy a hivatal köztisztviselőivel szemben nem érkezett bejelentés, panasz.

Sokféle
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Dr. Zabos Géza emléknap

Emlékezés nélkül nincsen jövőnk sem

Névadója, Dr. Zabos Géza
tiszteletére rendezett koszorúzással egybekötött megemlékezést és csapat horgászversenyt a Zabos Géza Horgász Egyesület.
A péntek délutáni megemlékezésen Jézsó
Gábor önkormányzati képviselő mondott
beszédet, másnap 25 csapat versenyzett a
sajószögedi Tolnai- és Erdészeti tavon.
Tizenhetedik alkalommal gyűltek össze
az emlékezők Dr. Zabos Géza emléktáblájánál, hogy tisztelegjenek a Tisza szerelmesének, az állatorvosnak, az egykori
önkormányzati képviselőnek, Tiszaújváros díszpolgárának, az egyesület névadójának emléke előtt.
- Elveszőben látszanak emberi jó cselekedetek, a szellem tiszta és segítő ereje, a tiszta jó szándékból való és őszinte emberi kapcsolatok, elveszőben látszik az emberség és
az a hatalmas és mégis egyszerű értékrend,
melyet Géza bácsi képviselt egész életében
- mondta köszöntőjében Jézsó Gábor. - Az
ő színes, tapasztalatban és szeretetben gazdag emberi életútja emlékeinkben sokféleképpen rajzolódik ki. (...) Az emlékezés
nélkül nincsen jövőnk sem. Hiszen az emlékezés az mindig közösséget összefogó, bátorító és hitet adó esemény. A világ egyre
kevesebb hangsúlyt ad a megemlékezéseknek, de nem így van ez városunkban, és a

Repül a törpe, ki tudja, hol áll meg.

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

Az egyesület és az önkormányzat helyezett el koszorút az emléktáblánál.
városunkban működő szervezetek, egyesületek, így a Zabos Géza Horgász Egyesület
életében sem. Hiszem, hogy Tiszaújváros
ebben is kiemelkedik a többi város közül,
hiszen mindig tiszteletben tartotta, és tiszteletben tartja azon városépítő elődök emlékét, akik életükkel, munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ez a város mindig jobb
legyen, mindig fejlődjön. A megemlékezés
azonban önmagában még mindig nem elégséges. Hiszem azt is, hogy követnünk kell
mindazok jó példáját, akiket felidézünk, de

úgy kell követnünk, hogy azokat át is adjuk
környezetünknek, az utánunk következő
generációnak is. Ezekben az ünnepi pillanatokban szívből kívánom mindannyiunknak,
hogy Géza bácsira emlékezve, az ő emberi
értékeit követve, emlékét őrizve és tovább
adva tudjunk mi is mindennapjainkban az
embereket szeretve tisztelve, múltunkat ismerve és becsülve, tisztességgel tenni dolgainkat családunkban, munkáinkban, mert
ennek van igazi eredménye és jövője - zárta
gondolatait a képviselő.
A szombati horgászversenyre 25 háromfős csapat nevezett. Az első helyezést a Durbincs sógorok szerezték meg
11 helyezési ponttal, a csapat tagjai: Czene András, Felföldi Géza és Mag Kálmán voltak. Második helyen a Sajó horgászbolt együttese végzett (Báncs Miklós, Csengeri László, Orosz Attila) 17 helyezési ponttal. Szintén 17 pontot ért el
a Qupászok csapata (Czaga Tibor, Rozgonyi István, Tábori Mihály), ők a fogott
súly alapján lettek a harmadikok. A legnagyobb halat (5040 g) Hatvani József fogta. A versenyt Tiszaújváros önkormányzata, az Energofish Kft., a Balázs-Filament Kft. és a Zabos Géza Horgász Egyesület szponzorálta.
Fodor Petra
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot július 8-ig (vasárnapig) a
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050),
majd július 9-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 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
8-17		
8-12
Remény Gyógyszertár
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-19

Barcsay téri rekonstrukció
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. július 9-én lesz a Barcsay
téri rekonstrukció első ütemének munkaterület-átadása, melyet követően a vállalkozó megkezdi a munkálatokat.
A kivitelezés befejezésének várható ideje: 2018. november
eleje.
Kérjük, hogy a kivitelezés ideje alatt a közlekedési szabályok
betartásával és fokozott figyelemmel közlekedjenek!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Kirándulás a vadasparkba

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. július 21-én kirándulást szervez a Nyíregyházi Vadasparkba. Várja azok jelentkezését, akik részt szeretnének venni a kiránduláson. Jelentkezni lehet 2018. június 29-én és július 6-án a Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyiségben 11,00-13,00
óra között.
Farkas Sándor
elnök

Egyházi hírek

Római katolikus

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

Református
Vasárnap Tiszaújvárosban 9.00 órakor, Tiszaszederkényben
10.00 órakor lesz istentisztelet.

Görögkatolikus
Szombaton 18.30 vecsernye. Vasárnap 11.00 Szent Liturgia,
17.30 vecsernye.
Július 22-én zarándoklat indul Máriapócsra, melyet Dragos
Tamás atya vezet. Jelentkezni a parókián, illetve Farkas Gábornénál (Ica néni) lehet. Útiköltség 2200 Ft.

Búcsúzunk, Varján Tibor

Hármótok közül, akik zenéltetek, Papp Lajos ment el először.
Utána Makó Rozália és most Te hagytad itt a földi világot, Tibor. Sokat zenéltetek a nyugdíjas klubban, a gondozóházban,
sok embernek a régi zenék adtak örömet, s Ti hoztátok vissza fiatalságát. Sok-sok örömet és boldogságot szereztél édesanyámnak is, hogy melletted énekelhetett. Már a fenti világban szórakoztatjátok az ott lévőket. Megismerni benneteket a Tisza TV
szilveszteri műsorában, ott láthattunk együtt hármótokat. Tibor,
remélem sok szép dalt írsz, zenésíted meg és adjátok elő, szórakoztatva az égieket. Ennek reményében búcsúzunk Tőled. Nyugodj békében. Emlékedet megőrizzük.
Szupernagyi leánya és családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Kokovay Gyula

90 éves korában türelemmel viselt betegség után elhunyt.
Temetése 2018. 07.13. (péntek) 12:30 órakor a 12 órai
szentmise után lesz a tiszaújvárosi katolikus templom
altemplomában római katolikus szertartás szerint.
A gyászoló család
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l
Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Inform Média Lapkiadó Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Inform Média Lapkiadó Kft. Debrecen l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133
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Hulladékgazdálkodás, forgalmi rend

Tiszaújváros képviselő-testülete június 28-án tartotta soros ülését. A
tárgyalt témákból ezúttal kettőt
emelünk ki a többire későbbi számainkban térünk vissza.
Tiszaújváros önkormányzata 2013-ban csatlakozott az Észak-magyarországi Regionális
Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz.
A társulás június 1-jei tájékoztatása alapján a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyét érintő, a hulladékgazdálkodási integráció okán bekövetkező változások, valamint az uniós projektek maradéktalan megvalósítása érdekében a társulás
megszűnése, a jelenlegi tagönkormányzatok új
társulásokhoz történő csatlakozása, valamint a
társulás MiReHu Nonprofit Kft.-ben fennálló
üzletrészének átruházása szükséges.
A szükséges döntések magyarázataként kiemelendő, hogy a Kormány célul határozta meg a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendszerének átalakítását. A jogszabályi előírások
és az esetleges uniós támogatáshoz szükséges
műszaki megfelelés érdekében elengedhetetlen
volt egy olyan hulladékgazdálkodási rendszer
felállítása, ahol a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a megye teljes területén egy közszolgáltató látja el.
A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően,
valamint a szolgáltatás zökkenőmentes ellátása okán a kötelező önkormányzati feladatok
között felsorolt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására új gazdasági társaság létrehozása volt indokolt. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében három nonprofit kft. a MiReHu Nonprofit Kft., ZV Zöldvölgy Kft.,
Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. – együttműködése révén valósult meg a regionális hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendszere és
az újonnan létrejövő, megyei szinten prosperáló közszolgáltató a BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. lett.

Megszűnik a kerékpárosok elsőbbsége.
A társulás Társulási Tanácsa június 18-án döntött a társulás 2018. december 31-i megszüntetéséről, továbbá arról, hogy a MiReHu Nonprofit Kft.-ben meglévő 100.000 Ft-os névértékű üzletrészét üzletrész adásvételi szerződés
keretében, 100.000 Ft vételár megfizetése mellett átruházza a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra.
A képviselő-testület a társulás megszüntető
megállapodását jóvá hagyta és a polgármestert
felhatalmazta annak aláírására. A képviselők
úgy határoztak, hogy 2019. január 1-től az önkormányzat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz csatlakozzon, és kifejezte abbéli szándékát, hogy
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezését, valamint a közszolgáltató kijelölését átruházza a társulásra.
A B-A-Z Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala - lakossági bejelentés alapján a
lakó-pihenő övezetekben kihelyezett közúti jel-

zőtáblák és a kialakult forgalmi rend felülvizsgálatára kötelezte Tiszaújváros önkormányzatát, felülvizsgálták a 35. sz. főút - Örösi út kereszteződésében a kerékpárosok elsőbbségét
biztosító jelenlegi forgalmi rendet is. Ennek
nyomán a testület módosította a város forgalomtechnikai tervét.
A szakértő szerint a Kertvárosban a Bethlen
Gábor, Babits Mihály, Lévay és Sajó utcák által határolt övezeten belül nincs a jogszabályban meghatározottakkal ellentétes szabályozás.
A lakó-pihenő övezet fenntartása a terület kizárólagos lakó jellege miatt indokolt. A Bethlen
Gábor és a Vörösmarty utcák teljes hosszában
30 km/h-ás sebességkorlátozás van. Az övezet
eleje-vége minden csatlakozó utcánál megfelelően jelölt. Változtatást nem tartott szükségesnek.
A Kertváros Bethlen Gábor, Lévay József,
Örösi, Szent István utcák, Margit sétány által
határolt területén, mivel rendszeres ügyfélfor-

galommal rendelkező közintézmények találhatók, valamint az utcák jelenlegi alá-fölérendeltségének megtartása célszerű, ezért javasolta a
terület lakó-pihenő övezetének megszüntetését.
Javasolta továbbá a Margit sétányon és a Szent
László utcán a lakó-pihenő övezet megszüntetésé, mivel mindkét oldalon járda van, valamint a Zita, Izabella, Krisztina, Sarolta utcákban és Erzsébet téren a lakó-pihenő övezetek
megszüntetésé és járda hiányában 30 km/h-ás
sebességkorlátozott zóna kijelölését.
Tisza-part városrészben az övezetjelleg fenntartása a terület kizárólagos lakójellege miatt
indokolt a szakértő szerint. Ugyanakkor a Verebély utcán autóbusz közlekedés van, a Bláthy Ottó, Tiszavirág utca csomópontjának szabályozása (elsőbbségadás kötelező tábla a Bláthy Ottó utcában) pedig nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.
A forgalomtechnikai szakértő által kidolgozott
három javaslatból a testület azt hagyta jóvá,
mely szerint a területen megszűnnek a lakó-pihenő övezetek és 30 km/h-ás sebességkorlátozott zónát vezetnek be.
A szakértő a 35. sz. főút út - Örösi út kereszteződésével kapcsolatban a forgalmi rend megváltoztatását javasolta, melyet a testület elfogadott.
A főúttal párhuzamosan haladó kerékpárút a
kereszteződésében jelenleg „Állj! Elsőbbségadás kötelező” táblával védett a közúti forgalommal szemben. Ez a Debreceni útról beforduló járművek kötelező megállásával - mivel
felállási hossz nem biztosított - nagymértékben zavarja a főút forgalmát. A kerékpárút városi szakaszának további három csomópontjánál egyébként a kerékpárosoknak nincs elsőbbségük. Indokolt tehát a forgalmi rend megváltoztatása. A javasolt forgalmi rend végrehajtásának határideje szeptember 30., úgy hogy a
változásra figyelmeztető táblákat a kerékpárosok részére ki kell helyezni.
Ferenczi László

Elbúcsúzott a vezető ügyész

A papírok mögött meg kell találni az embert

Szeptember 14-ei hatállyal nyugállományba vonul Dr. Molnár Tibor,
a Tiszaújvárosi Járási Ügyészség
vezető ügyésze, aki a képviselő-testület legutóbbi ülésén vett búcsút a
város vezetőitől, a tiszaújvárosiaktól.
Dr. Molnár Tibor 1974. március elsejétől szolgál az ügyészségen, melynek székhelye 1982ig Mezőcsáton volt, majd átkerült az akkori Leninvárosba. 1974-től '95-ig itt is lakott, majd
1995-ben Sajóörösre költözött.
- Nagyon sok helyre hívtak ezalatt a több mint
négy évtized alatt dolgozni, különböző vezetői állásokat ajánlottak fel nekem - mondta Dr. Molnár Tibor. - Hívtak vezető ügyésznek a '80-as években, hívtak osztályvezetőnek
a főügyészségre, és hívtak főügyész-helyettesnek is. Egyetlen egy felkérést nem fogadtam
el, azért mert szeretek itt élni, szeretem az itteni embereket. Szeretem azt, hogy ha kimegyek az utcára, akkor fogadják a köszönésemet. Szeretem azt, hogy szóba állnak velem.
Elmondják a gondjaikat és a bajaikat. És sze-

retem azt is, hogy amikor nekem van problémám, akkor gondolkodás nélkül segítenek. És
higgyék el, hogy ez minden vezetői állást, vezetői beosztást semmivé tesz. Én úgy gondolom, hogy ezt hívják barátságnak, egzisztenciának, teljesen mindegy minek nevezzük, ez egy
nagyon-nagyon jó érzés. 1992-ben neveztek ki
vezető ügyésznek, ekkor készült velem egy riport a Tisza Televízióban, ahol talán a koromat
megelőzve meghirdettem a nyitott ügyészséget. Ezt én úgy értettem és el is mondtam a riportban, hogy ha bárkinek bármi gondja van,
hivatali időben jöjjön az ügyészségre korlátozás nélkül, vagy én, vagy a kollégáim fogadni fogják, meghallgatják és segíteni fogják. Nagyon sok olyan ügy van, amiben az ügyészségnek nincs határköre. De higgyék el, el tudjuk mondani a hozzánk fordulóknak, hogy hova menjenek, mit csináljanak. Sokszor már az
is elég volt - ez tapasztalat - hogy jól kipanaszkodhatták magukat, mert sokkal nyugodtabban
mentek el, mint ahogy bejöttek. Mindannyian
tudják, hogy az ügyészségnek domináns szerepe van a jogalkalmazásban, ez a ‚90-es évek

A bíróságnak és ügyészségnek helyet adó épület.

Dr. Molnár Tibor 44 évig szolgált az ügyészségen.
előtt is így volt, ebben semmi újdonság nincs.
A ’90-es évek előtt beleavatkozhattunk polgári
perekbe, államigazgatási ügyekbe, munkajogi
ügyekbe. Ezt leépítették, most már csak a büntetőügyekben van az ügyészségnek domináns
szerepe. De ha belegondolnak, akkor ez egy nagyon fontos szerep. Ifjú kollégáimnak az első
napokban mindig azt szoktam mondani, hogy
tanulják meg a szakmát, de maradjanak emberek, mert az ügyész olyan, mint az orvos. Ha az
orvos téveszt, a beteg meghal. Ha az ügyész téveszt, a beteg akkor is meghal. Egzisztenciálisan. Elveszíti a családját, elveszíti a vállalkozását, elveszíti a barátait. Önökre bízom annak az
eldöntését, hogy melyik halál a rosszabb. Fásultan nem lehet csinálni ezt a munkát. Nem
ügyet kell intéznie egy ügyésznek, hanem a papírok mögött meg kell találni az embert. Ez az
ember lehet gyanúsított, lehet sértett, de mindenképpen ember. Ha gyanúsított, akkor kapja meg a büntetését, de ne többet, mint ami az
adott cselekményért jár. Ha sértett, akkor meg
kapja meg az elégtételt a büntetőeljárás során
az elszenvedett bűncselekmény miatt. Arra kér-

tem a kollégákat és én arra törekedtem, hogy a
döntéseimet csak a jogszabályoknak megfelelően, objektíven, befolyásoktól mentesen hozzam meg. Úgy gondolom, hogy az eltelt évek
alatt a mindenkori képviselő-testületek ismerték és elismerték az ügyészség munkáját. Én
ennek tulajdonítom, hogy 2001-ben a Farkas
Zoltán polgármester által vezetett képviselő-testület, kijárta az akkori legfőbb ügyésznél
azt, hogy az ügyészség és a bíróság székhelye
Tiszaújvárosban legyen, és nagyvonalú, pénzben és természetbeni adományokkal segítette az ügyészség épületének felépítését. Ezt én
magamban úgy fordítottam le, hogy ez egyfajta
elismerése a tiszaújvárosi ügyészség munkájának. Én személyesen is éreztem, hogy a képviselő testület elismeri a munkámat, hiszen méltónak találtak arra, hogy a Szent István Emlékérmet adományozzák nekem. És méltón a találtak arra, hogy a Pro Urbe életműdíjban részesítsenek. A megtisztelő díjak mellett számomra az volt az igazán felemelő, hogy a mindenkori képviselő-testületek ezt ellenszavazat
nélkül fogadták el. Én ezt úgy fordítottam le,
hogy a munkánkban nem tükröződött semmilyen politikai- vagy párt hovatartozás. És ezt a
testületben ülő pártok, egyesületek képviselői
el is ismerték, ezekkel a kitüntetésekkel.
Hölgyeim és uraim, nem tudom mit hoz a jövő.
Egyben biztos vagyok, hogy profi kollégákat
hagyok itt az ügyészségen, de abban csak reménykedhetek, hogy az utódom olyan lesz, aki
ezt az ügyészséget hasonló szemlélettel fogja
vezetni, mint én. Ami a saját jövőmet illeti, azt
még kevésbé tudom. Egyet tudokk, hogy nem
szeretnék beülni a fotelba, mert azt Kébel doktor is megmondhatja, hogy biztosan feldobom a
talpam, ha ezt csinálom. Tehát valami észszerű
szellemi és fizikai elfoglaltságot szeretnék keresni magamnak.
És végül, hölgyeim és uraim, én négy évtizeden
keresztül vigyáztam erre a városra. Arra kérem önöket, hogy önök is vigyázzanak rá. Szeressék a Tiszaújvárosban élő embereket, mert
higgyék el, megérdemlik!

Aktuális

4. oldal

Levélváltás

Hogy a szúnyog csípje meg!

Elgondolkodtató, tanulságos
levélváltás zajlott az elmúlt
hetekben Bráz György polgármester és a katasztrófavédelem között szúnyog ügyben. Íme a dokumentumok.
Lipták Attila tűzoltó dandártábornok Úr
megyei igazgató
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Miskolc
Dózsa Gy. út 15.
3525
Tisztelt Igazgató Úr!
A Tiszán és a Sajón a kora tavaszi árhullám levonulását követően a hullámtér mélyedéseiben visszamaradt pangóvizek, valamint a Sajó hullámterén található mocsaras és állandó vízállásos vízfelületek miatt Tiszaújvárosban az időjárási viszonyoktól függően csaknem heti gyakorisággal végrehajtott földi melegköd-képzéses és légi kémiai szúnyoggyérítések ellenére szúnyoginvázió tapasztalható. Ezek végrehajtása jelentős mértékben terheli a város idei évi költségvetését.
A fentiek alapján kezdeményezem, hogy
Tiszaújvárost vegyék fel az országos szúnyoggyérítési programba.
Várom Igazgató Úr válaszát.
Tiszaújváros, 2018. június 12.
Tisztelettel:
Bráz György
polgármester
A levélre a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Hivatala válaszolt.
Bráz György polgármester Úr
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Tisztelt Bráz György Úr!
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központnál nyilvántartásba vett, szúnyoggyérítés
tárgyban írt megkeresésével kapcsolatban
az alábbiakról tájékoztatom.
A szúnyoggyérítés területi kijelölése a
szakértői tevékenységet ellátó cégek feladata, és a monitoring adatok alapján, valamint az országos fertőzöttség függvényében kerül sor a kivitelezés tényleges
elrendelésére, majd a gyérítés végrehajtására.
Tiszaújváros a katasztrófavédelem által
koordinált 2018. évi országos szúnyog�gyérítés program már összeállított és jóváhagyott 9-10. heti ütemtervében jelenleg nem szerepel, a következő hetekben
az extrém szúnyogártalommal érintett térségek kezelése zajlik.
A kivitelezés heti ütemtervéről a BM

Fehér folt a Tisza mentén. Mi ez, ha nem szándékos mellőzés?
OKF honlapján a „Szervezeti informá- A Tiszán és a Sajón a kora tavaszi árhulciók, Szúnyoggyérítés, Szúnyoggyérítés lám levonulását követően a hullámtér mé2018, Heti programok.” Menüpont alatt lyedéseiben visszamaradt pangó vizek,
tájékozódhat.
valamint a Kesznyéteni Tájvédelmi KörTájékoztatom, hogy a katasztrófavéde- zetben található mocsaras és állandó vílem által megvalósított központi program zállásos vízfelületek miatt és a jelenlemellett az önkormányzatok önállóan is gi csapadékos időjárási viszonyok melvégezhetnek szúnyoggyérítést.
lett Tiszaújvárosban csaknem heti gyakoBízom benne, hogy a csípőszúnyog árta- risággal végrehajtott földi melegköd-képlom mértéke bár bizonyosan zavaró, de zéses és légi kémiai szúnyoggyérítések
azért elfogadható mértékű marad Tiszaúj- ellenére szúnyoginvázió tapasztalható.
város területén.
Ezek végrehajtása jelentős mértékben terTisztelettel:
heli a város 2018. évi költségvetését. Az
Dr. Sipos-Bencze Nóra tű. alezredes alábbi táblázat részletesen tartalmazza
hivatalvezető az idei évben végrehajtott kezeléseket és
Bráz György nem hagyta annyiban, vi- azok eddig felmerült költségét.
szontválaszában megismételte, illetve
Időpont
Típus
ha
kiegészítette kérését.
1. 2018.04.25 Melegköd
300
dr. Sipos-Bencze Nóra tű.alezredes
2.
2018.04.29
Melegköd
300
hivatalvezető
BM Országos Katasztrófavédelmi Fő3. 2018.05.04 Melegköd
300
igazgatóság
4. 2018.05.09 Légi kémiai 1 000
Gazdasági Ellátó Központ
5. 2018.05.18 Légi kémiai 1000
Hivatal
6. 2018.05.31 Melegköd
300
Budapest
7. 2018.06.08 Légi kémiai 1 000
Mogyoródi út 43.
1149
8. 2018.06.17 Melegköd
300
E-mail: okf.gek.titkarsag@katved.gov.hu
Érték bruttó Ft
Tisztelt Hivatalvezető Asszony!
Mindösszesen: 10 629 000
Tiszaújváros Város Önkormányzata részéről a B-A-Z Megyei Katasztrófavé- A fentiek ismeretében Tiszaújváros poldelmi Igazgatósághoz intézett VII/510- gármestereként méltánytalannak érzem
9/2018. iktatószámú levelünkben kérel- településünk szándékosnak tekinthető
meztük Tiszaújvárosnak az országos szú- mellőzését, és ismételten kezdeményenyoggyérítési programba történő felvéte- zem, hogy Tiszaújvárost vegyék fel az orlét tekintettel arra, hogy Tiszaújváros és szágos szúnyoggyérítési programba.
környezete véleményem és az alábbi tér- Várom Hivatalvezető Asszony válaszát.
kép tanúsága szerint legalább olyan mér- Tiszaújváros, 2018. június 28.
tékben érintett a szúnyogok inváziójától, Tisztelettel:
mint a Tisza teljes magyarországi szakaBráz György
sza mentén található települések.
polgármester

Kitüntették Oláh Györgyöt

Rangos ingatlanos

Kitűnő érettségizők

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium
és Kollégium kitűnőre érettségizett tanulói:
12.B Horváth Zoltán, Mezei Zsolt. Osztályfőnök: Takácsné Pelles Erika.
12.H Baráth Lilla, Bódogh Máté, Czakó Roland, Kiss Ádám,
Orbán Gréta, Soltész Luca Sára,Tóth Melinda. Osztályfőnök: Böcsödi Éva.

A Brassai kitűnői

A díjazottak. Oláh György jobbról a második.
Az elmúlt harminc esztendőben az ingatlanszakmában kifejtett
tevékenységéért a Magyar Ingatlangazdálkodók Szövetsége kitüntetésben részesítette Oláh Györgyöt, a Karolah Kft. ügyvezetőjét, a Tiszaújvárosi Krónika egykori kiadóját.
Oláh György így reagált a facebookon a gratulációkra: Mi még
a szocialista szektorban kezdtünk, majd az önkormányzati érában folytatva, többen a vállalkozói szférában fejeztük be, fejezzük be szakmai pályafutásunkat. Az ingatlan szakmának a „mi
időnkben” még volt saját minisztériuma, a gyakorlatot és a tudást az ingatlankezelő cégeinknél, a rendszeres szakmai összejöveteleken, továbbképzéseken szereztük meg. Utódainknak
legalább annyi szakmai sikert kívánok az ingatlankezelés, ingatlanforgalmi értékbecslés, ingatlanközvetítés és társasház-kezelés területén, mint amennyi nekünk jutott.

Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája kitűnő tanulói:
Év végén kitűnők:
5/13.A: Gellérfi Edina, Matula Lili, 2/14.A: Besenyei Lilla,
2/10.L: Horváth Péter
Kitűnőre vizsgázók:
3/11.C: Löki Zoltán, 3/11.D: Németh Attila, Huszár Balázs, Kertész Dávid, Zomodi Róbert, 5/13.G: Molnár Zoltán,
5/13.A
Ügyvitel: Gellérfi Edina, Matula Lili, Mecsei Brigitta, Zöldi Kitti, 2/14.A
Elektronikai technikus: Dévald József, 2/14.A ügyvitel: Besenyei Lilla, Gombos István, Mészáros Attila, Pásztor Annamária, Szerbin Cintia, Szilvási Szimonetta Nóra, Táncos
Bence Ferenc.

2018. július 5.

Tízéves az intézményműködtető

Szükség van rájuk

Jelenleg 142-en dolgoznak az intézményben és 90 nyugdíjasuk van.
Halk zene, pezsgő, ünnepi fények, elegáns hölgyek
és urak - fehér abrosz mellett ünnepelte a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ a 10 éves jubileumát.
Eljöttek a szépkorúak is, a szervezetnek 90 nyugdíjasa van már,
több mint ötvenen részt is vettek az ünnepségen. Örültek a találkozásnak, a rég nem látott kollégákkal nosztalgiáztak, volt miről beszélgetni.
A szervezet gyakorlatilag „mindent visz” a városban annak érdekében, hogy az intézmények gördülékenyen működjenek. A
közétkeztetésen és a munkahelyi étkeztetésen át az intézmények
takarítását végzik, karbantartását koordinálják, gondnoki feladatokat látnak el, számos olyan háttérterületen jelen vannak,
amelyek nélkül elképzelhetetlen lenne egy város működtetése.
Köszöntő beszédében ezt hangsúlyozta Bráz Görgy polgármester is, aki kitért arra, hogy bár tíz év nem olyan sok egy szervezet
életében, de arra éppen elegendő, hogy kiderüljön, alkalmas-e
feladata elvégzésére. Mint mondta, az intézményműködtető
központ betölti a feladatát, az ott dolgozók jól végzik munkájukat, nagy szükség van rájuk. Az elődök jó alapokat raktak le.
Petrovicsné Nyitrai Borbála volt az alapító igazgatója az akkori
VISZ-nek, azaz a Városi Intézményellátó Szervezetnek.
- Abban az időben a szakmai intézmények tevékenységéhez
számos kiegészítő tevékenység járult, mint a takarítás, étkeztetés, az anyagok, eszközök beszerzése, és felmerült, hogy hatékonyabban és költségtakarékosabban is lehetne ezt látni, ha a
szakmai intézményeknek egy, csak erre szakosodott intézmény
végezné mindezeket a társított feladatokat- mondta a Visz egykori vezetője. - Nagyon rövid idő volt abban az időszakban,
ami rendelkezésre állt a szervezésre, hiszen a képviselő-testület
2008 februárjában hozta meg az erre vonatkozó döntést, és július 1-jén már indulnia kellett. Azóta persze nagyon sok vonatkozásban változott a feladat. Egyrészt képviselő-testületi döntések
alapján az intézményi szintű karbantartást és a városi karbantartást összevonták, és mindez egy új szervezethez a Városgazda Nonprofit Kft-hez került. De nem csak helyi döntések alapján, hanem az állam döntései alapján is változtak a feladatok, hiszen az elmúlt 10 évben már az alapfokú oktatás, nevelés a középfokú oktatás nem tartozik az önkormányzat feladatkörébe.
Ez a szervezet úgy tudott sikeres lenni, a maga szakmai feladatait jó színvonalon elvégezni, hogy a vezetők az új utat képviselték, felhasználták a saját szervezeteikben szerzett tapasztalataikat, élvezték a dolgozóik bizalmát és a dolgozóik támogatását,
mert egyedül ilyesmire senki nem képes.
Kósa-Tóth Zoltán igazgató a születésnapi torta felszolgálása
előtt köszönte meg kollégái munkáját, beszédében elsősorban
arra az időszakra tért ki, amióta ő áll a szervezet élén.
- Lassan öt éve, hogy a TIK élére kerültem - mondta. - Azt sokan tudják rólam, hogy teljesen más környezetből érkeztem és
a közszférához annyi közöm volt, hogy én is a partvonal mellől
osztottam az észt és sokszor értetlenkedtem miért így történnek
a dolgok. Ma már nem így van, a pályán belül vagyok és sok
mindent másképp látok, mint öt évvel ezelőtt.
Arról is beszélt az igazgató, hogy nagyon jó, tenni akaró közösségbe került, de ahhoz, hogy mára egy szolgáltatói szemléletű
stratégiai intézménnyé tudott válni a TIK, sok-sok ember, szervezet közös munkájára is szükség volt.
A munka most is folyik . A nyári időszakban a gyermekétkeztetést, illetve a középületek felújítási munkálatait végzi a szervezet elsősorban, de természetesen a szokásos napi feladatokat
is ellátják, takarítanak, gondnokolnak. Hamarosan jönnek az augusztusi ünnepi rendezvények, majd a Hajdúk a szigeten következik, ahol mindenki megkóstolhatja az általuk készített finom,
házias ízeket.
Jelenleg 142-en dolgoznak a szervezetnél, alkalmanként közfoglalkoztatott kollégák is besegítenek, így tudják ellátni a feladatokat. Ha ellátogatnak a TIK honlapjára ott látható, hogy 36
féle étlapot állítanak össze minden egyes hónapban. Bármilyen
diétára szorul valaki, megtalálja a felsorolt étlapok között a saját magának megfelelőt, és ez nem mindennapi teljesítmény egy
16 ezres városban.
Engedjenek meg az írás végére egy kis szerkesztői kitérőt. Néhány kollégámmal pár hete mi is a központi étteremből hordjuk az ebédünket. Némi fenntartással - mert hát mégiscsak közétkeztetésről van szó - de megvettük a „kajajegyeket”. No de
olyan füstölt húsos zöldséges bablevest és illatozó, finom-foszlós túrós bélest mint amilyet ott készítettek, talán nagyanyánk
főzött és sütött utoljára.
Radácsi Zsuzsa
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Holtterek, figyelem, szemkontaktus

Láss a sofőr szemével!

A bóják még épp látszanak, azon belül nagy a holttér.
Tévedés azt hinni, hogy egy kamion sofőrje ugyanúgy lát bennünket, mint ahogy mi őt. Erről bárki meggyőződhetett, aki ellátogatott a Trans-Sped
Kft. sátraihoz, kamionjához az okmányiroda parkolójába.
A legkisebbek kamiont hajtogattak, színeztek, s apró ajándékokat is kaptak a Trans-Sped sátrainál. Egy kamion is várta az érdeklődőket, köré bójákat tettek, így szemléltetve, hogy mekkora is egy ilyen hatalmas jármű holttere. Holttér, ahová a sofőr
nem lát.
- Számomra félelmetes lenne egy ekkora járművet vezetni mondta Gulyás Erzsébet -, az a félelmetes, hogy nem látok előre, nem úgy, mint egy személyautóban. Még sosem ültem kamionban, most szembesültem ezzel, holott már több mint harminc
éve vezetek.
Botosné Simon Edit unokáival érkezett, ők is beültek a kamionba.
- Döbbenetesen nagy hely van ott - mondta Edit -, én a személyautókhoz vagyok szokva, itt ahhoz képest óriási a hely. Nem gondoltam volna azt sem, hogy kifelé ilyen keveset lehet látni, tényleg tanulságos lenne mindenkinek beleülni, látni, hogy melyek
a veszélyhelyzetek. Az unokáimat is szoktam figyelmeztetni erre. Nekem nagyon tetszik az a praktikus tanács, hogy csak akkor
lépek le a zebrára, amikor a sofőr szemébe nézek és visszanéz.
Csak akkor megyek tovább, legalábbis mi így próbáljuk nevelni a gyerekeket.
- Tényleg nagyon tágas volt bent - veszi át a szót az unoka, Dávid -, és hiába van az a sok tükör, mégsem lehet mindent látni.
Azt sem gondoltam volna, hogy a kamionban ilyen nagyon sok
gomb van, a feléről azt sem tudtam, hogy mire is lehet jó.
Németh Balázs a Trans-Sped Kft. fuvarozási részlegénél dolgozik, szakértője a kamionos közlekedésnek. Elsősorban ő is a
szemkontaktus fontosságára hívta fel a figyelmet.
- Egy kamion holtterében egy személyautó is bőven elfér mondta -, van egy abszolút holttér, amire sokan itt döbbennek
rá, hiszen megszokott a személyautós rutin, hogy belső tükörben hátra akarok nézni, na itt ezt nem lehet. Ebben a hátsó abszolút holttérben akár percekig is közlekedhetünk, a kamionos
pedig hiába néz a jobb és baloldali tükörbe, nem lát bennünket,
majd egy előzésnél például esetleg nekisodorhatja a személyautót a szalagkorlátnak. Ezért nem feltétlenül a kamionsofőr a hibás, a közlekedési szabályok szerint ugyan őt marasztalják el, de
ez nem segít azon, aki balesetet szenved.
- Minden irányban léteznek ezek a holtterek?
- Ez két részre oszlik, van egy abszolút holttér, és van olyan, ami
tükrökkel belátható. Jó tanács, hogy aki hosszan követ egy kamiont, a tükrön keresztül keresse a szemkontaktust a sofőrrel,
és csak akkor kezdjen előzésbe, ha ez megvan. Rengeteg a veszély, és nem azért, mert nagy az autó. Az a beidegződés még létezik, hogy ha én látom a sofőrt, akkor ő is lát engem, de ez így
nem igaz. Ezért próbáljuk megmutatni, hogy mit is lát a sofőr.
Ahol meg tudunk jelenni, ott megjelenünk, és ha ezzel egy ember életét megmentjük, már érdemes volt ezzel foglalkoznunk a
szabadidőnkben.
Fodor Petra

A gyerekek színeztek, hajtogattak a cég sátránál.

Bogratlon
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Betyárosan jó bográcsozás

A Triatlon Nagyhét második napján, vasárnap ismét
megrendezték a Tiszaújvárosi Bográcsfőző Fesztivált.
Idén 44 csapat gyújtott tüzet
a bográcsa alatt pontban 10
órakor. A versenyzőknek három órájuk volt arra, hogy
megfőzzék az előzetesen kiválasztott és a nevezéskor leadott ételüket. Munkatársak,
egyesületek tagjai és baráti
társaságok fogtak össze, hogy
megmutassák főzési tudományukat.
- Kacsapaprikást készítünk, és két köret
közül lehet választani, szalonnás puliszkát és tepertős nokedlit is kínálunk hozzá - sorolja a menüt Rózsa Péter, a Duck
Vader csapat szakácsa. - Arra törekedtünk, hogy mindent, amit csak lehet megpróbáljunk házi alapanyagokból elkészíteni. A kacsát például tegnap vágták le nekünk. Abban bízunk, hogy mivel minden
friss és házilag készül, így jó ízű lesz az
eredmény. A puliszkából tegnap csináltunk egy próbát, mert azt még nem főztünk. Mindenki inkább a csirkepaprikást

Az idei Bogratlonon 44 csapat gyújtott tüzet.
vezéseként azt adják le, hogy gulyás, és kész az étel, akkor olyan egyszerű szemsertéshúsból készítik. Ez hiba, hiszen tud- pontok a fontosak, hogy ne legyen sós,
juk, hogy a marhacsordát gulyának hív- ne legyen megégve az étel. Jók legyenek
juk, tehát a gulyásleves marhahúsból ké- az arányok, a fűszerezés. Az ízek mellett
szül. Ha azt mondják, hogy sertésgulyást természetesen van esztétikai kritérium is.
készítenek, az már helyes. Nem vagyunk Nem mindegy, hogyan néz ki az étel, amit
szőrös szívűek, de azt gondolom ez így kitálalunk.
korrekt a többi versenyzővel szemben. Ha A négytagú szakmai zsűri a nagyiváni csapat káposztás bárányát ítélte a legjobbnak.
- Negyedik alkalommal vagyunk itt a
Bogratlonon - mondja Bári Ágnes, a
Nagyiváni betyárok főszakácsa. - Kétszer
másodikok lettünk, kétszer pedig sikerült
elvinnünk a fődíjat, az Aranybográcsot.
Nem azért jövünk, hogy nyerjünk. Ilyenkor a csapattal ideköltözünk két-három
napra, és igazából azért jövünk, hogy jól
érezzük magunkat. Szerintem az az oka
annak, hogy mindig előkelő helyen végzünk, hogy nem bonyolítjuk túl az ételt. A
célunk az, hogy jó íze legyen.
A második helyen a Vad asszonyok libagulyása végzett, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig a Marhapofák
csapata állhatott fel. Egy különdíjat is kiosztott a zsűri, amit az Újvárosi betyárok
nyertek el.
ema
A Nagyiváni betyárok és a győztes káposztás bárány.

ismeri, épp azért választottuk a kacsát,
hogy különlegesebb legyen az ételünk.
Az Újvárosi betyárok bográcsában jól bevált recept szerint készül a halászlé, ös�szesen 20 kilogramm halból.
- Tiszai filézett harcsahalászlevet készítünk - mutatja a bográcsot Garáz Péter
csapatkapitány. - Ehhez öt fajta halból főzünk egy alaplevet, ezt átpasszírozzuk és
utána az itteni hagyományok szerint készítjük el a harcsahalászlét. Nem kísérletezünk új étellel egy versenyen, már csak
a zsűrizés miatt sem, meg persze olyat főzünk, amit szeretünk, és ha vége a versenynek, jól is lakjunk vele.
A Trans-Sped csapathoz akkor érünk oda,
amikor egy pohár fehérbort öntenek az
üstben rotyogó húshoz.
- A pikáns íz miatt kell a bor, ez különleges ízt ad neki - mondja Reszegi Zoltán,
a csapat kapitánya. - Ez már egy kipróbált recept, többször főztük ezt az ételt.
Két üstben dolgozunk, az egyikben mustáros tarja, a másikban petrezselymes burgonya készül.
A zsűri tagjai többször is körbejártak a
sátrak, bográcsok között. A munkafolyamatokat figyelemmel kísérték az első lépésektől az utolsóig. Így könnyebben átláthatóvá vált, melyik csapat mennyire
jártas a konyhai feladatok világában. A
döntésüket több szempont alapján hozták meg.
- Legelőször, amikor körbejárunk a versenyzők között, még csak barátkozunk
a csapattagokkal, tájékozódunk a készülő étel felől - magyarázza Magos Zoltán,
séf, a zsűri elnöke. - Kisebb hibákat ilyenkor még ki tudunk javítani. Jellemző,
gyakori hiba például, hogy az étel megne-

A Tiszaújvárosban Hallottam népszerű helyi facebook csoport idén először indult a Bogratlonon.

Mustáros tarja kevés borral a Trans-Sped üstjében.

Nagyhét
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Anna and the Barbies

Szénabálától a nagyszínpadokig

Egy szőke forgószél vörös
combcsizmában, röviden ez
volt a benyomásom, amikor
a Pásztor Anna nevével fémjelzett Anna and the Barbies
(AatB) vasárnap este a színpadra lépett. Igaz, elfogult
vagyok hiszen régóta szeretem és hallgatom őket. Ezért
is kérdeztem meg Annától és
testvérétől a koncert után,
honnan ez a hatalmas energia?
- Az a helyzet, hogy minket ez éltet mondja Anna - , itt szívjuk magunkba
az energiát és az történik, hogy egyre
több energiánk lesz, minél tovább maradunk a színpadon. Ez a mindennapjainknak a Duracell eleme, hogy itt feltöltődünk és utána pörgünk. Ez nekünk
a hobbink, a lételemünk, a hivatásunk,
mindenünk ez.

Anna az éjszakában
Pedig nem lehet egyszerű, hiszen Anna
már kétgyermekes édesanya. Ennek ellenére extravaganciája, játékossága, és nem
utolsó sorban lendülete mit sem csökkent.
- Nézz rám, hogy nézek - ki mondja nevetve, és a szeme alá festett fekete karikákat mutatja, majd komolyabban folytatja.
- Sokan kérdezik tőlem, hogy ezt hogyan
lehet így csinálni. De nekem könnyebb
a gyereknevelés, mint azoknak, akik 1214 órát dolgoznak. Én napközben együtt
vagyok a családommal, húszszor annyit,

Egy nagy család
Anna és a testvére, Sámuel - vagy ahogy
a bandában hívják, Simi - féltestvérek, de
együtt töltötték a gyerekkorukat. A nem
mindennapi családi kötelékek azóta is átszövik a mindennapjaikat, de ahogy Simi
elmondta, a közös zenélésnek nem volt a
gyerekkorukban előjele.
- Negyedikes, ötödikes koromban eldöntöttem az osztálytársaimmal, hogy zenekart fogunk alapítani - mondja. - Aztán kicsit gellert kaptunk, mert elmentem
harsonázni - megmagyarázhatatlan okból - a mellettünk lévő sváb faluba, ott az
volt a népi hangszer. Egy évig harsonáztam, amiből annyit profitált a családom,
hogy amikor a ház előtt verekedtek a kutyák, akkor én kitoltam a hangszert egy
kisablakon, és jól megfújtam, erre szerteszét rohant az összes kutya. Így indult
a zenei karrierem. Aztán úgy gondoltuk,

Ottawan

Hands up!

Zenés, táncos showműsorral érkezett az első sztárfellépő.

Feltöltődés, pörgés a színpadon Anna and the Barbies-módra.
hogy nagyobb tölcsért adunk a harsonánál, és így lett a zenekar (AatB -a szerk.),
és most egész sok embert tudunk így szétkergetni, persze csak, ha verekednek - teszi hozzá mosolyogva Simi.
Az Anna and the Barbies egy nagy család,
és nem csak a zenészekre, a háttérmunkásokra és egyéb segítőkre kell gondolni.
Anna a színpadon mindig elmondja, aki
éppen hallgatja a zenéjüket, együtt táncol,
mozog velük, az mind a család tagja.

Woodstock az ugaron
Ennek az összekovácsolódásnak lett
tárgyiasult formája a „Woodstock az

Szőke forgószél tele energiával.
mint bárki. Éjszakai lény vagyok, amikor anya elmegy az éj leple alatt tombolni, akkor a gyerekek alszanak. Nálunk három generáció lakik együtt, nagymama,
nagypapa, mi négyen és néha még beesnek a barátnőim is. Ez egy multikulturális
együttlét, a gyerekek otthon vannak a nap
24 órájában, és mindig ott van egy csomó ember.
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ugaron”, ami eleinte egy jurtában, a szénabálán való zenélgetés volt, ahol a barátok, néhány rajongó és családjaik vettek részt. Az eltelt évek alatt persze fejlődött a fesztivál, ma már rendes színpad
és több fellépő várja az érdeklődőket, ám
a rendezvény mondanivalója megmaradt.
- Van nekünk egy családi águnk - mondja Simi -, akik Ópusztaszeren laknak. Ők
építettek egy nagy jurtát és azt megmutatták Annának, mondván, nézd mit építettünk, itt lehetne koncert is, és két hét

múlva így lett nekünk egy zenekaros táborunk. Az a furcsaság ebben, hogy gyerekkoromban sokat poroszkáltam arrafelé, és azon álmodoztam, hogy zenélni fogok. És nem tudom miért, de nekem az a
táj, meg hogy én ott kint a pusztában bedugom a nagy erősítőmet, és ott fogok gitározni, az belém égett. Annyira tekerhetem amennyire akarom, mert senkit nem
zavar. És ezt pár év múlva megélhettem.

Márti dala
Ők maguk - bár akkor már 10 éve a színpadon voltak -, a Márti dalától, pontosabban annak sikerétől számolják a zenekar létét. Ám az előtte és azóta megszületett nóták is önálló életet élnek, melyek
épp úgy megragadják a fiatalokat, mint az
idősebbeket, illetve a könnyebb műfajt
kedvelőket, de még a zöldtarajos punkokat is.
- Ha valamit szeretünk, és valamibe belefektetjük az összes energiánkat, minden bennünk lévő tehetséget és hitet, akkor az át fog menni mindenkihez, és megérti mindenki - mondja Anna. - Jó dolog,
hogy foglalkozunk egy művészeti ággal,
ami nem szűkíti a közönségét, hanem
tágítja, és minél több emberhez tud eljutni. Ugyanakkor megvan a mélysége, a rétegeltsége az egésznek. Nekünk nagyon
nagy öröm, hogy nem úgy kell kimennünk a színpadra, hogy lesz ott három
ember, akit érdekel, és a többi meg eljött,
mert most éppen ez jutott eszébe, hanem
mindenkit meg tudunk fogni.
- Aztán még ehhez hozzájárul, hogy Anna
nagyon érzi azt a színpadon, hogy hogyan
kell mindenkihez elérni - veszi át a szót
Simi. - Hogy, hogy kell mindenkit úgy
megszólítani, hogy be tudja vonni abba a
játékba, ami gyakorlatilag a koncert.
Aki kint volt vasárnap este a téren, az
tudja, a csípőrázás, a guggolás, az ugrálás
vagy éppen a csárdásozás egyaránt hozzátartozik ehhez a „játékhoz”, az Anna
and the Barbies-hoz.
borza

Világhírű együttessel nyitott a Triatlon Nagyhét.
Az első nap főprodukciója az Ottawan együttes
volt. A kalandos múlttal rendelkező duónak ez a
formációja huszonöt éve szórakoztatja a közönséget.
Az eredetileg francia diszkóduó 1979 és 1982 között aratta a
legnagyobb sikereket. Azóta a tagok kiváltak, visszatértek, cserélődtek, és a sors úgy hozta, hogy ma már két Ottawan együttes járja a világot. Ide, Tiszaújvárosba Esther de Bijl és Robert
Walker érkezett.
- A D.I.S.C.O vagy a Hands up! című számokat, azt gondolom
sokan ismerik és szeretik - mondta Esther. - Természetesen ma
este ezeket a jól ismert régi slágereket is hallhatja a közönség, de
vannak új dalaink is és ezeket is szeretnénk megmutatni.
A duó a magyar Sunny Dance Banddal lépett színpadra.
- Újdonság a mai koncerten, hogy élőzenekar játssza a dalainkat - mondta Robert. - Ez egy nagyon jó dolog, mert napjainkban nagy divat az úgynevezett fél playback előadás, ami azt jelenti, hogy az ének élő a zene pedig felvételről megy vagy fordítva. Ennek a lehetőségnek nagyon örülünk, és nagy köszönettel tartozunk a Sunny Dance-nek.
Az ismert slágerek mellett az Ottawanról sokaknak a színes, intenzív előadás jut az eszébe.
- Most is egy vidám zenés, táncos show-t hoztunk a közönségnek - vette át a szót Esther. - Bár az idő telik, a műsorunk lendülete az évek alatt semmit nem változott. Igyekszünk minden alkalommal egy pörgős koncertet adni.
- Így van, ahogy Esther mondja, az idő telik, de rajtunk és a koncertjeinken ez nem látszik - mondta mosolyogva Robert. - Az
biztos, hogy nagyon sok energiát igényel egy-egy fellépés és
ezért szükségünk is van a jó kondícióra, arra, hogy életünk szerves része legyen a sport. Ezért is örülünk, hogy most itt lehetünk, mert tudjuk, hogy triatlon világkupát fognak rendezni itt
Tiszaújvárosban, és a koncertek, előadások mellett a sportnak is
nagy jelentősége van ezen a héten.
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A fődíj egy wellness hétvége

Nagyheti
véradás

Az okmányiroda parkolójában várják a véradókat.

Vasárnap még a Triatlon Nagyhét közönsége előtt játszottak, szerdán kezdődött a Woodstock az ugaron.

Ma 19 óráig még várják a véradókat az okmányiroda parkolójában álló véradó kamionba. Már hagyomány, hogy a Triatlon Nagyhéten nagyszabású akciót szervez a Vöröskereszt helyi szervezete. Idén sincs ez másként, hisz a véradók - túl azon,
hogy segítenek embertársaikon - ajándékokat is kapnak, valamint részt vesznek egy nyereménysorsoláson is, ahol a fődíj egy
kényeztető wellness hétvége a négycsillagos Egerszalóki Mesés
Shiraz Hotelbe a tiszaújvárosi Ipartechnológia Kft. jóvoltából.
A véradók továbbá egy sorsjegyet is kapnak, amellyel részt
vesznek a Magyar Vöröskereszt országos nyereményjátékán:
http://voroskereszt.hu/veradasnyar/
Jelentkezz véradásra Tiszaújvárosban, segíts és nyerj!
Az ajándékokat 2018. 07. 05-én 19:00-kor sorsolják ki a véradásra jelentkezők között.

Kultúra
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A Derkovits Kulturális
Központ programja

7. oldal

Tabuk nélkül a párkapcsolatról

Rendezők legyünk, ne színészek!

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Július 3. (kedd)
Kertstílusok – kamarakiállítás
Helyszín: a könyvtár földszintje
A kiállítás szeptember 7-ig látható.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Július 13., (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok felnőtteknek.

kronika@tiszatv.hu

Szívhangok

Első életjelünk a szívhangunk. Biológiai létezésünk apró, pici jele különleges érzés környezetünk számára. A hétköznapok rohanásában is találkozhatunk szívet, lelket melengető „szívhangokkal”. A Tiszaújvárosi Guzsalyas Díszítőművészeti Szakkör ügyes kezű tagjai szeretettel vállalták, hogy a Nikodémus Idősek Otthona minden lakójának és dolgozójának zsebkendőtartót hímeznek. Ezt a
kedves kis ajándékot mindenki a névnapja reggelén kapja meg. A szakkör „kovásza” és vezetője Füredi Zsuzsanna népi iparművész, népi játék és kismesterségek
oktató. Ő, és a szakkör tagjai az első szóra az ügy mellé álltak,
és lelkesen támogatták a kezdeményezést.
A szakkör minden tagjának őszinte tisztelettel köszönjük e nemes gesztust.
(v-s.iné)

Bemutató a tábor végén

Sodráska

„Nagyobb a baj, mint amilyennek látszik.”
„Bárki lehet enyém, tied. Mégis itt vagyunk, talán csak véletlen. Két átutazó, közös illúzióba kapaszkodunk. Ébredj
mellettem! Sose gondolnád, hogy a boldogság neked is járhat. És ha körülölel,
akkor is úgy múlik el, mint a varázslat.”
(Ákos)
A szilvás-körtés tea íze még a számban,
Ákos dala a fülemben, még üresek a székek a kulturális központban, amikor megérkezik Pilát Gábor. A Tabuk nélkül a párkapcsolatról közösség alapítója, e címmel
könyvet is írt, s azóta még kettőt: Ébredj!,
Élj! Leginkább női lelkekkel foglalkozik,
nem olyan „odamondósan”, mégis, szavai
gondolatokat ébresztenek, megérintenek,
s hoznak magukkal vesszőket, kérdőjeleket, de néha pontokat is. Ő volt a legutóbbi Ötórai tea vendége.

Zavar a kommunikációban

Első ízben szervezett nyári napközis tábort a Sodrás Amatőr
Színtársulat. A Sodráska színi tábor résztvevői játékos formában ismerkedhettek meg a színészet tudományával, a színpadi
világgal.
Tizenkilenc színészpalánta vett részt a táborban, akik mind a retorika, mind a színpadi mozgás terén elsajátíthatták az alapokat.
A tábor végén egy záróelőadáson mutatták be, mit is nyújtott nekik ez az egy hét. Ekkor több sikeres színdarabból adtak elő egyegy jelenetet, óriási közönségsikert aratva.
A színtársulat tervezi, hogy jövőre is megszervezi a napközis
színi tábort.

A Tisza TV műsora
21:30 Triatlon TV
21:30 Triatlon TV
21:30 Triatlon TV

Július 6., péntek

Július 7., szombat
Július 8., vasárnap

Július 11., szerda
18:00 Utazók - Gimnasztráda gála

- Hogy kezdődött ez a történet? Mióta
foglalkoztatják a párkapcsolati kérdések
- kérdezem Gábort.
- Több mint két évtizedig vezetési tréningeket tartottam és írtam is egy könyvet a saját szakmámban. Már ekkor láttam a párhuzamot a magánélet és a céges
vonal között: a kommunikáció hiánya
okozta zűrzavar, etikátlanságok, mellébeszélés. Ekkor gondoltam arra, hogy a
saját megélt tapasztalataimat megírom
egy harmadik könyvben, gondoltam, ez
nekem menni fog, hisz már két könyvet is írtam. Két hét alatt azonban befulladt az egész, megállt a kezemben a toll.
Ezzel a lendülettel félre is tettem, aztán
elég érdekes módon visszaköszönt a téma az életembe. Az egyik hölgy ismerősöm átküldött egy levelet, amit ő kapott
egy társkereső oldalon egy fiútól. Ez an�nyira kiverte nálam a biztosítékot, hogy
emberek hogy képesek így beszélni egymással. Nagyjából az volt a levél lényege, hogy: Kedves Hölgyem! Nagyon szívesen találkoznék önnel egy kávéra, nagyon szimpatikus nekem. Egyébként, ha
egy macska tartása 8000 forint havonta,
akkor mennyit ér meg önnek egy mindig doromboló kandúr? Ezt küldte a fiú
a lánynak, és ekkor gondoltam, hogy ezzel valamit kezdeni kell, mert nagyobb
a baj, mint amilyennek látszik. Meghirdettem egy kommunikációval foglalkozó ingyenes szemináriumot. Ez azonnal
betelt, és ezen felbuzdulva született meg
négy éve a Tabuk nélkül a párkapcsolatról facebook oldal. Ez hihetetlen módon
elkezdett nőni, akkor még egyfajta humanitárius segítségnek gondoltam ezt.
Nem számoltam azzal, hogy lesz egy
könyv, aztán még egy és még egy, előadások itthon és külföldön, rádió- és tévéműsor. Próbáltam ugyan egy fenékkel
két lovat megülni, de most már az időm
teljes részében ezzel foglalkozom.

„Minden az őszinteséggel kezdődik, ezt kéne megtartani.”

Pilát Gábor az üzleti világból érkezett, ma már párkapcsolati témában ír könyveket, tart előadásokat.
- Olyan ez, mintha mondjuk hízik valaki 20-30 kilót. Az elején dolgozik érte,
hogy lefogyjon, diétázik, sportol. De amiMinden nap teremteni
kor nem jön a kívánt eredmény, akkor egy
- Sok a tabu a párkapcsolatokban? Már idő után leveszi a figyelmét a fogyókúráaz elején nem beszélünk róla és „úgy ma- ról. Ehhez mérten vásárol ruhát, megy el
nyaralni. Ilyen ez a kapcsolatokban is, ha
rad”, vagy később alakul ki?
- Sok a tabu… Ha belegondolunk, ak- észrevesszük és nem kezdünk el azonnal
kor minden párkapcsolat úgy kezdődik, változtatni, akkor nagyon nagy az esélye
hogy az első mondatok között ott van az, és a veszélye annak, hogy ez így megköhogy legyünk őszinték egymással. És ak- vül és ez lesz a természetesnek elfogadott
kor még a felek meg is élik ezt és élvezik állapot. Nemrég egy párkapcsolati konennek a szabadságát. Mígnem egyikük ha- zultáción mondta egy hölgy, hogy kapott
zamegy egy ötlettel, ami lehet bármi, nem egy pofont. Ha ezt bárkinek elmeséli, akfeltétlenül szexualitással kapcsolatos. És kor az lett volna az adekvát kérdés, hogy:
akkor erre a másik azt mondja, hogy nem, És még ott vagy? De a hölgy reakciója az
te ezt velem biztosan nem, én ehhez nem volt, hogy: jó, kaptam egyet, de legalább
adom magam, én ezt nem így gondolom. nem kettőt. Tehát elég szélsőséges dolgok
És elkezdi leértékelni, minősíteni a mási- is bele tudnak nőni a valóságunkba. Amikat. Ezzel pedig egy nagyon érdekes do- kor tehát ilyet látunk, azonnal el kell kezlog kezdődik el, a másik elkezd visszaven- deni dolgozni azon, hogy javítsunk ezen
ni az őszinteségből, elhallgatni dolgokat, az állapoton.
majd jön egy hazugság. És innentől kezdve a kommunikáció drasztikusan megszűnik a két ember között, csak a hétköznapi
dolgokra szorítkoznak. De azok a témák,
ötletek, gondolatok, amik az egésznek a
savát-borsát adták, azok már bennmaradnak. És átmennek tabu témába. Egy gyerek akkor hazudik, ha nem lehet őszinte.
Egy párkapcsolatban ugyanezt lehet megfigyelni. És amikor már keresztül-kasul leértékelik egymást, akkor nem kellene azon
csodálkozni, hogy a másik nem mondja el az ötleteit, a vágyait, a gondolatait.
Ekkortól az egésznek a minősége csökken és előbb-utóbb szétesik. Hiszen a párkapcsolat az egy totálisan teremtett dolog.
Csak addig működik, amíg két ember napról-napra teremti. Amikor észreveszünk
valamit az elején, hogy ez nem működik,
ez nem jó, és nem kezdjük el azonnal kezelni, akkor ez a nem optimális dolog belenő a valóságunkba és ez lesz az elfogadott,
ez lesz a nulla kiinduló pont.
- Később már nehezebb visszatalálni az
igazi kiindulóponthoz?

Béka a bödönben
- Felismeri az ember ezt az állapotot?
- Egy kicsit úgy vagyunk vele, mint a béka, akit beletesznek egy bödönbe és elkezdik alatta melegíteni a vizet. A szervezete hozzászokik az emelt hőfokhoz, de
egyszer csak meghal. Valahogy így vagyunk berendezkedve mi is. De ezt nyilván tudatosan felül lehet írni, ha az ember egy külső nézőpontból figyeli magát,
mert belülről nem nagyon látjuk. Egyszer
egy öreg tibeti orvos azt mondta, hogy inkább rendező legyél az életben és ne színész. Mert a színész csak belülről látja a
jelenetet, a rendező meg kívülről az egészet. Nekünk is így kéne kondicionálnunk magunkat, hogy időnként rendezők
legyünk, ne színészek. És ha így tesszük
nagyító alá az életünket, észreveszünk
sok mindent.
(A beszélgetés folytatását jövő heti számunkban olvashatják.)
Fodor Petra

Közlemények

8. oldal

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

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

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 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 100228/2018. számot
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. 07. 09.
A pályázat elbírálásának határideje:
2018. 07. 10.
Az állás betölthető: 2018. 07. 11.
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

Ápoló munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ állást hirdet 1 fő ápoló munkakör
betöltésére.
Munkavégzés helye: Ezüsthíd Gondozóház ( 3580 Tiszaújváros, Bartók Béla út
1-5.). Feladatai: az idősek otthonában ellátást igénybe vevő teljes körű ápolása-gondozása 12 órás műszakokban nappal, vagy éjszaka, 3 havi munkaidőkeretben történő beosztás szerint.
A jogviszony időtartama: határozott idejű
kinevezés, 4 hónap próbaidő kikötéssel.
Jelentkezési feltételek:
• önéletrajz,
• általános ápoló és általános asszisztens
végzettség, vagy OKJ ápoló végzettség
• bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem ré-

gebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a
Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésének megfelelően,
• hozzájáruló nyilatkozat az álláshirdetésben foglalt személyes adatok az álláshirdetéssel összefüggésben szükséges kezeléséhez.
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény szerint.
A jelentkezéseket a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich
Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Jelentkezni csak a jelentkezési feltételekben felsorolt iratok együttes benyújtásával lehet, ellenkező esetben a jelentkezés
érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntet-

ni az állás iktatószámát: 2391/2017., valamint a munkakör megnevezését: ápoló.
Az álláshirdetés megjelentetője fenntartja magának a jogot arra, hogy az álláspályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A jelentkezések beérkezésének határideje: 2018. július 13.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2018. július 20.
Az állás az elbírálást követően azonnal
betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni
Poropatich Péter intézményvezetőnél a
49/548-190-es telefonszámon lehet.

2018. július 5.

Zárva a kormányablak
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy 2018. július 9-én
(hétfőn) karbantartás miatt a Tiszaújvárosi Járási Hivatal
Kormányablak Osztálya ZÁRVA tart!
Tiszaújvárosi Járási Hivatal

Tisza úti vásár

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

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától
másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:

06-46/477-104.

Üveghulladék begyűjtése
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaújváros családi házas övezeteiben (Kertváros, Tiszaszederkény,
Tisza-part városrész) az üveghulladékok házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2018. július 16-án (hétfőn) végzi el.
Az üveghulladék a gyűjtés napján 7 óráig bármilyen egyéb
átlátszó hulladékgyűjtő zsákban is kihelyezhető. A gyűjtőzsákban az ép, egész sörös-, boros-, pezsgős-, befőttes-, és
egyéb öblösüveget lehet gyűjteni.
A zsákban nem helyezhető el
- nem csomagolási üveghulladék - síküveg,
- ablaküveg,
- szélvédőüveg,
- zuhanykabin üveg,
- törött öblösüveg,
mert a szolgáltató ezeket a hulladékokat nem szállítja el!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros,
Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött
hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató
a 28. héten, 2018. július 12-én (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Zöld szám

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

Vendlerné Polyák Ilona
az 5. sz. választókerület képviselője
2018. július 11-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

2018. július 5.

Pályázati felhívás

Pénzügyi munkatárs
munkakör

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

Hirdetmény

Veszélyes hulladék
begyűjtése

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy városunkban az ECOMISSIO Kft. közreműködésével ismételten megszervezzük a lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok
begyűjtését. Ennek keretében a gyűjtőpontokon az alábbi, a környezetre veszélyes hulladékféleségek adhatók át:
- festékmaradékok, festékes göngyölegek, lakkmaradékok és
ezek csomagolóanyagai,
- fáradt olaj, (motorolaj, hajtóműolaj) olajos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gépek és elektronikai hulladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomagolóanyagai,
- kozmetikai szerek és azok maradványai,
- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és azok maradékai, csomagolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsiradék,
- fénycsövek, izzók,
- autógumi,
A hulladékok átvételének időpontja: 2018. július 9. és július 12.
között.
Helyszínek: 1.nap – július 9. (hétfő)
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont – a Sajó út és a Lévay
út csomópontjában
2.nap – július 10. (kedd)
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek közötti parkolóban
3.nap – július 11. (szerda)
Tiszaszederkény városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont
- az egykori általános iskola udvarán (Dózsa Gy. út)
4.nap – július 12. (csütörtök)
Tisza-part városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont
– Neumann J. utca, a szabadidőházzal szemközti parkolóban
A gyűjtőpontokon a lakosság a fentiekben felsorolt hulladékokat az 1.-3. gyűjtési napokon 9.00 órától 18.00 óráig a 4. gyűjtési napon 9.00-15.00 óráig térítésmentesen adhatja át.
Figyelem!
A lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok csak a lakcímkártya bemutatásával adhatók le!
Védjük együtt lakókörnyezetünket és természeti értékeinket!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Hirdetmények

9. oldal

Pedagógiai asszisztens munkakör

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
pályázatot hirdet
pedagógiai asszisztens
munkakör betöltésére
Munkaviszony időtartama:
Határozott időre, 2018. szeptember 1-jétől 2019. június 30-ig 3
hónap próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Munkavégzés helye:
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola, 3580
Tiszaújváros, Rózsa út 12.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Előkészíti és szervezi az iskola pedagógiai programjához
kapcsolódó, tanórán kívüli foglalkozásokat, programokat, szabadidős tevékenységeket, közreműködik az ünnepségek szervezésében.
• Segíti a környezeti neveléssel összefüggő - pedagógiai programhoz igazodó - tevékenységeket, pl.: erdei iskola, táboroztatás stb.
• Ha szükséges, óraközi szünetekben ügyeleti feladatokat lát
el, és felügyeletet biztosít.
• Tanulókat kísér versenyekre, orvosi vizsgálatokra, rendezvényekre.
Munkabér és juttatások:
A munkabér és egyéb juttatások megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendel-

kezései, valamint a fenntartó Egri Főegyházmegye előírásai az
irányadók.
Pályázati feltételek:
Gyermek- és családsegítő munkatárs végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.
Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előny jelent.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes önéletrajz,
• motivációs levél,
• végzettséget igazoló okiratok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely
igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a
foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
• plébánosi ajánlás,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2018. szeptember 1-jétől tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázat 2018. augusztus 15-ig nyújtható be.
A pályázat benyújtásának módja:
• személyesen, vagy postai úton Gál Benjáminné intézményvezető részére a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános
Iskola, 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12. címre,
• elektronikusan a tiszi.igazgato@gmail.com e-mail címen Gál
Benjáminné intézményvezető részére

Tanári munkakörök

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
pályázatot hirdet
magyar-történelem szakos általános iskolai tanár,
informatika-bármely szakos általános iskolai tanár
munkakör betöltésére.

Munkaviszony időtartama:
Határozott időre, 2018. szeptember 1-jétől 2019. június 30-ig 3
hónap próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Munkavégzés helye:
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola, 3580
Tiszaújváros, Rózsa út 12.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Magyar nyelv- és irodalom, történelem, informatika tantárgy
oktatása.
Munkabér és juttatások:
A munkabér és egyéb juttatások megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) és a
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Vhr.) rendelkezései, valamint a fenntartó Egri Főegyházmegye előírásai az irányadók.
Pályázati feltételek:
• magyar nyelv- és irodalom-történelem, informatika szakos

általános iskolai tanár oklevél,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz,
• motivációs levél,
• végzettséget igazoló okiratok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely
igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a
foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
• plébánosi ajánlás,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2018. szeptember 1-jétől tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázat 2018. augusztus 15-ig nyújtható be.
A pályázat benyújtásának módja:
• személyesen, vagy postai úton Gál Benjáminné intézményvezető részére a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános
Iskola, 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12. címre,
• elektronikusan a tiszi.igazgato@gmail.com e-mail címen Gál
Benjáminné intézményvezető részére

Konyhalány munkakör

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
pályázatot hirdet
konyhalány
munkakör betöltésére.

Munkaviszony időtartama:
Határozott időre, 2018. szeptember 1-jétől 2019. június 30-ig 3
hónap próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Munkavégzés helye:
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola, 3580
Tiszaújváros, Rózsa út 12.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• a konyhai nyersanyagok szakszerű előkészítése,
• a konyhai helyiségek, ebédlők takarítása,
• a mosogatás, fertőtlenítés,
• a hulladék eltávolítása, összegyűjtése és tárolóba helyezése,
• a konyhai textíliák tisztán tartása.
Munkabér és juttatások:
A munkabér és egyéb juttatások megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a fenntartó Egri Főegyházmegye előírásai az
irányadók.
Pályázati feltételek:

• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• egészségügyi alkalmasság,
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes önéletrajz,
• motivációs levél,
• végzettséget igazoló okiratok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely
igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a
foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
• plébánosi ajánlás,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2018. szeptember 1-jétől tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázat 2018. augusztus 15-ig nyújtható be.
A pályázat benyújtásának módja:
• személyesen, vagy postai úton Gál Benjáminné intézményvezető részére a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános
Iskola, 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12. címre,
• elektronikusan a tiszi.igazgato@gmail.com e-mail címen Gál
Benjáminné intézményvezető részére

10. oldal

Hirdetmények/Hirdetések

2018. július 5.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
a Mezőkövesdi Tankerületi Központ az alábbi munkakörökre
ad álláshirdetést:

- üzemeltetési referens
- pályázati referens
Bővebb információ
a közigállás.hu oldalon található.
Hegesztő, csőelőkészítő köszörűs,
kőműves,
nehézgépkezelő
szakmunka azonnali kezdéssel.
A szállást, utazást a cég állja.
Munkavégzés helye: Magyarország.
Pályakezdő fiatalok
jelentkezését is várjuk.
Jelentkezés: 06 20 479 9542

Változik az ügyfélszolgálati
iroda nyitvatartása
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a BMH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatainak nyitvatartása 2018. július 2-től megváltozott. A jelzett naptól
az alábbi ügyfélfogadási időben állunk a tiszaújvárosi ügyfélszolgálati irodában ügyfeleink rendelkezésére:
TISZAÚJVÁROS
3580 Tiszaújváros, Tisza utca 2/C.
hétfő: 8:00 – 16:00
kedd: 8:00 – 16:00
szerda: 8:00 – 20:00
csütörtök: 8:00 – 16:00
péntek: 8:00 – 12:00
További elérhetőség:
TELEFONSZÁM: +36 21 3500 111
E-MAIL CÍM: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
LEVELEZÉSI CÍM: 3510 Miskolc, Pf. 583
További ügyfélszolgálati helyeink nyitvatartásáról bővebben honlapunkon, a www.bmhnonprofit.hu weboldalon tájékozódhatnak.

Ottfelejtett slusszkulcs

Tisztelt Vendégeink!
Értesítjük Önöket, hogy a Sportcentrum uszodája

Június 15-én délután fél öt körül az Ezüsthíd gondozóházzal
szembeni Bartók Béla úti parkolóban segítettem egy idősödő

2018. július 8-án zárva tart.

hölgynek hátramenetbe kapcsolni a Renault Thaliáját, aminek

A továbbiakban a szokásos nyitvatartással várjuk

tem a saját slusszkulcsomat. Kérem, amennyiben magára is-

Kedves Vendégeinket!

fekete volt a motorháztetője. Közben az anyósülésén felejtetmer és olvassa a hirdetést, akkor a 06-20/9559-267-es telefonszámon értesítsen.

Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Kft.

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

Pályázat

Sajószögeden eladó vagy tiszaújvárosi lakásra cserélhető 1340 nm telken
lévő 40 nm-es szigetelt összkomfortos lakóház.
Érd.: 06-20/392-7251
06-70/367-4715

Vízvezeték szerelő munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet vízvezeték szerelő munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónapos próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló alkalmazással, mely
meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- Vízvezeték- és készülékszerelő (szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettség)
Előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevélmásolatot
- Jogosítványmásolatot
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Általános gépészeti, karbantartói, javítási, hibaelhárítási

munkák elvégzése az üzemeltetett épületekben
- Részvétel a vízhálózat, vizesblokkok karbantartási munkáiban
- Szakszerű üzemzavar-elhárításban való részvétel
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 10.
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

Sport

2018. július 5.

Atlétika

Kiss siker

A közelmúltban rendezték az utánpótlás korosztályok országos
bajnokságait. A Tiszaújvárosi SC versenyzői közül az U23-as
mezőnyben Kiss Csaba 100 méteren a döntőben 10,93 másodpercet futva ( idei legjobbja) ötödik lett, míg 200 méteren hetedikként ért célba.
Az ifjúsági korosztályban 200 méteren Mészáros Liza 27,68 mp
(egyéni csúcs) előfutamában az ötödik lett, 100 méteren ros�sz rajt miatt kizárták.
Béke Frida 400 méteren indult és 66.10 mp-es idejével a huszadik helyet érte el. Bujdosó Áron 100 méteren indult és futamában nyolcadik lett.

Kajak-Kenu

Két Európa-bajnoki
ezüstérem

Az ifjúsági és U23-as Kajak-Kenu Európa-bajnokságon Gábor
Netta és Máró Anna nem csak önmagának és Magyarországnak,
de Tiszaújvárosnak és nem utolsó sorban egyesületének, a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesületnek is dicsőséget szerzett azzal, hogy a végelszámolásban a dobogóra állhatott.
A Máró Anna, Potoniec Zsófia, Posta Réka, Csikós Zsóka junior kajak négyes mindössze fél másodperccel maradt el a végső
győztes cseh négyestől 500 méteren. Ugyancsak a dobogó második fokára állhatott a 200 méteren kajak egyesben versenyző
Gábor Netta is.
A klub harmadik versenyzője, Béke Kornél is remekül teljesített.
Az U23-as mezőnyben 19 évesen a B döntő harmadik helyéig
lapátolta hajóját, ami az abszolút 12. helyet jelentette.

Labdarúgás

Megkezdődött
a felkészülés

Július 2-án, egy hónappal a bajnoki rajt előtt megkezdte a felkészülést a TFCT. Mivel kevés a távozó, így a próbajátékosok, érkezők sem tolonganak az öltözőben. Várhatóan 4-5 fő távozik,
a 3-4 újonnan és az utánpótlásból érkezőknek ezért gyorsan be
kell majd illeszkedniük a csapatba. A keret 19 plusz 3-4 fiatal játékosból áll majd a szakvezetés tervei szerint.

Érkezők
Nagy Dávid, 27 éves, debreceni nevelésű befejező csatár, aki az
elmúlt szezonban 12 góljával még a DEAC csapatát erősítette.
Lippai Tibor, 20 éves, a Vasasban és DVSC-ben nevelkedett középső védő, aki a megyei bajnok Hajdúböszörmény csapatában
16 gólt szerzett és az osztályozón is eredményes volt.
Az elmúlt két hétben a Honvéddal készült, de nálunk folytatja
pályafutását.
Kertész Tamás, 26 éves debreceni nevelésű csatár, aki az NB IIben kevés lehetőséghez jutott, de így is 4 gólt szerzett, korábban
szerepelt az NB I-ben is.
Próbajátékon van: Valkay Richárd (DVTK),
Az U19-ből tesztelés alatt: Nagy Levente, Nagy Gergő, Kaszai
Dávid, Zakhar Ákos, Száraz Ádám (sérült), Tóth Simon.
Felkészülési mérkőzések
07. 07. 10.00 Eger SE - Tiszaújváros
07. 14. 11.00 Cigánd - Tiszaújváros
07. 18. 17.30 H.böszörmény - Tiszaújváros - előtte 16.30-tól
Kovács Péter búcsúmérkőzése (szervezés alatt)
07. 21. 10.00 (szervezés alatt)
07. 28. 17.30 Putnok - Tiszaújváros
Terveznek egy „nulladik” edzőmérkőzést is 07. 06-án 17.30-tól
a Sajószöged ellen.

Quadratlon

Felnőttek között

Csehországban a középtávú quadratlon világbajnokságon a
Tiszaújvárosi VSE versenyzője, Lőrincz Tibor a felnőtt mezőnyben először indulva a korosztályában a 6., míg abszolútban a 10. helyet szerezte meg.

Labdarúgás

Öregfiúk nem vén fiúk

Kassán rendezték meg a 40 év felettiek négy nemzetet és hat
csapatot felvonultató tornáját. A TFCT öregfiúi, az Old Boys
FC Tiszaújváros remek teljesítménnyel elhozta a bajnoki címet. Nyeste János személyében a torna gólkirályát is a csapat adta. A csapat tagjai. Csibrik, Lukács, Bucz, Pap, Nagy,
Mikó, Nyeste J. , Nyeste Cs., Járai, Káposzta, Varjas, Gulácsi, Bakos.

11. oldal

Jabil 3Próba

Félezren futottak a maratonon

Bicsák Flóra és Gregor László abszolút sikerét hozta a Jabil 1/3 Maraton nemzetközi
utcai futóverseny 14 km-es
távja. A három egyéni és két
váltó számban mintegy 500
sportoló mérette meg magát.
A Triatlon Nagyhét június 30-ai, szombati Jabil-napján a Jabil 1/3 Maraton
nemzetközi utcai futóversenyen három
egyéni (3,5 km, 7 km, 14 km) és két váltó (4x3,5 km, 2x7 km) szám közül lehetett választani. Az idei Jabil 3Próba szabadidősport sorozat záró számát is jelentő
viadalon, melyen mintegy ötszáz sportoló vett részt, 14 km-en a férfiaknál Gregor
László magabiztosan, egy perces előn�nyel szerezte meg az első helyet. A hölgyeknél közel sem volt ennyire egyszerű
a képlet, Bicsák Flóra nyerte a sprint-befutót, de 9 mp elteltével a második és harmadik helyezett is megérkezett a célba. A
14 km-t négytagú váltóban teljesítők köA Jabil 3Próba nyertesei
A Jabil 1/3 Maraton utcai futó verseny
egyben az idei Jabil 3Próba elnevezésű szabadidősport sorozat befejezését,
a futópróbát is jelentette. A nagyszínpadon megtartott eredményhirdetéskor a májusi kerékpározáson, valamint
a júniusi úszáson is pontokat gyűjtögetők közül a 12, vagy annál több egységgel rendelkezők között sportos
ajándékokat sorsoltak ki. A 15 pontot
szerzők között 2 db fődíj talált gazdára, egy a Jabil-os és egy az összes többi
résztvevők között. A fődíjat, egy-egy 2
személyre szóló WELLNESS hétvégét
félpanziós ellátással Zay Dávid és Lukács Árpád Attila nyerte meg.
25 ezer forintos sportszer-utalványt
nyert Boros Beatrix, Sávolyi Sára, Kovács Gábor, Füzér József. Timex-karórát vihetett haza Derecskei Evelin,
Péntek Tibor, Tábori Anna, Mészáros
Gábor és Venglovecz Marcell.
Az öt darab meglepetés ajándék, egyegy sportcsomag gazdája pedig Pallagi
Anita, Bóta József, Kiss Zoltán, Dobó
Adorján és Fazekas Gábor lett.

Kosárlabda

Három korosztály, egy cél: lefutni a távot.
zül a martfűiek emelkedtek ki, de dicséret
illeti a házigazda Tiszaújvárosi Triatlon
Klub második és harmadik helyet megszerző utánpótlás egységeit is. A 14 kmes táv egyéni és váltó legjobbjai pénzdíjazásban részesültek.
A 2x7 km-es váltók versenyét a Tiszaújvárosi Triatlon Klub 9-es egysége nyerte meg, melynek érdekessége, hogy a 17.
születésnapját ezen a napon ünneplő Sinko-Uribe Ábelnek az volt a kívánsága,
hogy a junior Európa-bajnok, felnőtt Európa-kupa futam győztes Lehmann Csongorral alkothasson csapatot.
A futóverseny valamennyi célba érkezője
egyedi befutóérmet vehetett át.
Eredmények
14 km, férfiak: 1. Gregor László, 47:18
perc, 2. Balázs Levente, 48:19, 3. Tölgyesi Tamás, 48:51
14 km, nők: 1. Bicsák Flóra, 52:11 perc,
2. Bakonyi Fruzsina, 52:15, 3. Pap Csilla, 52:24
4x3,5 km, abszolút: 1. Martfűi Úszó Triatlon Klub (Hornyák Döme, Tóth Zalán,
Pápai Balázs, Botka Anikó) 50:13, 2. Tiszaújvárosi Triatlon Klub 1 (Bóna Kinga, Lehmann Sára, Tóth Anna, Bán Lilla) 54:51, 2. Tiszaújvárosi Triatlon Klub 2
(Molnár Sára, Berencsi Lili, Kovács Anna, Filep Zóra) 55:18.
2x7 km-es váltó: 1. Tiszaújvárosi Triatlon Klub 9 (Sinko-Uribe Ábel, Lehmann
Csongor) 45:35, 2. Tiszaújvárosi Triatlon Klub 10 (Sinko-Uribe Aurél, Beren-

Kéz a kézben, zene a fülben.
csi Ádám) 47:42, 3. Tiszaújvárosi Triatlon Klub 8 (Balogh Bence, Fróna Ákos)
48:12
7 km, férfi abszolút: 1. Újhelyi Tamás,
25:40, 2. Juhász Dániel, 28:36, 3. Sipeki László, 28:37
7 km, női abszolút: 1. Rácz Ildikó, 32:37,
2. Handa Flóra, 33:47, 3. Natalia Yonik,
34:30
3,5 km, férfi abszolút: 1. Csatlós Olivér,
13:16, 2. Szűcs Gergely, 13:17, 3. Fehér
Szabolcs, 13:20
3,5 km, női abszolút: 1. Hajdú Panna,
14:16, 2. Günther Hanga, 14:18, 3. Füzér
Katalin, 14:19.

Dallasba került a gyűrű

Budapesten a Tüske csarnokban rendezték meg az első
Jr. NBA-Hungary döntőjét,
(2005-2006-os fiataloknak kiírt bajnokság) július 1-jén. A
döntőbe - ahogy arról beszámoltunk - a Keleti és a Nyugati Konferencia két győztes
csapata, azaz a Toronto Raptors Tiszaújváros és a Dallas Mavericks Zalaegerszeg
mérhette össze tudását.
Nagyon jól kezdte a mérkőzést a Tiszaújváros, két perc elteltével Czimer Adrián 10 pontjával 10-3-at mutatott az eredményjelző tábla. Ekkor ébredezni kezdetek a zalaegerszegiek és fizikai és magasságbeli fölényüket kihasználva hamar
egyenlítettek, sőt a negyed végére 5 pontos előnyt dolgoztak ki. A 2. negyed sajnos pont fordítva indult, mint az első, ekkor az egerszegiek kezdtek sokkal jobban
és alakítottak ki 20 pontos előnyt a félidőre.
A 3. negyedben sokáig fej-fej mellet estek
a kosarak, Czimer Adrián továbbra is tarthatatlanak bizonyult, egymás után szerezte a szebbnél szebb kosarakat, amelyet
hangos ovációval díjaztak a szép számban megjelent szülők, szurkolók.
Az utolsó negyedben sokkal aktívabbak
voltak a Raptors játékosai, ennek köszönhetően sikerült is megnyerni azt, ám a

A csapat tagjai: felső sor balról jobbra: Benőcs Dávid (edző), Czimer Adrián, Szabó Zalán, Pásztor Máté, Nagy Balázs, Demkó Milán, Nagy Ákos, Szabó Dániel
(edző). Első sor balról jobbra: Dudás Dominik, Csillik Krisóf, Kosina Kende, Katona Milán, Csordás Péter, Fedor Szabolcs, a képről hiányzik Homonnai Richárd.
győzelmet már nem tudták megszerezni.
Toronto Raptors,Tiszaújváros-Dallas
Mavericks, Zalaegerszeg 46-80
A mérkőzést követő eredményhirdetésen
a díjakat Gordan Giriciek NBA nagykövet, korábbi NBA játékos adta át. A tiszaújvárosiak nyakába a nagyon előkelő
ezüstérem került. Olyan városokat sikerült megelőzni, mint Debrecen, Szombathely, Szeged és Sopron.

Egyéni elismerést is sikerült nyernie városunknak, Czimer Adrián lett a döntő
legeredményesebb játékosa a maga 26
pontjával.
A döntő után meglepetés várt a fiatalokra, a tiszaújvárosi kosarasok kisérték be a
litván válogatottat a Magyarország - Litvánia férfi VB-selejtező mérkőzésen, melyet meg is tekintettek.

12. oldal

Rendezvények

2018. július 5.

Szeretettel köszöntöm és üdvözlöm Önöket a 2018-as ITU
Triatlon Világkupán Tiszaújvárosban!
Mint mindig, így az idén is nagyon boldoggá tesz minket, hogy
visszatérhetünk Tiszaújvárosba a 22., egyben a legrégebben versenynaptárban szereplő Világkupára, melyet mindig nagy várakozás előz meg.
A tiszaújvárosi esemény a sport és a kultúra igazi kavalkádja, és
egyben a triatlon család szellemiségének egyik legnagyszerűbb
megnyilvánulása. Az elmúlt több mint két évtizedben mindig
visszajárunk ebbe a csodálatos városba, amely vendégszerető lakosai és fesztivál hangulata miatt a versenyzők és a szurkolók számára az egyik
legkedveltebb állomása a sorozatnak.
Tiszaújváros egy igazi triatlon város,
amelynek szépsége kiváló hátteret biztosít az egy héten át tartó versenyeknek, illetve az elődöntőkből és döntőkből álló
kétnapos elit küzdelmeknek, melyek páratlan kihívásaikkal és elismeréseikkel a
legjobbat hozzák ki a versenyzőkből.

Ráadásul mindezek mellett, újra lesznek versenyek és különböző
sporttevékenységek minden korosztály és szintű versenyző számára. Az ilyen lehetőségek megteremtése és a családias légkör
biztosítása a versenyszerető, illetve újonc résztvevők számára létfontosságú része fejlődő sportágunknak.
A tavalyi évben, míg a férfiaknál az egyik helyi kedvenc, Bicsák
Bence győzelmének örülhettünk, addig a nők mezőnyében Renee
Tomlin és Leonie Periault hihetetlen célfotós sprintjét csodálhattuk végig. Az idei erős elit mezőny is hasonló izgalmakat tartogat
a közönség számára.
Szeretném megköszönni a Magyar Triatlon Szövetségnek, a szervezőbizottságnak, támogatóinknak, önkénteseinknek és magának
Tiszaújvárosnak, hogy támogatják és részt vesznek ennek az eseménynek a megvalósításában!
Remélem, hogy mindenki jól fogja érezni magát ebben a csodálatos városban az ITU Triatlon Világkupa alkalmából.
Üdvözlettel,
Marisol Casado
Nemzetközi Triatlon Szövetség elnöke
Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja

Tisztelt Sportolók, Sportvezetők!
Kedves Tiszaújvárosiak és Vendégek!
A Nemzeti Sportváros, Tiszaújváros és a magam nevében köszöntöm a versenyzőket, az edzőket és a sportvezetőket, a hazai
és külföldi vendégeket, és nem utolsó sorban a helyieket.
Településünk idén immáron huszonkettedik éve fogadja megszakítás nélkül világkupa-futamon a triatlonsport élvonalába tartozó
versenyzőket, és huszadik éve rendezzük meg a Triatlon Nagyhetet. Méltán mondhatjuk tehát, hogy a sportág és a város egybeforrt, ezt szimbolizálja az oly gyakran elhangzó Triatlonújváros elnevezés is.
Ennyi év után már nem könnyű újat mondani egy köszöntőben.
Hacsak azt nem, hogy idén talán minden eddiginél nehezebb volt
előteremteni a programsorozathoz szükséges forrásokat. Komoly áldozatvállalást jelent városunktól egy ilyen nagyszabású
esemény finanszírozása. De mi vállaltuk ezt az áldozatot. Vállaltuk, mert megéri!
Tömegsport rendezvények, kulturális, szórakoztató, gasztronómiai programok követik majd egymást. Versenyzők úsznak a

Dísztóban, és róják a köröket kerékpáron és futva a város központjában. És
ezt teszi sok-sok tiszaújvárosi, hazai és
külföldi vendég is a tömegsport rendezvényeken, akik esténként a neves fellépők műsorán szórakoznak majd.
Idén is ünnepelni fog a város és a triatlonvilág! A közösségépítés ünnepe
lesz ez a hét. És erről az élményről nem
mondunk le.
Bízom a nagyhét és a világkupa sikerében, mert a versenyzők és a szervezők felkészültek, mert a tiszaújvárosiak szeretik és művelik a sportot, a kultúrát, a közösségi létet.
A versenyzőknek sikeres szereplést, a közönségnek sok-sok mozgást, jó szórakozást kívánok.
Bráz György
Tiszaújváros polgármestere
a szervezőbizottság társelnöke

A legjobb evezős hetes: „Mi az arany vegyjele?”
Hét tagú csapatok evezős versenyével folytatódott a tömegsport
program a tiszaújvárosi 20. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét
vasárnapi, INNO-Comp Napján. A 20 egység kieséses rendszerű
páros vetélkedéséből a „Mi az arany vegyjele?” fantázia nevet viselő fiatal együttes került ki végső győztesként.
A belvárosi Dísztavon késő délelőtt vette kezdetét az elmúlt évek során sok-sok izgalmas csatát hozó evezősverseny, melynek résztvevői ezúttal is tombolaszelvényt kaptak a teljesítésért. A 20, egyenként hét tagú evezős alakulatok páros csatákban igyekeztek mind
előkelőbb helyre kerülni. A két ágról a „Macsó Party Karbantartók”
(Danó Sándor, Domby Viktor, Zelki Zoltán, Poór Tibor, Nagy Lóránt, Szenczi Zoltán, Smicsek Tibor) és a „Mi az arany vegyjele?”
(Macz János, Macz Benedek Szegi Zsombor, Szabó Ákos, Máté
Kristóf, Kőszegi Ákos, Kőszegi Milán) elnevezésű társaságok harcolták ki a fináléban való indulás jogát. Az utóbbi egység a döntőben sem hibázott, és nyert a rutinosabb, de picivel lassabb vetélytárssal szemben. A bronz-derbyt a a Lubie Cipki (Bónis Ádám,
Kacsa János, Horváth Kornél, Puskás Árpád, Oláh Tamás, Sávolyi
Álmos, Szilvási Péter) „ húzta be”.
Az Innocomp házidöntőt a cég két hajóegysége közül az Inno-Ken’s nyerte, megelőzve az Inno-Barbies alakulatot. Az első
három helyezettnek Torma Péter, az Inno-Comp Kft. ügyvezetője adta át az érmeket és az energia visszapótlását szolgáló tortákat.

Kedves Sportbarátaim!
Amikor a magyar triatlonra gondolnak, akkor automatikusan egy hely,
egy szó, egy ötlet ugrik be. Ez Tiszaújváros, amely sokaknak a triatlont jelenti magyarul.
A legrégebben megrendezésre kerülő verseny az ITU versenynaptárában,
„Tiszy”, az Európai Triatlon Szövetség nagy örömére sok-sok éve junior
versenyeknek is otthont ad. Az ITU
Világkupával együtt, ezek a döntők koronázzák meg a sportolás
ünnepének számító Triatlon Nagyhetet.
Dr. Márkus Gábort - aki kulcsszerepet játszott a Tiszaújvárosi
Triatlon Klub megalapításában, illetve a triatlon meghonosításában és felvirágoztatásában Tiszaújvárosban - 2006-ban a Nemzetközi Triatlon Szövetség a méltán rangos Michel Gignoux kitüntetésben részesítette fáradozásaiért.
Egy kivételes ember öröksége évről évre tovább él, és ezért is
vagyunk nagyon hálásak, hogy ennek junior versenyzőink is részesei lehetnek, ezen az ikonikus helyszínen.
Ez ‚A Verseny’ a bizonyítéka annak, hogy egy céltudatos jövőképpel rendelkező vezető és egy elkötelezett, szenvedélyes csapat mit is képes megvalósítani.
A kétnapos, izgalmas elődöntőket és döntőket magába foglaló versenyeket követően junior atlétáink amellett, hogy pénzdíjat nyerhetnek, értékes Junior Európa Kupa pontokkal is gazdagodhatnak.
Az Európai Triatlon Szövetség nevében köszöntök minden
kedves sportolót, edzőt és szurkolót Triatlonvárosban, Magyarországon.
Üdvözlettel,
Renato Bertrandi
Európai Triatlon Szövetség elnöke
Kedves Sportbarátaim!
Tisztelt Triatloncsalád!
Egy esztendővel ezelőtt, a Triatlon
Nagyhét eseményein személyesen
győződtem meg a sportág népszerűségéről, a kiváló szervezésről, a versenyzők felkészültségéről és a közönség szeretetéről.
Hamar elszaladt ez az esztendő. Mint
ahogy két évtized is. Gratulálok ahhoz
a kitartáshoz, amelynek eredményeként – Márkus Gábor örökségét továbbápolva – idén újra, a 20.
Triatlon Nagyhét és a 22. ITU Triatlon Világkupa is bekerült a
nemzetközi triatlonnaptárba. Megtiszteltetés, hogy az esemény
résztvevőit fővédnökként köszönthetem.
Két éve ilyenkor még a riói olimpiára készültünk, ahova négy
versenyzőnk utazott. Tokióra májusban indult el a kvalifikáció,
s lám, elérkeztünk a tiszaújvárosi viadalhoz, amelyen ismét értékes pontokat lehet gyűjteni a 2020-as játékok jegyében. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2017-ben az ötkarikás programba
felvette a mixváltó versenyszámot, ami magyar, tiszaújvárosi
kezdeményezés, példázva a szervezők innovatív gondolkodását.
Amíg a felnőttek Tokióra, az ifjúságiak Buenos Aires-re készülnek. A hazai rendezésű világkupa hétvégéjén legjobbjaink Spanyolországban európai kvalifikációs versenyen vesznek részt,
hogy jó eredményeikkel biztosítsák helyüket idén októberben
az ifjúsági olimpiai csapatban. A 2010-es arany- és 2014-es ezüstérem magasra tette a fiatalok előtt a lécet.
Sikeres rendezést kívánok a nagyhét szervezőinek, eredményes
versenyzést a sportolóknak, szerencsés menetelést az olimpiai
célok eléréséhez; jó időt, kiváló hangulatot a szurkolóknak!
Kulcsár Krisztián
a MOB elnöke

906 amatőr futó a hétvégi világkupa pályáján

A hétfői Birla Carbon Hungary Napon az
amatőr futók, szám szerint 906-an gyűjtötték
be a teljesítésért járó tombolaszelvényeket, no
és sok százan az ajándékpólókat is.
Az amatőr futóverseny résztvevői a Hotel Civis Phőnix melletti nagy parkolóban jelentkezhettek, ahol a nap névadó cége az első
négyszáz érkezőnek egy-egy pólóval kedveskedett. A Nagyhét támogatóinak sorába idén
bekapcsolódó Birla Carbon Hungary Kft.
munkatársai is nagyon sokan futócipőt húztak az eseményen.
Nem maradtak céges, „Számít, hogy itt vagy!”
feliratú egyedi póló nélkül a MOL-csoport
dolgozói sem, akik munkahelyükön kaphatták
meg az ajándékot.
A hétvégi triatlon világkupa kerékpáros pályáján kijelölt 2 km teljesítését a Miskolc Autóház
által biztosított felvezető autó, egy SEAT Leon segítette. Minden célba érkező átvehette a
tömegsportesemények teljesítéséért járó újabb
tombolaszelvényt, mellyel részt vehet a július
8-i ajándéksorsoláson.
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Ismét gálázhat az utánpótlás
Gyermek - leányok
Név

Egyesület

Papp Laura Inez
Ferencz Janka
Mándli Fanni
Gyalog Inez
Szabó Viktória
Baier Zsófia
Kollár Blanka
Izbéki Alexandra
Csontos Dóra
Lehmann Sára
Pusztai Dóra
Köpecsiri Anna
Kis Emese Napsugár
Fabók Vivien
Deák Boglárka
Joó Luca
Vincze Nádja
Kiss Zsófia Diána

Dmkt-Kvse Aquasport
Veresegyház Vsc
Ferencvárosi Torna Klub
Tempo-Aqua ÚTSE
Tempo-Aqua ÚTSE
Tempo-Aqua ÚTSE
Mogyi Se Baja
Megathlon Se
Dmkt-Kvse Aquasport
Tiszaújvárosi TK
Debrecei Sportcentrum
Ferencvárosi Torna Klub
Ferencvárosi Torna Klub
Dabasi Szabadidő Se
Martfűi ÚTK
Titán Tc
Dmkt-Kvse Aquasport
Megathlon Se

Gyermek - fiúk
Név

Egyesület

Czigány Bánk Hunor
Radics Milán
Fiala Péter
Gut Gábor Zaránd
Trungel-Nagy Zalán
Kőszegi Kornél
Csüllög Marcell János
Juhász Áron Márk
Pető Gábor
Hajdú Máté Bendegúz
Illés Bence
Virág Előd
Pápai Péter
Székely Konrád
Bakó Ferenc
Bota Bálint
Tátrai Brúnó
Kiss Marcell

Mogyi Se Baja
Csongrád Idegenforg. Se
Esztergomi TC
Debreceni Sportcentrum
Dmkt-Kvse Aquasport
Debreceni Sportcentrum
Martfűi ÚTK
Kistarcsai VSRC
Temp-Aqua ÚTSE
Tiszaújvárosi TK
Vágta Triatlon SE
Mogyi SE Baja
Martfűi ÚTK
Tuttobici-Bottecchia Se
Martfűi ÚTK
Nagyatádi Triatlon SE
Nagyatádi Triatlon SE
Tiszaújvárosi TK

Serdülő - leányok
Név

Egyesület

Dobi Lili
Soós Dorka
Rózsa Sarolta

Debreceni Sportcentrum
Százhalombattai Vuk Se
Debreceni Sportcentrum

Kovács Korinna
Molnár Kata
Kuti Kata Borbála
Kovács Anna
Jánossy Fanni
Mándli Zsófia
Bende Gyönygyvér
Érczy Janka Emma

Debreceni Sportcentrum
Budaörsi TK
Tempo-Aqua ÚTSE
Sárréti Első Se
Debreceni Sportcentrum
Ferencvárosi Torna Klub
Kistarcsai VSRC
Mogyi SE Baja

Schumann Eszter
Fedor Maja
Nádas Nóra Romina
Bíró Janka Virág
Kiss Anna
Szabolcs Regina
Berencsi Lili

UTE-Merida
Tempo-Aqua ÚTSE
Megathlon Se
Debreceni Sportcentrum
Martfűi ÚTK
Tiszaújvárosi TK
Tiszaújvárosi TK

Serdülő - fiúk
Név

Egyesület

Molnár Róbert
Kovács Gyula
Vágási Zoltán
Baier Kristóf
Márkus Noel
Pápai Balázs
Soós Gergő Gyula
Trungel-Nagy Kolos
Tóth Zalán Antal
Horváth Márk
Kondor Dávid
Jankov Milán
Kárpáti Ákos
Illés Gergő
Holba Dániel
Hóbor Zalán

Debreceni Sportcentrum
Debreceni Sportcentrum
Tiszaújvárosi TK
Tempo-Aqua ÚTSE
Nagyatádi Triatlon SE
Martfűi ÚTK
Fergeteg Triatlon SE
Dmkt-Kvse Aquasport
Martfűi ÚTK
Vágta Triatlon Se
Ferencvárosi Torna Klub
Veresegyház Vsk
Veresegyház Vsk
Vágta Triatlon Se
Csepel Dolphins Sc
Kőszegi TÚK

Kocsis Barnabás

Vágta Triatlon Se

Szabolcsi Bálint

Tiszaújvárosi TK

A 20. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét keretein belül – az ITU Triatlon Világkupa pályáján, díszletei és közönsége előtt- július 8-án, vasárnap 9 órától idén is megrendezik a Magyar Utánpótlás Gálát, az ország legjobb gyermek és serdülő korosztályos versenyzői számára. A
versenyre az elmúlt három verseny két legmagasabb pontszámát figyelembe véve korosztályonként és nemenként a 16-16 legjobb magyar
gyermek, illetve serdülő triatlon ranglista-helyezéssel bíró versenyző
kapott meghívást. A ranglistaállás a Baján megrendezett verseny után
alakult ki véglegesen. A rendező Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói közül Lehmann Sára, Hajdú Máté Bendegúz és Kiss Marcell a gyermek-, Szabolcs Regina, Berencsi Lili, Vágási Zoltán és Szabolcsi Bálint
a serdülő korcsoportban szeretne mind előkelőbb helyen zárni.

Férfiak
Név

Nők
Név

Dorottya Petrov
Dorka Putnóczki
Tjasa Vrtacic
Ellie Hoitink
Samantha Whitting
Ashleigh Irvine-Smith
Gizelde Strauss
Pia Totschnig
Kristina Jesenska
Ivana Granosa
Hagar Cohen Kalif
Fanni Soós
Anikó Botka
Anna Tóth
Adrienn Hangya
Rozina Luca Laczkó
Anna Fricska
Kata Rebeka Leier
Wing To Cho
Ho Yan Lo
Elisa Terrinoni
Klaudia Petters
Fanni Kurilla
Bree Thistlethwait
Bailee Brown
Amber Schlebusch
Milan Agnew
Tegan Gore
Magdalena Sudak
Bridget Theunissen
Beatrice Mallozzi
Ronnie Zawlik
Chiara Cocchi
Lili Mátyus
Paola Horvat
Aya Avigad
Tünde Bukovszki
Erica Byram
Marilena Swidrak
Sára Molnár
Marta Sikora
Anna Kovács
Dorottya Rebeka Kelemen
Matilda Offord
Szabina Laczkó
Bernadett Józsa
Kamilla Nyers
Fruzsina Dóra Kovács

Ország

HUN
HUN
SLO
AUS
AUS
RSA
RSA
AUT
SVK
CRO
ISR
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
HKG
HKG
ITA
POL
HUN
AUS
HKG
RSA
AUS
RSA
POL
RSA
ITA
ISR
ITA
HUN
CRO
ISR
HUN
GBR
AUT
HUN
POL
HUN
HUN
AUS
HUN
HUN
HUN
HUN

Tavaly Putnóczki Dorka nyert
junior lányoknál.

Cheung Sing Nicholas Tsang
Shing Him Yu
Sam Vanderjeugt Rojas
Žiga Hutter
Raz Haim
Tjebbe Kaindl
Levente Karai
Marchelo Kunzelmann
Catalin Romas
Tomas Kriz
Tomas Zikmund
Asher Biggs
Braden Kersey
Dawid Goryński
Roland Béres
Sámuel Fodor
Elias Škufca
Péter Molnár
Aurél Sinkó-Uribe
Dan Alexander Totdjman
Botond Portik
Krisztián Pop
Máté Tóth
Jason Tai Long Ng
Ben De La Porte
Travis Saunders
Itamar Eshed
Peter Luftensteiner
Matic Močnik
Andrei Sergiu Chis
András Kanyik
Nikola Medan
Jan Trutna
Lukáš Juránek
Botond Schwarcz
Christiaan Stroebel
Domonkos Bence Tóth
Döme Hornyák
Kuba Kowalski
Máté Vajvoda
Maks Škufca
Adi Pick
Máté Jankov
Márton Soma Kovács
Christian De Ponte
Tanguy Museur
Ábel Sinkó-Uribe
Yoav Avigdor
Jamie Riddle
Jackson Konkin
Max Stapley
Itay Karsenti
Zsombor Dévay
Cristian Virgil Tranulea
Viktor Mészáros
Botond Józsa
Bálint Balla
Ábel Ferencz
Matej Burian
Christoph Pölzgutter
Martin Kapr
Maciej Falbogowski
Matej Dečman
Thomas Ott
Domonkos Ferencz
Lucas Klante
Benedek Péter
Tik Long Hung
Luca Bruni
a Ádám Berencsi
Finn Elliot

Ország

HKG
HKG
CRC
SLO
ISR
AUT
HUN
GER
ROU
CZE
CZE
RSA
CAN
POL
HUN
HUN
SLO
HUN
HUN
ISR
HUN
HUN
HUN
HKG
RSA
RSA
ISR
AUT
SLO
ROU
HUN
SRB
CZE
CZE
HUN
RSA
HUN
HUN
POL
HUN
SLO
ISR
HUN
HUN
ITA
BEL
HUN
ISR
RSA
CAN
ITU
ISR
HUN
ROU
HUN
HUN
HUN
HUN
CZE
AUT
AUS
POL
SLO
GER
HUN
SUI
HUN
HKG
ITA
HUN
RSA

Nézzük együtt a foci VB meccseit
a Triatlon Nagyhét után is!

Szeretnénk, ha a Triatlon Nagyhét után sem hagyna alább
a szurkolói hangulat. Ennek kapcsán egy közös VB-nézést
szervezünk, ahová szeretettel várunk minden focirajongót,
sportbarátot vagy csupán kikapcsolódni vágyót.
Helyszín: a főtéren felépített MOL szurkolói sátor
Menetrend:
Július 10., kedd 20:00
Elődöntő
Július 11., szerda 20:00
Elődöntő
Július 14., szombat 16:00 Bronzmérkőzés
Július 15., vasárnap 17:00 Döntő
Jó szurkolást kívánunk!
MOL Petrolkémia

Ami még hátra van
Július 5., csütörtök
Tiszaújváros nap
9:30 A gyermeknap résztvevőinek köszöntése
10:00 Magyar Vöröskereszt véradás
10:00 - 16:00 Gyermekrendezvények (Játszópark,
kisvonatozás, állatsimogató)
17:00 Sajó Jazz Band
18:00 Duatlon váltó
19:00 A versenyzők köszöntése
20:00 Zalatnai Cini és zenekara
21:30 Teddy Harpo
Július 6., péntek
Ipartechnológia nap
16:00 Foci VB délutáni mérkőzés (sörsátor 1)
18:00 Futóverseny
18:30 Eötvös Akusztik
19:30 Backstage
21:00 Király Linda és Király Viktor
Július 7., szombat
Borsodi est
8:00 Tiszaújvárosi Turista Triatlon
9:00 Lábtenisz
10:00 Streetball
10:00 Mihályi Réka - Masni és Pocó interaktív
gyermekkoncert
11:00 Kézműves ház - agyagozás
12:30 ETU Triatlon Junior Európa Kupa - előfutamok
15:30 ITU Triatlon Világkupa - előfutamok
18:30 Dirty Canvas
20:00 Kasza Tibi élő koncert
21:30 Suba Attila & The SoulFool Band
Július 8., vasárnap
MOL nap
9:00 Utánpótlás Gála - gyermek leány rajt
9:40 Utánpótlás Gála - gyermek fiú rajt
10:20 Utánpótlás Gála - serdülő leány rajt
11:15 Utánpótlás Gála - serdülő fiú rajt
13:00 ETU Triatlon Junior Európa Kupa - női rajt
14:00 ETU Triatlon Junior Európa Kupa - férfi rajt
15:45 ITU Triatlon Világkupa - női rajt
17:10 ITU Triatlon Világkupa - férfi rajt
19:00 Tombolasorsolás
19:30 Animal Cannibals
20:00 ITU Triatlon Világkupa eredményhirdetése
21:00 Hooligans
22:45 Zárás
Nagyszínpad
KreAktív Színpad
Esemény/Sportverseny
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Idén is sztárok vetélkednek a medálokért

Világranglista és olimpiai kvalifikációs pontokért
is vetélkednek a július 7-8-án, Tiszaújvárosban
megrendezendő elődöntős-döntős rendszerű 22.
ITU Triatlon Világkupán, melyen reményeink
szerint idén sem maradunk magyar érmek nélkül.
Hazai érmeket persze a 13. ETU Triatlon Junior
Európa-kupán is szeretnénk ünnepelni.
Az elit vk és a junior Ek mezőnye 40 országból
verbuválódik. Ebből is látszik, hogy májustól, a
2020-as tokiói olimpiai kvalifikációs sorozatának kezdetétől az eddiginél is fokozottabb az érdeklődés a pontszerzési lehetőségek iránt. Itt kell
megjegyeznünk, hogy a megszakítás nélkül idén
már 22. alkalommal megrendezendő tiszaújvárosi világkupa a 2000-es, Sydney-i kezdetektől fogva valamennyi további ötkarikás játék (Athén, Peking, London, Rió de Janeiro) előtt állomása volt
a kvalifikációs sorozatnak.
- Az elit női mezőnyt 29 ország, 62 sportolója alkotja majd – tudtuk meg Lehmann Tibor főrendezőtől, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzőjétől. - A világkupa, Eb- és vb dobogókat is megjárt legnagyobb nevek között említhetjük az ausztrálok vk-győztesét, Emma Jeffcoat-ot, a britek 2016-os Európa-bajnokát, India Lee-t, valamint rendkívül stabilan versenyző
honfitársait, Lucy Hall-t és Sophie Coldwell-t, továbbá a szülés után most visszatérő, korábbi tiszaújvárosi győztes ukrán Yulia Yelistratovát, az
osztrák Sara Vilic-et, a spanyol Anna Godoy-t
vagy éppen a mienk közül Bragmayer Zsanettet, a riói olimpikon Kovács Zsófiát és a gyermekáldás után a nemzetközi versenyek forgatagába most bekapcsolódó, szintén olimpikon Vanek

Margitot. Érdekesség, hogy ellátogat hozzánk
a lengyelek 41 esztendős legendája, Maria Cesnik is. Itt lesz az amerikaiak junior világbajnoka,
Taylor Knibb, a portugálok U23-as vb-bronzérmese, Melanie Santos és szintén itt lesz a Cagliari világkupát megnyerő, a Cape Town-i vk-n
bronzérmes osztrák Lisa Perterer. A már említett
magyar hölgyek mellett, négy fiatal, Fuchs Dóra,
Fuchs Renáta, Sárszegi Noémi és Sebők Klaudia
is igyekszik majd beleszólni a nagyon „játékába”.
- A férfi elit résztvevői, szám szerint 90-en, 31
országból verbuválódnak – folytatta a Magyar
Triatlon Szövetség szakmai alelnökeként is tevékenykedő egykori duatlon és triatlon Eb-ezüstés bronzérmes sportszakember. - A nagy nemzetközi versenyek dobogósai, top5 helyezettjei
közül bejelentkezett a francia Anthony Pujades
és Aurelien Raphale, a spanyol Francesc Godoy,
a brazilok junior világbajnoka, Manoel Messias,
a portugálok junior Európa-bajnoka, Vasco Vilaca és az orosz Polyanskiy-testvérpár, Dmitriy
és Igor is. Itt lesz Tiszaújvárosban az a mexikói
Rodrigo Gonzalez, aki nemrégiben megnyerte a
Huatulco-i világkupát. Ő, csakúgy, mint a vk-dobogós amerikai Kevin McDovell korábban, még
feltörekvő ifjú versenyzőként, az ITU utánpótlástáborának tagjaként már járt Tiszaújvárosban.
A magyar indulók közül Bicsák Bencét említhetjük elsőként, aki tavaly megnyerte a tiszaújvárosi
világkupát és most is jó eséllyel pályázhat a dobogóra. Nem mellékesen Bence jelenleg a 7. helyen
áll a tokiói olimpia kvalifikációs rangsorában.
Rajta kívül a vk-dobogós, olimpikon Ifj. Faldum
Gábor, a szintén olimpikon és vk-dobogós Tóth
RajtNév
szám
51.
Maria Czesnik

81.

Megan Foley
Sophia Saller
Esra Nur Gokcek
Alberte Kjær Pedersen
Amber Pate
Yuliya Golofeeva
Vida Medic
Margit Vanek
Renáta Fuchs
Raz Poradosu
Chelsea Burns
Lisa Perterer
Zsanett Bragmayer
Yuliya Yelistratova
Ilaria Zane
Lucy Hall
Romana Gajdošová
Yan Yin Hilda Choi
Sara Perez Sala
Kira Hedgeland
Minami Kubono

Rajtszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

82.

Kyleigh Spearing

USA

83.

Klaudia Sebők
HUN
Margot Garabedian
FRA
Annabel White
AUS
Alissa Konig
SUI
Edda Hannesdottir
ISL
Helena Carvalho
POR
Anne Holm
DEN
Roksana Slupek
POL
Anastasia Polyanskaya Protasenya RUS

53.

Nők
Név

Emma Jeffcoat
Luisa Baptista
Zsófia Kovács
Tamsyn Moana-Veale
Camila Alonso Aradas
Sara Vilic
India Lee
Nanami Nakayama
Marion Kim Mangrobang
Alessia Orla
Erica Hawley
Anabel Knoll
Jasmin Weber
Madalena Amaral Almeida
Alicja Ulatowska
Valentina Riasova
Audrey Merle
Noam Fishman
Rachel Pearson
Dóra Fuchs
Taylor Knibb
Juri Ide
Melanie Santos
Sophie Coldwell
Beatriz Neres
Giorgia Priarone
Anna Godoy Contreras
Kseniia Levkovska
Noémi Sárszegi
Tanja Stroschneider

54.
Ország

AUS
BRA
HUN
AUS
ESP
AUT
GBR
JPN
PHI
ITA
BER
GER
SUI
POR
POL
RUS
FRA
ISR
USA
HUN
USA
JPN
POR
GBR
BRA
ITA
ESP
AZE
HUN
AUT

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Férfiak

Ország

POL
USA
GER
TUR
DEN
AUS
RUS
SRB
HUN
HUN
ISR
USA
AUT
HUN
UKR
ITA
GBR
SVK
HKG
ESP
AUS
JPN

52.

Bicsák Bence futása tavaly aranyat ért.
Tamás, a kétszer vk Top 10-es eredményt elérő
Dévay Márk, Király István, valamint fiaim, a hazai világkupán most bemutatkozó U23-as válogatott Bence és a még csak junior, ebben a korosztályban egyéniben Eb-bronzérmes Csongor várja izgatottan a rajtot. A fentiekből is kiderül, hogy
rendkívül sűrű a mezőny, szinte lehetetlen megjósolni a dobogósokat. Úgy gondolom, hogy egy
stabil úszás és a gyors, technikás kerékpározás
után a futás fog dönteni az érmesek sorsáról. A
nyílt ETU Triatlon Junior Európa-kupán 20 magyar leány és 22 fiú él a lehetőséggel, hogy a nem-

RajtNév
szám
1.
Rodrigo Gonzalez
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Dmitry Polyanskiy
Manoel Messias
Aurelien Raphael
Maximilian Schwetz
Bob Haller
Roberto Sanchez Mantecon
Tamás Tóth
Kauê Willy
Peter Denteneer
Felipe Barraza
Collin Chartier
Davide Uccellari
Alexis Lepage
Jan Celustka
István Király
Jack Willis
Gabriel Sandör
Matthew Roberts
Brennen Smith
Matevž Planko
Oleksiy Syutkin
Itamar Alster
Facundo Medard
Leong Tim Law
Miki Taagholt
Simon Westermann
Marco Akershoek
Milosz Sowinski
David Luis
Bence Bicsák
Antonio Serrat Seoane
Brandon Copeland
Taylor Forbes
Tony Smoragiewicz
Morgan Pearson
Antonio Benito Lopez
Charles Paquet
Gianluca Pozzatti
Christophe De Keyser
Matheus Diniz
Christopher Perham
Alexandre Nobre
Vladimir Turbayevskiy
Domen Dornik

zetközi mezőny legjobbjaival mérje össze tudását. Kontinensünk országain kívül a fiataloknak
ausztrál, dél-afrikai, hong-kongi és kanadai sportolókkal is meg kell küzdeniük. Tavaly Lehmann
Csongor révén tiszaújvárosi aranyat ünnepelhettünk, míg Putnóczki Dorka ezüstérmes lett, ő ismét dobogóeséllyel állhat rajthoz. Azt hiszem a
sportbarátoknak idén is érdemes lesz a hétvégét
a pálya szélén tölteniük, mert izgalmas, látványos
csatában ezúttal sem lesz hiány! Aki még sem tud
kijönni a helyszínre, internetes élő közvetítésben
tudja majd követni a döntők eseményeit.
56.

Jørgen Gundersen

NOR

Ország

57.

Bence Lehmann

HUN

MEX
RUS
BRA
FRA
GER
LUX
ESP
HUN
BRA
BEL
CHI
USA
ITA
CAN
CZE
HUN
GBR
SWE
AUS
CAN
SLO
UKR
ISR
ARG
HKG
DEN
SUI
NED
POL
POR
HUN
ESP
AUS
CAN
USA
USA
ESP
CAN
ITA
BEL
BRA
GBR
POR
RUS
SLO

58.

Maximilian Sperl

GER

59.

Hui Wai Wong

HKG

60.

Gonzalo Raul Tellechea

ARG

61.

Frantisek Linduska

CZE

62.

Donald Hillebregt

NED

63.

Emil Holm

DEN

64.

Kye Wylde

AUS

65.

Mohamad Alsabbagh

SYR

66.

Anthony Pujades

FRA

67.
69.

Kacper Stepniak
Michael Lam
Leon Pauger

POL
HKG
AUT

70.

Felix Studer

SUI

71.

Kevin McDowell

USA

72.

Matthew Sharpe

CAN

73.

Gábor Faldum

HUN

74.

Igor Polyanskiy

RUS

75.

Sylvain Fridelance

SUI

76.

Márk Dévay

HUN

77.

Seth Rider

USA

78.

Danilo Pimentel

BRA

79.

Erwin Vanderplancke

BEL

80.

Miguel Arraiolos

POR

81.

Nicholas Free

AUS

82.

Gregory Barnaby

ITA

83.

Callum McClusky

AUS

84.

Genta Uchida

JPN

85.

Matthias Steinwandter

ITA

86.

Tom Richard

FRA

87.

Menno Koolhaas

NED

88.

Trent Thorpe

NZL

89.

Michał Oliwa

POL

90.

Francesc Godoy Contreras

ESP

91.

Tsz To Wong

HKG

92.

Samuel Dickinson

GBR

93.

Andrey Alypov

RUS

94.

Jan Volar

CZE

95.

Endre Espedal

NOR

96.

Kenji Nener

ITU

97.

Vasco Vilaca

POR

98.

Csongor Lehmann

HUN

99.

Jan Stratmann

GER

100.

Henrik Klemmesen

DEN

68.

4. oldal

Világkupán a Lehmann-fivérek
A tiszaújvárosi triatlon történetében másodszor fordul elő, hogy helyi nevelésű testvérpár állhat oda a helyi elit világkupa rajtjához. Korábban Török Dániel és Török Alfréd mérette meg magát egy mezőnyben saját közönségük előtt. Idén ugyanezt mondhatják el magukról a Lehmann-fivérek, Bence és Csongor is.
Mindkét fiú fantasztikus lelkesedéssel, erőbedobással és alázattal készül az előttük álló feladatokra, nem volt ez másként az utóbbi hetekben sem. Remekül illeszkedett

Triatlon

2018. július 5.

Óriás „bringás-kígyó” Tiszaújváros utcáin
Nem kevesebb, mint 1670 kerékpáros alkotott egy „óriás-kígyót” a 20. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét július 3-i, ALTEO Napján, a tömegsport események teljesítéséért járó tombolaszelvényekért és a közös sportolás öröméért.
A Hotel Phőnix mellett felsorakozó pedálosok közül először a legkisebbek, az óvodások lendültek neki, hogy
teljesítsék a számukra kijelölt mini-távot, a 250 métert. Ezt követően az iskolásokon és valamennyi korosztályt
érintő felnőtteken volt a sor, akikre 4 km letekerése várt. Kerékpárra pattant és így ismerkedett a hétvégi futóés kerékpáros pálya-szakaszokkal Zsinkó Tibor, a Nagyhét névadó főtámogatója, a MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója is, aki jó néhány kollégája társaságában abszolválta a távot.

az edzéstervükbe a június 16-án megrendezett 26. Bükki Hegyi Maraton-Kisgyörgy
Ádám Emlékverseny elnevezésű nemzetközi terepfutó viadal, melynek 10,5 kilométeres távjának abszolút győztese Bence (balról) lett, megelőzve öccsét, Csongort (balról a harmadik).

Forgalomkorlátozások, útlezárások
Tisztelt Városlakók!
A tiszaújvárosi 20. Triatlon Nagyhét ideje alatt az idén is számítani kell időszakos útlezárásokra és parkolási korlátozásokra, amelyhez ezúton is kérjük szíves megértésüket és támogatásukat.
A versenyközpont építése miatt a Bethlen Gábor út zsákutcává alakul a Bartók Béla út és a
piac bejárata közötti szakaszon előreláthatólag az alábbi időpontokban: július 4-én (szerda)
és július 5-én (csütörtök) 7 és 16 óra között, valamint az elbontásnál július 10-én (kedd) 7
és 16 óra között. Lehetőségekhez képest a korlátozások rövidülhetnek az áthaladást illetően. Ezen időszakokon túl a Bethlen Gábor úton 3,8m-es magasságkorlátozás lép életbe július 4. (szerda) 16 óra és július 10. (kedd) 16 óra között.
Július 5-én és 6-án (csütörtök és péntek) 18 órától rendezzük meg az időszakos forgalomkorlátozásokkal járó tömegsport programokat, melyek ideje alatt nem kell parkolási tilalomra számítani. Mindössze 10-30 perces, szakaszos útlezárások lassíthatják a forgalmat, a
résztvevők biztonságos elhaladása érdekében.
Július 7-én, szombaton a program a 22. ITU Triatlon Világkupa és az ETU Triatlon Junior
Európa-kupa előfutamaival folytatódik. Ezen a napon a kerékpárpálya a Kazinczy Ferenc

út (Építők útja és Rózsa út közötti rövid szakasz) - Bethlen Gábor út – Lévay József út –
Szent István út – Örösi út (Kesznyéten irányába) útvonalon halad. A futópálya a Kazinczy
Ferenc út – Bartók Béla út – Ifjúsági Park – Bethlen Gábor utat érinti. Útlezárásokra 12:30
és 18:30 között kell számítani, amit időlegesen feloldunk várhatóan 14 és 15 óra között. Folyamatos áthaladás biztosított a gépkocsik részére a kertváros két része között a Margit-sétányon a verseny teljes időtartama alatt. Parkolási tilalom lép életbe 10 órától egészen 18:30ig a Kazinczy Ferenc úton (Építők útja és Rózsa út közötti rövid szakasz), a Bethlen Gábor
úton és a Szent István úton (a Lévay József út és a Templom út közötti szakaszon).
Július 8-án, vasárnap a Magyar Utánpótlás Gála, az ETU Triatlon Junior Európa-kupa,
majd a 22. ITU Triatlon Világkupa döntőit láthatják az érdeklődők. Ezen a napon a kerékpáros - és futópályát a Bethlen Gábor út – Lévay József út (Bethlen Gábor út és Zita út
közötti szakaszon) – Szent István út – Bartók Béla út – Bethlen Gábor út érintésével jelöltük ki. A versenyek 9:00-18:00 óra között folynak. A Szent István úton a verseny a Dísztó felé eső két sávot veszi igénybe, a másik két sávon rendőri irányítás mellett folyamatosan haladhat a forgalom. Parkolási tilalom lép életbe reggel 7 órától 18 óráig a Bethlen Gábor úton és a Szent István úton (a Lévay József út és a Bartók Béla út közötti szakaszon a
Dísztó felé eső 2 sávban).
Megértésükben bízva, tisztelettel:
Lehmann Tibor, főrendező, a Tiszaújvárosi TK elnöke
Márkus Balázs, a szervezőbizottság társelnöke

