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Tiszaújváros hetilapja

Lecsaptak a nyomozók
Elbúcsúzott Kovács Péter, a gólkirály

Az élete a család és a labdarúgás

2018. július 26.

XXXVI. évfolyam, 30. szám

Meghosszabbított nyitvatartás

Ingyenes koncert
a tiszaújvárosiaknak

A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő idén ünnepli átadásának 20. évfordulóját.
A jubileum alkalmából kétnapos Strandfesztivállal várja vendégeit a fürdő, melynek sztárvendége vasárnap 17 órától a
Margaret Island zenekar lesz.
Vasárnap 9:00-től 20:30-ig vehetők igénybe a fürdő szolgáltatásai, 16:30-tól pedig minden tiszaújvárosi lakos részére ingyenes lesz a belépés. A kedvezmény érvényes lakcímkártya
felmutatásával vehető igénybe.

Triatlon

Lehmann Csongor
újra bronzérmes

Tiszaújvárosi öregfiúk - 1991-es serdülők 6-6. Elbúcsúzott Kovács Péter, a gólkirály, a legenda. (Cikkeink a 4. oldalon.)

Halászléfőző fesztivál

A Tisza-sziget készen áll

Most még csend van a Tisza-szigeten, csicseregnek a
madarak, csak őket, és a falevelek susogását lehet hallani,
de már érezhető, hogy valami
készül. Rendezettek az utak
és a parkolók, napról-napra
több tucatnyian dolgoznak
azon, hogy jövő szombatra,
augusztus 4-ére minden a helyére kerüljön.
A minap hatósági bejárást is tartottak,
melyen a fesztivál lebonyolításában közreműködő szervezetek képviselői győződtek meg arról, hogy minden készen
áll, s apróbb kérdésekben egyeztettek.
- A programok 10.30-kor kezdődnek, a
Derkovits Fúvószenekar és majorette
csoportok műsorával - mondta lapunknak Mátyás Zoltán, a Derkovits Kulturális Központ igazgatója -, majd 11 órakor lesz a megnyitó. Itt, a nagyszínpadon
folyamatosan váltják egymást a fellépők,
többek között 13 órakor fellép Nótár Mary, 14-kor a Ham Ko Ham, az este sztárvendége pedig a PA-DÖ-DŐ együttes,
akik élő koncerttel szórakoztatják majd a
közönséget. Idén is két színpaddal várjuk
a vendégeket, a kisszínpad kínálata tavaly is nagy sikert aratott, folytatjuk tehát

A junior korcsoport egyéni versenyében - megismételve tavalyi
harmadik helyét - a tiszaújvárosi Lehmann Csongor bronzérmének örülhettek a magyar triatlonosok a hétvégén Észtországban
megrendezett Európa-bajnokságon. Tartu városában a címvédő
magyar junior mix-váltó, soraiban a Tiszaújvárosi Triatlon Klub
három versenyzőjével (képünkön), mindössze 6 másodperccel
maradt le a dobogóról. (Részletes beszámoló a 11. oldalon.)

Légi szúnyogirtás

Épülnek a pavilonok is.
ezt a hagyományt. A kisszínpad 14 órakor
„nyit”, a RépaRetekMogyoró zenés-táncos műsorával, de lesz bábszínház, standup comedy és koncert is, a debreceni
Éva Presszó zenekar lép majd fel. Ugráló vár, népi játszótér, arcfestés, sárkányhajózás, játszópark és megannyi élmény
várja majd a vendégeket. Az augusztus
4-ei fesztiválra mintegy 4-5000 embert
várunk, a belépőjegy ára 500 forint, ezt -

idén először - elővételben is meg lehet vásárolni a kulturális központ jegypénztárában - mondta az igazgató.
A főszerep idén is a halé, vagyis a halászléé lesz, a főzők utcájában bizonyítják
majd gasztronómiában való jártasságukat
a nevezett főzőcsapatok, és persze a kézművesek utcája is bővelkedik majd ízekben, illatokban. (Részletes program és további információk a 12. oldalon.)

Tájékoztatjuk, a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. szervezésében a 2018. július 27-30. közötti időszakban légi kémiai szúnyogirtás lesz Tiszaújváros belterületén.

Sokféle
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Előzzük meg a baleseteket!

Közlekedés hőségben, esőben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
ajánlásai a közlekedők részére.
Az elmúlt napok változékony időjárása
miatt megszaporodtak a balesetek Borsod-Abaúj-Zemplén megye közútjain.
A közlekedés is kockázatosabb a megváltozott időjárási körülmények között.
A járművezetők és a gyalogosok általában a megszokottnál figyelmetlenebbek,
sok esetben türelmetlenebbek. Felhívjuk
a járművezetők figyelmét, hogy a gyalogos-átkelőhelyet csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel közelítsék
meg a járművel, hogy amennyiben szükséges, az átkelőhely előtt meg tudjanak
állni.
A tartós melegben a közlekedés résztvevői között is jelentősen megnő a rosszullétek száma, a hőség gyengíti a szellemi
erőkifejtést, egyeseknél tompaságot, közönyösséget, másoknál fokozódó ingerlékenységet válthat ki. A közlekedők körében ilyenkor fokozottan jellemző a koncentráció hiánya, mely a reakcióidő növekedésében is jelentkezhet, a reflexek tompulnak.
Az évszak másik sajátossága a váratlanul

Nagy kalamajkát okozhat egy zivatar.
lezúduló, özönvízszerű eső, mely szintén
próbára teszi a gépjárművezetőket. A látótávolság hirtelen csökkenésén túl az autósok nagy része nem számol az úgynevezett „vízen futás” veszélyeivel. Ilyenkor
a kerék fokozatosan elveszíti kapcsolatát
az úttesttel, „felfut” a vízre, és a tapadás
megszűnése miatt a jármű kormányozhatatlanná válik. Mindez akkor alakul ki a
legkönnyebben, ha a nagy sebesség kopott gumiabroncsokkal párosul. Az autó-

gumi futófelületének bordázatát nyáron
is ellenőrizni kell, zivatar idején azonnal
csökkentsék a sebességüket, vagy álljanak félre, és ha csendesedik az eső, akkor
folytassák útjukat.
A balesetek megelőzése érdekében a legjobb prevenció minden esetben a közlekedési szabályok betartása, szintén kiemelten fontos a megváltozott időjárási viszonyokhoz való alkalmazkodás. Aki nehezen viseli a meleget, ebben az időszakban
lehetőleg ne üljön a volán mögé. Amen�nyiben feltétlenül szükséges elindulni,
akkor csak kipihent állapotban vezessenek, álljanak meg gyakrabban pihenni, felfrissülni. Nyújtóztassák ki végtagjaikat, a testmozgás bizonyítottan megkönnyíti a további járművezetést. Amen�nyiben a járművük napon parkol, indulás
előtt szellőztessék át. Fogyasszanak megfelelő mennyiségű folyadékot, a gépkocsiban mindig legyen hűtött ásványvíz,
vagy üdítőital.
Legyenek türelmesek, vezessenek a szokottnál lassabban, körültekintőbben, tartsanak nagyobb követési távolságot, hiszen mindenkit hazavárnak.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság

Rendőrségi felhívás

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság tulajdon elleni (lopás)
szabálysértés elkövetése miatt előkészítő eljárást indított ismeretlen elkövetővel szemben, aki 2018. nyarán Tiszaújváros területéről - eddig még pontosan nem ismert helyről és
körülmények között - eltulajdonította a felvételen látható
és ismeretlen személy tulajdonát képező kék színű, Meneuver-4000 típusú mountain bike kerékpárt. A kerékpár vázán
„NYÍRAUTÓ” feliratú matrica található.
A kerékpárt az eljárásban lefoglalták, azonban tulajdonosának kiléte a hatóság előtt eddig még nem ismert. Amennyiben a felvétel alapján a tulajdonos felismeri a kerékpárt, úgy
személyesen jelentkezzen a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Szabálysértési Előkészítő Csoportjánál, vagy telefonon a
49/544-290/57-20-as (munkaidőben az 57-04-es) melléken,
a 107-es vagy a 112-es segélyhívó számokon, vagy bármely
rendőri szervnél.
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Mester
Ezzel a rejtvénnyel véget ér júliusi sorozatunk. A megfejtéseket július 31-ig
egyben várjuk e-mailben a kronika@
tiszatv.hu címre, vagy postai úton a
3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.
címre.

2018. július 26.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot július 29-ig (vasárnapig) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052),
majd július 30-tól (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
8-17		
8-12
Remény Gyógyszertár
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-15

Masinafesztivál

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. augusztus 4-én (szombaton) rendezi meg Masinafesztivál elnevezésű rendezvényét, melyre minden érdeklődőt szeretettel
vár.
A rendezvény helyszíne: Tiszaújváros-Tiszaszederkény, Rákóczi utca végén lévő futballpálya.
Farkas Sándor
elnök

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

Egyházi hírek
Római katolikus

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően júliusban hétköznap nem lesznek szentmisék templomunkban. Vasárnap 11:00
órakor lesnek a szentmise.
A plébániairoda nyitvatartása júliusban szünetel.

Református

Tiszaújváros
2018. július 22-én, vasárnap 11.00 órakor kezdődik az istentisztelet.
Tiszaszederkény
2018. július 22-én, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az istentisztelet
Sajószöged
2018. július 29-én, vasárnap 9.00 órakor kezdődik az istentisztelet.

Görögatolikus

Pénteken és szombaton 8.00 Szent Liturgia, szombaton 17.00
vecsernye. Vasárnap 10.15 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Hétfőn és kedden 17.30 esti istentisztelet. Szerdán 8.00 Szent Liturgia, 17.30 esti istentisztelet.
Templomunk címünnepét augusztus 5-én tartjuk. Az ünnepi
Szent Liturgiát Dr. Baán István atya, nyugalmazott egyetemi
tanár, az MTA doktora vezeti. Sok szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket a 11 órakor kezdődő Szent Liturgiára.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Pöstényi Béláné
(szül.: Simon Anna)
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk

Császár Ferenc
halálának 3. évfordulóján.
A gyászoló család
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Nyári munkálatok

Festés, csere,
felújítás

A Központi étteremben légtechnikai rendszert építenek ki.
A nyár nem csak a vakáció és a nyaralás ideje. A
helyreállításoké és a felújításoké is. A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ szakemberei
a középületeket teszik rendbe, hogy mire mindenki megérkezik a nyaralásból, szép, tiszta intézmények várják a gyerekeket és a dolgozókat.
A Napsugár Bölcsőde 2. számú pavilonjában és udvarán nagy a
sürgés-forgás. Bent a falat burkolják, kint gumitéglát raknak le,
hogy biztonságosabb legyen az udvari játék.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda épületeiben is megkezdődtek a nyári munkálatok. A Szederinda óvodában a raktárhelyiséget burkolják újra, kicserélik a konyhai átadóablakot
és felújítják a kerítést. A Tündérkert épületben felnőtt mosdókat újítanak fel, a Bóbitában konyhai beltéri ajtókat és átadóablakokat cserélnek. A Szivárvány óvodában leszedik a csoportszobákban a lambériát, valamint kicserélik a radiátorburkolatokat és a térelválasztókat. A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolában és a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános
Iskolában is folynak már a konyhai felújítások. A Derkovits Művelődési Központban irodát alakítanak ki, a folyosókon álmen�nyezetet tesznek fel és csiszolják, majd újralakkozzák a konferenciaterem parkettáját. A Helytörténeti Gyűjtemény -Villa Scederkyn Tájház lépcsőjét burkolják, illetve elő- tetőt készítenek.
- A felújítások összköltsége több, mint 40 millió forint - tudtuk
meg Molnárné Tóth Anitától, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ gazdasági igazgatóhelyettesétől. - Ezen kívül minden közintézményben és konyhánkon folynak a nyári egészségügyi festési munkálatok, ami több mint 10 millió forintba kerül.
A Központi étterem és a bölcsőde konyháján légtechnikai rendszert építünk ki, aminek költsége megközelíti a 35 millió forintot.
A nyári felújítási és festési feladatokat 2018. augusztus 19-éig
kell befejezni.
ema

MOL-os önkéntesek munkája

Megszépült a Brassai

A Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnázium és Szakközépiskola tantermeit újította fel nemrég a MOL Petrolkémia 23 önkéntese. Az öt napig tartó felújítási munkálatok alatt az iskola
négy termét szépítették meg megye egyik legnagyobb munkáltatójának dolgozói, akik a MOL-csoport önkéntességi ötletpályázatának nyertesei. Az ötletpályázat lényege, hogy a cég dolgozói saját maguk jelölhetnek olyan helyi közösségeket vagy
szervezeteket, ahol meglátásuk szerint leginkább szükség van
a segítségre.
A dolgozók önkéntességi ötletei közül közel 50-et valósítanak
meg idén a MOL-csoport munkatársai, melynek legutóbbi állomása július 11. és 17. között a Tiszaújvárosi Brassai Sámuel
Szakgimnázium és Szakközépiskola volt. Az öteltpályázat sikerességét bizonyítja, hogy Magyarország mellett 11 ország összesen 1500 dolgozója kapcsolódott be a programba, hogy segítéget nyújtson helyi közösségeknek és nonprofit szervezeteknek.
A MOL-os dolgozók munkaidejükben vesznek részt a programban, mely indulása óta eddig több mint százezer euróval járult
hozzá az élhetőbb közösségekért, terekért.
- Mivel a termekben vizes és lepergett volt a vakolat, a felújítás
öt napig tartott. Bár a mindennapokban többségünk irodai munkát végez a felújítás végére igazán hatékony kőműves- és festőbrigáddá csiszolódtunk össze. Az iskola visszajelzése alapján
nem fáradtunk hiába - mondta Dési Viktória, a MOL Petrolkémia üzleti támogatás vezetője.
A MOL-csoport önkéntességi ötletpályázata egy éve azért jött
létre, hogy a vállalat a munkatársak aktív bevonásával még jobban megismerje a helyi közösségek igényeit, és így a lehető leghatékonyabb formában tudjon segítséget nyújtani. A program
alapgondolata szerint a helyi dolgozók aktív bevonása különösen fontos, hiszen ők első kézből látják, a saját helyi közösségeiknek mire van szükségük. A hagyományos önkéntesi tevékenység mellett külön hangsúlyt feketet a MOL arra, hogy a dolgozók szakmai tudásukkal is segítsék a közösségek munkáját és
mindennapjait. A közös önkéntességi programok emellett építik a csapatszellemet is, ez pedig pozitív hatással van a munkavégézésre.
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Több mint félszáz diák dolgozik

Vakáció helyett munka

A 2013-2017-es évekhez hasonlóan a Pénzügyminisztérium koordinálása mellett a kormányhivatalok és a járási hivatalok közreműködésével „Nyári diákmunka” néven munkaerőpiaci program indult.
Tiszaújváros önkormányzata - az előző
évekhez hasonlóan - idén is részt vesz a
programban. Július 16-án 51 diák kezdte
meg a munkát.
- Szeretnék egy kis pénzt keresni - mondja a Derkovits Kulturális Központban dolgozó Gyárfás Péter. - De szeretném megtapasztalni azt is, hogy milyen egy ideális munkahely.
Péter már tavalyi is részt vett a programban, akkor is a Derkóba került.
- Nem én választottam, de nem bánom mondja - a fizetésemből, meg a megtakarításomból egy telefont veszek majd.
Nem ő az egyedüli, aki a nyári szünidő
egy részét önszántából munkával tölti.
A leginkább motiváló a pénzkereset számukra, hiszen azt a legtöbben saját igényeik kielégítésére költhetik.
- Inkább dolgozom, mint hogy otthon
unatkozzak - mondja Szilágyi Flórián,
aki ugyancsak nem először vállal nyári munkát. - Tavaly a Városgazdánál voltam, most itt a kulturális központban, ez
idáig könnyebb.

Annabella és Napsugár a strandon „teljesít szolgálatot”.
A foglalkoztatás augusztus 3-ig tart, napi 6 órás munkaidőben, szakképzettséget
nem igénylő munkakörben, a fizetség a
minimálbér időarányos hányadát teszi ki.
A diákprogramban az önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai vesznek részt. A gyógy- és strandfürdő területén is többen dolgoznak ebben a formában.
- Megbeszéltem a szüleimmel, hogy
szeretnék diákmunkára jönni - mond-

Péter és Flóri munka közben a kulturális központban.

Macskabaj

ja a Debrecenben tanuló, de tiszaújvárosi Kujbus Annabella. - Szeretném az itt
keresett pénzt arra költeni, amit én szeretnék. Nagyon jó dolognak tartom, hogy
most megkereshetem azt, amit amúgy
anyáék is megadhatnának. Így azért más.
A strandon a diákok többféle feladatot is
ellátnak.
- Voltam már máshol is dolgozni, de ez
sokkal jobb - mondja Vincze Napsugár. Az sokkal nehezebb volt, itt azért kön�nyebb, mert van módunk beszélgetni és
így jobban telik az idő. Most 15 napos
munkán vagyok, így a nyáron tudnék még
vállalni további diákmunkát, de az én célomnak megfelel ennyi is.
A program fontos célja, hogy a fiatalok
megtapasztalják, milyen a munka világa.
A munkáltatók pedig azokat a területeket
célozták meg, ahol a diákok életkoruknak, végzettségüknek megfelelően, hatékonyan és érdemi munkát végezve tudnak
bekapcsolódni az intézmények és a gazdasági társaságok tevékenységébe, így a
város életébe is. Ennek eredményeként a
program minden fél számára előnyös, hiszen amellett hogy a fiatalok tesznek a
városért, munkatapasztalatot szereznek,
még pénzt is keresnek.
borza

Aki etet, az ráfizethet!

Szép, dicséretes dolog az állatok szeretete, feltéve, ha ezzel
nem okozunk gondot, kellemetlenséget embertársainknak.
Állatbarátok lehetnek azok a korosabb
hölgyek is, akik a Bükk ABC melletti díszsövények alatt tanyát vert kóbor (kivert?)
macskák táplálkozásáról gondoskodnak
napról-napra. Holott ez tilos!
A macskacsaládok előszeretettel látogatják a közeli Napsugár Bölcsőde udvarát
is, jókora riadalmat keltve a kisgyermeknevelők körében, hiszen a kóbor, állatorvos által sosem látott cicusok számos veszély (fertőzés) forrásai lehetnek. A gondozónők fokozott figyelmet fordítanak az
állatok elűzésére, fáradozásuk azonban
nem sikeres. A macskák fülük botját sem
mozdítják a kihelyezett ultrahangos riasztók által kibocsátott magas frekvenciájú
hangokra sem.
Poropatich Péter, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ vezetője - a megtett
intézkedések mellett - többször jelezte a
problémát a Polgármesteri Hivatalnak.
Legutóbb egy hónapja írt levelet az ügyben, kitérve arra is, hogy az intézmény
környezetében több helyen is etetik az állatokat, s kérte a kóbor macskák befogását, elszállítását.
Erre dr. Juhos Szabolcs jegyző válaszolt.
Mint írta, Tiszaújvárosban a közterületek
használatának rendjéről és a településtisztaságról szóló önkormányzati rendelet

Terülj, terülj asztalkám a sövény alatt.
család.
tiltja a gazdátlan állatok etetését. A rendelet értelmében az előírást megszegő, a
közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartást tanúsító személy esetén
kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. Azonban csak tettenérés esetén. Az ellenőrzésre és intézkedésre a közterület-felügyelők jogosultak, azonban ők is csak korlátozott mértékben tudnak eleget tenni ennek a feladatnak.
A jegyző emlékeztetett arra is, hogy a kóbor macskák befogásának szükségessége
már korábban is felvetődött, azonban erre

Kis képünkön a gazdára talált macskaa Polgármesteri Hivatal nem talált olyan
gyepmesteri tevékenységet folytató személyt, aki vállalta volna a feladatot.
Friss fejlemény az ügyben, hogy az egyik
macskacsalád gazdára talált. Egy miskolci hölgy fogadta be őket.
Alighanem ez az igazán állatbarát megoldás. Vagy a megelőzés. Az, hogy nem
tesszük utcára egykori kedvenceinket.
Akiket aztán jó szándékú emberek istápolnak, s ezzel szabálysértőkké lesznek,
s szó szerint ráfizethetnek.
Akár 200 ezer forinttal…
F. L.

Aktuális

4. oldal

Elbúcsúzott Kovács Péter, a gólkirály

Az élete a család és a labdarúgás

Mindig vidám Péter címmel írtam róla cikket, úgy
15 évvel ezelőtt, amikor vis�szaigazolt Tiszaújvárosba. A
búcsúriport is engem talált
meg. A TFCT gólkirályát,
Kovács Pétert hivatalosan a
múlt héten búcsúztatták. 278
mérkőzés, 202 gól, megszámlálhatatlan siker van a csatár
mögött.
- Ki az a Kovács Péter? Mit mondanál
annak, aki nem ismer?
- Azt, hogy maximalista, nem szeret veszíteni. Megadatott, hogy olyan csapatokban, olyan játékosokkal futballozhattam együtt, akik hasonló kaliberűek voltak. Sikeresek voltunk, több volt a győzelem, mint a vereség, talán emiatt sem tanultam meg veszíteni. Ennek örülök, hiszen ezt átmentettem a magánéletbe is, ott
is nehezen vagy nem is tudom elviselni a
vereséget. Ez a legjellemzőbb rám, nincs
olyan számomra, hogy feladom, vagy lehetetlen.
- Vesztes helyzetben voltál?
- Nem emlékszem ilyenre, illetve de, egyszer, amikor kiestünk NB III-ból, azt nagyon nehezen éltem meg.
- Hogy dolgoztad fel, ültél rajta napokig?
- Egy darabig. Egy edző mondta egyszer, hogy a bajnokság olyan, mint a háború. Csatát nyerhetsz, de a háború vége
még messze van. Próbáltam így felfogni,
ez most elmúlt, de jön az új cél, arra kell
menni, vissza kell jutni. Ez olyan, mint
egy győztes meccs, megéled aznap, hogy
nagyon jó, de utána tovább kell menni új
célok felé.
- A számok fontosak az életedben? Gólok, meccsek, edzők, egyesületek száma,
jegyezted?
- Nem, egyáltalán nem. Isten nyugosztalja Együd Andrást, ő volt az, aki ezt nyilvántartotta. Ő mondta nekem néhány éve,
hogy tudtad, hogy te leszel lassan a gólkirály? Én nem nagyon foglalkoztam vele, mert számomra ez statisztika. Furcsán
hangzik, de élőlény vagyok, nem szeretek statisztikai adat lenni. Egyszer Mező László csinált velem egy riportot az
Észak-magyarországba, onnan tudtam
meg a számaimat, a 202 gólomat, persze
utána hajtott engem is ez a dolog, de soha nem ez motivált. Ott vagyunk, győzni
kell, ez a dolgunk.
- Fontos volt, hogy jó legyél vagy jobb legyél, mint mások?
- Persze. Hülye az, aki nem akar jobb lenni, mint a másik, pontosabban nem a másiknál kell jobbnak lenned, hanem azért,
hogy magadnak bizonyíts.
- Sok időt, energiát áldoztál a futballnak?
- Igen. Másképp ezt nem lehet, és kell
mögéd egy család, ez csak így megy, e
nélkül nem leszel eredményes, nem tudsz
összpontosítani. A család mindig mögöttem állt, régen és ma is. Most is ők az elsők az életemben, mindamellett, hogy a
foci mindig volt és jelenleg is van. Élvezem a párom támogatását, ez ad erőt ahhoz, hogy még mindig tudom csinálni.
- Soha, senki nem mondta, hogy hagyd
abba, csinálj mást?
- Soha, senki, és nekem sem fordult meg
a fejemben, főleg, ahogy jöttek az eredmények. Amíg hívnak, addig tudod, hogy
jó vagy, ha már neked kell magad beajánlani, akkor már nem biztos. Szerencsére
megadatott nekem, hogy elég sok válfaját
ki tudtam próbálni a futballnak: strandfoci, nagypálya, futsal, NB I., NB II, mindenhova hívtak, nem nekem kellett kuncsorogni, ez mind visszajelzés volt, hogy
csak jó, amit csinálok.
- Tízből tízen azt mondják, hogy sztárfocista lehettél volna, akár külföldön is. Sok
ajánlatot kaptál, még többet visszautasítottál. Miért?
- Őszintén? Nem tudom! Voltak döntések,
amik rosszul sültek el, de erre a kérdésre

Kovács Péter nem tanult meg veszíteni. „Csak” focizni, de azt nagyon.
így utólag sem tudok válaszolni.
- Az olaszok is vinni akartak…
- Igen, tudtam róla, de a búcsúmérkőzésemen mesélte Lajos `bá a pontos sztorit, hogy amikor kint voltunk 1991-ben,
ott akartak tartani engem is, meg Vámosi Csabit is a Napoliban. Akkoriban egész
más politikai rendszer volt, biztos kapott
volna az öreg, ha nélkülünk jött volna haza.
- Mit tudtál, amit más nem? Miben jó Kovács Peti?
- Én alázatos vagyok, csúszok-mászok
szó szerint, nem tudom ezt másképp mondani. Nincs olyan, hogy elveszett labda,
menni kell, csinálni kell, egyszerűen nem
adom fel. Ha meg is bántok bárkit a pályán, nem azért van, mert utálom, hanem
azért, mert a pályán nincs barát, csak ellenfél - és nem ellenség -, és én nyerni
akarok, sőt, én mindenkinél jobban akarok nyerni, ez biztos.
- Azt beszélik, hogy gumiból vagy, sérülés
nélkül játszottad végig a pályafutásodat.
- Tényleg jó genetikát örököltem, de persze az is benne van, hogy a foci előtt tornász voltam. Egyébként tényleg csak egy
boka- és egy vállműtétem volt. Visszatérve a tornára, a hunyadisokkal anno országos harmadikok, negyedikek voltunk,
megyei bajnokságokat nyertünk, megyei
bajnok voltam szerenkéntiben, csapatban
pedig többszörös bajnok. Nagyon jó csapatunk volt, sokáig csináltam, ott megtanultam esni, és ezért kerültek el a sérülések. Szoktam magamról hallani, hogy ufó
vagyok, mutáns vagyok, hát remélem,
hogy 60 évesen is ott leszek a focipályán.
- A focit a grundon kezdted?
- Igen. Négyen jártunk le, egynek volt
labdája, kettő a kettő ellen játszottunk. A
foci alapszabálya a párharc, ezt ott, akkor,
a grundon tanultuk, a cseleket, a lövést.
Aztán a végén már voltunk vagy harmincan, akkor már csináltunk négy csapatot, körmérkőzést játszottunk és ez ment
egész nyáron. Sajnálom, hogy a mai fiatalok ezt már nem nagyon művelik.
- A tiszaújvárosi gólkirály fog edzősködni egyszer?
- Elvégeztem az UEFA B licensz edzőit,
az U12-nél csináltam is egy ideig, de úgy
vagyok vele, hogy amíg aktív vagyok, addig nem fér bele, meg itt van a család és
a munka. Egy van belőlem, szétszakadni
nem tudok.
- Noel, a kisfiad rúgja már?
- Rúgja bizony, nem is akárhogy! Már
messzebb kell mennem, mert nagyot rúg,
pedig még csak négyéves, de nem erőltetem, majd ha ő akarja, csinálja, majd ő eldönti.
- Tudja, hogy sportberkekben ki az apukája?
- Szoktunk együtt focizni, tudja, hogy az
apja milyen szuper focista, de szerinte ő
természetesen sokkal jobb nálam.
- Tudom, hogy nem vagy ereklyegyűjtő, de gondolom az emlékeket, sikereket
jegyzed.
- Persze. Tízszeres magyar strandfoci vá-

logatott voltam, sikerült kijutnom Marseille-be az Európa bajnokságra, de voltak
különböző válogatott színekben elért, de
nem a válogatottnak számító eredmények
is. Svájcban másodikok voltunk és Bécsbe is eljutottunk egy nemzetközi tornára,
ott elsők lettünk, a horvátokkal játszottuk
a döntőt. Voltak ott brazilok meg argentinok, találkoztam legendákkal Eric Cantona-val és Tomáś Skuhkravy-val, ők edzőként voltak ott. Akkor 30 éves voltam és
büszke voltam magamra. Nagyon szép a
magyar Himnusz, de a legszebb az, amikor neked játsszák. Amikor csak állsz, és
nézed a zászlót, attól jobb érzés nincs is.
- Diósgyőr, MVSC, Kazincbarcika, Nagycsécs, TFCT, sok helyen fociztál. Ma pedig újra Tiszaújvárosban, a régi csapattársaiddal, a saját búcsúmérkőzéseden.
Tudtál a focira figyelni?
- Nem, nem igazán figyeltem a focit. Néztem a családomat, az öcséméket, a közönséget figyeltem, a lelátón a kollégákat, a
műszakot, akik külön transzparenssel készültek, tényleg le a kalappal előttük. Nagyon jól esett, nagyon jól megszervezték,
ezúton is köszönöm a klubnak és mindenkinek, aki ebben részt vett és eljött a mérkőzésre. Jó volt újra a fiúkkal lenni, a három Vámosit együtt látni és együtt játszani velük, ami nagy ritkaság, ezt kevés ember láthatta. Az is nagyon jólesett, hogy
Kazár Csabi elhozta azt a pólót, amit
1991-ben kaptunk Firenzében.
- És a foci hogy ment?
- Öregesen. De jó volt! Amikor vonultunk
a pályára, a folyosón néztük a régi tablónkat, összehasonlítottuk mai önmagunkkal
és poénkodtunk, de szerintem nem vallott
szégyent senki, ahhoz képest, hogy negyvenhez közel van mindenki, vagy már el
is múlt.
- A tiszaújvárosi futballista pályafutásod
ezzel a mérkőzéssel hivatalosan is véget
ért, de egy kapu még nyitva van, a sajószögedi.
- Igen, ott még játszom, egy évre szerződtem egyelőre, aztán lehet, hogy mégis
több lesz belőle. Ma már az első osztályban is nagyon sok idősebb játékos van,
akik még mindig versenyképesek. Annak
idején, amikor ifista voltam, ez nem így
volt, a harmincasok már öregfiúknak számítottak. Jelenleg a MOL-nál dolgozom,
duális képzésben elvégeztem a vegyipari
technikumot, és még vannak további terveim is. A párom, Reni is nagyon támogat, azt mondta, ha még a fiatalokkal fel
tudom venni a versenyt, akkor maradjak.
- Jó helyen vagy, jól vagy?
- Igen. Elégedett vagyok az életemmel,
teljes az összhang. Van egy gyönyörű családom, egzisztenciálisan is elégedett vagyok, van munkahelyem, lakásunk, minden, ami kell egy jól működő családhoz,
az megvan. Annak örülök a legjobban,
hogy megtaláltam az igazit, akivel együtt
szeretnék élni, akitől gyereket szeretnék.
Persze jó lenne 20 évesnek lenni a mai rutinnal…
berta
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A mi Kovács Péterünk

Mókamester,
gólkirály, ember

Gulácsi Tamás, a barát: - Peti számomra nagyon sokat jelent.
Példakép, nagyszerű csapattárs, igazi vezéregyéniség, nagyon jó
barát és példás családapa. Kicsivel több, mint egy évvel idősebb
nálam, nagyon jó futballista volt már gyerekkorunkban is. Mindig szerettem volna vele egy csapatban játszani, de mindig feljebb csúszott egy korosztállyal. Valójában a felnőtt csapatban
sikerült utolérnem - ő már 16 évesen bemutatkozott az NB IIIban. A felnőtt csapatban igazi csapattársként működtünk együtt,
szerettem vele játszani. Mindenegyes pillanatot élveztem vele,
igazi vezérünk volt a pályán és az öltözőben is, ahol mókamesterként is működött. Nagyon jó hangulatot csinált mindig. A pályán, ha olykor hátrányba is kerültünk, akkor sem aggódtunk,
ameddig a pályán volt, addig én nem féltem, mert bármelyik pillanatban lőhetett egy gólt, és ezt nagyon sokszor igazolta. A 202
góljával ebben a csapatban, Tiszaújváros történetében egy legenda. Más annyi meccset sem játszik életében, mint amennyi
gólt ő rúgott. A pályán, a futballon kívül nagyon jó barátom, jóban-rosszban számíthattam rá, és úgy gondolom, ő is rám. Hogy
messzire ne menjek, az esküvői tanúm is ő volt. Peti példás családapa, ahogy a feleségéhez és a gyermekeihez viszonyul, az
példaértékű mindenki számára. Nem tudok mást kívánni neki,
csak azt, hogy jó egészségben és sikerekben gazdag élete legyen. Péter rettentő atletikus, nagyon jól cselező játékos, hihetetlen gyorsasággal, csodálom a mai napig, hogy most, 42 évesen is ugyanolyan gyorsasággal, mentalistással játssza ezt a játékot. Az ő cseleit nem lehet utánozni, messziről felismerném,
bárhol, ha látnám futballozni.
Kovács Richárd, az öcs: - Egymást neveltük, mert nekünk csak
anyukánk volt. A bátyám maximalista, céltudatos, ugyanolyan,
mint a magánéletben. Gyerekként is ilyen volt, és ahogy felnőttünk most is, és a futballpályán is ugyanilyen maximalista volt
mindig. Nem ismert lehetetlent, a győzelem, semmi más nem
érdekelte. Ez vitte előre a legtöbb csapatot is. Sok helyen futballoztunk együtt, mindig segítettük egymást, ha ő elkerült valahova, miközben én máshol voltam, mindig megkerestük egymást, tartottuk a kapcsolatot. Támogatott, még ha össze is vesztünk, mert ugye mérkőzésen nincs testvér és barát, ellenfélként
és csapattársként sem, ott egy dolog van, csapat és győzelem. A
mai fiataloknak is üzenet ez, semmi más ne érdekelje őket, csak
alázattal csináljanak mindig valamit, ahogy a bátyám is csinálta. A példaképek így születnek. Hogy felismerném-e messziről
a pályán? Lehetek vicces? Nem passzol senkinek! Csatárként
mindig gólra törő volt, de ezért zrikáltuk is mindig, nekünk pedig az volt a dolgunk, hogy a háttérmunkát elvégezzük - Gulácsi és én is - ha megkapta Peti a labdát, már csak az érdekelte,
hogy gólt kell lőnie.

Testvéri ölelés.
Fodor Péter, egykori csapattárs: - Ő egy igazi legenda! A tiszaújvárosi futballtörténelem legnagyobb alakja szerintem. Legszívesebben egy mellszobrot állítanék neki a kapu mögé. Megnyugtató volt vele játszani, amikor hozzákerült a labda nagyon
dinamikus volt, robbanékony. Nagyon jó felépítésű, valami különleges genetikával rendelkezik. Én miskolci vagyok, Diósgyőrben és Bőcsön is megfordult Peti, én jóval utána kerültem
Bőcsre, de még akkor is voltak ott róla visszhangok, hogy milyen jó játékos. Ellenfélként is játszottam vele edzőmeccsen, de
amikor idekerült hozzánk, akkor ismertem meg igazán, hogy
milyen kvalitású. Emberileg és játékosként is leírhatatlan. Le a
kalappal előtte!
Járai József, egykori csapattárs: - Péter, amikor felkerült hozzánk, látszott rajta, hogy rendkívül gyors játékos, nagyon jó felépítése volt és tudni kell róla, hogy nagyon jó tornász is volt,
amit mindig tudott kamatoztatni a fociban. Tudok róla, hogy
volt Székesfehérváron próbajátékon, adottságai és tehetsége
alapján azt gondolom, hogy magasabb osztályban is játszhatott
volna. Péterrel nagyon jó volt egy csapatban, gólérzékeny volt,
és tudni lehetett, ha kap egy jó labdát, akkor az eljut a kapuig
és nagy valószínűséggel a hálóban végzi. Nagyon jó dolog egy
ilyen játékossal játszani, aki stabilan hozza azt a szintet, ami elvárható egy NB III-as csatártól, és ő ezt nagyon lazán tudta hozni. Ilyen szempontból nagyon kellemes volt egy csapatnak egy
Kovács Péterrel játszania. Emlékszem, volt neki egy klasszikus
labdaátvételes csele, amiből egyből sprintbe tudott indulni, az
az ő védjegye!
Pásztor K.

Sport plusz
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Mentem, láttam, visszamennék

Sajóörösről a foci világbajnokságra

A futball világbajnokság nyolc
mérkőzésén is élőben szurkolhatott a moszkvai Luzsnyiki stadion lelátójáról Molnár
Bence. A sajóörösi egyetemista önkéntesnek jelentkezett a
FIFA által meghirdetett munkára Oroszországba. Sikerült
neki, és nem akármilyen élményekkel tért haza.
- Világot, vagy világbajnokságot látni
mentél?
- Természetesen vb-t látni mentem elsősorban. Jelentkeztem és Moszkvát jelöltem
meg célként első helyen, ahová fel is vettek. Második helyen Szentpétervárt, harmadik helyen Szocsit jelöltem meg, szerencsére sikerült odakerülnöm, ahová szerettem volna. Leginkább a világbajnokság
érdekelt, Moszkva annyira nem, de azért
szétnéztem az orosz fővárosban is.
- Hogy találtál rá a FIFA pályázatára? Kerested a lehetőséget vagy a lehetőség talált
meg téged?
- Én kerestem a lehetőséget, mert korábban Rióba akartam jelentkezni az olimpiára önkéntesnek, ment is a dolog egy darabig, csak elfelejtettem a jelszavam a jelentkezés utolsó fázisában. Úgy gondoltam, hogy ez most egy isteni sugallat, akkor én inkább megyek Oroszországba, és
egyből jelentkeztem is, ez 2016-ban volt.
- Olyan régen?
- Hosszú a procedúra. Volt egy angol
teszt, interjúk, aztán ugyanez spanyolul

Spanyol szurkolókkal.
- mert én ezt a két nyelvet jelöltem meg
- a szintfelmérők után pedig a gyakorlatban is megnézték az interjúk alatt, hogy
muzsikálok. A csapatokkal való foglalkozást választottam önkéntes feladatként,
ám az utolsó pillanatban ezt megváltoztattam, mert mondták, hogy ha már tudok
két nyelvet, akkor inkább menjek a protokollba, hát így tettem. Így telt el két év,
majd jött egy email, hogy repülhetek. Sejtettem, hogy fog sikerülni, de nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget, mert
gondoltam, ha nem sikerül, akkor majd
megpróbálom legközelebb a katarit, de
azért volt nagy öröm, amikor hívtak hivatalosan is, hiszen tudtam, hogy ott lehetek
élőben, nézhetem azokat a mérkőzéseket,
amiket az egész világ néz, amit gyerekként is érdeklődéssel figyeltem. Ráadásul mindennek a központjába, Moszkvába kerültem, az már csak egy ráadás volt.
- Van közöd a focihoz, vagy csak rajongó vagy?
- Minimális közöm van hozzá, hobbi szinten űzöm, a sajószögedi ifiben játszottam.
Nem vagyok ott minden meccsen, a suli meg egyéb elfoglaltság miatt, de igyekszem és nagyon szeretem.
- Voltak magyarok, ismerősök a FIFA-önkéntesek között?
- Magyar nem volt a környezetemben, illetve de, egy magyar-ausztrál srác, akinek az édesanyja magyar, vele tudtam beszélgetni. Egyébként 90% -ban oroszokat
alkalmaztak önkéntes pozícióra, így mi
is egy zárt közösség voltunk, a maradék
10%. Szöllősi György, a Nemzeti Sport
főszerkesztője és Csányi Sándor is ott volt,
akikkel az anyanyelvemen beszélhettem,
volt is rá alkalom, hogy szót váltsunk, hi-

Molnár Bence az arénában.
szen egy olyan VIP szektorban dolgoztam,
ahol a FIFA felsővezetők is ott voltak.
- Mit volt a feladatod a világbajnokságon?
- Június 6-tól július 15-ig alkalmaztak, akik más városokban dolgoztak, hamarabb hazaengedték őket, nekem teljes öt hét volt, a nyitó mérkőzésről egészen a záró mérkőzésig volt feladatom.
Így minden fontosabb mérkőzésen sikerült ott lennem. A VIP szektorba érkezőknek adtuk át a jegyeket, ezt adminisztrációs munka előzte meg, de tudni kell,
hogy nem csak VIP jegyeket kapnak, hanem eggyel alacsonyabb kategóriájú belépőket is, és bizony volt, hogy ezeket
nem vették át, nyilván kidobni nem akarták, így odaadták annak a három önkéntesnek, aki ott dolgozott a főhadiszálláson. Ez mindig meglepetésszerűen jött,
hiszen a jegyeket meccs előtt egy órával
kaptuk meg, így végül a helyszínen, ülőhelyről néztük a meccseket. Egyébként a
főhadiszálláson dolgoztunk a Radisson
Royal Hotelben, ami egy sztálinista stílusban épült felhőkarcoló Moszkvában,
a Moszkva folyó partján. Oda költöztették be a FIFA teljes vezérkarát, abban a
szekcióban voltam én, ahol adminisztrációs feladatokat végeztünk, Excel táblázatokban jelöltük a visszamondott jelentkezést, adatbázisokat kezeltünk, jegyeket csomagoltunk, nyomtattunk, felmatricáztuk azokat. A legizgalmasabb része az
volt, hogy lementünk a hotel halljába és
ott vártuk, hogy jöjjenek értük.
- Ezek szerint találkozhattál futballistával, edzővel, sportvezetővel is akár?
- Ronaldinhoval találkoztam, úgy, hogy
el kellett vinnem dolgokat egy másik hotelbe, ahol ott volt Ronaldinho, körülbelül
másfél méterre voltam tőle.
- Közös fotó, szelfi, autogram?
- Kockáztatni nem akartam a közös fotót,
mert féltem attól, hogy kirúgnak, de Didier Drogbával például egy liftben utaztam.
Igazából ott álltam és néztem őket, en�nyit tudtam csinálni, de így is egy élmény
volt. Csányi Sándorral beszélgettem, amikor vittem neki néhány jegyet, megkérdeztem tőle, hogy mindent rendben talál-e. Egyébként nem vagyok igazán autogramgyűjtő, a közös fotó persze jó lett
volna, de nem tudtam megtenni, hivatalosan meg nem próbáltam meg, mert túl
sok FIFA felsővezető volt, mi pedig éppen dolgoztunk. Az orosz elnök, Putyin is
ott volt a döntőn, az éremátadásnál láttuk,
lementem az első sorba, onnan csináltam
néhány képet. Ja! Meg a horvát válogatott játékosáról, Luka Modricról is, aki ott
volt karnyújtásnyira tőlem. Az egykori
sztárfocista, Diego Maradona VIP jegyei
is nálam voltak, ám ezeket nem ő vette át
személyesen, hanem az asszisztense.
- Akkor gondolom élményből nem volt hiány.
- Rengeteg élményt szereztem, nagyon
sok embert megismertem Mexikótól
Egyiptomon át Marokkóig. Azt vettem
észre, hogy mindenki, aki önkénteskedett, nagyon nyitott volt, szociálisan érzékeny. Nagyon jókat beszélgettünk, igaz
öt hétig magyarnyelv mentesen, de nyelvgyakorlásnak remek terep volt a vébé.
Az oroszokkal nem tudtam angolul beszélni, furcsa, de ők egyáltalán nem nyi-

tottak az angol tanulására, velük nehéz
volt még a fővárosban is.
- Azért egy dobríj gyénnyel biztos készültél utazás előtt.
- Persze, az alapokat átnéztem orosz
nyelvből, ha már Oroszországba utazom,
bár tudtam, hogy valószínűleg úgyis az
angolt meg a spanyolt fogom használni. A miskolci Hermann Gimnáziumban
érettségiztem angol-spanyol kéttannyelvű
szakon, most a Corvinus Egyetem hallgatója vagyok turizmus-vendéglátó szakon,
ott is kell az idegen nyelv.
- Ingyen dolgoztatok, és a többi költség?
- Ingyenes munka volt, a szállást viszont fizették. Munkanapokon étkezést is biztosítottak, és amikor tíz-tizenöt perc szünetre kimentünk, akkor ingyen tudtunk venni
üdítőket, meg nasikat. Az utazás teljes költségét magamnak kellett fizetnem, de ha azt
vesszük, hogy nyolc mérkőzést élőben láthattam, szóval csak ennek a belépőjegyára
többre jönne ki, nem beszélve az élményről.
- Milyen mérkőzéseket láttál élőben a
Luzsnyiki stadion lelátójáról?
- Ott lehettem a nyitómeccsen, az Oroszország - Szaúd-Arábia mérkőzésen, láttam a Belgium- Tunézia, Argentína-Izland,
Kolumbia-Anglia, Horvátország-Anglia
meccset és a döntőt, a Horvátország-Franciaország összecsapást. Megőriztem a jegyeket, és jól elraktároztam az élményeket is. A döntő fantasztikus volt, olyan élmény volt az a nap, amire mindenki emlékszik évek múltán is, ráadásul én ezt élőben láthattam, amit más csak a tévében,
azt én a pálya széléről néztem. Sokszor leesett az állam a több mint egy hónap alatt.
A Spanyolország-Oroszország meccset ki
ne felejtsem, azt is láttam. A spanyoloknak
szurkoltam, nagyon nagy törés volt nekem, hogy az oroszok mégiscsak nyertek
a 11-es párbajban. Ezt a meccset biztos,
hogy vissza fogom nézni, már csak azért
is, mert úgy láttam, hogy az egyik kamera
engem is vett egy kicsit.
- Kinek szurkoltál?
- Én a jó focinak szurkoltam! Úgy voltam vele, hogy nyűgözzenek le, legyen
sok gól, jó csapatjáték. Sejtettem, hogy a
franciák nyerni fognak, nagyon szeretem
őket, szóval végig le voltam nyűgözve a
döntőn. Hogy a franciáknak szerencséjük
volt, vagy nem? A foci az ilyen, nagyon
sokan mérgelődtek ott is rajta, hogy a
franciák bemákolták az egész döntőt meg
a világbajnokságot, szerintem jó csapat
nagyon és megérdemelten nyertek.
- A vébé lenyűgözött. És Moszkva?
- Moszkva nem annyira, de ez építészete
igen. Az orosz főváros egy kivételes város, annyira törekednek a monumentalitásra, magasra törő épületek árasztják el
az utcákat, nagyon meglepődtem ezen, de
őszintén megmondom Moszkva hangulata nekem egy kicsit szocialista, egy kicsit
visszamaradott. A Vörös tér lenyűgözött,
gyönyörű, de összességében nekem jobban tetszik Budapest.
- Készülsz még hasonló „élmény és tanulás egyben” munkákra szerte a világban?
- Igen, mindenképpen tervezem, főképp addig, amíg fiatal vagyok. Az egyetemen egy
évet húztam le eddig, még van két év, plusz
fél év szakmai gyakorlat, azért is akartam
most ezt az önkéntes munkát beékelni, mert
ha dolgozni fogok kevesebb lehetőségem és
időm lesz hasonlókra. Még lesz Katar négy
év múlva, arra biztos, hogy szeretnék menni, az azért is különleges, mert a klímaviszonyok miatt novemberben, decemberben
lesz a vb. Szeretnék még különböző sporteseményeken önkénteskedni és másnak
is csak ajánlani tudom, hogy éljen a lehetőséggel. Nagyon tetszett az, hogy ennyi
ember egy helyen és szenvedélyesen szereti a sportot, ezek mind jó élmények. Nagyon gondolkodom azon, hogy elvégezzem
a sportmenedzserit és talán majd egyszer a
FIFA-nál dolgozhassak.
berta
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Terepfutók „vették be”
a Diósgyőri-várat

Szanyi Ágnes, Büki Ádám, illetve Németh Luca és
a magyar hosszútávfutás legendája, Bogár János
abszolút sikerével ért véget július 22-én Miskolcon
az I. Diósgyőri-vár Trail elnevezésű terepfutó viadal félmaratoni és kismaratoni versenyszáma.
A várárokban kijelölt rajt-cél helyszínre először a leghosszabb
távra, a 19,407 km-es félmaratonra vállalkozók sorakoztak fel,
akikre +822 m szintemelkedés leküzdése is várt. Ezen a távon
vitézkedett a Tiszaújvárosi Triatlon Klub kiváló szenior versenyzője, Rácz Róbert is, aki 1:47:22 perces idővel abszolútban
a 8., míg kategóriájában (30-49 éves kcs.) az előkelő ötödik helyet érdemelte ki.
Egy órával később lódult neki a
kismaraton (8,021 km, +325 m
szintemelkedés) mezőnye, soraiban az egyebek mellett 100 km-es
Európa-bajnok, Sparthatlon-győztes, hatszoros Bécs-Budapest Szupermaraton első fancsali Bogár Jánossal, aki túl az ötvenen is olyan
iramban teljesítette a távot, melyet
csak egy nagyon fiatal miskolci futó, a 13 esztendős Kovács Máté tudott tartani. A női verseny abszolút
elsősége nem forgott veszélyben. A
miskolci Németh Luca több, mint Zádeczki Zsóka
3 perccel előzte meg a célban a második helyezett Szegő Csillát. A hölgyek versenyében Zádeczki
Zsóka, a Tiszaújvárosi Futók képviseletében abszolútban ugyan
a 40. pozíciót érte el 1:05:54 órás idejével, az 50-59 éves korcsoportban azonban a dobogó harmadik fokát érdemelte ki.
A legkisebbek részére kiírt 1,4 km-es minimaraton indulói nagy
lelkesedéssel kerülték meg a várat.
Mindhárom táv valamennyi célba érkezője egyedi befutóérmet
kapott ajándékba.
SZIS

Abádszalóki nyár

Átúszták
a Tisza-tavat

A rajt után még együtt volt a mezőny.
Napsütéses, szélcsendes, igazi nyári idő fogadta
Abádszalókon a 31. Tisza-tó átúszó versenyre nevezetteket. Az elmúlt hétvégén hat korcsoportban
73-an álltak rajthoz a nyílt vízi úszóversenyen.
A korábbi évek hagyományát megszakítva idén nem 2, hanem 3
km úszás várt a versenyzőkre. A leggyorsabbak negyven percen
belül teljesítették a távot, a mezőny vége közel két órát töltött a
vízben. A versenyen évről-évre részt vesz kolléganőnk, Fodor
Petra is, aki korcsoportjában a 4. helyen, míg összetettben a 31.
helyen végzett.
- Egy óra hat perc alatt úsztam le a távot - mondta Petra -, csendes és szép volt a víz, jó élmény volt a verseny. A korábbi években két kilométer volt a táv, idén emeltek rajta, amit sajnos én későn tudtam meg, így el is gondolkodtam azon, hogy egyáltalán elinduljak-e, hisz csak két kilométerre készültem. Végül úgy döntöttem, rajthoz állok, kár lett volna kihagyni. A Tisza-tó csodálatos ilyenkor, a verseny pedig nagyon családias, hangulatos. Idén
nem csak a távon emeltek, hanem számos újítás is volt, így a chipes időmérés, vagy épp a beúszó csomag, amit kaptunk. De megmaradt a bája, a közös ebéd a verseny után, és az, hogy kicsik és
nagyok, gyerekek és felnőttek is elindulnak. A legfiatalabb versenyző idén 10, a legidősebb pedig 77 éves volt. Maga az úszás
nagyon jól ment, kellemes volt a víz, az első pár száz méter után
pedig egyenletes tempóban haladtam. Büszke vagyok a negyedik
helyezésemre, hiszen tavaly a két kilométert 50 perc alatt úsztam
le, sokkal gyorsabb voltam most, pedig 50 %-kal nőtt a táv. Sokan
gondoltak rám, szurkoltak nekem, jó kis közösség alakult itt ki Tiszaújvárosban, jó érzés közéjük tartozni. Ők szombaton nekem,
én vasárnap nekik szurkoltam a Diósgyőri vár Trail-en, s nem is
hiába, hiszen nagy örömömre volt tiszaújvárosi helyezett is, gratulálok Zádeczki Zsókának a bronzéremhez!
f.l.
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Mozaik

2018. július 26.

NYÁRI KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS:
A Derkovits Kulturális Központ
Hamvas Béla Városi Könyvtár
JÚLIUS 1-től AUGUSZTUS 31-ig
SZOMBATI NAPOKON ZÁRVA TART!
A központi könyvtár (Tiszaújváros, Széchenyi út 37.)
JÚLIUS 23-tól AUGUSZTUS 6-ig ZÁRVA tart.
A könyvtári szolgáltatások ebben az időszakban
a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárban
(Tiszaújváros, Bocskai út 33.)
vehetők igénybe.
A Várostörténeti kiállítás a központi könyvtár épületében
AUGUSZTUS 31-ig SZOMBATON ÉS VASÁRNAP IS
NYITVA TART 11.00 – 19.00 óráig!
A belépés díjtalan.
(BEJÁRAT AZ ÜZLETSOR FELŐL!)

2018. július 26.

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Kertstílusok - kamarakiállítás
Helyszín: a könyvtár földszintje
A kiállítás szeptember 7-ig látható.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár

Július 27. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok felnőtteknek.
Július 31. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit
Eszközöket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának biztosít.
Bárki, bármikor bekapcsolódhat!

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
NYÁRI NYITVATARTÁS
A Derkovits Kulturális Központ
Tiszaszederkényi Művelődési Háza
JÚLIUS 1-TŐL AUGUSZTUS 31-ig
SZOMBATI NAPOKON ZÁRVA TART!

Távcsöves bemutató

Az évszázad
holdfogyatkozása

A Szederkényi Csillagászati Klub a július 27-én bekövetkező
ritka, és közérdeklődésre számot tartó eseménysor bemutatására távcsöves kitelepülést szervez. Holnap este lesz az évszázad
leghosszabb teljes holdfogyatkozása, és a Mars nagy oppozíciója (földközelsége), melynek kapcsán a máskor szabad szemmel alig látható bolygó közel a Vénusz fényességével ragyog az
égen. A nagy oppozíció 16-17 évente következik be.
Lehetőség lesz a Jupiter és a Szaturnusz megtekintésére is.
A fogyatkozás részletei:
20:11 - Holdkelte
20:24 - Részleges fogyatkozás kezdete
21:30 - Teljes fogyatkozás kezdete
22:21 - Maximum
23:13 - Teljes fogyatkozás vége
00:19 - Részleges fogyatkozás vége
A jelenségek alacsony horizont feletti magassága miatt a bemutatót a városon kívül, a Tiszaszederkénybe vezető kerékpárút
középső pihenőjénél tartjuk. Ez Tiszaújváros és Szederkény között félúton található.
Derült idő esetén pénteken este 20 óra 30 perctől kezdünk a fenti helyszínen. A holdfogyatkozás ideje alatt később is lehet csatlakozni. A bemutató ingyenes. Derült időnek minősül, ha a Hold
látható a keleti égbolton.
Mindenkit sok szeretettel várunk!
Szutor István klubvezető

A Tisza TV műsora
Július 26., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése. Nyári válogatás: Dalol a város
a Dal napján - A sörgyártás titkai - A viszkis rabló sztorija Jobb agyféltekés rajzolás - Kultúrházak éjjel-nappal - Paneltörténet - Utazzunk hibrid és elektromos autóval - Bowlingozók - Versenyző atléták
Augusztus 1., szerda:
18:00 Nyári válogatás: 112 - Szemét ügy - 15 éves a Karakter - A miskolci állatmenhelyen jártunk - A zene világnapja Pataki János kiállítás - Triatlon jubileum - Aranylagzi - Halászléfőző Fesztivál
Augusztus 2., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Kultúra/Tudomány
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Gondolatok a nyári szabadságok apropóján

Maradjunk emberek!

Nyár van, a szabadságok ideje. Végre kiszakadhatunk egy-két hétre a mindennapok megszokott ritmusából. Ha megtehetjük, hogy elmenjünk itthonról, és hazai vagy külföldi üdülőhelyre utazzunk,
a napjainkkal végre szabadon gazdálkodhatunk. Megszűnnek a munkahelyi és otthoni kötöttségek, a környezetünkkel való együttélésből fakadó korlátok, élvezzük a ragyogó napsütést, az édes semmittevést, a nyárban kiteljesedő, burjánzó természet szépségeit, és akinek megadatik, éjszakánként hallgathatja a csillagos éggel egybeolvadó tenger nyugtató,
monoton morajlását. Gyűjtjük a kellemes
epizódokat, hogy visszatérve az irigykedő munkatársaknak, barátoknak, ismerősöknek el tudjuk mesélni, hogy mennyivel másabb ott az élet, ahol jártunk.
Az emberek nyugodtabbak, előzékenyebbek, barátságosabbak, mint itthon. Így
volt, mert így akartuk látni, vagy, mert mi
magunk lettünk azokká, és azt vetítettük
ki a környezetünkre is. Nem vettük észre,
vagy későn ébredőként nem is láthattuk
a hajnalban munkába igyekvő helybeliek
álmos, meggyötört arcát. Ők bizony korán keltek, és egész nap azon fáradoztak,
hogy munkájukkal a gyakran barátságtalan, akadékoskodó, szabadságukat félreértelmező turisták kedvében járva megkeressék családjuk fenntartásához a jóléthez kevés, a megélhetéshez éppen elegendő munkabérüket.
Az üdülők viselkedése sem mindig csak
csupa szeretet és együttérzés. Talán mindenki előtt ismerős az a helyzet, amikor
a sorban állókat megelőzve valaki előre furakodik, és mire megszólíthatnánk,
hogy talán ő is kivárhatná a sorát, már el
is intézte azt, amire mi percek hosszú során át vártunk. Ilyenkor kizárt, hogy az első reakciónk ne a felháborodásé lenne. Az
is elkerülte a figyelmünket, vagy legalábbis a beszámolók legtöbbször ezt tükrözik,
hogy keveset sütött a nap, hogy az idei
nyár esősebb volt, mint az elmúlt években, így napozás és természetjárás helyett
gyakran kellet fedél alá húzódni, és a tenger is gyakran mutatkozott haragosabbnak, háborgóbbnak, mint ahogy vártuk. A
visszaemlékezések alapján mintha nem is
az egyébként állandóan felháborodott, panaszkodó, depresszióra hajló magyar emberek közösségébe tartoznánk. Szabadságon szinte kötelező mindennel elégedettnek lenni, legalábbis a beszámolóinkban.

Gyűjtjük a kellemes epizódokat.
Miért? Mert így szokás? Netán polgárpukkasztásból? Nem tudom. Bizonyosan
több oka is van. Itthon aztán gyorsan vis�szazökken minden az eredeti kerékvágásba. Újabb egy évet várunk, míg ismét élvezhetjük a nyári szabadság szépségeit. Pedig teljesen szabadok akkor sem leszünk. Fizikailag semmiképp, hiszen ki
vagyunk szolgáltatva testünk korlátainak, és a természet erőinek. Ezekkel persze már megtanultunk együtt élni, komolyabb gondot ezért nem okoznak. Embertársainkhoz is tudunk alkalmazkodni,
ha mindannyian betartjuk az alapelvet:
a szabadságunk odáig tart, ahol a másiké kezdődik.
Tényleg? Jól hangzó szabály, de a határ definíciója nem elég pontos. Egy önkormányzati képviselő kérdezte egyszer
szinte csak úgy önmagától, hogy mit lehet kezdeni azzal a helyzettel, ha az egyik
ember azt mondja, hogy micsoda dolog,
hogy nem vágják ki azt a fát? A másik abban a pillanatban oda akarja kötözni magát. A harmadiknak az a legnagyobb baja, hogy miért éppen olyan fa van a hozzá legközelebb eső parkban, amelyik nem
mellesleg a richmondi villák kertjében
nagyon is megfelel? Vagy miért nincs játszótér? Ha van, miért hangoskodnak ott a
gyerekek? Kinél van az igazság? Az emberek a jót, különösen a másik emberrel
kapcsolatban, elengedik a fülük mellet,
a rosszat viszont nem csak szívesen hallgatják, de kiszínezve még tovább is terjesztik.
Mit tehetünk az ellen, ha valótlan, vagy

eltorzított, félig igaz esetekkel rossz hírünket keltik, lejáratnak, elhiteltelenítenek minket. Semmit! A konfliktusok
szintjén nem oldhatók meg a problémák.
Egy szinttel följebb kell lépni. Megvizsgálhatjuk, mondjuk a jogszabályok alapján. A fa és a játszótér ügyében valószínűleg még így sem kapnánk egyértelmű választ. A rossz hír keltését a törvény azonban egyértelműen tiltja. A baj
csak az, hogy az esetleges jogi elégtétel
ellenére is, - ahogy a közmondás tartja „benne maradunk a kabátlopásban”. Mit
lehet tenni? Van-e következő szint? Egy
példán keresztül próbálom megkeresni a
választ: Az egyik szomszédos egyházmegyét irányító katolikus püspök mesélte egy alkalommal, hogy püspökké szentelésének a napján az ünnepi ebédnél ült
a rokonsággal, amikor bejött, mi több,
beviharzott hozzájuk a szomszéd néni, és csak annyit mondott: „Maga meg
maradjon normális!”, - majd ahogy jött,
olyan gyorsan ki is ment az ajtón. Bölcs
asszony volt, tudta, hogy a hatalom néha eltorzíthatja az embert. Bizton állítom, hogy ennek a püspöknek a szentelési szertartás összes mondata sem hagyott akkora nyomot a lelkében, mint a
szomszédasszony egyetlen intelme, amihez azóta is igyekszik tartani magát. Talán nem hibázom akkor, ha ezt a mondatot mindannyiunk számára útmutatóként így módosítom: „Maradjunk EMBEREK, bármi is történik!” Vagy legalábbis törekedjünk rá…
Szrogh Károly

Közlemények

8. oldal

Tájékoztatás

Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmények

A 2018/2019-es tanítási/nevelési évre
igénybe vehető normatív kedvezmény
(ingyenes/kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén ingyenes étkezésre jogosult a gyermek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy
családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (138.000 Ft) személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át
(2018-ban 119.301 Ft).
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés
esetén az ingyenes étkezés megállapítása
iránt nyilatkozatot kell benyújtani.
A kérelmezőnek egy nyilatkozatot kell
benyújtania, amennyiben ugyanazon intézménybe járó gyermekei után azonos jogcímen igényli a normatív kedvezményt.
1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult,
ha:
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• családjában három vagy több gyermeket
nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű
iskolai oktatásban résztvevő tanuló:
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették,
vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult,
ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket
nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
Szociális díjkedvezményre jogosult az a
kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke tiszaújvárosi állami fenntartású köznevelési intézményben étkezést vesz igénybe,
valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és
életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a
48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő
szülő esetén az 54.150 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vonatkozó kérelmet kell kitöltenie minden
olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes
képviselőjének, illetve 18. életévét betöltött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2018/2019-es nevelési/tanítási évben
étkezést igényel bölcsődében, óvodában,
általános iskolában, középiskolai kollégiumban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rá-

szorultság alapján kedvezményre nem jogosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulónak, törvényes képviselőjének az ingyenes/kedvezményes étkezés, a szociális alapú gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény,
valamint a személyi térítési díj megállapítása iránt kérelmet kell benyújtania,
melyhez csatolni szükséges a kérelemben
megjelölt igazolásokat.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
munkanapokon: hétfő, kedd és csütörtök
7.20 – 16.00-ig, szerdán 8.00 – 17.00-ig,
pénteken 7.20 – 14.00-ig
- a nyomtatvány letölthető:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ honlapjáról www.tik.tiszaujvaros.hu
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan
információ kérhető az alábbi telefonszámokon:
49/548-305 illetve 49/548-328.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása folyamatos, de amennyiben a 2018/2019-es
nevelési/tanítási év szeptember hónapjában már igénybe kívánja venni az étkező az ingyenes vagy kedvezményes étkezést, abban az esetben az étkezési kérelmet 2018. augusztus 31-ig le kell adni.
A nyilatkozatokat/kérelmeket személyesen a Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központban (Kazinczy Ház, Kazinczy út
3. I. em. 73/1. iroda) kell benyújtani.

Ingyenes kéményseprés

2018. január 1-jétől a kéményseprőipari sormunka csak a társasházakban és a
lakásszövetkezeti lakóépületekben kötelező, és a kéményseprő által megajánlott első két időpontban ingyenes. A társasházakba a kéményseprők hívás nélkül
kimennek, a lakóknak a vizsgálatért nem
kell fizetniük (kivéve, ha egy lakás valamely vállalkozás bejelentett telephelye).
A társasházi ingatlantulajdonosok a tervezett sormunka ütemezett időpontjáról két
héttel az ellenőrzés előtt hirdetmény, illetve postaládába dobott értesítő útján kapnak tájékoztatást. Az értesítés többlakásos, illetve többszintes épület esetén kapualji, jól látható módon elhelyezett hirdetménnyel történik. Az ismételt értesítés
- ha az első időpontban az ellenőrzés nem
történt meg - címre szóló, tanúk előtt postaládába helyezett, kapura vagy ajtóra ragasztott írásos értesítővel történik, szintén a munka megkezdése előtt legalább
15 nappal.
Szintén ingyenes a szolgáltatás a családi

házban élő magánszemélyek számára, de
szükség van időpontfoglalásra - tehát ha
valaki úgy dönt, hogy a kémény rendszeres tisztíttatásával is gondoskodik biztonságáról, még azt is eldöntheti, mikor szeretné azt.
A törvényben megállapított egy, vagy két
évnél gyakoribb ellenőrzés - ha azt nem
a kéményseprő írja elő - megrendelésnek
minősül és költségekkel jár. Az ingyenes
sormunka iránti igényét a családi ház tulajdonosa időpontfoglalással jelentheti be:
• Online a www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat oldalon az „időpontfoglalás”
elektronikus űrlap kitöltésével.
• Telefonon a 1818 9 1 1-es menüpontban.
• E-mailben a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címen.
• Írásban a BM OKF GEK részére címzetten a 1903 Budapest, Pf.: 314. címen.
• Személyesen nyitvatartási időben a megyei ügyfélszolgálati pontokon (http://
www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat/
megyei).

• A külföldön tartózkodó állampolgárok a
+36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hívható telefonszámon.
A szolgáltatást a gazdálkodó szervezeteknek kötelező megrendelni egy kéményseprő cégtől - szilárd tüzelőanyaggal való fűtés esetén évente, gázfűtést használóknak kétévente - a munkáért pedig díjat
kell fizetniük.
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági
Ellátó Központjának felhívása alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kéményseprőipari sormunkaterv alapján a munkák elvégzésének ideje Tiszaújvárosban 2018. augusztus 1.- szeptember 30. közötti időszakra esik.
Az ütemterv és a tevékenység ellátásával
kapcsolatos minden további részletes információ a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlapon érhető el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
pályázatot hirdet 5 fő részére iskolai szociális segítő munkakör betöltésére, a Család- és Gyermekjóléti Központba.
Feladatai:
- 15/1998. NM rendelet 25. §
A jogviszony időtartama:
- határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- felsőfokú képesítés - 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellátások - 1/a. Család- és Gyermekjóléti központ - iskolai szociális segítőre vonatkozó
képesítési előírások valamelyike,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz,

- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Gyvt. 11/A. §
(8) a)-d), e) pontjai alapján,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati
anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez,
- nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi
XXXI. törvény 11/A. § (8) bekezdésben
meghatározott kizáró okok nem állnak
fenn.
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni a Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt
valamennyi irat benyújtásával lehet, el-

lenkező esetben a pályázat érvénytelen.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat
azonosító számát: 2166/2018., valamint a
munkakör megnevezését: iskolai szociális segítő.
A pályázat kiírója fenntartja magának a
jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2018. augusztus 10.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2018. augusztus 22.
A munkakör 2018. szeptember 01. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 2166/2018. azonosító számon 2018.
július 13. napján jelenik meg.
Poropatich Péter
intézményvezető

Iskolai szociális segítő munkakörök

2018. július 26.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Juhos Szabolcs jegyző
2018. augusztus 1-jén (szerdán)
13.00 órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye:
Polgármesteri Hivatal I. emeleti
önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás
előzetes bejelentés alapján történik,
negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését
az 548-014-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Esti permetezés
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2018. július 25-28. közötti időszakban Tiszaújvárosban a közterületi
vadgesztenyefákon vadgesztenyelevél-aknázómoly (Cameraria ohridella) ellen növényvédő szeres permetezést végez
az esti órákban.
A növényvédő szer megnevezése: Neemazal-T/S, ökológiai
gazdálkodásban használható, III. kategóriás, közterületre engedélyezett, méhekre nem veszélyes szer.
A növényvédő gép működése zajjal jár, ezért kérjük a lakosság megértését.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi
internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/ index.php/
szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit főigazgató

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.

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.

Zöld növényi hulladék

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 31. héten 2018.
augusztus 2-án (csütörtökön) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosztották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is kihelyezhető az átadási pontokon.
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

Molnár István
a 8. sz. választókerület képviselője
2018. augusztus 1-jén (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

2018. július 26.

Hirdetmények

9. oldal

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.

Dajka munkakör

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő dajka munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Az óvodás gyermekek gondozása.
• A nevelő-oktató munka segítése.
• Takarítási feladatok ellátása.
Az illetmény megállapítása a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
és XXXIII. tv., köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései szerint történik.
Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, óvodai dajka szakképzettség.
• Egészségügyi alkalmasság, cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet.
• Betöltött tizennyolcadik életév.
A munkakör legkorábban 2018. szeptember 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 12.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 14.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni
a pályázat azonosítószámát (321-2018.), valamint a munkakör
megnevezését: dajka.
•Elektronikus úton a szivarvany@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget és egyéb szakképzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a szivarvany@tujvaros.
hu e-mail címen lehet.
Micskiné Bodó Erzsébet
			
óvodavezető

Álláspályázat

Óvodapedagógus munkakör

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján
pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
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 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 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. augusztus 12.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
augusztus 13.
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 meg-

nevezését: 1 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
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Hirdetmények/Hirdetések

2018. július 26.

A TISZAÚJVÁROSI NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE
II. NAGYSZÜLŐ-UNOKA
NYÁRBÚCSÚZTATÓ NAPOT
szervez 2018. augusztus 22-ére 10 órától
a SPORTCENTRUM BRIGÁDHÁZÁBA.
Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 10.
RÉSZVÉTELI DÍJ: 800Ft/fő felnőtteknek, 400 Ft/fő gyerekenként.
Minden nagyszülő a saját unokájáért vállal felelősséget.
RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKODAT A KLUBVEZETŐDNÉL,
VAGY AZ EGYESÜLET IRODÁJÁBAN JELEZHETED.
Program: ügyességi vetélkedők, sorversenyek, kézműves
foglalkozás, arcfestés.
Ebédtervezet: gulyásleves, bukta (változhat).

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2018. július 27-én (pénteken) 2.500 kg
pontyot telepít az alábbiak szerint:
Tisza:			
600 kg
800 kg
Erdészeti tó: 		
Csécsi tó: 		
800 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelítését, akkor:
Kürti tó: 300 kg - ha nem, akkor ezt a mennyiséget a Csécsi
és az Erdészeti tóba telepítjük.
A telepítést követően horgászni 2018. július 28-án (szombat)
reggel 05.00 órától lehet!
A változtatás jogát fenntartjuk!
HORGÁSZOK FIGYELEM !
Az Örösi és a Tolnai tavon július 01. és augusztus 31. között
etetési tilalom van!
Mindenféle etetőanyag vízbe dobálása, valamint etetőkosár
használata TILOS!
Balázs Tibor
horgászmester

Hegesztő, kőműves, nehézgépkezelő,
csőelőkészítő köszörűs szakmunka
azonnali munkakezdéssel,
versenyképes fizetéssel.
Munkavégzés helye: Magyarország.
(A szállást, utazást a cég állja.)
Jelentkezés: a 0620/479-9542-es telefonszámon.
Sajószögeden eladó 1340 m2 telken 40 m2-es szigetelt,
összközműves lakóház.
Az épület bővíthető, a telek építkezésre alkalmas.
Tel.: 06-20/392-72-51, 70/367-47-15
Tiszaszederkényben 2 szobás, konyhás, fürdőszobás családi
ház eladó 873 nm-es telken.
Érd.: 06-70/940-6827

Sport

2018. július 26.

Kajak-Kenu, Sárkányhajózás

Labdarúgás

Szolnokon és Szegeden is hajóba szállt a Tiszaújvárosi Vízi
Sportegyesület ikonikus versenyzője, edzője Rakusz Éva az elmúlt napokban. Utóbbi helyszínen a sárkányhajó klub- világbajnokságon a tízes kenuk 200 méteres távján szerzett ötödik helyének, majd az 500 méteres távon elnyert bronzéremnek örülhetett.
Szolnokon az országos masters bajnokságon teljesített kiválóan. K-1 női 200 méteren az 55-59 évesek korcsoportjában első lett. K-2 200 méteren a 45-49 évesek korcsoportjában Kántor Lászlónéval párban ezüstérmet szereztek, míg ugyanezen a
távon az 55-59 évesek csoportjában a vegyes párosok versenyében Földházi Tiborral egy hajóban ismét a dobogó legfelső fokára állhatott.
Kántor Lászlóné emellett nem csak párosban teljesített kiválóan, hiszen az OB-n K1-200 méteren a 45-49 es mezőnyben az
előkelő hatodik helyet szerezte meg.

Váratlanul lemondta az edzőmérkőzést a Hajdúböszörmény csapata, de így sem maradtak foci nélkül a szurkolók. Egy három félidős mérkőzésen 2 csapat ellen is pályára lépett a TFCT bajnokságra készülő kerete.
A Gesztely és a Mád ellen játszhattak a
fiúk egy-egy félidőt, míg a harmadik 45
percben a két vendégalakulat csapott ös�sze. Az első 45 perc a Gesztely ellen 3-0-ás
eredménnyel, míg a második félidő a Mád
ellen 1-0-ával zárult, a két megyei csapat
párharcát 2-1-re nyerte a Mád csapata.
TFC Tiszaújváros - Gesztely 3-0
TFCT: Tóth - Horváth, Nagy P, Fodor,
Orosz, Pap, Bussy, Burics, Lipusz, Fag�gyas, Kertész
G: Kertész, Pap, Lipusz
TFC Tiszaújváros - Mád 1:0
150 néző
TFCT: Herceg - Molnár, Lippai, Dajka,
Illés, Pap, Hussein, Burics, Lipusz, Nagy
D., Faggyas
Igazoltan távol: Tóth S., Nagy G.
G: Pap
Szombaton idegenbe, Nyíregyházára látogatott a csapat, hogy az NB II-es rajt
előtt a Szparival játsszon felkészülési
mérkőzést.
Nyíregyháza - TFC Tiszaújváros 3-0 (1- 0)
TFCT: Herceg (Tóth) - Molnár (Lipusz),
Lippai, Nagy P, Illés, Hussein (Pap),
Bussy (Papp), Burics, Orosz, Nagy D.
(Faggyas), Kertész
Az NB II-es ellenfél jobb helyzetkihasználásának köszönhetően sima győzelmet
aratott, ennek ellenére a TFCT játéka nem
volt rossz.
Hét közben két játékos, Balogh Gábor és
Kovács Péter meggondolta magát, és némi fejtörést okozva elhagyta a csapatot.

Rakusz a csúcson

Triatlon

Éremhalmozók

Két korábbi hazai versenyen is halmozták az érmeket a Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói,
akik közül négyen Tartuban, az Európa-bajnokságon képviselték Magyarországot.
A balassagyarmati XXXII. Palóc Triatlonon és a Veresegyházán
megrendezett aquatlon (úszás, futás) országos bajnokságon is
folytatták a jó szereplést a tiszaújvárosiak.
Eredmények
XXXII. Palóc Triatlon:
Ifjúsági fiúk: 1. Sinkó-Uribe Ábel, …6. Berencsi Ádám
Felnőtt 1. kcs.: 1. Fróna Ákos
Felnőtt 2. kcs..: 3. Balogh Bence
Szenior 2. kcs.: 3. Bán Csaba.
Szenior 4. kcs.: 1. Bálint Lóránt, …5. Vígh Sándor László, 6.
Szabolcs Géza
Serdülő kcs., fiúk: 1. Vágási Zoltán 1., Szabolcsi Bálint
Gyermek kcs., fiúk: 3. Hajdú Máté Bendegúz
Ifjúsági leányok: 1. Bóna Kinga, …4. Tóth Anna
Junior leányok: 1. Molnár Sára
Újonc 1. kcs. leányok: 1. Bán Petra, 2. Orosz Eszter, 3. Gál Boglárka
Gyermek kcs., leányok: 6. Lehmann Sára
Aquatlon OB, Veresegyház:
Újonc 1. kcs., leányok: 5. Bán Petra, …11. Gál Boglárka, 12.
Orosz Eszter. Csapat: 1. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Bán Petra,
Gál Boglárka, Orosz Eszter, edzők: Lehmann Tibor, Fodor Ágnes, Baráth Tamás, Balogh Bence, Filep Csaba)
Újonc 2. kcs. leányok: 5. Filep Zóra
Gyermek kcs., leányok: 4. Lehmann Sára, …, 16. Bán Lilla,
…34. Hajdú Panna. Csapat: 6. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Lehmann Sára, Bán Lilla, Hajdú Panna)
Gyermek kcs., fiúk: 6. Hajdú Máté Bendegúz, 7. Kiss Marcell
Serdülő kcs., leányok: 7. Berencsi Lilli, …23. Sánta Rubin Helka, …25. Kurucz Réka, …31. Vágási Vanda, …33. Gulyás Léna. Csapat: 5. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Berencsi Lilli, Sánta
Rubin Helka, Kurucz Réka, Vágási Vanda, Gulyás Léna)
Serdülő kcs., fiúk: 8. Vágási Zoltán
Ifjúsági kcs., fiúk: 1. Sinkó-Uribe Ábel, …5. Berencsi Ádám
Felnőtt 1. kcs., férfiak: 1. Fróna Ákos.
Felnőtt 2. kcs.: 1. Balogh Bence kategória
Szenior 2 kcs.: 5. Lehmann Tibor, 6. Bán Csaba. Szenior 4. kcs.:
1. Bálint Lóránt, 2. Szabolcs Géza. Csapat: 2. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Bán Csaba, Lehmann Tibor, Bálint Lóránt)
Veterán 1. kcs.: 1. Kunfalvi András
Ifjúsági kcs., leányok: 1. Bóna Kinga, …3. Tóth Anna, …12.
Kelemen Dorottya. Csapat: 1. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Bóna Kinga, Tóth Anna, Kelemen Dorottya, edzők: Lehmann Tibor, Fodor Ágnes, Baráth Tamás, Balogh Bence, Filep Csaba)
Junior kcs., leányok: 1. Molnár Sára, 2. Mátyus Lili
Felnőtt 1 kcs., nők: 1. Szegedi Sára.

A Sportcentrum eseményei
Július 22-28.
Cegléd KKSE férfi kézilabda csapat edzőtábora
Július 27., péntek
Kézilabda
17.00 Cegléd KKSE - Gyöngyös kézilabda edzőmérkőzés
				
Játékcsarnok
Labdarúgás
16.30 TFCT U17 - Tiszakeszi U19 labdarúgó edzőmérkőzés
				
Füves pálya
18.00 TFCT U19 - Tiszakeszi felnőtt labdarúgó edzőmérkőzés				
Füves pálya
Július 28., szombat
Labdarúgás
17.30 TFCT- Putnok labdarúgó edzőmérkőzés		
				
Centerpálya

11. oldal

Rendhagyó felkészülési mérkőzés

A Gesztely elleni első gólt Kertész szerezte.
Ugyanakkor sikerült egy tapasztalt játékost
igazolni Papp Ferenc személyében, aki az
edzőmérkőzésen be is mutatkozott. Remélhetőleg így már kialakult a végleges keret.
Az utolsó felkészülési mérkőzést szombaton a Putnokkal játssza a Tiszaújváros.

Az Eger ellen kezdünk
Idegenben kezdi a bajnokságot a TFCT
a 2018-19-es szezonban. Az első találkozón, augusztus 4-én a felkészülés során legyőzött Eger lesz az ellenfél. Az első hazai találkozóra augusztus 11-ig kell
várni, akkor a Debreceni EAC csapatával
mérkőznek meg a fiúk.
Az őszi sorsolás
2018. 08. 04. (szombat) 17:00
Eger - Tiszaújváros
2018. 08. 11. (szombat) 17:00
Tiszaújváros - Debrecen
2018. 08. 18. (szombat) 17:00
Szolnok - Tiszaújváros

2018. 08. 26. (vasárnap) 17:00
Tiszaújváros - DVTK II.
2018. 09. 02. (vasárnap) 16:00
ESMTK - Tiszaújváros
2018. 09. 09. (vasárnap) 16:00
Tiszaújváros - Cigánd
2018. 09. 15. (szombat) 16:00
Tállya - Tiszaújváros
2018. 09. 29. (szombat) 15:30
Tiszaújváros - Sajóbábony
2018. 10. 06. (szombat) 14:30
Salgótarján - Tiszaújváros
2018. 10. 13. (szombat) 14:30
Tiszaújváros - Putnok
2018. 10. 20. (szombat) 14:00
Jászberény - Tiszaújváros
2018. 10. 27. (szombat) 14:00
Nyírbátor - Tiszaújváros
2018. 11. 03. (szombat) 13:30
Tiszaújváros - Sényő
2018. 11. 10. (szombat) 13:30
Gyöngyös - Tiszaújváros
2018. 11. 17. (szombat 13:00
Tiszaújváros - Füzesgyarmat

Triatlon

Lehmann Csongor újra bronzérmes

A junior korcsoport egyéni versenyében
- megismételve tavalyi harmadik helyét
- Lehmann Csongor bronzérmének örülhettek a magyar triatlonosok a hétvégén
Észtországban megrendezett Európa-bajnokságon. Tartu városában a címvédő
magyar junior mix-váltó, soraiban a Tiszaújvárosi Triatlon Klub három versenyzőjével, mindössze 6 másodperccel maradt le a dobogóról.
A junior férfiak 750 méteres úszásában az
1-es rajtszámot viselő Lehmann Csongor
a negyedik helyen indulhatott a kerékpáros depóba, hogy megkezdje a 20 km-es,
technikás belvárosi pályán kijelölt kerékpározást. A négykörös tekerés felénél egy
bukást követően a norvég Vetle Bergsvik
Thorn és a német Tim Hellwig megszökött a mezőnytől, és jelentős előnyre tett
szert, mely kitartott nekik a végéig.
- Csongornak az 5 km-es futás második
felében „indult el” igazán a lába, a második körben pedig már sorra „darálta be”
az előtte haladókat és harcolta ki a harmadik helyet, a legjobb futóidőt teljesítve
- mondta Lehmann Tibor, a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnöke, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője. - Kihozta a maximumot ebből a helyzetből és nagyon nagy becsben tartja ezt az
Eb-bronzot, melynek mindannyian őszintén örülünk. Nem nagyon van arra példa, hogy valaki két egymást követő évben is dobogóra álljon a korosztályos kontinensviadalon. Van, akinek, mint például
a felnőtt világkupa-győztes, U23-as Európa-bajnok Bicsák Bencének, egyszer sem
sikerült. A lányoknál a 7-es rajtszámmal
induló Putnóczki Dorka jól kezdte a versenyt, az úszás után a mezőny legelején tanyázott, majd egy húsz tagú bolyban tudta le a középső számot. A futás során innen kellett minél jobban felküzdenie magát, ami ezúttal a 18. helyet jelentette. Szerintem Dorkában - és a másik két lányban

Ritka, hogy valaki két egymást követő évben is dobogós legyen a juniorok között.
is - több volt, reméljük legközelebb sikerül előrébb végeznie. A tavalyi címvédő
junior mix-váltóban, hasonlóan tavalyhoz,
idén is három tiszaújvárosi sportoló kapott
helyet. Putnóczki Dorka kezdett, aki a jó
úszás után egyedül kerékpározott és a 11.
helyen váltotta klubtárást, az egyéniben
nem induló Sinkó-Uribe Aurélt. Ő elsősorban kiváló futásának köszönhetően 8.-ként
indította Soós Fannit, aki élete talán legjobb úszásával, jó bringázással és stabil
futással megőrizte ezt a pozíciót. Csongor
volt a befejező ember, aki az úszás végére 6 mp-et faragott a hátrányunkból, majd
az osztrák fiúval bringázva, depózva kezdhette meg a futást, ahol szintén nagyot teljesített, mindössze 6 mp-el maradt el attól,
hogy a harmadik helyre hozza be váltónkat. A lényeg, hogy ismét bizonyítottuk:
továbbra is ott vagyunk az európai elitben!
Az elit férfi versenyben a mindössze 21
esztendős Lehmann Bence révén volt érdekelve a Tiszaújvárosi Triatlon Klub.
Bencének egyelőre nehézségei vannak a
legjobb felnőttek közé való beilleszkedésben, ami sajnos ezúttal is kihatással

volt a teljesítményére. A 43. helye nem
túl „acélos”, de tehetségét, szorgalmát,
sportág iránti alázatát ismerve - remélhetően mihamarabb - lesz ez még jobb is.
Eredmények:
Junior kcs., fiúk: 1. Vetle Bergsvik Thorn
(norvég) 53:59 perc, 2. Tim Hellwig (német) 54:07, 3. Lehmann Csongor (magyar, Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 54:16,
...11. Dévay Zsombor (magyar) 55:03,
12. Karai Levente (magyar) 55:19.
Junior kcs., leányok: 1. Pauline Landron (francia) 1:00:25 óra, 2. Magdalena
Führ (osztrák) 1:00:45, 3. Jessica Fullagar (francia) 1:00:49, ...15. Soós Fanni
(magyar) 1:02:08, ...18. Putnóczki Dorka 1:02:20 (magyar, Tiszaújvárosi Triatlon Klub), ...39. Petrov Dorottya (magyar) 1:04:25.
Junior kcs., mix-váltó (21 orzág) : 1.
Portugália, 1:18:24 óra, 2. Németország,1:18:32, 3. Franciaország, 1:18:40,
…5. Magyarország (Putnóczki Dorka,
Sinkó-Uribe Aurél, Soós Fanni, Lehmann
Csongor) 1:18:46.
SZIS

Rendezvény

12. oldal
Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál
2018. augusztus 4. (szombat)

Karszalagok,
belépőjegyek
Értesítjük a főzőversenyre jelentkezett csapatokat, hogy a belépésre jogosító karszalagokat átvehetik 2018. július 30-ától a
Derkovits Kulturális Központban nyitvatartási időben, valamint augusztus 3-án (péntek) 10.00 órától - 14.00 óráig és augusztus 4-én (szombat) 06.00 órától - 10.00 óráig a Tisza-szigeten az Információs Pontnál.
Az átvételhez feltétlenül szükséges a nevezést igazoló kártya
megléte, kérjük, azt hozzák magukkal!
A rendezvényre való bejutás megkönnyítése érdekében belépőjegyek 2018. július 30-ától elővételben a kulturális központ recepcióján nyitvatartási időben vásárolhatók 500 Ft-os
egységáron.
Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál
2018. augusztus 4. (szombat)

Parkolási rend

Tájékoztatjuk a Tisza-szigeten megrendezendő Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztiválra látogatókat, hogy a helyszínen és
a környező területeken a parkolási rend az alábbiak szerint
lesz kialakítva.
A Tisza-szigeten a rendezvény helyszínén a regisztrált résztvevőkön kívül a fesztiválra látogatók ingyenesen parkolhatnak a Sulymos utcában és a mellette kialakított területeken
korlátozott számban. Amennyiben a Tisza-szigeten kialakított parkolók megtelnek, a Tisza Erőmű Kft. parkolójának kijelölt területein, valamint a Tisza-sziget előtti, jobb parti (a
Tisza-part városrészhez vezető) töltésszakaszon is parkolhatnak.
A kerékpárral érkezők számára a szigeten ingyenesen használható kerékpártárolók lesznek kialakítva.
Kérjük a rendezvényre látogatókat, hogy lehetőleg az ingyenes autóbuszjáratokat vegyék igénybe!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál
2018. augusztus 4. (szombat)

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

2018. július 26.

