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Lecsaptak a nyomozók

Ingyenes wifi
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és a Tiszaújvárosba láto-
gatókat, hogy a WIFI4EU pályázat keretében uniós pénzügyi 
támogatással létrehozott ingyenes wifihálózat éles üzemmód-
ban működik a Városháztéren és a rendelőintézetben.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szeptemberben lesz szerkezetkész a szálloda

Magasodik a Tisia Thermal Hotel Spa

A képviselő-testület 2016 ok-
tóberében döntött arról, hogy 
pályázatot ír ki a Termál Ho-
tel és a volt MHSZ épület ér-
tékesítésére, és egy új szállo-
da megépítésére. A pályázatot 
2017-ben egy helyi érdekelt-
ségű társaság, a DOMINVEST 
2004 Kft. nyerte meg. Azóta a 
régi épületeket lebontották és 
a hosszas tervezési, engedélye-
zési időszak után 2018 novem-
berben elkezdődött a szálloda-
építés.  

- Az alapozási munkálatok, a kiegészí-
tő falazások és a földszint feletti födém 
zsaluzási és vasbeton-szerelési munkála-
tok után most az emeleti szintek kialakítá-
sán dolgozunk - mondta Horváth László, 
a kivitelezést végző, szintén helyi érde-
keltségű Perfect Construct Építőipari Kft. 
építésvezetője. - A nyári meleg azonban 
minket is és az építőanyagokat is megvi-
seli. Így, amellett, hogy odafigyelünk a 
kánikulában dolgozókra, a legkorszerűbb 
technológiával védjük a betonszerkezete-
ket is. A hagyományostól teljesen eltérő-
en, nem locsoljuk a betont, hanem pára-
záró rendszerekkel lezárjuk a szerkezete-
ket. A modern technológia, a munkánk-
hoz szükséges tervek folyamatos érkezé-
se, valamint a kivitelezési munkálatokat 

végző szakemberek számának növekedé-
se, mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az el-
múlt időszakban jelentős előrehaladásról 
tudjak beszámolni. A harmadik emeleten 
járunk a wellness részleg szerkezetének 
felállításában, a középső, úgynevezett fő-
bejárat fölötti, valamint a különtermeknél 
és a szociális részlegnél pedig a második 
emeletet építjük. Már jól látható, hogy az 
épület keleti oldalán kialakítandó külön-
leges, 500 négyzetméteres, hangszigetelt, 
multifunkcionális terem kezd körvonala-
zódni, ami Kelet-Magyarországon egye-
dülálló lesz, mind méretét, mind felada-

tát tekintve, hiszen akár konferenciákat, 
akár egyéb más rendezvényeket is ké-
pes lesz majd kiszolgálni. A szállodában 
99 szoba áll majd a vendégek rendelkezé-
sére a harmadik és a negyedik emeleten. 
Az épület érdekessége még, hogy úgyne-
vezett tagolt rendszerű lesz, ami azt jelen-
ti, hogy a földszint 1700, az első emelet 
2000, a harmadik 1300 és a negyedik pe-
dig megint közel 2000 négyzetméter lesz.  
A tervek szerint a Tisia Thermal Hotel 
Spa szeptember közepére lesz szerkezet-
kész.

Gimnasztráda

Július 7-13. között a Tiszaújvárosi Gimnasztráda képviseli ha-
zánkat a 16. Gimnasztráda világtalálkozón Ausztriában. A Nem-
zetközi Torna Szövetség által rendezett nagyszabású világtalál-
kozón 61 ország 21 ezer gimnasztrádása vesz részt. 
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Kishét
Ilyenre is csak mi vagyunk képesek! Ötnapos Nagyhetünk lesz. 
(Ezt csinálja utánunk valaki, ha tudja.) Szórakoztató programok-
ban, versenyekben így is dúskálhatunk. Olyannyira, hogy a magam 
részéről tovább kurtítom a hetet. 
Például, nem állok a kör (tér) közepén, hogy Pataki Ufó Attilát 
lessem, s bármennyire is szép nyári est lesz, a Neotont is inkább a 
Krokiteraszon hallgatom. 
Azt még nem tudom, most múlik-e pontosan a Quimby iránti ra-
jongásom, majd meglátom. 
A Salátabár fellépését azonban ki nem hagyhatom! Már csak nosz-
talgiából sem. Mert - ha hiszik, ha nem, kedves fiatalok - a Sa-
jó sarkán lévő lilaturi helyén egykor nívós szórakozóhely működött 
e néven. Nem variálok a warrioron sem, ott a helyem. Ott leszek 
a városházi dufart alatt is, kibicelni a snellező sakkozóknak, és 
nyomukba eredek a turista triatlonosoknak is. Hogy aztán erő-
ben megfogyva bár, de törve nem, komlólével öblítsem le a bogrács-
csodák kavalkádját. 
Vasárnap pedig - engedelmeskedve Péter Attila szavának - veresre 
verem tenyeremet a magyarokért, a mieinkért. 
Ez lesz. Kishét - nagy élvezet. 

--efel- 

Az elmúlt időszakban jelentős haladás volt a szálloda építésében. 

A földszint 1700 négyzetméteres lesz. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templomban 
július 1-től július 14-éig nincsenek hétköznap szentmisék. 
Szombaton a szentmise 18.00 órakor, vasárnap 11.00 órakor 
kezdődik ebben az időszakban is. Július 15-től július 21-éig 
hétfőn és csütörtökön nem lesz szentmise, kedden, pénteken, 
szombaton 18.00 órakor, szerdán 8.30 órakor, vasárnap 11.00 
órakor kezdődik.
A keresztelők minden hónap 3. vasárnapján. 
Akinek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van jú-
liusban, jelezze a plébánián (ünnepeltek szentmiséje a hónap 
utolsó vasárnapján lesz).
Július 13-án szombaton 17.00 órától engesztelő imaóra, 17.30-
tól gyónási lehetőség, 18.00 órától szentmise a Fatimai Szűza-
nya tiszteletére.
Júliusban irodai ügyeletet tartunk a plébániairodában. Kedden 
9.00 órától 11.00 óráig, csütörtökön 15.30 órától 17.30 óráig. 
A sürgős ügyekben (temetés) az iroda hirdetőtábláján kihelye-
zett telefonszámon kapnak segítséget.
A Tiszaújváros Római Katolikus Plébánia köszönetet mond 
mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támo-
gatták a Római Katolikus Egyházat. 
Tájékoztatjuk híveinket, hogy az önkéntes egyházi hozzájáru-
lás és az altemplomi hozzájárulás egyaránt fizethető a Tiszaúj-
város Római Katolikus Plébánia bankszámlájára történő átuta-
lással is. Az önkéntes egyházi hozzájárulás összege 4.000 Ft/
fő/év, az altemplomi hozzájárulás összege 2.000 Ft/év azokon 
a sírhelyeken, ahol már történt temetés. Kérjük, hogy a befize-
tés jogcímét a megjegyzés rovatban tüntessék fel. 
Kedvezményezett neve: Tiszaújváros Római Katolikus Plébá-
nia
Számlavezető: OTP Bank Nyrt, Számlaszám: 11734114-
20060202

Református
Tiszaújváros
Július 14-én, vasárnap 09.00 órakor istentisztelet lesz. 
Tiszaszederkény
Július 14-én, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az istentisztelet.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszer-
tári ügyeleti/készenléti szolgálatot július 14-ig (vasárnapig) 
a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-
050), majd július 15-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  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

Rongálások, lopások

Vandálok, tolvajok akcióban
Pünkösd óta több rongálás 
is történt az Árpád út egyik 
társasházban. Legutóbb múlt 
pénteken, amit a lakók azon-
nal jelentettek a rendőrség-
nek, csakúgy, mint az összes 
többi esetet. 

Szombat este újra „akcióba léptek” a van-
dálok. Az Árpád út 15. szám alatti lépcső-
ház kapucsengőjét széttörték, leszakítot-
ták ismeretlen tettesek. 
A társasház egyik lakójával, a közös kép-
viselővel a rendőrségen találkoztam. Ott 
mutatta sorra a mobiltelefonjában lé-
vő fotókat az elmúlt hetek rongálásairól, 
a leszakított kaputelefonról, a felgyúj-
tott kukákról, a beszakított hátsó ajtókról. 
Épp egy rendőrre várakozott, akivel már 
korábban beszélt a társasházak ügyeiről. 
- Többször is berúgták a hátsó lépcsőházi 
ajtót, már kétszer meg is kellett csináltat-
nunk a közös költség terhére, itt vannak a 
nyomai, még jól látszik - mutatja, miköz-
ben elsétálunk a sérült ajtóhoz. - Felfeszí-
tették a zárat, itt a hátsó bejáratnál pedig 
két helyen is mésszel fertőtlenítettünk, 
mert valaki idepiszkított, vécének hasz-
nálta a pincefolyosót. Pünkösdkor a ház 
előtti szemétgyűjtőedényt gyújtották fel, 
jöttek is a rendőrök meg a tűzoltók, most 
pénteken pedig újra a 112-őt kellett tár-
csáznunk, mert tönkretették a kapucsen-
gőt, de mire kiértek a rendőrök, már nem 
találtak itt a helyszínen senkit. Borzasztó, 

ez van hetek óta, tiszta csikágó - nyilat-
kozta lapunknak Győr Józsefné, a társas-
ház közös képviselője. 
A lakók üzentek is az elkövető(k)nek. A 
pince falára egy levelet függesztettek ki, 
amiben arra kérik, hogy ne itt, az ő lakó-
helyükön intézze ügye- bajos dolgait, és 
drog helyett inkább igyon, de azt is otthon 
tegye a társasház pincéje helyett. 
Az ügy már a rendőrségen van, de nem 
csak ez, hanem több eltűnt kerékpár ügye 
is, ez ugyanis a másik probléma mostan-
ság. Városszerte kerékpárokat lopnak el, 
többnyire lakat nélküli bicikliket, de az 
sem akadály a leleményes tolvajoknak, 
ha le van zárva a kerékpár. 
- Sokat közlekedem biciklivel, és mindig 
lelakatolom, ha ott kell hagynom valahol. 
Erős, acélhuzalos a lakatom, talán nehe-
zebb ezt elvágni, de én már olyat is hallot-
tam, hogy jönnek a tolvajok utánfutóval, 
megemelik a lezárt kerékpárt, és lakattal 
együtt felrakják az utánfutóra - mondja 
Ilics Gábor. 
- Az utóbbi hetekben sokan keresték a 
fecbook egyik tiszaújvárosi csoportjában 
is ellopott biciklijüket, a rendőrség pedig 
a tolvajokat. Vittek lelakatoltat bringát a 
Kazinczy útról, az Építők útjáról, onnan 
egy hónappal ezelőtt is, a ház előtti táro-
lóból. 
- A rendőrségnek tudomása van a ke-

rékpárlopásokról, az esetek egyharma-
dát már fel is derítettük, ám folyamatban 
lévő ügyről és az elkövetőkről nem nyi-
latkozhatok - mondta lapunknak Kovács 
Máté őrnagy, a Tiszaújvárosi Rendőrka-
pitányság rendészeti osztályának vezető-
je. - Annyit mondhatok, hogy a látókö-
rünkbe került biciklitolvajok nem tiszaúj-
városiak. A rendőrség udvarán lévő gará-
zsunkban van az egyik lopott bicikli, itt 
várja tulajdonosát a rendőrségen, de né-
hány napja felraktunk egy fotót az egyik 
tiszaújvárosi közösségi oldalra egy nagy 
értékű lopott fekete kerékpárról, aminek 
szintén keressük a tulajdonosát. Az el-
lopott biciklik beazonosítása könnyebb, 
egyszerűbb abban az esetben, ha rajta van 
az a láthatatlan kód, amit a város és a ren-
dőrség közös, évente többszöri akcióján 
lehet feltetetni a biciklire. Mindemellett 
arra kérünk mindenkit, hogy zárja a ke-
rékpárját, még a lépcsőházakban is, és éj-
szakára ne hagyja kint, hiszen a legtöbb 
biciklit úgy lopták el, hogy kint felejtette 
tulajdonosa a ház előtt, vagy a lépcsőház-
ban, a tolvajok pedig egyszerűen csak el-
tolták. A jelölő program folyamatos a vá-
rosban. 
A rendőrség megerősített szolgálattal 
járőrözik a Triatlon Nagyhéten, és kutyás 
rendőrök is vigyázzák a közbiztonságot.

berta

Egy csepp vér

Két főre szóló kétnapos ajándékhétvége a fődíja annak a véra-
dásnak, amit a Magyar Vöröskereszt szervez a Triatlon Nagy-
héten. 
Kedden települt ki a mobil véradóállomás a Polgármesteri Hiva-
tal parkolójába, ahol csütörtök este 6 óráig várják a donorokat.
- Nyáron mindenki szabadságra megy, ezért nehezebb megszó-
lítanunk az embereket, hogy jöjjenek, segítsenek, adjanak vért, 
pedig nyáron is ugyanúgy vannak betegek, műtétek és fokozot-
tan fordulnak elő balesetek is, szóval ebben az időszakban kü-
lönösen fontos a vérkészlet pótlása - tudtuk meg Ráski Brigitta 
véradásszervezőtől.

2. oldal 2019. július 11.Sokféle

Zene
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik júliu-

si sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

Elenyészett az edényzet. 

Az ominózus épület. 



Forgalomtechnikai terv

Okos zebrák, parkolás
Amint arról egy hete beszá-
moltunk, a képviselő-testület 
legutóbbi ülésén a város for-
galom-technikai tervéről tár-
gyalt. Az általános megállapí-
tásokon túl néhány konkrét, 
többségében lakossági forga-
lomszabályozási javaslatot is 
véleményezett a szakértő.

Két új „okos zebra” létesítése a Szent István 
út - Mátyás király út és az Örösi út - TES-
CO  (háromágú) csomópontokba: Forga-
lomtechnikai szempontból a város két kri-
tikus csomópont-ja, melyek áteresztőképes-
sége, járhatósága kizárólag forgalomtechni-
kai eszközökkel tovább már nem javítható. 
Ezért - különösen a gyalogosok számára - a 
biztonságosabb közlekedés érdekében első-
sorban ezekben a csomópontokban javasol-
ható minden olyan módszer, vagy eszköz 
alkalmazása, melyek ezt a célt szolgálhat-
ják, ahogy a Penny Market előtt próbakép-
pen létesített „okos zebra” is bevált, sikeres.
Szent István út - Lévay út körforgalomtól a 
Templom út kereszteződéséig történő par-
kolás vizsgálata: Az új (katolikus temp-
lom melletti) parkoló építésével a parkolá-
si probléma enyhült a területen, de a vizs-
gált szakaszon nem szűnt meg teljesen. 
Mivel a körforgalmú csomó-pont kilépő 
ágán a burkolat szélessége a szabvány sze-
rinti értéknek megfelel, a szabályosan par-
koló járművek nem zavarják a forgalmat. 
Ezért nem javasolt a megállás tiltása.
A Szederkényi út 13. sz. előtti megállni ti-
los tábla áthelyezése: A ház lakóinak az 
autóból történő ki- és bepakolása hátsó 
parkoló hiánya miatt nehézkes, ezért en-
nek könnyítése érdekében javasolt a ház 
előtti megállni tilos tábla áthelyezése a 
következő közvilágítási oszlopra a Tisza 
út felé. A mintegy 30 méteres áthelyezés 
nem befolyásolja érdemben a jelenlegi 
forgalmi helyzetet.

A Béke út - Rózsa út kereszteződésében 
gyalogátkelőhely létesítésének vizsgála-
ta: A gyalogosnak a kanyarodó járművel 
szemben elsőbbsége van kijelölt gyalo-
gátkelőhely nélkül is. A Rózsa úton lévő 
Állj! Elsőbbségadás kötelező tábla a jár-
műveket megállásra kényszeríti, így eb-
ből az irányból is „védettséget” élveznek 
az átkelő gyalogosok. A csomópontban 
a jellemző járműmozgást és a forgalom 
nagyságát figyelembe véve nem javasolt 
kijelölt gyalogátkelő-hely létesítése.
Béke úti, kétoldalt parkoló járművek for-
galmának szabályozása: A parkolás sza-
bályozását forgalomtechnikai eszközök-
kel (pl. várakozósáv felfestése) a burko-
lat kis szélessége nem teszi lehetővé. A 
várakozás megtiltása a helyi viszonyok 
mellett nem közlekedésbarát megoldás. A 
probléma teljes megoldása csak beruhá-
zással valósítható meg.
Szederinda óvoda előtt kijelölt gyalogát-
kelőhely létesítése, illetve megállni tilos 
táblák kihelyezése: A Dózsa György ut-
cában a Szederinda óvoda bejáratától 50 
m-en belül már van egy kijelölt gyalo-

gos-átkelőhely, ezért új létesítése nem ja-
vasolt. A gyalogosok frekventált útvona-
lának vizsgálatával az áthelyezés lehetsé-
ges, de ehhez tervezés, hatósági engedé-
lyezés szükséges, nem elegendő a forga-
lomtechnikai beavatkozás. 
Az utca elején a páros oldalban jelenleg 
megállni tilos tábla található, amely a Vas-
vári Pál úti kereszteződésig hatályos. To-
vábbá - a páratlan oldalban is - van lehe-
tőség megállni tilos tábla kihelyezésére, de 
éppen a gyermeküket gépjárművel az óvo-
dába szállító szülők nem használják a kö-
zeli parkolót, ugyanis az óvoda bejáratához 
közel állnak meg. Ezért ez a helyzet szintén 
nem oldható meg pusztán forgalomtechni-
kai eszközökkel, tervezés szükséges. 
Örösi út - Izabella út csomópont felülvizs-
gálata: A meglévő Elsőbbségadás kötele-
ző tábla Állj! Elsőbbségadás kötelező táb-
lára történő cseréje és a felállási burkola-
ti jel ehhez illeszkedő folytonos vonalra 
történő változtatása biztosítja a megmara-
dó várakozóhelyek esetén is az elvárt lá-
tómezőt.

F. L.

Játszótér rehabilitáció

Lezárják, 
hogy felújítsák

Július végén lezárják a Munkácsy úti nagy játszó-
teret, a területet átadják a munkásoknak, akik ok-
tóberig teljesen megújítják azt. 

A kondipark mellé egy fitness parkot is telepítenek, kicserélik 
a rugós játékokat, új libikókák lesznek, és olyan játékelemek, 
amik eddig még nem voltak, többek között függőhidas csúsz-
dák is. 
 - A területet öntött gumiburkolat fedi majd, a játszóteret aka-
dálymentesítik, a közvilágítást megújítják és lesz egy ivókút is 
- tudtuk meg Vismeg Monikától, a Polgármesteri Hivatal Fej-
lesztési, Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztály 
osztályvezető-helyettesétől. - A beruházás részeként új padokat, 
kerékpártárolókat és szemétgyűjtőedényeket helyeznek ki a ját-
szótérre. Lesz egy bébijátszótér, és egy a nagyobb, 5-7 éves gye-
rekeknek való is, újszerű játékelemekkel, ugyanis most új terve-
zővel dolgoztunk. A focipályát is teljesen elbontják, a terület to-
vábbra is sportpálya funkciót tölt majd be, csak egy sokkal mo-
dernebb épül a helyére. Két-három héten belül vonulnak fel a 
munkások, a baleset elkerülése érdekében lezárják a teljes te-
rületet, amit várhatóan októberben, a beruházás végeztével nyi-
tunk meg. 

berta

Koszorúzás és csapatverseny

Mit mondott volna Géza bácsi?
Névadójuk, Zabos Géza tiszteletére 
rendeztek horgász csapatversenyt 
az elmúlt hétvégén. Zabos Géza bá-
csi, a Tisza szerelmese húsz évvel 
ezelőtt hunyt el, s 18 éve már, hogy 
megrendezik az emléknapot. 

Elsőként azt az emléktáblát koszorúzták meg, 
mely Géza bácsi egykori lakóházának falán ka-
pott helyet. Jézsó Gábor önkormányzati képvi-
selő mondott beszédet, aki Juhász Gyula Emlék 
című versével kezdte beszédét. 
- Immáron 18 esztendeje minden esztendő júli-
usának első hétvégéjén Géza bácsi egykori ott-
honánál a nyári nap délutáni sugarai simogat-
ják arcunkat - mondta Jézsó Gábor. - Ezek a 
napsugarak egy pár percre visszavisznek ben-
nünket, gondolatainkat az időben, hogy meg 
hajtsuk fejünket Géza bácsi emléke és emlék-
táblája előtt. Családja, barátai, horgásztársai, a 
horgász egyesület tagjai, a lakosság emlékeze-
tében még él emléke, még látják szikár alak-
ját, kedves tekintetét. Hallják mélyen zengő 

hangját és hallják azokat a kedves gondolato-
kat, amelyeket megfogalmazott az élet dolga-
iról, a természet csodálatos világáról, az álla-
tok, a világ és az élet szeretetéről. Géza bácsi 
20 esztendeje nincs közöttünk fizikailag, de 
eszméje, gondolatai mai is itt élnek közöttünk. 
Itt élnek családjában, itt élnek az általa meg-
írt könyvekben, amelyek a mai napig is hor-
dozzák megfontolandó, bölcs iránymutatásait, 
örök tanításait. Az emberi lélek örökkévalósá-
gát érezhetjük meg ilyenkor, amikor gondola-
tainkban kapcsolódunk a Tisza szerelmesének, 
az írónak, állatorvosnak, édesapának, nagyapá-
nak emlékéhez - mondta Jézsó Gábor. 
A folytatást a sajószögedi Tolnai- és Erdészeti 
tavakon rendezett horgász csapatverseny jelen-
tette. Szombaton kora reggel benépesültek a tó-
partok, 32 háromfős csapat nevezett a verseny-
re. A csapatok tagjai mind máshol horgásztak, 
két szektor az Erdészeti, míg a harmadik a Tol-
nai tónál volt kijelölve. A végeredménybe a ta-
gok mindegyikének eredménye beleszámított. 

Horváth Géza már korán örülhetett, hiszen még 
jó egy óra volt a versenyből, mikor már majd’ 
12 kilós zsákmányra tett szert. A taktikáról kér-
deztem. 
- Lebegő csali, két tű - mondta Géza -, az egy 
tűtől eltérően most kettő, azért csak verseny 
van, adjunk több esélyt a halaknak. Meg hát a 
rendszeres dobás, ha nincs kapás, akkor tízper-
cenként dobálok. Így már ötöt fogtam, három 
elment, de még van idő, remélem, még jönnek 
a halak. 
- Kik alkotják a csapatot, tartjátok-e ilyenkor a 
kapcsolatot? 
- Az egyik barátunk, Bacsó Józsi bácsi és édes-
apám, így vagyunk hárman. Apu elvileg egy 
halat már fogott, Józsi bácsival még nem be-
széltem - mondta Horváth Géza. 
Pár száz méterrel távolabb festői kép, egy be-
dőlt fa látványa fogad bennünket és a meredek 
parton Kiss Béla, az egyesület elnöke. Ő most 
kevésbé volt sikeres, de mint mondta, ilyenkor 
nem is ez a lényeg. 
- Kiváló az idő - mondta az elnök -, csütörtökön 
mindkét tóba telepítettünk, meglepő módon a 
horgász napközis gyerekek 22 pontyot fogtak 
ki tegnap az Erdészeti tavon, olyan részen, ahol 

általában úszózni szoktak a horgászok. Szóval 
nem lehet tudni, hogy hol vannak a tuti helyek. 
- Hogy áll a halakkal az elnök és csapata?
- Eddig törpeharcsákat fogtunk, én egy kis ká-
rászt. De végül is ez a nap nem erről szól, ha-
nem az emlékezésről. Sokan ismerték Géza bá-
csit és a mai napig van olyan, hogy ha veze-
tőségi ülésen nem értünk egyet valamiben, ak-
kor megkérdezzük magunktól, hogy Géza bá-
csi mit csinált, mit mondott volna ilyen eset-
ben? És így találunk sokszor megoldást a vita-
tott kérdésekben.

Fodor Petra

A verseny végeredménye
I.: GYŐZTES CSAPAT (Tóth József, Ká-
das Zoltán, Kerékgyártó István)12 helyezé-
si ponttal
II.: ORSZAK csapat ( Horváth Géza, Ba-
csó József, ifj. Horváth Géza) 17 helyezé-
si ponttal
III.: DURBINCS SÓGOROK csapat ( Cze-
ne András, Felföldi Géza, Mag Kálmán) 21 
helyezési ponttal
Legnagyobb hal: Medgyesi Gábor, 5.820 g 
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Egy sokkal modernebb épül a sportpálya helyére. 

Bráz György polgármester és Kiss Béla egyesületi elnök az emléktáblánál. 

Horváth Géza végül 15 kg-ot fogott, s ezzel szektorgyőztes lett. 

Az újabb okos zebra egyik javasolt helyszíne az Örösi út - TESCO csomópont. 



Interjú dr. Juhos Szabolcs jegyzővel

Színvonalasan, szakszerűen, törvényesen
A képviselő-testület legutóbbi 
ülésén tárgyalta és fogadta el 
a Tiszaújvárosi Polgármeste-
ri Hivatal 2018. évi tevékeny-
ségéről szóló beszámolót. Eb-
ből az alkalomból dr. Juhos 
Szabolcs jegyzőt kérdeztük.

- Ahogy mondani szokás, az első az em-
ber. Kezdjük mi is velük. Milyenek a sze-
mélyi feltételek a hivatalban?
- Figyelembe véve a hivatalnak a területi 
közigazgatásban, illetve a helyi közszol-
gáltatásban betöltött központi szerepét, 
alapvető célunk a magas kvalitású szak-
emberek megtartása, alkalmazása. Válto-
zatlanul magas, 78% a felsőfokú végzett-
séggel rendelkezők aránya, további po-
zitívum, hogy a felsőfokú végzettségű-
ek között sok a másoddiplomával is ren-
delkező dolgozó. Megvizsgálva a vég-
zettséggel és a képzettséggel összefüggő 
adatokat, kijelenthető, hogy a munkatár-
sak az előírt képesítési előírásokkal ren-
delkeznek, valamennyien teljesítették a 
különböző jogszabályok által előírt kép-
zési kötelezettségüket. A humánerőfor-
rás helyzetével kapcsolatosan kiemelen-
dő, hogy az elmúlt években egy tudato-
sabb, fegyelmezettebb, ugyanakkor hu-
mánus létszámgazdálkodást folytattunk. 
Egy-egy jogviszony megszűnésekor kö-
rültekintően vizsgáltuk a munkakör be-
töltésének szükségességét. Több esetben 
a feladatok átcsoportosításának, illetve a 
belső munkafolyamatok optimalizálásá-
nak köszönhetően elkerülhetővé vált a ki-
eső munkatárs pótlása. Létszámleépítés 
pedig nem volt.
- A több foglalkoztatási szektorban már 
jelenlévő munkaerőhiány érződik a hiva-
talban?
- Sajnos egyre inkább begyűrűzik a köz-
igazgatási szférába is, ami közép- és hosz-
szútávon komoly problémát okozhat. Bár 
egyes munkafolyamatok automatizáltak 
ugyan, de a színvonalas közszolgáltatás 
egyik záloga továbbra is a tapasztalt, kép-
zett személyi állomány. A kvalifikált és a 
közigazgatás iránt elkötelezett munkaerő 
megtartása, illetve kiválasztása egyre na-
gyobb kihívást fog jelenteni a jövőben.
- A városlakók elsősorban ügyfélként „ta-
lálkoznak” a hivatallal. Mennyire lehet-
nek elégedettek?
 - A hivatali ügyintézés elemzése és érté-
kelése a beszámoló központi kérdése. Ál-
láspontom szerint a hivatali ügyintézés 
objektív megítéléséhez a hatósági dön-
tések ellen benyújtott jogorvoslatok szá-
mának, a hivatal tevékenységét érintő kü-
lönböző felügyeleti és egyéb ellenőrzé-
seknek, valamint az ügyfelek jelzéseinek, 
észrevételeinek elemzése ad segítséget.
A beszámoló időszakában összesen 
67.083 db ügyiratot iktattunk be. Az ügy-
intézési határidő túllépése miatt fellebbe-
zés, panasz nem érkezett. A 12.592 ön-
kormányzati és államigazgatási hatósági 
döntés elleni jogorvoslatok száma mind-
össze 6 db volt.  A hivatalt az elmúlt év-
ben a külső ellenőrző szervezetek 7 alka-
lommal ellenőrizték, jogszabálysértése-
ket, hibákat, mulasztásokat nem állapí-
tottak meg. A hivatal köztisztviselőivel 
szemben bejelentés, panasz a beszámoló 
időszakában nem érkezett.
- Hivatali feladat a testületi és a bizottsá-
gi döntések szakszerű előkészítése, törvé-
nyességének biztosítása, valamint a dön-
tések szabályoknak megfelelő hatékony, 
eredményes és gyors végrehajtása. E té-
ren hogyan teljesítettek tavaly?
- Az ezzel kapcsolatos munka színvona-
lát jól mutatja, hogy a képviselő-testület 
elé kerülő előterjesztésekkel, az ott meg-
hozott 159 határozattal, és a megalkotott 
21 rendelettel kapcsolatban törvényessé-
gi észrevétel, kifogás sem a Kormányhi-
vatal, sem pedig a lakosság részéről nem 
érkezett.
- A hivatal egyben hatóság is, mellyel 
szemben nagyok az elvárások.

- A közigazgatási hatósági ügyinté-
zés egyik fő jellemzője az ügyek jelen-
tős száma. A 2018-ban keletkezett mint-
egy 12.500 ügy döntő többsége valame-
lyik hatósági ügytípusba sorolható. Bár 
a területi közigazgatás rendszerét érin-
tő reformoknak köszönhetően csökkent 
a hivatalokban intézhető államigazgatási 
ügytípusok száma, ugyanakkor továbbra 
is megállapítható, hogy az ügyek rendkí-
vül szerteágazóak, hiszen különböző ha-
tósági engedélyeket adunk ki, kötelezett-
ségeket állapítunk meg, nyilvántartásokat 
vezetünk, adókat szedünk be, bírságokat 
szabunk ki, végrehajtási cselekményeket 
foganatosítunk, hatósági ellenőrzéseket 
végzünk. 
- Közismert a mondás: a hivatal malmai 
lassan őrölnek. Hogy állnak a határidők-
kel, a bürokráciával?

- Az eljárási szabályok kötöttek, az ügy-
intézési határidők szabottak. Ezért alap-
vető fontosságú, hogy a jogszabályok kö-
vetkezetes betartásával, az ügyfél és az 
önkormányzat érdekeit szem előtt tartva 
járjunk el. Bár látszólag sok esetben ru-
tin ügyeket intézünk, ez a munka is nagy 
odafigyelést, és nem utolsó sorban udva-
rias, empatikus bánásmódot igényel. 
A közigazgatási bürokráciacsökkentés je-
gyében a hatósági eljárási szabályok mó-
dosítása mellett több új közigazgatási el-
járási jogintézményt vezettek be az el-
múlt években, például a sommás eljárást, 
a függő hatályú döntést. A módosítások 
célja az ügyfelek adminisztratív terheinek 
csökkentése, az eljárások egyszerűsítése 
és gyorsítása volt. Csökkent az engedély-
hez kötött tevékenységek köre, több köz-
igazgatási ügytípus esetén rövidültek az 
eljárási határidők. Meghatározott feltéte-
lek fennállásakor - a kérelemre indult el-
járások esetén - főszabály lett az azonna-
li, de legfeljebb a nyolc napon belül tör-
ténő döntéshozatal. A zökkenőmentes fel-
adatellátás érdekében a szükséges mun-
kaszervezési intézkedések időben meg-
születtek.
- Egyre többet hallani az elektronikus 
ügyintézésről. E tekintetben mi a helyzet?
- Az elektronikus ügyintézés bevezetése 
a helyi önkormányzatokra számos terhet 
rótt tavaly. Többek között a jegyzőnek, 
mint a helyi jogszabályok tartalmi felül-

vizsgálatáért felelős személynek a ha-
tályban lévő összes önkormányzati ren-
delet tartalmi deregulációját el kellett vé-
geznie. Ennek keretében az E-ügyintézé-
si törvénybe ütköző helyi normák módo-
sítására vagy hatályon kívül helyezésére 
kellett javaslatot tenni. Így született meg 
az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos 
önkormányzati rendelet, amely 5 rende-
let szabályait módosította az elektronikus 
ügyintézés szabályainak megfelelően. Az 
elektronikus ügyintézés egyre jelentősebb 
elterjedése indokolta továbbá a belső fo-
lyamatok áttekintését, újjászervezését és 
az ehhez kapcsolódó belső szabályzatok 
felülvizsgálatát. Az elmúlt évet a magyar 
közigazgatásban többen a digitális átál-
lás éveként aposztrofálják. Az elektroni-
kus ügyintézés 2018. január 1-jei beveze-
tésével az állami és önkormányzati szer-
vek számára kötelező lett az elektronikus 
ügyintézési szolgáltatások biztosítása. 
Az E-ügyintézési törvény a magánszemé-
lyek részére megteremti a lehetőséget ar-
ra, hogy ügyeiket elektronikus úton intéz-
zék, míg az ügyfélként eljáró gazdálkodó 
szervezetek, valamint az ügyfélként eljá-
ró jogi képviselők részére az elektronikus 
út igénybevétele kötelező. Mindezeken 
túl az ügyintézésért fizetendő közterhek, 
adminisztratív díjak, bírságok megfizeté-
se elektronikus úton is teljesíthető. 
Létrejött az úgynevezett teljes körű e-ügy-
intézési szint, melynek lényege, hogy az 
egész ügyintézési folyamat - kérelem be-
küldése, iktatás, szignálás, aláírás, kézbe-
sítés - elektronikus úton történik. Az in-
formatikai háttérrendelkezésre áll, a be-
számoló készítésének időpontjában több 
ügytípus, például a helyi adóügyek eseté-
ben már biztosított az elektronikus ügyin-
tézés ezen szintje. 
- A közérdekű bejelentések, panaszok in-
tézése hogyan zajlik?
- Tiszaújváros önkormányzata és a hivatal 
megfelelő alapossággal biztosítja az ilyen 
típusú jelzések kezelését és intézését. Va-
lamennyi bejelentést - legyen az akár 
névtelen is - kivizsgálunk és amennyiben 
a bejelentő elérhetősége ismert, írásban 
tájékoztatjuk a megtett intézkedésekről.
- Milyen végkövetkeztetés, megállapítás 
vonható le a hivatal 2018. évi tevékeny-
ségéről?
- Álláspontom szerint mind a külső fel-
ügyeleti ellenőrzések eredményei, mind 
az ügyintézés törvényességét, szaksze-
rűségét alátámasztó hatósági statisztikai 
adatok azt mutatják, hogy a hivatal mű-
ködése, és a hivatali ügyintézés tovább-
ra is jó színvonalú, szakszerű és törvé-
nyes volt. A személyi állomány továbbra 
is garanciát nyújt a törvényes, szakszerű, 
és biztonságos működéshez, a feladatok 
végrehajtásához. Természetesen a felada-
tok változásához igazodóan folyamatosan 
vizsgáljuk a működéssel, végrehajtással 
összefüggő elvárásokat, feltételeket, kö-
rülményeket és amennyiben szükséges, a 
jövőben is megtesszük mindazokat az in-
tézkedéseket, amelyek a hatékony műkö-
dést elősegítik. 

Ferenczi László

Táborlesen Szederkényben

Lóra gyermek!

Három hete tart a nyári szünet, a Szederkényi Lo-
vasudvar pedig már el is kezdte a táboroztatást. Az 
első hét már lement, a második turnusra mi is kilá-
togattunk. Megnéztük, hogyan boldogulnak a vá-
rosi gyerekek falusi környezetben, mit és hogyan 
tanulnak a lovakról, az állattartásról. 

A táborozó gyerekek tizenketten vannak. A kezdeti izgalom már 
nem látszik rajtuk, úgy jönnek-mennek a lovak között, mintha 
mindig, minden nap ezt csinálnák. 
- Ezzel a gumikefével le kell törölni róluk a port, majd egy má-
sik kefével szép fényesre simítjuk a szőrüket - mutatja Szentesi 
Anna a lovak tisztítóeszközeivel teli vödröt. - Tegnap megmos-
dattuk őket, mert már nagyon porosak voltak, meg a nagy me-
legben is jólesett nekik a hűvös fürdő.
A gyerekeknek is van lehetőségük a hűsölésre. Az udvaron fel-
állított medencében csobbanhatnak a hőségben. De nem panasz-
kodnak a melegre, pedig tetőtől-talpig be vannak öltözve, mert 
a lovagláshoz így kell. 
- A kobak és a gerincvédő a két legfontosabb, amire szüksége van 
a lovasnak - mutatja felszerelését Porkoláb Emma, aki nem most 
kezdte a lovaglást, volt már lovas táborban is. - A lovaglónadrág is 
nagyon fontos, ugyanis ha rövidnadrágban ráülünk a lóra, a nye-
reg kikezdi a bőrünket, ami akár égési sérüléseket is okozhat. Uj-
jatlan topban sem szabad lovagolni, vagy pólót, vagy lovas inget 
kell viselnünk, mert a napon leéghetünk, vagy ha leesünk a lóról, 
a hosszú ruházat jobban megvéd a horzsolásoktól.
A napközis táborban három felnőtt foglalkozik a gyerekekkel. A 
lovaglás mellett minden napra jutnak egyéb programok is. 
- Ellátogattunk a bőrműveshez, ahol karkötőket készítettek a 
gyerekek - sorolja a programokat Nánási Ilona táborvezető. - 
Medencézés, vízibomba, lovas kocsizás Kesznyétenbe, és per-
sze lovaglás minden nap, délelőtt és délután is. A szórakozás 
mellett azért munka is van. Az állatokról gondoskodni kell. A 
gyerekek itatják, etetik őket, tisztítják a patájukat, átkefélik a 
szőrüket, sőt nem okoz problémát az sem, hogy kesztyűt húzza-
nak és összeszedjék a trágyát a lovaglópályáról. Már szólni sem 
kell nekik, minden megy gördülékenyen.
A lovaglás egy nagyon hasznos és különösen a városi gyerekek-
nek nagyon érdekes elfoglaltság, ugyanakkor veszélyes is lehet.
- Az első és legfontosabb, amit meg kell tanulniuk a gyerekeknek, 
hogy akármilyen kedvesek is a lovaink, egy kicsit mindig tartani 
kell tőlük - mondja Oláh Gabriella, aki szintén segít a táborban a 
gyerekek körüli teendőkben. - Meg kell tanulniuk, hogy bár jám-
bor, gyerekekhez szokott állatokról van szó, azért azt figyelembe 
kell venni, hogy nagy testű állatok, és akaratlanul is mozdulhat-
nak úgy, akár egy légy után kapva, hogy megsérül valaki. 
A lovak és lovasaik most pihennek egy kicsit, legközelebb au-
gusztus 12. és 16. között lesz szederkényi lovas táborozás.  

ema 
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Délelőtt és délután is lovagolnak a táborozók. 

A gyerekeknek is van lehetőségünk a hűsölésre. 

Alapfelszerelés a kobak, a lovaglónadrág és a gerincvédő. 

A színvonalas közszolgáltatás záloga a tapasztalt, képzett munkaerő. 

Dr. Juhos Szabolcs



Beregszászi vendégek

Középiskolások 
Kárpátaljáról

Egy napra érkezett hozzánk vendégségbe kárpát-
aljai testvérvárosunk, Beregszász delegációja. A 
csoporttal csupán néhány felnőtt érkezett, hiszen 
a látogatás ezúttal nem hivatalos volt, a diákcse-
reprogramban jött el Tiszaújvárosba egy közép-
iskolás csoport. A jutalomkirándulást az önkor-
mányzat támogatta. 

Igazi kaland a kalandmedence, főleg annak, aki először van a 
strandunkon. Így voltak ezzel Beregszász magyar ajkú diákjai 
is, akik még sosem voltak Tiszaújvárosban. 
Városnézést is terveztek, de a hőség miatt strandolás lett az egy-
napos jutalomkirándulásból. 
- Nálunk otthon inkább hegyek vannak, van egy tavunk is, ott 
szoktunk általában vakációzni, de van egy termálfürdőnk is. Ti-
szaújváros nagyon szép, hatalmas a strand, tiszta, jó a levegő, 
most vagyunk itt először. Estig itt leszünk, kihasználunk minden 
percet - mondta Bulatko Patrik Dániel beregszászi diák. 
- A Kossuth Lajos középiskolából jöttünk, tanulmányi eredmé-
nyünk alapján mi, 8.á-sok lettünk a legjobbak a suliban, szorgal-
munkat ezzel jutalmazta az iskola. Nagyon klassz ez a strand, 
ráadásul kaptunk ajándékfagyit és pizzát is. Én sem voltam még 
itt soha, sajnos csak egy napra jöttünk, este már megyünk is ha-
za - nyilatkozta egy másik tanuló, Nagy Mariann.
Az egynapos jutalomkirándulás résztvevőit dr. Fülöp György al-
polgármester köszöntötte, aki májusban maga is volt Kárpátal-
ján hivatalos testvérvárosi látogatáson.
- Örülünk, hogy itt vagytok nálunk, május utolsó hétvégéjén én 
voltam nálatok egy tiszaújvárosi delegációval, nagyon vendég-
szeretők voltak vendéglátóink. Az elmúlt években többször is 
voltunk Beregszászon, mindig jólesik, amikor Tiszaújvárosból 
elutazunk, átérünk a határon és amikor megérkezünk Bereg-
szászra olyan jó hallani, hogy egy másik országban vagyunk és 
mégis magyar szót hallunk - mondta az alpolgármester. 
A 45 fős csoport felnőtt kísérői többségében pedagógusok voltak.
 - Jó tanulmányi eredményükért kapták ajándékba ezt a nyolca-
dikosok, ők lettek iskolánk legjobbjai ebben a tanévben. Nagyon 
jó ajándékot kaptunk, amit köszönünk partnervárosunk, Tiszaúj-
város önkormányzatának. Jobb helyre nem is jöhettünk volna, 
itt minden szép és nagyon vendégszerető fogadtatásban volt ré-
szünk. A gyerekek nagyon élvezik, nagyszerű ez a strand - nyi-
latkozta lapunknak Zseltvai Vezsdel Emese, a beregszászi Kos-
suth Lajos középiskola igazgatója. - Tiszaújváros önkormányza-
tának támogatásával egy ifjúsági tábor is épül Beregszászon, a 
jövőben ez lehet majd az egyik helyszíne a tiszaújvárosi gyere-
kek kárpátaljai vakációjának - tette hozzá az igazgató.

berta 

Kempingezők

kronika@tiszatv.hu

Nyaralás Tiszaújvárosban

Kulturális örökségünk nyomában

Elindult a főszezon, a strand-
fürdő tele van vendégekkel. 
Ellátogattunk a Termál Kem-
pingbe, és megkérdeztük a 
nyaralókat, hogy mit gondol-
nak városunkról.

 A bejárattól nem messze három lány hűsöl 
a fák árnyékában, először őket kérdezem.
- Lengyelországból jöttünk, Varsó mel-
lől - mondják érdeklődésemre. - Hétszáz 
kilométert utaztunk, két napig. Első nap 
megálltunk Szlovákiában, és ott aludtunk, 
aztán jöttünk ide. Utazós nyaraláson va-
gyunk egy csoporttal, holnap megyünk 
tovább Budapestre.
- Volt időtök szétnézni a városban?
- Nem néztük meg a várost, egy csoport-
tal vagyunk, és nem tudtunk kimenni. Vi-

szont nagyon jó a hullámfürdő, itt a kem-
pingben nagyon jó a konyha, tágas, tiszta 
a mosdó, és az is jó, hogy sok hely van, és 
a fürdő is nagy. Tetszik minden, az előbb 
éppen arról beszélgettünk, hogy most a 
csoport miatt menni kell tovább, de jö-
vőre visszajövünk egyénileg, családdal, 
vagy barátokkal. Tetszik ez a hely.
A sátrak mellett az egyik asztalnál éppen 
vacsora készül, két felnőtt vágja fel a hoz-
závalókat, és gyerekek hozzák a vizet egy 
nagy fazékban. Kicsit megzavartuk őket 
az előkészületekben.
- Sziasztok, honnan érkeztetek?
- Lengyelországból jöttünk. Már voltunk 
itt kétszer, de eredetileg az interneten ta-
láltunk Tiszaújvárosra. Ott láttuk, és any-
nyira szeretjük, hogy visszajövünk, gyö-
nyörű itt. A várossal csak egy kicsit is-
merkedtünk. Olyan, mint a mi városunk, 
a miénk is kis iparváros, húsz kilométer-
re Varsótól.
Közben megérkeznek a gyerekek is. 
- Srácok, mi az, ami tetszett a strandon?
- Az, hogy úszkáltunk egyfolytában. Meg 
a csúszdák.
- Visszajönnétek?
 - Lehet. Cserkészek vagyunk, és így sok 
lehetőségünk van, sok helyre eljuthatunk. 
Mivel lengyelek vagyunk, legtöbbször 
szláv nyelvű országokba járunk, fel a he-
gyekbe, erdőkbe.
- Tudtátok, hogy jövő héten triatlon világ-
kupa lesz itt?

- Nem, nem tudtuk.
- Jövőre akkor gyertek, amikor a világku-
pa futam van.
- Oké, majd úgy intézzük - mondják ne-
vetve.
Két idősebb úr jön a bolt felől, őket is 
megszólítom.
- Nem értem. Tud franciául? - kérdez 
vissza egyikük.
- Csak annyit, hogy Bonjour, Ça va bien... 
sajnálom.
A kemping bejáratánál már több szeren-
csém van, egy anyuka és egy nagymama 
jön éppen visszafelé a strandról, egy kis-
gyereket tolnak babakocsiban.
- Hová valósiak?
- Lengyelországból jövünk, a bieszcza-
dy járásból, hegyvidékről. Ez nagyjából 
ötórás út ide – mondja az anyuka.
- Miért Tiszaújvárost választották?
 - A strand miatt, a csúszdák, és a meden-
cék miatt.
- Volt idejük szétnézni a városban?
- Csak egy nagyon kicsit, mert nagyon 
meleg van. Kisgyerekkel vagyunk, öt 
napra jöttünk, és holnap már indulunk ha-
za.
- Megtaláltak mindent, amire szükségük 
volt?
- Igen, itt van egy bolt a közelben, ételt, 
italt, mindent ott vettünk. Mozsna kupity 
- hogy mondják ezt?
- Lehet vásárolni. 
Még jó, hogy tanultam oroszt kilenc évig 
- nevetgélünk a nagymamával, aki angol-
ban is nagyon jó, ő fordít a lányának.
- Eljönnek jövőre is?
- Igen, lehet.

Surányi P. Balázs
SuranyiPBalazs@gmail.com

Évekkel ezelőtt a Tiszaújvárosi Nyugdí-
jasok Egyesületének TIFO Baráti Klub-
ja célul tűzte ki hazánk kulturális örök-
ségének és népművészetének, valamint 
a történelmi Magyarország határon tú-
li városainak, emlékeinek megismerését. 
Ezt a programunkat folytatva, június 25-
26-27-én, háromnapos kirándulás kereté-
ben meglátogatták Kecskemét, Ópuszta-
szer, Szeged, Makó, Szabadka és Tápió-
szele kulturális és iparművészeti, népmű-
vészeti emlékeit.
A hajnali indulás után Kecskeméten ide-
genvezető segítségével barangoltak a vá-
rosközpontban, ahol megnézték a Cifra 
palotát, a Városházát, az Öregtemplom 
harangját hallgathatták, betértek a Szt. 
Miklós templomba, megkoszorúzták Ka-
tona József szobrát.
Délután érkeztek Ópusztaszerre, ahol a 
Feszty körképet csodálhatták meg, s ki-
ki saját érdeklődésének megfelelően fil-
mvetítésre ülhetett be, vagy sétálhatott a 
Nemzeti Emlékparkban.
Késő délután érkeztek a félpanziós szege-
di szálláshelyükre.
A második napon idegenvezető segítsé-
gével indultak Makóra, de útközben meg-
tekintettek egy ruandát (körtemplomot). 
Makór főutcáján sétálva nézték a híres 
épületeket, a köztéri szobrokat, majd be-
tértek a József Attila Múzeumba, ahol a 
festményektől a régi polgári ház beren-
dezéséig, viseletéig, és még Ford autót 
is láthattak. Megnézték a Hagymaházat, 

majd kívül-belül a Makovecz Imre által 
tervezett, épített Hagymatikum fürdőt, 
fényképeket készítettek az ,,Életfa” kö-
rül, s a tetőtérről csodálatos látványt nyúj-
tó fürdőről.
Délután érkeztek Szabadkára, a történel-
mi Magyarország szecessziós épületek-
ben legszebb és leggazdagabb városába. 
A Petőfi utcában lévő kétemeletes gimná-
zium előtt megkoszorúzták az ott tanult 
diák, Kosztolányi Dezső szobrát. A Köz-
társaság téren összpontosulnak a látniva-
lók, Városháza, Raichle-palota, szerb or-
todox templom. Legnagyobb sajnálatukra 
a hazánk által támogatott, felújított zsina-
gógába (a lefoglalt időpont ellenére) nem 
juthattak be, mivel másnapra készültek 
miniszterünk fogadására. 
A harmadik nap kezdő programja szege-
di városnézés volt. Szeged bekerült a sze-
cessziós városok világhálózatába, ami 
nagy kitüntetés országunknak. A Szt. Ró-
kus templomban gyönyörködtek, majd a 
szegedi Dóm tér, a fogadalmi templom 
következett, amit a felújítási munkála-
tok miatt csak rövid ideig látogathattak. A 
Nemzeti Emlékcsarnok körbesétálásával 
tisztelegtek nagyjaink szobrai előtt, majd 
Szent István királyunk és Gizella király-
né szobrát koszorúval díszítették. Megte-
kintették a csodálatos görögkeleti szerb 
templomot, majd felkeresték a Hősök ka-
puját, látták a Dömötör tornyot. Leírha-
tatlan látványban volt részük, de tudják, 
hogy Szegedre három nap is kevés lenne.

Útban hazafelé még megálltak Tápiósze-
lén, ahol a Blaskovich Múzeumot, az or-
szág egyetlen, a második világháborút be-
rendezésében is sértetlenül átvészelő köz-
nemesi kúriamúzeumát tekintették meg. 
Itt található Kincsem emlékanyaga is, va-
lamint képgyűjtemény, iparművészeti tár-
gyak, fegyverritkaságok, berendezések.
A szép három nap után kicsit fáradtan, de 
óriási élményekkel gazdagodva tértek ha-
za Tiszaújvárosba. Közösen utazni jó, kö-
zösségben élni, dolgozni jó!
Köszönjük Tiszaújváros önkormányza-
tának, képviselő-testületének a 3 napos 
programhoz nyújtott, pályázat útján nyert 
támogatását, mely nélkül nem valósulha-
tott volna meg e rég dédelgetett álom.

Nagyné Balázs Éva klubvezető
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A jutalomkirándulás résztvevőit dr. Fülöp György alpolgár-
mester köszöntötte. 

Városnézést is terveztek, de a strand vize csábítóbbnak bi-
zonyult. 

Ez a lengyel csapat harmadszor járt Tiszaújvárosban. 

„Hazafelé” a strandról. 

Jövőre visszajönnek. 

Szent István és Gizella szobránál. 

Ajándékfagyizás.



Gyémántlakodalom

Hatvan év házasság humorral fűszerezve
Órákig tudom hallgatni az 
öregeket. Olyanok, mint egy 
mesekönyv, vagy egy élő 
történelemkönyv. Csorvá-
si Lászlóék a gyémántlako-
dalmukra készülnek. Mar-
git néni és Laci bácsi 1959. 
július 16-án esküdtek, és ha-
marosan a 60. házassági év-
fordulójukat ünneplik. Ve-
lük is olyan volt a beszélge-
tés, mintha egy korabeli do-
kumentumfilmbe kevered-
tem volna. Nem is kellett kér-
deznem, jöttek egymás után a 
történetek.

- Újfehértón születtem, 1936-ban, görög-
katolikus családban - mondja Margit né-
ni. - Tízen voltunk testvérek, ebből öten 
nőttünk fel, öt lány maradt meg a háború 
után. Mivel nem volt felnőtt fiútestvérem, 
és én voltam a legerősebb lány, apám vitt 
maltert keverni, hogy ne adja a napszá-
mot másnak. Azt mondta, én is meg tu-
dom keverni a maltert. Így is volt, sokat 
dolgoztunk. Aztán tizenkilenc évesen el-
kerültem Hajdúnánásra, a konyhára. Ez 
úgy történt, hogy a nővérem egy hajdúná-
nási fiatalemberhez ment férjhez, én pe-
dig náluk laktam Nánáson.
- Debrecenben születtem és Nánáson nőt-
tem fel - folytatja Laci bácsi a történetet. - 
Nagyanyámék neveltek hatéves koromig, 
akik reformátusok voltak. Anyám Pes-
ten dolgozott, cseléd volt. A leszerelésem 
után, 1956-ban ismerkedtünk meg a fele-
ségemmel. 1954-ben bevonultam katoná-
nak Ceglédre, 1956-ban szereltem volna 
le, a civil ruhánk már ott volt, és október 
23-án kitört a forradalom. Felfegyverez-
tek minket, őrségbe kellett járnunk. 1956 
novemberében az oroszok körülvették a 
laktanyánkat, valakik rájuk lőttek tőlünk, 
erre ők szétlőtték a parancsnoki épüle-
tünket. Körül voltunk véve, de főztek ne-
künk egy hétig, aztán meg azt mondták, 
hogy menjünk haza. Kinyitották a lakta-
nyát, mindenki arra ment, amerre akart, 
meg amerre tudott. Mi is összeszervez-
kedtünk, szereztünk egy rossz Csepel te-
herautót, a hadtáp- raktárból megpakol-
tuk, és elindultunk tízen. A Tisza mellett 
jöttünk ameddig lehetett, féltünk, hogy 
elkapnak minket az oroszok. Hazamen-
tünk, utána januárban vissza kellett men-
ni leszerelni. Kiadták a katonakönyvet, 
és hazajöttünk. A leszerelés után ismer-
kedtünk meg, akkor már volt szabadidőm 
hajtani a csajokat - mondja nevetve La-
ci bácsi. - Leszerelés után három hónapig 
nem volt munkám, utána a vagongyárban 
kezdtem el dolgozni. Innen 4 hónap után 
elkerültem a Csiha malomba Hajdúnáná-
son. Modern malom volt, a háború alatt 
épült fel, 12 vagon lisztet őrölt 24 órában. 
Ott voltam lakatos.
- Úgy ismerkedtünk meg, hogy az anyó-
som egy szállón dolgozott, szobaasszony 
volt, gondnok - meséli Margit néni. - Öt 
szoba volt az emeleten, az anyósom ott 
takarított, meg ott lakott a fiával. Én a 
konyhán dolgoztam, ő meg mindig lesett 
engemet. Délutános műszakban három 
órától este tizenegyig dolgoztam a kony-
hán, akkor jártam haza, egyedül. Aztán 
egyszer azt mondta, hogy csak úgy, mint 
barátot, hazakísérlek. Egy évig volt ez a 
hazakísérgetés, utána azt mondta, hogy 
hát jobban szeretlek, mint barátot. Akkor 
volt az első csók. Az első puszi zsibbadós 
volt, mert soha nem csókolóztunk addig, 
és elneveztem zsibbadós puszinak. Utána 
két évig jártunk jegyben. De külön lak-
tunk, én a testvéremnél, ő meg az anyjá-
val fent az emeleten.
A lánykérés az úgy volt, hogy amikor ki-
tűztük az esküvő időpontját, Laci bácsi 
unokatestvére eljött Fehértóra a szüleim-
hez, és mondta, hogy azért jöttek, hogy 
megkérjék a lányt. Virág Jóskának kellett 
volna mondani a szöveget, de nem tud-
ta, így aztán azt mondta neki apukám, 

hogy, jól van, tudjuk, miért jöttek, jöjje-
nek be. Egy évvel az esküvő előtt vettünk 
gyűrűt, akkor volt a jegyváltás. Az eskü-
vő 1959. július 16-án volt Fehértón, a gö-
rögkatolikus templomban. Én hátul men-
tem a szomszéd Pap Ferivel, a vőlegény 
meg elöl. Amikor beértünk a templomba, 
a tanú megkarolt, és előrevitt a vőlegény-
hez. Az esküvő után egy teherautó, meg 
egy taxi hozott bennünket vissza Nánás-
ra a lagziba. Mi taxival jöttünk, a népet 
meg hozta a Csepel teherautó, lóca volt 
rajta. Jó lagzi volt, ott voltak a szülők, a 
cigány húzta a nótát. Anyósom sütött, fő-
zött, mert volt egy barátnője, ő is cseléd 
volt, még aranygaluskát is sütöttek a ke-
mencében. A nagyszobában ment a lagzi, 
anyósom pedig sütött a másik szobában, 
mert akkor az volt a divat, hogy éjfélkor 
aranygaluska. Reggel elmentek a vendé-
gek, én meg felsúroltam a padlót, és bepa-
koltuk a bútort. Anyósom átment a barát-
nőjéhez aludni. Még szerencse, hogy arra 
az egy éjszakára átment - mondja nevet-
ve Margit néni.
- A lakodalom után albérletben laktunk 
- folytatja Laci bácsi.-  Aztán egyszer a 
szomszéd, Karócz Pista bácsi mondta, 
hogy jöjjünk Tiszaszederkénybe a TVK-
hoz. Azt mondta, van egy olyan lehető-
ség, ha ide költözünk, kapunk lakást meg 
állást. Akkor még a műtrágyagyár nem 
épült meg. Az első évben, 1963-ban, szál-
lón laktam a 2-es barakkban. Voltunk be-
tanuláson Péten, Barcikán, és Szerencsen 
a cukorgyárban. Aztán egy év után, 1964-
ben elindult a gyár. Az első ammóniát, 
amit Barcikáról hoztunk, én fejtettem le. 
A mi üzemünk lúgregeneráló üzem volt, 
lúgot állítottunk elő, az ammóniát azzal 
mosták ki. Hozzánk tartozott a zsákoló 
is. Karbantartó voltam, négy műszakban 
dolgoztam végig, 1963-tól 1991-ig, egy 
munkahelyen.
- 1964-ben jöttem ide a férjem után, ak-
kor kaptuk meg a lakást - veszi át a szót 
Margit néni. - Ez jó volt a fiataloknak, ál-
lást kaptak, lakást kaptak. Eszembe nem 
jutott, hogy nem jövünk, persze, hogy jö-
vünk. Az Építők útján laktunk a negyedik 
emeleten, a középső kockaházban. Há-
rom kockaház van, a középsőben, a ne-
gyedik emeletre költöztünk. A 2-es te-
lepen a munkásszállón kaptam munkát, 
portás lettem. 450 ember lakott a szál-
lón, váltóműszakba jártam. Onnan jöttem 
nyugdíjba. 1964-től 1991-ig egy helyen 
dolgoztam. Akkoriban, a ’60-as évek-
ben úgy zajlott az élet, hogy jártunk dol-
gozni, szabadidőnkben pedig kertet ás-
tunk, hogy legyen veteményünk. Mindig 
volt kertünk, krumplink, mindenünk volt. 
Minden nap kétfélét főztem, mert akkor 
nem ettem meg az üzemi kaját. Szomba-
ton és vasárnap volt csak hús. Akkor is 
úgy, hogy elmentem a piacra és vettem 
egy élő tyúkot, mert nekem nem kellett 
a bolti, csak amit én levágok, mert ahhoz 
voltam szokva. Hazahoztam a tyúkot, és 
a konyhában megkopasztottam. Akkori-

ban még nem volt hűtőnk, ezért inkább 
télen volt, hogy tyúkot vettem, és két na-
pig azt ehettük télen, mert elállt a hideg-
ben. Utána lett hűtőnk, 1968-ban lett té-
vénk is, amikor a nyári olimpia volt Me-
xikóban. A kisfiamat, Lacit minden nap 
leküldtem a boltba, elment egy kenyérért, 
egy liter tejért és egy doboz mezítlábas 
Symphonia cigiért. Ez ki volt számolva, 
11 forint 10 fillér. 4,50 volt a cigi, 3,60 a 
kenyér és 3 forint a tej. Akkor még el le-
hetett látni a boltig, még csak az üzletsor 
volt, ott volt a bolt, és a negyedikről el le-
hetett oda látni, nem volt meg a kultúrház, 
semmi. Néztem, ahogy jön visszafelé. A 
négyes iskola még nem volt meg, annak a 
helyén, később a városi tó partján kertész-
kedtünk. Aztán a hetvenes évek elején a 
TVK útján, a vasút és a szennyvíztelep 
között kerteket csináltak. Olyan bódévá-
ros volt, a kátrányos hordókat kihajto-
gatták, és azokból épültek meg a bódék, 
disznóólak, minden volt. Nekünk nem 
volt állat, de nagyon sok ismerősnek igen. 
Ez legalább hat-nyolc évig ment, a hetve-
nes évek elejétől a hetvenes évek köze-
péig. Csináltunk bódét, vettünk vaságyat, 
ott aludtunk. Minden megtermett, paradi-
csom, paprika, hagyma, krumpli, borsó, 
málna. Aztán eldózerolták az egészet, és 
akkor alakították ki a város szélén a kis-
kerteket, de ott már nem lehetett állato-
kat tartani. 1973-ban költöztünk a mosta-
ni lakásunkba a Mátyás király úton. Örül-
tünk neki, nem baj, hogy panel, az volt a 
lényeg, hogy legyen saját lakásunk. Min-
den évben csináltunk disznótort. Meg-
vettük a disznót, a hentes megperzselte, 
szétbontotta, felhoztuk ide, és itt a kony-
hában feldolgoztuk. Nagy, 30 literes fa-
zekam volt, mint amilyenek a konyhán is 
vannak, abban kisütöttük a tepertőt. Meg-
csináltuk a hurkát, kolbászt, a sonkát be-
sóztuk, és kitettük az erkélyre, mert télen 
csináltuk. Besóztuk, és minden nap for-
gattuk. Utána felfüstöltük Szögeden, mert 
már akkor megvolt az ottani kert, 1978-
ban vettük. Harminc gyümölcsfát ültet-
tünk, 400 négyszögölön. Ezt két éve saj-
nos el kellett adni, mert már nem bírtuk. 
Régen, amikor mentem a boltba, mindig 
mondtam, hogy itt ülnek az asszonyok 
a ház előtt a lócán, nem csinálnak sem-
mit, hogy lehet ezt kibírni. És most én is 
odakerültem. Mindig megszóltam fiata-
labb koromban az asszonyokat, most meg 
már én is ott ülök. Nagyon sok ismerős 
van, lejárunk sétálni, szeretünk beszélget-
ni. Minden nap lemegyünk. Találkozunk 
régi ismerősökkel és beszélgetünk. Már 
nem nagyon ismerünk meg senkit, csak 
hangról, mert nem látunk. Ha köszön va-
laki, mondom ki vagy, mondd meg, mert 
nem látok. Ez a kertészkedés, ez végig 
volt. Azért vagyunk még itt, mert negy-
ven évig mindig mentünk. Lehet, hogy ez 
hiányzik a mai fiataloknak is. Mert a mai 
házasságoknak több mint a fele válással 
végződik. Talán ez azért lehet, mert nincs 
türelmük egymáshoz, meg nem foglalják 
el magukat, csak egymást marják. Hogy 
miért így csinálod, meg miért úgy csiná-
lod. Én kint a kertben csináltam, amit én 
szerettem, ő meg csinálta, amit ő szere-
tett. Ő fát ültetett, én meg kapáltam. Azt 
csináltam, amit szerettem, ő is, és én en-
gedtem. Elfoglalta magát azzal, amit sze-
retett. Ez a lényeg. Értsék meg a fiatalok, 
hogy engedni kell a másikat azt csinálni, 
amit szeret. Hogy abban kiteljesedjen, és 
akkor nem marják egymást. A legfonto-
sabb pedig a humorérzék. Mindig elrö-
högünk mindent. Mindig a humoros ré-
szét kell nézni, nem azt, hogy miért így 
csináltad, vagy miért úgy csináltad, mert 
azzal már nem lesz jobb. Humorizálásba 
kell elvinni a problémát. Ez segített ennyi 
évet leélni együtt.

Surányi P. Balázs
SuranyiPBalazs@gmail.com

kronika@tiszatv.hu

Kazinczysok 
Sólyomkőváron

„A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tisz-
teletadásban egymást megelőzők, …Lélekben buzgók” /Róm 
12,10/
Városunk önkormányzata több éve jó kapcsolatot ápol az er-
délyi Szilágybagos önkormányzatával. Polgármester asszonyuk 
meghívására kapott lehetőséget az immár hetedik alkalommal 
megrendezett sólyomkővári református gyermektáborban való 
részvételre a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 4-5. 
osztályos öt diákja és kísérő pedagógusuk. Hazatérvén az aláb-
biakban számoltak be élményeikről.
„Képzeld el a tájat, ahol kristálytiszta kispatak csörgedezik, és 
a házat, hol álomra hajtod fejedet, fák veszik körül. Az erdő 
csöndjét ötvenkét gyermek énekszava töri meg, mellyel Isten ál-
dását kérik a július 1-től 5-ig tartó Bibliahétre. 
Sólyomkőváron jártunk, a Szilágybagosi Református Egyház-
község református gyermektáborában, ahol nagy szeretettel vár-
tak és fogadtak bennünket. A délelőttöket a Királyhágómellé-
ki Református Egyházkerület nyári gyermekmissziós program-
ja alapján megtartott bibliaismereti foglalkozásokon töltöttük, 
melynek címe: öltöztetŐ volt. József történetét jártuk végig. 
„Megvizsgáltuk a ruháin keresztül, hogy az öltöztetŐ milyen 
helyzetekben formálta, alakította őt, hogy a benne lévő tálen-
tum igazi értékké váljon.” Nagy Tibor Nagytiszteletű Úr irányí-
tásával minden nap megtanultunk egy aranymondást és egy éne-
ket, és a történet egy-egy szakaszának feldolgozása után kézmű-
ves foglalkozásra is adódott alkalom. A szabadidős tevékenysé-
gek folyamán sok-sok játék, mozgás, éneklés, vidámság szőt-
te át napjainkat. Az első délután ismerkedő játékait másnap a 
vizes vetélkedő vízibombái követték. Szerdán az ügyességi és 
gyorsasági feladatokkal tűzdelt sportvetélkedő, csütörtökön dél-
után pedig a kincskereső elrejtett titkai gazdagították napjain-
kat. Az estéket mesejáték, filmnézés, valamint két alkalommal 
tábortűz színesítette. Mindez jó lehetőséget adott arra, hogy ba-
rátokat szerezzünk, megismerhessük egymást, hogy felfedezzük 
egymásban azt, amitől a másik értékes, hogy a hét végére meg-
értsük, hogy nincs közöttünk határ.
Mit hoztunk haza a hátizsákunkban? Megtanultuk, hogy mi, te, 
csodálatos és különleges vagy! „Hiszen te annak az Istennek 
az alkotása vagy, Aki azokat a csodálatos narancssárga naple-
mentéket teremtette, Aki az apró fénylő csillagokat az égre tet-
te, és Aki a lenyűgöző tájat alkotta, amely eléd tárul, ha lenézel, 
a hegy tetejéről.”
Táborozóink nevében is köszönetet mondunk a szilágybagosiak 
vendégszeretetéért, a táborban megszervezett programokért, az 
együtt töltött vidám percekért.  Bráz György polgármester úrnak 
és Tiszaújváros önkormányzatának, hogy biztosította reformá-
tus diákjaink kiutazását. Isten áldja mindannyiukat!

Makkainé Chmara Marianna
                 igazgató

Az 5 diák 5 napot töltött a táborban. 

A hét végére megértették, hogy nincs köztük határ. 
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Margit néni és Laci bácsi 1959-ben. 
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Óriáskígyó a sétányon
Az Alapítvány Tiszaújváros 
Gyermekeinek Egészségéért 
2018-ban a TESCO „Ön dönt, 
mi segítünk” civil pályázatán 
a 2. helyen végzett helyi vi-
szonylatban. A pályázatban a 
korábban megépített Mezít-
lábas sétány mintegy tovább-
fejlesztéseként egy fából fara-
gott állatfigura kivitelezését 
szerettük volna megvalósíta-
ni. Az óriási, tölgyfából fara-
gott kígyó - mely 10,8 m hosz-
szúnak bizonyult - július 5-én 
került végleges helyére a Me-
zítlábas sétány területén.

A helyére igazítás nem kis munka volt, 
hiszen a súlya mintegy 800 kg, így a he-
lyi „erős- emberek” és önkéntesek segít-
ségét vettük igénybe, melyet ezúton is kö-
szönünk.
A kígyó az egészség szimbóluma is, de 
itt egy olyan eszközként jelenik meg, me-
lyet bárki kipróbálhat, akár mezítláb is 
végig lehet menni rajta, némi ügyesség-
gel. Gyerekeknek javasolt felnőtt jelenlé-
te, hiszen a kígyó nem csupán a földön 
fekszik, hanem fel is emelkedik onnan.
Köszönjük a TESCO Global Zrt, valamint 
az Effekteam támogatását a megvalósí-

táshoz, Tiszaújváros önkormányzatának 
és a Sport-Park Kft.-nek a helyszín biz-
tosítását. A kivitelezésben külön köszöne-
tet érdemel Juhász Zoltán  kisgyőri fafa-
ragó művész,  Zvolenszki István és csa-
pata az alap elkészítését vállalta el, és ter-
mészetesen köszönet jár a város önkénte-
seinek, akik reggel erejüket nem sajnál-
va tették a helyére a kígyónkat: Tiszaúj-

városi Sport Club Súlyemelő Szakosztá-
lyából: Réti János, Meszesán Imre, Tóth 
Ferenc; Mengyi Rajmund, Endrei Zsolt, 
Szabó Gyula és Németh Szabolcs - aki hi-
vatali ügy miatt nem lehetett fizikai való-
jában jelen - és a „civilek”: Losonczy Le-
vente és Borza Zoltán.

Dr. Pető Gabriella
az alapítvány elnöke

A Tisza TV műsora
Július 11. csütörtök

9:00 Héthatár: Teltházas nyár - Épül a szálloda - Tolvajok, 

vandálok - Triatlonrajt - Zabos Géza emléknap - Sodrás tá-

bor, horgász napközi - Egy csepp vér!  - Focistart - Sport

18:15 Hétről-Hétre: Fagylalt és filmsikerek: Porondon a Vla-

ducz testvérek - Tiszaújváros Warrior - Közelmúlt

9:45 Fogadóóra Bráz György polgármesterrel 

(A műsor a szerdai adás ismétlése)

21:30 Triatlon TV élő adás 

Július 13. szombat
21:30 Triatlon TV élő adás

 Július 14. vasárnap
21:30 Triatlon TV élő adás

                          

   Július 17. szerda
18:00 Gimnasztráda gála 

7. oldal2019. július 11. Egészség/Sport/Kultúra
Tiszaújvárosi Művelődési 

Központ és Könyvtár
TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Július 15. (hétfő) 19.00 óra
Csillaglesen - Ember a Holdon
Klubvezető: Szutor István amatőr csillagász

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Varázslatos helyek Magyarországon - kamarakiállítás
Látogatható: augusztus 30-ig
Július 16. (kedd) 10.00 óra
Rajzolj és alkoss velünk! - gyermekfoglalkozás
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Július 18. (csütörtök) 10.00 óra
Barkácsdélelőtt - gyermekfoglalkozás
Helyszín: a gyermekkönyvtár

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
Július 12. (péntek) 16.00 óra 
„Társas” délután
Játéklehetőség logikai és stratégiai társasjátékokkal, kártya-
játékokkal.
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
Július 16. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY - „VILLA SCE-
DERKYN” TÁJHÁZ
Augusztus 31-éig a Helytörténeti Gyűjtemény „Egy modern 
város született - életmódváltás a dél-borsodi térségben” című 
állandó kiállítása szombaton és vasárnap is látogatható 11-19 
óráig.
Helyszín: Tiszaújváros, Széchenyi út 37.

TÁJÉKOZTATÁS NYITVATARTÁS 
VÁLTOZÁSÁRÓL

Értesítjük Kedves Látogatóinkat, hogy  augusztus 31 -ig a 
Tiszaszederkényi Művelődési Ház és a Hamvas Béla Városi 

Könyvtár szombati napokon zárva tart.
A központi könyvtár (Tiszaújváros, Széchenyi út 37.)  

július 22 - augusztus 5-ig zárva tart. 
Nyitás: augusztus 6. (kedd) 10.00 óra. 

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!)
Szíves megértésüket köszönjük!

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár

Az óriáskígyó máris a gyerekek kedvence lett. 



Zöld növényi hulladék
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld 
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.) 
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 29. héten 2019. 
július 18-án (csütörtökön) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosz-
tották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is ki-
helyezhető az átadási pontokon.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz 
menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Tisza-

szederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött hul-
ladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) 

házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 
2019. július 11-én (csütörtökön) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
TóTh Sándor

kompenzációs listán mandátumot szer-
zett képviselő

2019. július 17-én (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi 
Járási Hivatal (49) 795-026

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

(49) 341-244. (49) 341-168

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-
ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-
mények bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

Zöld szám
A polgármesteri hivatal  tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van 
közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes.  

A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzí-
tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 

szükséges intézkedéseket. 

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ( 3580 Tiszaújvá-
ros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére esetmene-
dzser munkakör betöltésére, Család- és Gyermekjóléti Köz-
pontba.
Feladatai: 
- családgondozás 
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek keze-
lése 
- bővebben: 1997. évi XXXI. törvény, 15/1998. NM rendelet
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés 
Pályázati feltételek: 
- felsőfokú képesítés – 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet 
II. rész 1. Alapellátások – 1/a. Család- és gyermekjóléti köz-
pont - esetmenedzserre vonatkozó képesítési előírások valame-
lyike
- 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, bejegyzés-mentes erkölcsi bizonyít-
vány a Gyvt. 11/A. § (8) a)-d), e) pontjai alapján

- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt szemé-
lyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges ke-
zeléséhez
- 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. tör-
vény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, 
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaúj-
város, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltéte-
lekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező 
esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázat azonosító számát: 2197/2019., valamint a munkakör 
megnevezését: esetmenedzser. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályáza-
ti eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2019. július 22.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. július 29,.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intéz-
ményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályá-
zati felhívás az NKI honlapján 2197/2019. azonosító számon 
2019. július 04. napján jelent meg.

Esetmenedzser munkakör

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2019. július

JÚLIUS Helye Ideje Kinek a részére
11. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
15. hétfő Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők
17. szerda Központi Étterem 9.00- 12.00 Szociális étkezők
18. csütörtök Központi Étterem 10.00- 12.00 Szociális étkezők
22. hétfő Tiszaszederkény Idősek Klub 10.30- 12.00 Szociális étkezők
24. szerda Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

Központi Étterem 12.00 - 13.00 Alkalmazotti étkezés megrendelés
29. hétfő Tiszavirág Idősek Klubja 7.30  - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-

rendelés
31. szerda Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Erzsé-
bet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

 Irány a tenger!
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tisza-
újvárosi Polgárjogi Mozgalom és a Tiszaújvárosi Cigány 
Nagycsaládosok Szervezete tájékoztatja a horvátországi ten-
gerparti kirándulásra jelentkezőket, hogy az indulás ideje és 
helye: 2019. augusztus 2. (péntek) 21:00 óra, Tiszaújváros, 
Rákóczi út 81. sz. elől.

Farkas Sándor 
elnök

Üveghulladék begyűjtése
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaúj-
város családi házas övezeteiben (Kertváros, Tiszaszederkény, 
Tisza-part városrész) az üveghulladékok házhoz menő be-
gyűjtését a közszolgáltató 2019. július 15-én (hétfőn) vég-
zi el.
Az üveghulladék a gyűjtés napján 7 óráig bármilyen egyéb 
átlátszó hulladékgyűjtő zsákban is kihelyezhető. A gyűjtő-
zsákban 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

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
pályázatot hirdet

informatika - bármely szakos általános iskolai tanár
munkakör betöltésére.

Munkaviszony időtartama:
Határozatlan időre, 2019 szeptember 1-jétől, 3 hónap próba-
idő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Munkavégzés helye: 
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola, 3580 
Tiszaújváros, Rózsa út 12.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Informatika tantárgy oktatása.
Munkabér és juttatások:
A munkabér és egyéb juttatások megállapítására a nemze-
ti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) és a 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Vhr.) rendelkezései, va-
lamint a fenntartó Egri Főegyházmegye előírásai az irányadók.
Pályázati feltételek:
• 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 adata-
inak a pályázattal összefüggő kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2019. szeptember 1-jétől folyamatosan tölthető 
be.
A pályázat benyújtásának határideje:
Folyamatos.
A pályázat benyújtásának módja:
• személyesen, vagy postai úton Gál Benjáminné intézményve-
zető 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.

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
pályázatot hirdet 1 fő takarító munkakör betöltésére 

• Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony 
• A munkavégzés helye: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 
• A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázathoz benyújtandó mellékletek:
• részletes szakmai önéletrajz
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bí-
ráló bizottság minden tagja megismerheti

Egyéb információk:
• Illetmény: a KJT szerint
• Jelentkezési határidő: 2019. július 22.
• Az állás elbírálás után azonnal betölthető
• A jelentkezés benyújtása: postai úton az alábbi címre:
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 
• Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító szá-
mát: 50114-6/2019, valamint a munkakör megnevezését: „ta-
karító”

Nagyné Kántor Judit
       főigazgató 

8. oldal 2019. július 11.Közlemények
Tisza úti vásár

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár kö-
vetkező időpontja 2019. július 12. (péntek)
  Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
    üzemeltető



Óvodatitkár munkakör
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő óvodatitkár munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozott idejű, 2019. 09. 02- 2021. 12. 31.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Az intézménnyel kapcsolatos adminisztrációs és ügyviteli teendők ellátása.
• KIR felület kezelése.
• Gyermekekkel kapcsolatos ügyek kezelése.
• Nevelő-oktató munka segítése.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv., rendelkezései, valamint a(z) végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormány-
rendelet az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium.
• Szakmai tapasztalat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások).
• Gyakorlott szintű levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook).
• Felhasználói szintű internetes alkalmazások.
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogá-
val rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Egészségügyi alkalmasság.
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 02. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 29.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. cím-
re. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (264-3/2019.), valamint a munka-
kör megnevezését: 1 fő óvodatitkár.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Bejegyzés mentes, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) 
bekezdéseinek megfelelően.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szükséges kezeléséhez. (A nyilatkozat letölthető az óvoda honlapjáról)
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a szivarvany@tujvaros.hu e-mail címen lehet.

Micskiné Bodó Erzsébet
        óvodavezető

Családsegítő munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hir-
det 1 fő részére határozatlan időre, családsegítő munkakör betöltésére, Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálatnál.
Feladatai: 
- családgondozás
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek kezelése 
- nbővebben: 1993. évi III. törvény, 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- felsőfokú képesítés - 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész 1. Család- és gyermekjó-
léti szolgálat családsegítőre vonatkozó képesítést igazoló oklevél másolat 
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekez-
déseinek megfelelően
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba Poropatich Péter intézményvezető-
höz kell eljuttatni, Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben 
felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2198/2019., valamint a munkakör megne-
vezését: családsegítő. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyil-
váníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. július 22.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. július 29.
Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.  
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es 
telefonszámon lehet. Az intézmény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás a 
NKI honlapján 2198/2019. azonosító számon 2019. július 05. napján jelenik meg.

Óvodapedagógus munkakör
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozott idejű, 2019. 09. 02- 2021. 12. 31.
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 Pedagó-
giai 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 jogá-
val rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Egészségügyi alkalmasság.
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 02. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 29.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. cím-
re. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (264/2019.), valamint a munka-
kör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másola-ok.
• Bejegyzésmentes, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) 
bekezdéseinek megfelelően.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szükséges kezeléséhez. (A nyilatkozat letölthető az óvoda honlapjáról)
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a szivarvany@tujvaros.hu e-mail címen lehet.

Micskiné Bodó Erzsébet
   óvodavezető

Pedagógiai asszisztens
 munkakör

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű, 2019. 09. 02-től.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• A pedagógiai munka segítése.
• A gondjára bízott gyermekek testi épségének megőrzése.
• A gyermekek fejlesztésében való közreműködés az óvodapedagógus iránymutatásai szerint.
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:
• Középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisztensi szakképesítés.
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogá-
val rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés, gyógypedagógiai asszisztensi szakképesítés.
• Pedagógiai végzettség, vagy annak megszerzésére irányuló tanulmányok folytatása.
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 02. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 29.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. cím-
re. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (264-2/2019.), valamint a munka-
kör megnevezését: 1 fő pedagógiai asszisztens.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Bejegyzésmentes, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) 
bekezdéseinek megfelelően.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szükséges kezeléséhez. (A nyilatkozat letölthető az óvoda honlapjáról)
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a szivarvany@tujvaros.hu e-mail címen lehet.
       Micskiné Bodó Erzsébet
                óvodavezető

9. oldal2019. július 11. Állás



Eötvös cirkusz 2019 
 Új szuperprodukció!! 

„Egyszerűen Nagyszerű!” gálaműsor.
Eötvös cirkusz - a manézs örök csodája minden nemzedéknek!         

TISZAÚJVÁROS  A TESCO mellett júl. 18-tól júl. 21-ig 
Az Eötvös cirkusz 99. évadára nincs megfelelőbb jelző, mint az, hogy Egyszerűen Nagyszerű! 
Ez egyben idei műsorunk címe is, hisz előadásunk a maga egyszerűségében páratlanul nagyszerű.
Idén először nyúlunk vissza a gyökereinkhez, amikor bemutatjuk családunk történetét,  ami-
ben báró ősünk meghódítja a cirkuszos műlovarnő szívét egy szívmelengető produkció kereté-
ben. Közkívánatra az Eötvös család legifjabb tagjai ismét bemutatják nagyon cuki produkció-
jukat. A tradicionális cirkuszok szerelmesei megszokhatták, hogy egzotikus állatokat láthatnak 
nálunk. Most sem lesz ez másképp:  indiai elefántok, lovak és háztáji állatok mutatják be felejt-
hetetlen élményt nyújtó produkciójukat. Az újcirkusz is képviselteti magát,  jelen lesz Mr. Lugo 
a lézerember, a világ legjobb lézerprodukciójával. Egyedülálló LedShow! Hihetetlen látvány! 
Zsonglőrök, akrobaták, lábzsonglőrök, lovas akrobaták és légtornászok mutatják be NAGY-
SZERŰ műsorszámaikat. A humorról Mr. Lorenz világhírű olasz bohócunk gondoskodik.
Idén se hagyják ki az Eötvös cirkuszt! Garantáltan nem fognak csalódni! Mert minket a név kötelez!
Egy név. Egy garancia. Magyarország legrégebbi és legnagyszerűbb utazó cirkusza!

ELŐADÁSOK: 
  csütörtök 19.00  órakor
  péntek  19.00 órakor
  szombat  19.00 órakor 
  vasárnap  16.00  órakor   
SZENZÁCIÓS CSALÁDI KEDVEZMÉNYEK!  Csütörtökön: a belépő csak 1.500-Ft  a C 
Szektorba. Pénteken: a belépő árából 1.000-Ft kedvezmény a B Szektorba. A többi napokon 
500-Ft kedvezmény a jegyek árából, kivéve a VIP páholy.  Az akció a szórólap felmutatása mel-
lett vehető igénybe a készlet erejéig!

infóvonal: 06/70 402 0325, 
www.eotvoscirkusz.hu,       

Facebook: Cirkusz Eötvös
Cirkuszpénztár nyitva: 14-19 óráig                                          

Keressen minket a FACEBOOKON, ismerje meg a művészek mindennapjait. 
Betekintést nyerhet a kulisszák mögé, tudja meg a legfrissebb híreket a 40 fős társulat életéről! 
Legyen tagja Ön is rajongótáborunknak! 

 Szünidei 
gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Kép-
viselők figyelmét, hogy az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünet-
ben, 2019. június 15-tól 2019. szeptember 1-ig valamennyi, azaz 54 
munkanapon keresztül a Központi Étteremben (Tiszaújváros, Ka-
zinczy út 3.), Tiszaszederkény városrészben élők esetében az Esély 
Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe, 
helyben történő elfogyasztással. A szünidei gyermekétkeztetés for-
manyomtatványon igényelhető és a  nyári szünet időtartama alatt fo-
lyamatosan benyújtható. A szünidei gyermekétkeztetés igénybevéte-
léhez szükséges nyilatkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadá-
si időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügye-
leti, Szociális és Sport Osztályán (I. em. 114. iroda), valamint pos-
tai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges. Ha a Szü-
lő/Törvényes Képviselő a gyermek számára a szünidei gyermekétke-
zetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni 
és benyújtani!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2019. július 12-én (pénteken) 1.150 kg pontyot telepít az alábbiak szerint:
Csécsi tó:     550 kg
Örösi tó.:    300 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelítését akkor:
Kürti tó:     300 kg - ha nem, akkor ezt a mennyiséget is az Erdészeti és Csécsi tóba telepítjük.
A változtatás jogát fenntartjuk. Horgászni 2019. július 13-án (szombaton) reggel 05.00 órától lehet.
HORGÁSZOK FIGYELEM ! Az Örösi és a Tolnai tavon július 01. és augusztus 31. között etetési tilalom van! Mindenféle etetőanyag vízbe do-
bálása, valamint etetőkosár használata TILOS!

Serfőző Gergely horgászmester  
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Labdarúgás

Ismerkednek, erősödnek a felkészülés elején

Július elsején megkezdte fel-
készülését a következő baj-
noki szezonra a Termálfürdő 
FC Tiszaújváros. Az elmúlt 
hétvégén lejátszották az első 
edzőmeccsüket is a DVTK II. 
ellen, ami tiszaújvárosi győ-
zelemmel zárult. 

TFC Tiszaújváros - DVTK II. 
2-0 (0-0)

Tiszaújváros, 50 néző
TFCT: Tóth Cs. (Herceg), Bokros (Hor-
váth), Lippai, Tóth M. (Dajka), Pap, Bu-
rics, Csicsek, Molnár (Tóth S.), Hussein, 
Orosz (Kovács), Bene (Nagy D.)
Gól: Pap, Nagy D.
A felkészüléskor az egyik szokásos el-
lenfél a DVTK II. fiatal, gyors, lendü-
letes csapata. Ellenük lépett pályára a 
2019/2020-as szezon nemrég összeállt ti-
szaújvárosi csapata. Sérülés miatt Fodor 
és Bussy nem játszhatott, a három érke-
zőből (Tóth Máté, Terdik Zsolt, Bene At-
tila) viszont ketten már be is mutatkoz-
tak. Az első félidő kiegyenlítettebb játé-
kot hozott, csapatunk többször a védelem 
mögé tudott kerülni, de az adandó lehető-
ségek ekkor még kimaradtak. A második 
játékrészre az ellenfél sort cserélt, a játék 
picit lelassult és Pap szép gólját követően 
Nagy Dávid is a kapuba talált, így megér-
demelt győzelmet aratott a Tiszaújváros. 
Sokan várták már ezt a napot, a füves pá-
lya körül az árnyékos helyeket már el is fog-
lalták a szurkolók. Többen egyébként a hét 
közbeni edzéseken is ott voltak már, s fi-
gyelték az újakat és persze a régieket is. Há-
rom kedves idős úr is helyet foglalt az egyik 
padon, s figyelték, elemezték a látottakat. 
- Ilyenkor még elég kezdetleges a játék 
- mondta Joó Ferenc -, a játékosok még 
nem igazán ismerik egymást, még keresi 
a helyét a csapat. Én 1968. május másodi-
kától élek a városban, én még láttam To-
tyáékat játszani, hát azóta járok ki a mecs-
csekre - mondta a törzsszurkoló. 

- A csapat most azt mutatja, amit egész 
héten gyakoroltunk - mondta Gerliczki 
Máté vezetőedző -, végül is egy hét mun-
ka van még csak mögöttünk, ez azért nem 
olyan sok idő ahhoz, hogy itt most min-
den szuper legyen, főleg az erőnlétben. 
De az, amit ma szerettem volna látni a vé-
dekezésben, egy olyan újítás, ami mini-
mális ugyan, de azt fogja eredményezni, 
hogy kevesebb gólt kapunk majd a baj-
nokságban, az működik. 
- Vannak távozók és érkezők is. Az átlagé-
letkor pedig 25 évre csökkent. 
- Öten távoztak és hárman érkeztek, kö-
zülük Bene Attila és Tóth Márk most ját-
szott, Terdik Zsolt pedig hétfőn kapcso-
lódik be a munkába. Az elmúlt bajnok-
ságban hetedikek lettünk, nem szeret-
nénk hátrébb szorulni, inkább előrefele 
nézelődünk. A fiatalítás pedig természete-
sen szándékos volt, szerettünk volna fiatal 
játékosokat igazolni ez meg is valósult, 
de azért fel kell kötnünk a gatyánkat, hi-
szen a többi csapat is több jó játékost iga-
zolt, így ez egy kiegyensúlyozott bajnok-
ság lesz. Egy év múlva aztán eldől, hogy 
mennyire voltak reálisak a célkitűzéseink 
- mondta a vezetőedző. 

- A három érkező játékost posztokra iga-
zoltuk - mondta Lukács Flórián, elnök-
ségi tag - kifejezetten egy középső vé-
dőt kerestünk, valamint egy jobbszélső 
és balszélső támadót. Abban gondolkod-
tunk, hogy mindenképpen több poszton 
bevethető játékosokat igazoljuk, az egyi-
kük centerként, baloldalon és jobboldalon 
is bevethető, reméljük, hogy mindannyi-
an be fogják váltani a hozzájuk fűzött re-
ményeket. 
Az újoncok egyike, Bene Attila nem is 
igazán újonc, hiszen 15 éves koráig Ti-
szaújváros utánpótlásában nevelkedett, 
majd a Ferencvároshoz került, onnan az 
NB II-es Mosonmagyaróvárra igazolt, 
megjárta Győrt, Kazincbarcikát és Putno-
kot is, most, 16 év után tért haza. 
- Jó érzés visszatérni a nevelőegyesüle-
tembe - mondta Attila -, 6-7 éven át ne-
velkedtem itt. Könnyű volt a beilleszke-
dés, a vezetőség, a szakmai stáb és a csa-
pat is örömmel fogadott. Olyan, mintha 
tényleg hazatértem volna, nagyszerű ez 
a komplexum, jó érzés, hogy ide jöhetek 
edzeni és minden adott a nyugodt felké-
szüléshez. Hálás vagyok a klubnak, hogy 
rám gondoltak, hogy engem szeretnének 
a csapatban tudni.
- Már 15 évesen így képzelted el a pálya-
futásodat? 
- A gimnázium után döntöttem el. Sze-
rintem akkor van egy vízválasztó a fi-
atalokban, hogy akkor most komolyab-
ban foglalkozzanak-e a labdarúgással, 
elmennek NB I-be, II-be játszani. Én 
olyan szerencsés voltam, hogy a Fe-
rencváros után felkértek NB II-be Mo-
sonmagyaróvárra, akkor még 19 éves 
sem voltam, és akkor döntöttem úgy, 
hogy a futballt fogom választani. Fel-
vettek ugyan Egerbe főiskolára, de Mo-
sonmagyaróvárról nehéz lett volna be-
járni, így a focit választottam, de egy 
cseppet sem bántam meg. 

Fodor Petra

A képviselő-testület legutóbbi ülésén fogadta el a 2018. 
évi diáksport-támogatás felhasználásáról szóló beszá-
molót.

A tiszaújvárosi diáksport 2018. évi támogatására 11.373.000 Ft-
ot biztosított a képviselő-testület, amelyből az állami, illetve az 
egyházi fenntartású köznevelési intézményekhez kötődően mű-
ködő diáksport egyesületeket, valamint az önkormányzat által 
fenntartott Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában, illetve 
a Tiszaújvárosi Református Óvodában végzett egészséges élet-
módra nevelést támogatta. A rendelkezésre álló keret felosztásá-
ról - az érintett köznevelési intézmények tanulólétszámának, va-
lamint az előző évi támogatás figyelembevételével - átruházott 
hatáskörben az alábbiak szerint döntött a polgármester, melyről 
tájékoztatta a képviselő-testületet: 
A diáksport 2018. évi támogatása
Támogatott neve                              Támogatás összege (Ft)
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda       415.200
Tiszaújvárosi Református Óvoda          49.000
Tiszaújvárosi DSE       4.682.800
Tiszaújvárosi Református Diáksport Egyesület 1.727.300
TISZI Diáksport Egyesület      1.425.400
Tiszaújvárosi GIMI Diáksport Egyesület     2.626.800
Tartalék            446.500
Összesen:      11.373.000
A 2018. évi támogatást az ügyesség, a mozgáskoordináció és az 
alapvető fizikai képesség életkornak megfelelő fejlesztését szol-
gáló mozgásos játéktevékenységre épülő programok megvaló-
sítására használhatták fel az óvodák. A diáksport egyesületek - 
összhangban a város 2009-2020 közötti sportfejlesztési koncep-
ciójával, illetve az önkormányzat sportról szóló rendeletével - a 
szabadidőben, tanórán kívüli foglalkozásokon és a nevelési-ok-
tatási intézményekben működő sportegyesületi keretek között 
végzett rendszeres, szervezett testedzésére, sportolásra, továb-
bá a diákolimpiai és egyéb versenyek megrendezéséhez, azokon 
való részvételéhez használhatták fel a támogatást, illetve az ösz-
szeg maximum 10%-áig működési kiadásaik fedezetére is for-
díthatták.
 A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2018-ban az önkor-
mányzati forrást - az egyes óvodai épületek között létszámará-
nyosan felosztva - mozgásfejlesztő eszközök (tanulóbiciklik, 
tornakígyó, ugrálózsákok, aktivizáló karikák, terápiás mókus-
kerék, labdák, függőszékek, akupresszúrás szőnyeg) vásárlásá-
ra fordította. 
A Tiszaújvárosi Református Óvoda a 2018. évi támogatás össze-
géből mozgásfejlesztő játékokat, nevezetesen labdákat, rollere-
ket, teniszütőket vásárolt.
A Tiszaújvárosi DSE a támogatást a sportszolgáltatást nyújtók 
megbízási díjai, járulékai, igénybevett szolgáltatások (sportszol-
gáltatás, személyszállítás) kifizetésére, verseny díjazásához fel-
használt érmek, serlegek, sportöltözet vásárlására használta fel. 
A működési célra felhasználható összeget a gazdaságvezető bé-
rére, bérének járulékaira, valamint festékpatron beszerzésére 
fordították.
A Tiszaújvárosi Református Diáksport Egyesület az önkor-
mányzati támogatás összegét a tanórán kívüli sportfoglalkozá-
sok és sportcsoportok vezetőinek megbízási díjainak és járulé-
kainak kifizetésére, személyszállításra, illetve sportszolgáltatá-
sok igénybevételének finanszírozására használta fel. 
A TISZI Diáksport Egyesület a támogatást a diákok szabadidő-
ben végzett rendszeres, szervezett testedzését, sportolását biz-
tosító foglalkozásokat tartó testnevelők, edzők megbízási díja-
inak, sportszolgáltatás keretében végzett tevékenység költségé-
nek kiegyenlítésére, továbbá uszoda bérleti díjra, sporteszközök 
beszerzésére fordította. A működési célra felhasználható összeg 
terhére könyvelési díjat, bankköltséget számoltak el.
A Tiszaújvárosi GIMI Diáksport Egyesület az összeget meg-
bízási díjakra, sportszolgáltatási költségek, egyéb szolgáltatási 
költségek kiegyenlítésére, sporteszközök beszerzésére használ-
ta fel. A működési célra felhasználható összegből könyvelési dí-
jat, bankköltséget számoltak el.
A fennmaradó 446.500 Ft terhére nem érkezett igény az egyesü-
letektől, ezért a tartalékot nem használták fel. 

Diáksport

Elszámoltatott 
egyesületek
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Gerliczki Máté: Fel kell kötnünk a gatyánkat, hiszen a többi csapat is több jó játékost igazolt. 

Törzsszurkolók az edzőmeccsen. A kép előterében Joó Ferenc. 

Bene Attila akcióban. 
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Szeretettel köszöntöm és üdvözlöm Önöket a 2019 ITU Tri-
atlon Világkupán Tiszaújvárosban!
Mint mindig, az idén is nagyon boldoggá tesz minket, hogy visz-
szatérhetünk Tiszaújvárosba a 23-ik, egyben legrégebben a ver-
senynaptárban lévő Világkupára, melyet mindig nagy várakozás 
előz meg.
A tiszaújvárosi esemény a sport és a kultúra igazi fesztiválja, 
melynek barátságos légköre már jóideje mélyen beleivódott a tri-
atlonisták nagy családjába.

Az elmúlt több mint két évtizedben min-
dig visszajártunk ebbe a csodálatos vá-
rosba, ami a hangulata miatt a verseny-
zők és a szurkolók számára az egyik leg-
kedveltebb állomása a sorozatnak.
Tiszaújváros egy igazi triatlonváros, a 
szépsége kiváló hátteret biztosít az egy 
héten át tartó versenyeknek és az elő-
döntőkből és döntőkből álló két napos 
elit küzdelmeknek, melyek utánozhatat-

lan nehézségekkel és elismerésekkel halmozzák el a versenyzőket.
Mindezek mellett a versenyek korhatártól függetlenül elérhetőek 
és élvezhetők bárki számára. Eme lehetőségek mindenki számára 
történő megteremtése jelentik az alapot a sportág bővüléséhez és 
a családias légkör megtartásához.
A tavalyi évben, míg a nők mezőnyében a britt Sophie Coldwell 
győzelmének örülhettünk, addig a férfiak versenyét sajnos az idő-
járás miatt félbe kellett szakítani. Bízunk benne, hogy az idén ők 
is a szokásos nyári napsütésben versenyezhetnek és az ezúttal 
rendkívül erős mezőnyben győztest avathatunk.
Szeretném megköszönni a Magyar Triatlon Szövetségnek, a szer-
vezőbizottságnak, támogatóinknak, önkénteseinknek és magának 
Tiszaújvárosnak, hogy segítik megvalósítani ezt az eseményt!
Remélem, mindenki jól fogja érezni magát ebben a csodálatos vá-
rosban az ITU Triatlon Világkupa alkalmából.
Üdvözlettel,

Marisol Casado
Nemzetközi Triatlon Szövetség elnöke

Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja

Kedves Barátaim, 
Örömmel látom, hogy az európai ju-
niorversenyzők továbbra is lehetősé-
get kapnak arra, hogy versenyezzenek 
a világ egyik leghíresebb és legismer-
tebb triatlonos helyszínén, hiszen az 
ETU Triatlon Junior Európa-kupa is-
mét megrendezésre kerül a világkupa 
mellett.
A „Tiszy” versenynek - ahogy ezt 
mindenki ismeri - a Márkus család 

fektette le az alapjait, ahol a versenyeink a triatlon sportfeszti-
vál fontos részét képezik. Biztosak lehetünk abban, hogy kivá-
ló minőségű rendezés, és a sportolók számára izgalmas verse-
nyek várhatóak.
Amikor a magyar triatlonra gondolnak, akkor automatikusan 
egy hely, egy szó, egy ötlet ugrik be. Ez Tiszaújváros, amely so-
kaknak a triatlont jelenti magyarul.
Az „elődöntő - döntő” formátum bizonyítottan sikeres lett, és 
remélem, hogy ezt a versenyformát a jövőben is beépíthetjük a 
versenynaptárunkba. Tiszaújváros öröksége nemcsak Magyar-
országé, hanem az egész triatlon közösségé is.
Előre köszönöm az elszánt rendezők munkáját, és a legjobba-
kat kívánom a versenyzőknek, edzőknek, versenybíróknak, ön-
kénteseknek és szurkolóknak, akik így, mindannyian együtt te-
szik ismét felejthetetlen eseménnyé ezt a sorozatot.

Renato Bertrandi
Az Európai Triatlon Szövetség elnöke

Tisztelt Sportolók, Sportvezetők!
Kedves Tiszaújvárosiak és Vendégek!
A Nemzeti Sportváros, Tiszaújváros - vagy ahogy méltán neve-
zik - Triatlonújváros és a magam nevében köszöntöm a verseny-
zőket, az edzőket és a sportvezetőket, a hazai és külföldi vendé-
geket, és a helyieket.
Településünk immáron huszonharmadik éve fogadja megszakí-
tás nélkül világkupa futamon a triatlonsport élvonalába tartozó
sportolókat, és huszonegyedik éve rendezzük meg a Triatlon 
Nagyhetet. Hogy ez megvalósulhat, ahhoz kellett városunk ön-
kormányzatának jelentős támogatása, és kellett a további támo-
gatók összefogása, melyért ezúton is köszönetemet fejezem ki.
Külön köszönet illeti a MOL Nyrt.-t és a MOL Petrolkémia Zrt.-t 
a korábbi éveknél is nagyvonalúbb támogatásért.
Tömegsport rendezvények, kulturális, szórakoztató, gasztronó-
miai programok követik egymást idén is - ezúttal öt napon át.
Az idei, megújuló eseménysorozat a korábbiaknál rövidebb ideig 
tart, de így is bőségesen kínál kiváló sportolási, szurkolási
és kikapcsolódási lehetőséget az érdeklődők számára. Ezt a tar-
talmas, több újdonságot is felvonultató öt napot koronázza majd 
meg a világkupa újabb futama. Ünnepelni fog a város, a triatlon-

világ, a kis- és nagy közösségeket építő 
sport ünnepét üljük majd.
Tiszaújváros - Érezd magad otthon! Ez 
településünk jelmondata, mely egya-
ránt vonatkozik a hozzánk érkező ven-
dégekre és az itt élőkre. Több mint két 
évtized után bátran kijelenthetjük, hogy 
a triatlon, a versenyzők, a szurkolók, a 
sportbarátok is otthon érzik magukat a 
nagyhét, a versenyek alatt Tiszaújváros-
ban. Ahogy eddig mindig, most is bí-
zom a megújuló nagyhét és a világkupa sikerében. Bízom, mert a 
versenyzők és a szervezők felkészültek. Bízom, mert a tiszaújvá-
rosiak szeretik és művelik a sportot, a kultúrát, a közösségi létet. 
Bízom, mert a város lakossága számtalanszor bizonyította, hogy 
jó házigazdája és aktív résztvevője az eseménynek.
A versenyzőknek sikeres szereplést, a közönségnek sok-sok moz-
gást, élményekkel teli jó szórakozást kívánok!

Bráz György
Tiszaújváros polgármestere

a szervezőbizottság társelnöke

A 23. ITU Triatlon Világkupa mintegy 150 tagú mezőnyében ott lesz 
a rendező Tiszaújvárosi Triatlon Klub három fiatal sportolója is, akik 
nagyon számítanak a legendás hazai szurkolótáborra, melynek segít-
ségével, a sikerrel megvívott szombati előfutamok után, szeretnének 
részesei lenni - ott jól szerepelni - a vasárnapi finálénak is.
A nagy erőpróba előtt arra kértük a mieinket, mondják el, milyen 
érzésekkel, tervekkel várják a hétvégi „fellépést”:

Gyors és kemény verseny lesz

Putnóczki Dorka: - Na-
gyon izgatott vagyok a 
verseny miatt, mivel első 
felnőtt világkupám lesz. 
Jó tapasztalataim vannak 
az előző évekből a junior 
Európa-kupákról és imá-
dok itthon versenyezni. 
Nagy élmény a sok isme-
rős arc, barátok előtt csa-
tázni, szerintem sok más 
mellett épp ezért szeretik a 
külföldiek is ezt a versenyt 
annyira. Nem sok helyen 
van még egy olyan nagy 

szurkolótábor , mint Tiszaújvárosban. Az biztos, hogy a magya-
rokat kellőképpen motiválja a tömeg. A szezonom eleje nem si-
került a legerősebben, de szerintem jó úton haladok a felkészülés-
ben. Voltam magaslaton három hetet a csapattal és a legutóbbi ver-
senyemet, a felnőtt sprint távú magyar bajnokságot  két hete sike-
rült megnyernem. Úgy érzem hogy, megtettem, amit tudtam a leg-
jobb formámért, úgyhogy jó érzéssel fogok rajthoz állni szomba-
ton. Őszintén szólva én már annak is örülni fogok, ha sikerül be-
jutnom a vasárnapi döntőbe. Mivel még nem indultam ilyen erős 
mezőnyben, ezért nem is tudom nagyon mire számíthatok  újonc-
ként,  felnőtt ellenfeleim között. Nekem az lenne a legideálisabb 
helyzet, ha egy kisebb elmenés összejönne az úszáson és a kerékpá-
rozáson, amihez én is tudnék csatlakozni. Bármilyen helyzet lesz, 
igazából végig menni kell, aztán meglátjuk, hogy az mire lesz elég, 
mit ér ebben az erős kategóriában?  Az biztos, hogy szombaton és 
vasárnap is gyors és kemény verseny lesz, ahogy a mezőny is az.   

Igazán jó kondiban várjuk a versenyt

Lehmann Csongor:- A két 
héttel ezelőtti országos baj-
nokságon megbizonyosod-
hattunk róla, hogy jól sike-
rült az elmúlt hónapokban 
a felkészülés, hiszen Bencé-
vel 1. és 2. helyen zártunk, 
nagyon magabiztos ver-
senyzéssel. Én úgy gondo-
lom, hogy igazán jó kondi-
ban vagyunk a hétvégi nagy 
futam előtt. Mint általában, 
idén is erős mezőny jött 
össze a világkupára. Mind a 
három számnak vannak na-
gyágyúi a versenyzők között, ami sokféle forgatókönyvet eredményez-
het a verseny során, de megpróbálunk minden eshetőségre felkészül-
ni. Az első megoldandó feladat a szombati elődöntő, az abból való to-
vábbjutás a vasárnapi fináléra. A “testvér kártyát” sajnos szombaton 
nem tudjuk bevetni, mert külön előfutamban indulunk Bencével, de 
bízom benne, hogy vasárnap már tudjuk egymást segíteni! Mindig na-
gyon nagy pluszt ad, ha a hazai közönség előtt versenyezhetünk, fő-
leg, hogy azon a helyen csaphatunk össze sporttársainkkal, ahol sok 
évvel ezelőtt még kis triatlonosként a nagyobbak versenyét nézhet-
tük ámulva.

Sokat jelent, hogy testvérekként versenyezhetünk

Lehmann Bence:- A felkészülés remekül sikerült, nemrég értünk 
haza a belmekeni magaslati táborunkból, ahol komoly munkát tud-
tunk végezni és eddig jónak tűnik a forma, mind az itthoni edzé-
sek, valamint a két héttel ezelőtti országos bajnokságon való sze-
replés is bizakodásra adhat okot, de „Tiszyben” mindennek jól kell 
összejönnie... Az elmúlt évekhez hasonlóan jó mezőny verődött 
össze, sok fiatallal, ami miatt gyors és agresszív versenyre számít-
hatunk. Én több forgatókönyvet is el tudok képzelni a hétvégé-

re, mind a szombati elő-
döntőkre, mind a vasárna-
pi döntőre is. Szombaton 
jó lenne egy kisebb cso-
port tagjaként meglépni a 
mezőnytől, így egy bizton-
sági futással lehetne kva-
lifikálni a döntőre. A dön-
tőben akár egy úszás utá-
ni szökést is elképzelhető-
nek tartok, amiben min-
denképp jó lenne ott lenni, 
de akár egy gyors futóver-
seny is kialakulhat egyet-
len 32 fős bolyból. Ne-
héz pontosan megjósolni mi is fog történni. Mindenképpen nagy 
előny, hogy mi ketten vagyunk az öcsémmel, akár egy kis csapat. 
Ezt mindenféleképpen előnyként tudjuk használni, ahogy a többi 
versenyen is, akár kerékpáron, ahol figyelünk egymásra, együtt he-
lyezkedünk, valamint futáson is, hiszen együtt edzünk nap, mint 
nap, így jól ismerjük egymás képességeit és azt, hogyan tudunk jól 
működni, akár váltogatni, fárasztani az ellenfeleket. A hazai közön-
ség szurkolása biztos rengeteget fog számítani, és biztosan idén is 
libabőröző háttal fogunk futni a célegyenesben. Nagyon sokat je-
lent hogy testvérekként versenyezhetünk, így kicsit egymásért is 
tudunk menni. Az meg csak hab a tortán, hogy a saját városunk-
ban tehetjük mindezt!

Számítanak a hazai közönség segítségére

Kedves Sportbarátaim!
Tisztelt Triatloncsalád!
Alig több mint egy hét, és elindul az 
egyéves visszaszámlálás a tokiói olim-
pia rajtjáig. A finisre fordulunk. Ahogy 
a magyar sport egésze, úgy a Magyar 
Olimpiai Bizottság, és mint az olimpi-
ai család meghatározó tagjai: Ti, a tri-
atloncsalád is.
2017, majd ’18 nyarán örömmel vállal-
tam el a tiszaújvárosi triatlon nagyhét 
és benne a világkupa fővédnökségét. Egy fiatal, ám népszerű 
olimpiai sportág jól szervezett, évtizedes hagyományokkal bíró, 
világviszonylatban is elismert eseményéhez kapcsolódhattam.
Egy olyan rendezvényhez, ami Márkus Gábor örökségeként in-
novációival, népszerűségével, tradícióival, országimázs-építő
jelentőségével, sport és kulturális értékeivel is a világ triatlons-
portjának egyik kulcsfontosságú versenyévé nőtte ki magát a 
több mint húsz esztendő alatt. Megtiszteltetés ez számomra 
idén is.
A triatlon nagyhét programjain százak, sőt ezrek vesznek részt 
valamilyen formában, legyen az élsportoló, utánpótláskorú fi-
atal, a sportággal épphogy ismerkedő kisgyermek, vagy akár 
szurkoló. De nekünk, a Magyar Olimpiai Bizottságnak most 
a 2020-as olimpia jelenti a fókuszt. Ennek jegyében azon dol-
gozunk, hogy lehetőségeinkhez mérten mindent megadjunk az 
eredményes felkészüléshez, az olimpiai kvalifikáció, majd rész-
vétel sikerességéhez.
Triatlonban is élesedik a helyzet. A kerettagok alkalomról-alka-
lomra megmérkőznek nem csak a helyezésekért, hanem az azo-
kért járó pontokért. Egyik ilyen állomás a tiszaújvárosi világ-
kupa, ahol hazai pályán, magyar közönség előtt bizonyíthatnak 
legjobbjaink.
Bízunk benne, hogy Rióhoz hasonlóan Tokióba is teljes csapat-
tal utazhat a sportág.
Jó időt, sikeres rendezést, eredményes versenyzést és forró han-
gulatú szurkolást kívánok!

Kulcsár Krisztián
a MOB elnöke
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R a j t -
szám Név Ország

1 Eli Hemming USA
2 Stefan Zachäus LUX
3 Erwin Vanderplancke BEL
4 Andrea Salvisberg SUI
5 Alexis Lepage CAN
6 Ilya Prasolov RUS
7 Adrien Briffod SUI
8 Marcel Walkington AUS
9 Ignacio Gonzalez Garcia ESP
10 Morgan Davies GBR
11 Ran Sagiv ISR
12 Gregory Barnaby ITA
14 Miguel Arraiolos POR
15 Gaspar Riveros CHI
16 Tsz To Wong HKG
17 Bence Lehmann HUN
18  Kacper Stepniak POL
19 Nicholas Free AUS
20 Aurelien Raphael FRA
21 Ricardo Batista POR
22 Henry Räppo EST
23 Tomas Zikmund CZE
24  Grigory Antipov RUS
25 Tamás Papp HUN
26 Aurél Sinkó-Uribe HUN
27 David Martin ITU
31 Dmitry Polyanskiy RUS
32 Márk Dévay HUN
33 Constantine Doherty IRL
34 Felipe Barraza CHI
35 Matthew Roberts AUS
36 Tamás Tóth HUN
37 Gabriel Sandör SWE
38 Gianluca Pozzatti ITA
39 Kurt Wesley AUS
40 Genis Grau ESP
41 Bob Haller LUX
42 Alexandre Nobre POR
43 Noah Servais BEL
44 Csongor Lehmann HUN
45 Miguel Hidalgo BRA
46 Christopher Perham GBR
47 Jan Volar CZE
48 Kevin Bishop USA
49 Mikita Katsianeu BLR
50 Itamar Alster ISR
51 Marc Trautmann GER
52 Lukas Cervenka CZE
53 Anton Ponomarev RUS
54 Idan Apsimon ISR
55 Felix Studer SUI
56 Michael Lam HKG

61 Wian Sullwald RSA
62 Delian Stateff ITA
63 Barclay Izzard GBR
64 Igor Polyanskiy RUS
65 Diego Moya CHI
66 Gábor Faldum HUN
67 Gregor Payet LUX
68 Alberto Gonzalez Garcia ESP
69 Gordon Benson GBR
70 Ryan Fisher AUS
71 Frantisek Linduska CZE
72 Max Neumann AUS
73 Roee Zuaretz ISR
74  David Nuñez MEX
75 Emil Holm DEN
76 Simon Westermann SUI
77 István Király HUN
78 Arnaud Mengal BEL
79  Shing Him Yu HKG
80 Billy Gordon PAN
81 Tiago Fonseca POR
82 Youri Keulen NED
83 Fabian Meeusen SUI
84 Mikhail Antipov RUS
85  Raz Haim ISR
86  András Király HUN
87 Luka Grgorinic CRO

Rajt-
szám Név Ország

1 Natalie Van Coevorden AUS
2 Emma Jeffcoat AUS
3 Tamsyn Moana-Veale AUS
4 Miriam Casillas García ESP
5 Erika Ackerlund USA
6 Kelly-Ann Perkins AUS
7 Sara Vilic AUT
8 Lena Meißner GER
9 Ye Jin Park KOR
10 Aoi Kuramoto JPN
11 Cecilia Santamaria Surroca ESP
12 Simone Ackermann RSA
14 Brittany Dutton AUS
15 Sophie Alden GBR
16 Valentina Riasova RUS
17 Maria Czesnik POL
18 Madalena Amaral Almeida POR
19 Jony Heerink NED
20 Bailee Brown HKG
21  Beatrice Mallozzi ITA
22 Iveta Fairaislova CZE
23 Marlene Gomez-Islinger GER
24  Sian Rainsley GBR
25  Hanne De Vet BEL
26 Klaudia Sebők HUN
27 Raz Poradosu ISR
28 Renáta Fuchs HUN
29 Barbara Balogh HUN

Rajt-
szám Név Ország

41 Kaidi Kivioja EST
42 Zsófia Kovács HUN

43 Zsanett Bragmayer HUN
44 Anna Godoy Contreras ESP
45 Olivia Mathias GBR
46 Niina Kishimoto JPN
47  Ilaria Zane ITA
48 Sara Perez Sala ESP
49 Elena Danilova RUS
50 Anastasia Gorbunova RUS
51 Anja Knapp GER
52 Emy Legault CAN
53 Anabel Knoll GER
54 Romy Wolstencroft AUS
55  Macarena Salazar CHI
56 Quinty Schoens NED
57 Erica Hawley BER
58 Marta Lagownik POL
59 Milan Agnew AUS
60 Annabel White AUS
61  Felicity Sheedy-Ryan AUS
62 Vera Vilaca POR
63  Jolien Vermeylen BEL
64  Anne Holm DEN
65  Roksana Slupek POL
66 Amber Schlebusch RSA
67 Hagar Cohen Kalif ISR
68 Dorka Putnóczki HUN
69 Vida Medic SRB

A döntőért tavaly is nagy csata volt. Kovács Zsófia, riói olimpikonunk idén is éremesélyes. 



3. oldal2019. július 11. Triatlon

Nők

Rajt-
szám Név Ország

1 Magdalena Früh AUT

2 Magdalena Sudak POL

3 Gabrielle Lemes BRA

4 Shira Katz ISR

5 Aimee Roux RSA

6 Nikolett Ferenczi HUN

7  Sophie Rohr GER

8 Tanja Neubert GER

9 Tünde Bukovszki HUN

10 Zuzana Michalickova SVK

11 Zuzanna Sudak POL

12 Márta Kropkó HUN

14 Noga Gottlieb ISR

15 Irina Zhuldybina RUS

16 Heidi Juránková CZE

17 Aviv Levi ISR

18 Kata Rebeka Leier HUN

19 Myral Greco ITA

20 Korinna Kovács HUN

21 Dorka Soós HUN

22 Michela Keller SUI

23 Nina Mros SUI

24 Margareta Bicanova SVK

25 Anna Fricska HUN

26 Bernadett Józsa HUN

27 Dominika Peszleg HUN

28 Katharina Nowak AUT

29 Anna Kiss HUN

30 Angelica Prestia ITA

31 Eszter Hóbor HUN

41 Pia Totschnig AUT

42 Bridget Theunissen RSA

43 Franca Henseleit GER

44 Kayla Ribbink RSA

45 Kristina Jesenska SVK

46 Giovanna Lacerda BRA

47 Charlotte Hall HKG

48  Mika Naftali ISR

49 Costanza Arpinelli ITA

50  Aya Avigad ISR

51 Alina Malysheva RUS

52 Karolina Helga Horváth HUN

53 Fruzsina Dóra Kovács HUN

54 Anna Kovács HUN

55 Marta Sikora POL

56  Laura Holánszky HUN

57 Lujza Luca Hrncsár HUN

58 Hagar Bloch ISR

59 Anna Tóth HUN

60 Nora Jencusova SVK

61 Adrienn Hangya HUN

62 Nicole Buri SUI

63 Anikó Botka HUN

64 Ema Podhorna SVK

65  Kinga Bóna HUN

66 Rozina Luca Laczkó HUN

67 Anna Kovács HUN

68  Stefanie Walter GER

69 Sarolta Rózsa HUN

70  Ivana Granosa CRO

Férfiak
R a j t -
szám Név Ország

1 Jason Tai Long Ng HKG
2  Sasha Caterina SUI
3 Zsombor Dévay HUN
4 Christiaan Stroebel RSA
5 Daniil Kondrashov RUS
6  Itamar Eshed ISR
7 Tik Long Hung HKG
8 Ábel Sinkó-Uribe HUN
9 Jakob Fink AUT
11 Pedro Henrique Boff BRA
12 Döme Hornyák HUN
14 Nikola Medan SRB
15 Thomas Ott GER
16  Barnabás Kocsis HUN
17  Niklas Keller AUT
18 Francesco Gazzina ITA
19 Matej Grman SVK
20 Sámuel Fodor HUN
21  Eric Diener GER
22 Filip Michalek CZE
23 Mehmet Fatih Davran TUR
24 Dániel Holba HUN
25 Eyal Zror ISR
26 Loïc Triponez SUI
27 Márk Kőszegi HUN
28 Gaspard Carrier FRA
29 Benedek Péter HUN
31 Cheung Sing Nicholas Tsang HKG
32 Saxon Morgan NZL
33 Levente Karai HUN
34 Travis Saunders RSA
35 Itamar Shevach Levanon ISR
36 Simon Henseleit GER
37 Matthew Willis GBR
38 Alessio Crociani ITA
39 Pavel Sorokin RUS
40 Botond Józsa HUN
41 Lukáš Juránek CZE
42 Domonkos Ferencz HUN
43  Márk Horváth HUN

45 Gergő Dobi HUN
46 Boris Obergries SVK
47 Róbert Molnár HUN
48 Márton Soma Kovács HUN
49 Yann Stettler SUI
50 Martin Garcia ECU
51 Valentin Hofmann GER
52 Máté Jankov HUN
53 Nathan Eilers HKG
54 Alon Cohen ISR
55 Jack Spence RSA
56 Ludovic Séchaud SUI
57 Klemens Oberleithner AUT
58 Aurel Barto SVK
61 Jamie Riddle RSA
62  Dylan Mccullough NZL
63 Oscar Gladney Rundqvist DEN
64 Robin Elg HKG
65 Tsz Ho Li HKG
66 Gergely Kiss HUN
67 Davide Ingrilli ITA
68 Chris Ziehmer GER
69 Denis Kolobrodov RUS
70  Péter Molnár HUN
71 Christoph Pölzgutter AUT
72 Balázs Pápai HUN
73  Máté Vajvoda HUN
74 Dmitriy Zakharov RUS
75 Nicolò Strada ITA
76 Neilan Kempmann GER
77 Soma Debiec HUN
78 Adam Ulbricht SVK
79 Farkas Zsolt Petrov HUN
80  Matěj Kříž CZE
81 Andrea Alagona SUI
82 Zoltán Vágási HUN
83 Linus Lehnen GER
84 Omer Mesilati ISR
85 Malik Joye SUI
86, Emir Aracı TUR
88 Noah Künz AU

Ifjúsági 
olimpiai bajnokkal

A nyílt  ETU Triatlon Junior Európa-kupa 156 

sportolót számláló mezőnyében  ifjúsági olim-

piai bajnokot is üdvözölhetünk az új-zélandi 

Dylan Mccullough személyében. Ami a tisza-

újvárosi színek képviselőit illeti, Bóna Kinga, 

Kovács Anna és Tóth Anna mellett Sinkó-Uri-

be Ábel és Vágási Zoltán is szerencsét próbál 

az 500 méteres úszásból, 12,5 km-es kerékpá-

rozásból és 3,6 km-es futásból álló erőpróbán, 

melynek előfutamai szombaton, döntői vasár-

nap várnak a résztvevőkre.

Televíziós, internetes 
közvetítés és Led-fal

A vasárnapi junior Európa-kupa döntőn élő 

webes közvetítés lesz, míg az elit világkupa 

fináléját a Sport TV jóvoltából élőben, vala-

mint a https://www.triathlonlive.tv  honlap-

ról elérhető ITU Live-on is figyelemmel kísér-

hetik az érdeklődők, mely jelentős mértékben 

hozzájárul Tiszaújváros hazai és külföldi is-

mertségének növeléséhez. A helyszínen szur-

kolók a Phőnix Hotel oldalában felállított óri-

ás Led-falon is figyelemmel kísérhetik a verse-

nyek alakulását. 

A tavalyi győztes Karai Levente idén is in-
dul. 

Bóna Kinga jó eséllyel pályázik a legjobbak 
közé. 
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Rajtszám Név Egyesület
1 Baier Zsófia Tempo-Aqua Úszó És Triatlon SE
2 Mándli Fanni Ferencvárosi Torna Club
3 Pusztai Dóra Debreceni Sportcentrum
4 Joó Luca Titán Triatlon Club
5 Fabók Vivien Dabasi Szabadidő SE
6 Zsemle Hanna Veresegyház VSK
7 Németh Noémi Martfűi Úszó És Triatlon Klub
8 Plézer Petra Ferencvárosi Torna Club
9 András Mira Tempo-Aqua Úszó És Triatlon SE
10 Gácsi Dóra Titán Triatlon Club
11 Hajdu Kira Tempo-Aqua Úszó És Triatlon SE
12 Bán Lilla Tiszaújvárosi Triatlon Klub
13 Szanyi Szonja Tempo-Aqua Úszó És Triatlon SE
14 Szabó Réka Olga Titán Triatlon Club
15 Vas Eszter Mogyi SE
16 Franta Szonja Castor SE
17 Fabók Eszter Dabasi Szabadidő SE
18 Hajdu Panna Tiszaújvárosi Triatlon Klub

Rajtszám Név Egyesület

1 Dobi Lili Debreceni Sportcentrum
2 Gyalog Inez Tempo-Aqua Úszó És Triatlon SE
3 Érczy Janka Emma Mogyi SE
4 Jánossy Fanni Debreceni Sportcentrum
5 Nádas Nóra Romina Megathlon SE
6 Kun Tamara Gréta Kropkó Triatlon Club
7 Szabó Viktória Tempo-Aqua Úszó És Triatlon SE
8 Molnár Bea Dr. Bátorfi Agria Ktk
9 Stumpf  Anna Kőszegi Triatlon És Úszó Klub
10 Lehmann Sára Tiszaújvárosi Triatlon Klub
11 Bende Gyöngyvér Kistarcsai Vízisport RCE
12 Szász Rubina Újpesti Torna Egylet
13 Balla Fanni Anna Jászberényi Triatlon SE
14 Berencsi Lili Tiszaújvárosi Triatlon Klub
15 Juhász Kamilla Kistarcsai Vízisport RCE
16 Kis Emese Napsugár Tempo-Aqua Úszó És Triatlon SE
17 Csontos Dóra Dmtk-Kvse Kiskunfélegyháza
18 Portik Boglárka Veresegyház VSK

Rajtszám Név Egyesület

1 Czigány Bánk Hunor Mogyi SE
2 Székely Konrád Tuttobici-Bottecchia SE
3 Trungel-Nagy Zalán Dmtk-Kvse Kiskunfélegyháza
4 Bota Bálint Nagyatádi Triatlon SE
5 Toma Tamás István Ferencvárosi Torna Club
6 Hóbor Lehel Kőszegi Triatlon És Úszó Klub
7 Notheisz Csongor Jászberényi Triatlon SE
8 Györgyfi Szabolcs Debreceni Sportcentrum
9 Jánossy Márton Debreceni Sportcentrum
10 Benkő Ádám Richárd Ferencvárosi Torna Club
11 Laki Barnabás Kőszegi Triatlon És Úszó Klub
12 Vincze Szabolcs Jászberényi Triatlon SE
13 Sebők Vilmos Újpesti Torna Egylet
14 Kanyik Barnabás Dabasi Szabadidő SE
15 Makrai Bálint Vágta Triatlon SE
16 Szabó Mihály Márton Esztergomi Triatlon Club SE
17 Kolics Máté Nagyatádi Triatlon SE

Rajtszám Név Egyesület

1 Kovács Gyula Debreceni Sportcentrum
2 Soós Gergő Gyula Fergeteg Triatlon SE
3 Márkus Noel Nagyatádi Triatlon SE
4 Baier Kristóf Tempo-Aqua Úszó És Triatlon SE
5 Tóth Zalán Antal Martfűi Úszó És Triatlon Klub
6 Gergely Szilárd Újpesti Torna Egylet
7 Lédeczi Péter Alba Triatlon Sz. SE
8 Kőszegi Kornél Debreceni Sportcentrum
9 Kárpáti Ákos Triatlon Baráti Egyesület
10 Trungel-Nagy Kolos Dmtk-Kvse Kiskunfélegyháza
11 Tátrai Brúnó Nagyatádi Triatlon Se
12 Hóbor Zalán Kőszegi Triatlon És Úszó Klub
13 Jankov Milán Triatlon Baráti Egyesület
14 Molnár Bence Budaörsi Triatlon Klub
15 Pető Gábor Tempo-Aqua Úszó És Triatlon SE
16 Juhász Áron Márk Kistarcsai Vízisport Rce
17 Heiszmann Benedek Tempo-Aqua Úszó És Triatlon SE
18 Csüllög Marcell János Martfűi Úszó És Triatlon Klub

Gyermek - leányok

Serdülő - leányok

Gyermek - fiúk

Serdülő - fiúk

Forgalomkorlátozások, 
útlezárások

Tisztelt Városlakók!
A tiszaújvárosi 21. MOL Triatlon Nagyhét ideje alatt idén is szá-
mítani kell időszakos útlezárásokra és parkolási korlátozásokra, 
amelyhez ezúton is kérjük szíves megértésüket és támogatásukat.
Július 11-én, csütörtökön 19 órától rendezzük meg az idősza-
kos forgalomkorlátozásokkal járó tömegsport kerékpárversenyt, 
melynek ideje alatt nem kell parkolási tilalomra számítani. Mind-
össze 10-30 perces, szakaszos útlezárások lassíthatják a forgal-
mat, a résztvevők biztonságos elhaladása érdekében.
Július 12-én, pénteken 20:00-kor kezdődik a Jabil 1/3 Maraton, 
melynek útvonala a következő: Bethlen G. út - Lévay út - Mun-
kácsy út - Rózsa út - Kazinczy út - az Ifjúsági park futópályái - 
Bartók Béla út (a Kazinczy és Bethlen Gábor út között) - Beth-
len G. út. A Lévay, Munkácsy és Rózsa úton félpályás útzár, a 
többi útszakaszon teljes útzár 19:30-tól 22:00-ig. Parkolási tila-
lom lép életbe a Bethlen Gábor úton és a Kazinczy úton 18 órá-
tól 22 óráig.
Július 13-án, szombaton a program a 23. ITU Triatlon Világkupa 
és az ETU Triatlon Junior Európa-kupa előfutamaival folytató-
dik. Ezen a napon a kerékpárpálya a Kazinczy Ferenc út (Építők 
útja és Rózsa út közötti rövid szakasz) - Bethlen Gábor út - Lé-
vay 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 11:30 
és 18:00 óra között kell számítani, amit időlegesen feloldunk, vár-
hatóan 13:30 és 14:30 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 18:30-ig a Kazin-
czy Ferenc úton (Építők útja és Rózsa út közötti rövid szakasz), a 
Bethlen Gábor úton és a Szent István úton (a Lévay József  út és 
az Örösi út közötti szakaszon).
Július 14-én, vasárnap a Magyar Utánpótlás Gála, az ETU Triat-
lon Junior Európa-kupa, majd a 23. ITU Triatlon Világkupa dön-
tőit láthatják az érdeklődők. Ezen a napon a kerékpáros- és fu-
tópályát 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 Gá-
bor 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 Triatlon Klub elnöke

Márkus Balázs, a Szervezőbizottság társelnöke

Világkupás „díszletek” között 
gálázhat az utánpótlás

Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően idén is része a 
Triatlon Nagyhétnek a Magyar Utánpótlás Gála. A gyermek 
és serdülő korosztályos sportolók a június 30-ig lezajlott há-
rom (Tiszaújváros, Fonyód, Baja) országos ranglistaverseny 
után, a két legnagyobb pontszám figyelembevételével kiala-
kuló sorrend alapján kaptak meghívást. Nemenként és kor-
osztályonként a 16-16 legjobb versenyző állhat rajthoz júli-
us 14-én, vasárnap reggel a Dísztó partján, hogy csökken-
tett távon, de az elit világkupa és a junior Európa-kupa pá-
lyáján csatázzon az érmekért, helyezésekért, ajándékokért. 
A gyermek korcsoportos lányoknál Bán Lilla és Hajdú Pan-
na, a serdülő lányoknál Lehmann Sára és Berencsi Lili kép-
viseli a hazai színeket, azaz a Tiszaújvárosi Triatlon Klubot.

Emlékezés dr. Márkus Gáborra
A 21. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét szervezői pénteken, 17.30 
órakor megemlékezést tartanak dr. Márkus Gábornak, a tiszaújvá-
rosi triatlonsport megalapítójának, a Nagyhét és a világkupa megte-
remtőjének a szobránál. A megemlékezésen, mely a Dísztó partján 
lesz, a Márkus család és a Tiszaújvárosi Triatlon Klub tagjain, a vá-
ros vezetőin, képviselőin, intézményvezetőin, barátokon, ismerősö-
kön túl, jelen lesz  Renato Bertrandi, az Európai Triatlon Szövetség 
(ETU) olasz elnöke és a Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) de-
legátusa is. 

A JABIL 3Próba elnevezésű tiszaújvárosi szabadidősport ese-
ménysorozat befejező állomását a július 12-én, pénteken este meg-
rendezendő Jabil 1/3 Maraton futóverseny jelenti, melynek 14 ki-
lométeres távját egyéniben, illetve váltóban teljesíthetik a sportem-
berek.
Az idén először „SunsetRun” becenévvel illetett viadalon a naple-
mente fényeinél, 20:00 órakor indulnak útra a futók, és este, reflek-
torok, led-falak fényében érnek célba. 
A szervezők egyéniben 14, 7, és 3,5 km-t kínálnak a futóknak, de 
lesz 4x3,5 km-es és 2x7 km-es váltó is. Fontos információ, hogy 
egy versenyző csak egy távon indulhat! 
A leghosszabb táv előnevezői között van a sokszoros magyar baj-
nok, Eb-induló Kácser Zita, valamint a 14 km tavalyi győztese, 
Gregor László is.
Az előnevezettek a verseny napján, 15:00-18:30 óra között vehetik 
át a rajtszámokat és a chipeket a Phőnix Hotellel szemben kialakí-
tott versenyirodában, ahol természetesen helyszíni nevezésre is le-
hetőséget kínálnak a rendező Tiszaújvárosi Triatlon Klub munka-
társai. Az időméréshez szükséges chip kauciója 1000 Ft,  melyet a 
verseny végén, a chip leadásakor visszafizetnek. 
A próbafüzettel rendelkezők  és a Jabil Circuit Magyarország Kft. 
dolgozói részére a nevezés ingyenes. Részvételi szándék esetén ne-
vezni  annak is kell, aki az ingyenes nevezési feltételeknek megfelel.
A 14 km-es távot egyéniben, párban, vagy váltóban teljesítők 
pénzdíjazásra is számíthatnak.
 A csak JABIL dolgozókból álló 4x3,5 km-es  váltók részére kü-
lön-versenyt is hirdetnek, melynek három legjobb egysége vacso-
rautalványt, bowling utalványt, illetve 4 főre szóló fitness belépőt 
kap ajándékba.
Minden célba érkező a verseny befutó érmét kapja ajándékba. A 
próbát teljesítő Jabil dolgozók között 5 db meglepetés ajándék is 
gazdára talál.  
A harmadik próba után, július 13-án, szombaton a 12 pontot, vagy 
annál többet begyűjtők között értékes sportszer ajándékcsomago-

kat sorsolnak ki. A legalább 15 pontot elérők között 2 fődíj talál 
gazdára - egy a Jabil-os és egy az összes többi résztvevő között. A 
fődíj nem más, mint 2 személyre szóló WELLNESS hétvége, fél-
panziós ellátással.
További információ: Tiszaújvárosi Triatlon Klub,  Tel: 49/540-
094, +36 30 645-2746, e-mail: tiszaujvaros@triatlon.t-online.hu, 
web: www.tiszatriatlon.hu 
 

Egyharmad maraton, egyben Jabil 3Próba záróra
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