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Felújítások a közterületeken

Városunk 
kitüntetettjei

Augusztus 20-a alkalmából Tiszaújváros képviselő-tes-
tülete 15 személynek és 3 közösségnek adományozott 
önkormányzati kitüntetést.

Díszpolgári cím
Molnár József MOL Nyrt. vezérigazgató.

Pro Urbe Életműdíj
Kulcsár Albert volt iskolaigazgató, tiszteletbeli képvi-
selő, Dr. Szinku Tímea háziorvos, Losoncziné Dr. Gyi-
mes Zsófia házi gyermekorvos.

Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett
Muhi András nyugdíjas, Kulissza Játékszín Társulata,
Oláh Sándor karateedző, Reichenberger Lászlóné nyug-
díjas fejlesztőpedagógus.

Szent István Emlékérem
Bodnár Péter a Magyar Kosárlabdázók Országos Szö-
vetségének főtitkára, Vida Béla cipész, Dr. Lipusz 
Brigitta az Országos Idegenrendészeti Főigazgtóság 
Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság regioná-
lis igazgatója, Varga-Somogyi Istvánné a Nikodémus 
Idősek Otthona lakója, Dr. Szurdoki Virág háziorvos, 
Bukta Márta a Szerencsi SZC főigazgatója, Fodor Bar-
nabás ügyvezető, a COVID-járvány alatt a szociális ét-
keztetésben segítő önkormányzati munkavállalók kö-
zössége.

Huszár Andor Díj
TVK-Petrolkémia Nyugdíjas Klub

Tiszaújváros Ifjú Tehetsége Díj
Bragato Giada kenus.

Az elismeréseket augusztus 20-án a városi ünnepségen 
adják át.

Lehmann negyedik 
az Európa-bajnokságon

Csak a világranglista-vezetővel és két kontinensbajnok-
kal felálló francia trió tudta legyőzni Lehmann Cson-
gort (bal szélen) a Münchenben megrendezett elit triat-
lon Európa-bajnokságon. Részletek a 11. oldalon.

A Miss Balaton 2022 szépségver-
seny első személyes castingja má-
jusban volt, ott a szakmai zsűri 60 
lányt választott ki a közel 1000 je-
lentkező közül. A tiszaújvárosi 
szépség, Tóth Vivien is bekerült a 
csapatba. 

- A casting egész napos volt, reggel 
9-től este 6-ig tartott. A lányokat cso-
portokra bontották és mindenki ka-
pott egy mentort. Én személy szerint 
Nagy Rékát kaptam, aki a nap folya-
mán különböző órákat tartott nekünk 
- meséli a válogató élményeit Vivien.  
- A 60 továbbjutó egy következő vá-
logatón 24 szépségre redukálódott. 
Itt már a tudást is mérték, illetve azt, 
hogy smink nélkül mennyire szépek a 
lányok. Egy újabb casting után aztán 
újra feleződött a mezőny. 
A döntőbe a legszebb 12 lány jutott 
be, köztük az egyetlen tiszaújvárosi 
induló Tóth Vivien, az Eötvös gimná-
zium egykori diákja, a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem másodéves hallgatója, aki gazda-
ság és menedzsment szakon tanul.
 - A felkészítőtábort Balatonfüreden 
rendezték meg, ahol a szépségipar-
ban jártas szakemberek és a Miss Ba-

laton stábja foglalkozott velünk egy 
héten keresztül. Sminkpróba, ruhap-
róba, járás és koreográfia, edzések. 
Ezen kívül többször tartottak a men-
torok különböző órákat nekünk. Ge-
lencsér Tímea és Horváth Batik Cin-
tia a social mediaban segített, Balogh 
Eleni, a Miss Balaton döntő utáni idő-
szakról beszélt, arról, hogy meny-
nyi minden fog ránk várni. Körül-
belül ez volt a program napi 24 órá-
ban, persze pihenés és közös kirán-

dulás is belefért, hogy jobban össze-
rázódjunk, hogy egy csapat legyünk, 
ami 100%-ig sikerült, ugyanis egy na-
gyon szoros csapattá kovácsolódtunk. 
Persze ehhez hozzájárult az, hogy „el 
voltunk tiltva a telefontól”. Fárasz-
tó és nehéz hét volt, de akármikor új-
rakezdeném. Azt gondolom nagyon 
erős volt a mezőny, nagyon sok szép 
és csinos lány került be a balatonfü-
redi döntőbe. Mindannyian izgultunk 
elsősorban magunkért, de persze egy-
másért is. Valaki már rutinos volt a ki-
futón, másoknak ez volt az első ilyen 
szereplése. Nekem volt már ebben ré-
szem, de közel sem éreztem magam 
rutinosnak. Napi 8 órákat kellett gya-
korolni, hogy a legjobb teljesítménye-
met tudjam nyújtani. Csodálatos volt 
a műsor, a körítés, a fények a közön-
ség, élveztem minden pillanatát. Saj-
nos a dobogóról lemaradtam, de tu-
dom, hogy el fogok tudni helyezked-
ni azzal a sok-sok tudással, amit a tá-
borban tanítottak meg nekünk. Persze 
mellette az egyetemet is folytatom, az 
is ugyanolyan fontos az életemben. 
Mint minden fiatal én is szeretnék egy 
diplomát, de ha a szépségipart dobja 
majd az élet a diploma után, arra sem 
fogok nemet mondani - mondta Vivi-
en.

Tiszaújvárosi lány a Miss Balatonon
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Több felújítás is zajlott a nyár folyamán a városban, és további rekonstrukciók is várhatóak. A Lévay út 1-11. 
számú épület előtti területet (képünkön) már használatba vehették a lakók és az arra közlekedők. Elkészült a 
Tisza-parti városrészben a Verebély út előtti terület térkövezése is. A Dés-dűlőbe vezető út helyreállítási mun-
kálatai július elején kezdődtek és mire beköszönt az ősz és újra sártengerré és járhatatlanná válna az út, befe-
jeződnek a munkálatok. A Dózsa György út Ipari Park felőli szakaszán pedig gyalogátkelőhelyet és járdát ala-
kítanak ki. Cikkünk a 3. oldalon.

Tóth Vivien
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szol-
gálatot augusztus 21-ig (vasárnap) a Remény Gyógyszer-
tár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052), majd au-
gusztus 22-től (hétfő) a Borostyán Gyógyszertár (Szé-
chenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 
8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra kö-
zött zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.

Gyógyszertárak nyitvatartása 
 Hétköznap  Szombat Vasárnap
Arany Sas 8-17 8-12 -
Borostyán  8-17 - -
Remény 8-17 8-12 -
Tisza 8-20 8-20 8-15

Egyházi hírek 

Római katolikus
A hétköznapi szentmisék a szokott időben lesznek, 
kedd, csütörtök, péntek 18.00 óra, szombat 11.00 óra. 
Szombaton este nem lesz szentmise! Szerda 08.30, va-
sárnap 11.00 óra. 
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden pá-
ros vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan va-
sárnap Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise. Augusz-
tus 19-én, pénteken Sajőörösön a templom előtti téren 
19.00-kor Szent István napi előesti szentmise, kenyér-
megáldás.
Augusztus 20-án ünnepi szentmise 11.00-kor a temp-
lom előtti téren, kenyérmegáldás.
Altemplom nyitvatartása: kedd - vasárnap: 08.00 - 
18.30.
A nyári időszakban a plébánián ügyeletet tartunk. Meg-
értésüket köszönjük. A plébánia-iroda nyitvatartása: 
kedd 9.00-11.00, csütörtök 15.30-17.30.
Az aktuális miserendet a honlapunkon kísérjék figye-
lemmel!
Cím: Tiszaújváros Római Katolikus Plébánia, Szent Ist-
ván út 32., tel.: (49) 540-102, Web: tiszaujvarosipleba-
nia.hu 
Görögkatolikus
Pénteken 17.30 vecsernye. Szombaton Szent István ki-
rálynak és Szent Hierotheosz főpapnak, a magyarok el-
ső püspökének emlékét ünnepeljük: 11.00 Szent Litur-
gia. Vasárnap 11.00 Szent Liturgia.
Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tart-
juk:
Tiszaszederkény
Bűnbánati istentisztelet: csütörtök 18.00 óra.
Ünnepi istentisztelet a Református Énekkar közremű-
ködésével: péntek 18.00 óra.
Úrvacsorával egybekötött istentisztelet az új kenyér al-
kalmából: vasárnap 9.30 óra.
Tiszaújváros
Bűnbánati istentisztelet: csütörtök 17.00 óra.
Úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet az új ke-
nyér alkalmából: vasárnap 11.00 óra.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 

A szabálytisztelet vitte a pályára
Miskolcon rendezték meg a XI. Me-
gyei Szakmai Közlekedésrendé-
szeti Versenyt, ahol a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendőr-fő-
kapitányság és az alárendeltsé-
gébe tartozó tíz rendőrkapitány-
ság munkatársai mérték össze tu-
dásukat rendőr-motorkerékpáros, 
járőrgépkocsi-vezető, karos forga-
lomirányító kategóriában. A Tisza-
újvárosi Rendőrkapitányságot Ber-
ta László zászlós és Pajtók Zsolt fő-
törzszászlós képviselte. A járőrgép-
kocsi-vezető kategória második he-
lyezettjét, Berta Lászlót kérdeztük 
a versenyen szerzett élményeiről és 
munkájáról.

- Mit érdemes tudni erről a verseny-
ről?
- Speciális járőrversenyen vettünk 
részt. A gyakorlati részben, karos for-
galomirányításból - amikor a rendőr 
kiáll a kereszteződés közepére - a kol-
légám, Pajtók Zsolt teljesített, a gép-
járművezetés volt az én feladatköröm 
- és mindkettőnknek számot kellett 
adni a közlekedési szabálysértésekkel 
és bűncselekményekkel kapcsolatos 
előírások ismeretéről.
- Adja magát a válasz, mégis megkér-
dezem. Melyik rész tetszett jobban, az 
elméleti vagy a gyakorlati?
- Természetesen a gyakorlati, a veze-
téstechnika, hiszen az nem egy száraz 
tananyag, amit az ember megtanul, és 
csak szimplán visszaad. Vezetéstech-
nikában első lettem.
- Ez volt az első megmérettetése?
- A második, nem régóta vagyok köz-
lekedési rendőr. Első alkalommal a 
baleseti helyszíneléssel kapcsolatos 
feladatokban mérettem meg a tudáso-
mat, ugyanis baleseti helyszínelő va-
gyok. Akkor csapatban lettünk elsők 
Vajas Norberttel, míg egyénileg én 

csak negyedik. Mivel azonban a kol-
légám jobban szerepelt, összesítésben 
mégis az első helyen végeztünk.
- Azt hiszem, a baleseti helyszínelő 
munkája lelkileg a legnehezebbek kö-
zé tartozik.
- Ez így van. Nem is olyan rég sajnos 
volt egy halálos baleset. Egyébként 
szerencsére ritkán fordul elő Tiszaúj-
városban, évente általában legfeljebb 
kétszer. Idén sajnos már megtörtént a 
második is.
- Hogyan dolgozza fel a munkájával 
járó lelki nehézségeket?
- A helyszínen maximálisan a mun-
kámra összpontosítok, viszont utólag, 
otthon, amikor éppen nincs tenniva-
lóm vagy egy kicsit borúsabb a han-
gulatom, eszembe jut, hogy a balese-
tek áldozatait is várták haza. 
- Mi minden szükséges ahhoz, hogy 
valakiből jó rendőr legyen?
- Minden. Az ideális rendőr erős, 
ügyes, okos, szorgalmas, és még érzé-
ke is van a szakmához. Nagy újdon-
ságot nem mondtam ezzel, hiszen az 
erőt kivéve a jó újságíró is ilyen, és 
tulajdonképpen minden szakmában 

fontos az utóbbi négy tulajdonság.
- Hivatástudat?
- Természetesen, bár ugyanúgy, mint 
más foglalkozások esetében, nálunk, 
rendőröknél is eltérőek a motivációk 
abban a tekintetben, hogy miért vá-
lasztjuk ezt a pályát.
- Önt mi inspirálta arra, hogy a ren-
dőri pályát válassza?
- A túlzott szabálytiszteletem. Ha va-
laki maradéktalanul betartja a szabá-
lyokat, nagyon tudja bosszantani, ha 
más viszont nem. Magam is ilyen va-
gyok. 
- Alsózsolcán él. Mi az oka, hogy nem 
ott szolgál?
- Fiatalabb koromban úgy éreztem, 
hogy nehéz lenne régi ismerősökkel, 
barátokkal együtt intézkedni. Most 
már, ahogy öregszem, ez egyre kevés-
bé igaz.
- Mégis maradt Tiszaújvárosban.
- Én az a típusú ember vagyok, aki 
nem szívesen változtat. Szeretem, ha 
egy megszokott rendben zajlik az éle-
tem.

Ördögh István

Szerelem
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik au-
gusztusi sorozatunk. A megfejté-
seket augusztus 31-ig egyben vár-
juk e-mailben a kronika@tiszatv.hu 
címre, vagy postai úton a 3580 Ti-
szaújváros, Szent István út 16. cím-
re.

2. � Sokféle 2022. augusztus 18.

Berta László a járőrgépkocsi kategóriában lett második.         (Fotó: Rendőrség)



Közterületi felújítások

Tiszaszederkény után, a gát másik oldalán van egy 
terület, ahol közel nyolcvan telek, kiskert, gyümöl-
csös található. Sokan járnak ki kertészkedni, pihenni, 
akár kikapcsolódni a Tisza és a Sajó torkolatához, a 
Dés-dűlőbe. A telkeket viszont nagyon nehéz volt meg-
közelíteni. Eddig. 

Az út helyreállítási munkálatai július elején kezdődtek és 
mire beköszönt az esős ősz és újra sártengerré és járhatat-
lanná válna az út, befejeződnek a munkálatok. 
- Óriási segítség nekünk az, hogy lesz út, amin autóval 
vagy akár kerékpárral is be tudunk majd jönni - mondta 
Thúróczy Gyula, aki gyakran jár ki ide a dűlőbe, neki is 
van egy kiskertje, amit rendszeresen gondoz. - Én például 
ősztől begyalogolok a kertig. Az autót Szederkény határá-
ban hagyom és hátizsákkal bejövök, úgy hordom ki a gyü-
mölcsöt, zöldséget. Korábban többször próbáltam bejönni 
kocsival, de összesen hatszor akadtam el a sárban, pedig 
magas autóval járok. Így inkább gyalogolok.      
Az önkormányzat májusban írta ki az ajánlattételi felhí-
vást, amire öt pályázat érkezett, ezek közül a legkedve-
zőbb ajánlatot fogadták el. Az út felújításának költsége kö-
zel bruttó 36 millió forintba kerül. 
- Július 5-én adtuk át a munkaterületet - nyilatkozta la-
punknak Vismeg Monika a Pénzügyi, Fejlesztési és Vá-
rosüzemeltetési Osztály osztályvezető-helyettese. - A cél 
az útalap megerősítése. 35 cm mélységben termelték ki a 
földet, az úttükörre pedig georácsot terít a kivitelező, hogy 
megnövelje az út teherbírását. Erre jön két réteg zúzott kő, 
amit bedolgoznak és tömörítenek majd. Az út átadási ha-
tárideje szeptember 2-a. 

*
Több felújítás is zajlott a nyár folyamán a városban, és to-
vábbi rekonstrukciók is várhatóak. A Lévay út 1-11. szá-
mú épület előtti területet már használatba vehették a la-
kók. Itt megújult a parkoló és új burkolatot kapott a kerék-
párút és a járda is. Megoldották a csapadékvíz-elvezetést 
és az előírásoknak megfelelően zöldövezeteket is kialakí-
tottak. Befejeződtek a munkálatok a Szent István úton is, 
ahol a merőleges parkolókat alakították át ferde állásúvá, 
megkönnyítve az autósok dolgát, illetve akadálymentesí-
tették a mozgáskorlátozott parkolókat. A nyár folyamán 
a Perényi Péter úton a közvilágítás bővítése is megvaló-
sult. Egy faoszlopot bontottak le, helyette két betonosz-
lopot építettek két lámpatesttel, ami a garázssor hátsó ré-
szét világítja meg. Elkészült a Tisza-parti városrészben a 
Verebély út előtti terület térkövezése is. Itt ősszel tovább 
folytatódnak a munkálatok, megújul a Verebély út teljes 
burkolata. A Babits Mihály úton egy kisfeszültségű oszlo-
pot helyeznek át a közeljövőben, a Dózsa György út Ipa-
ri Park felöli szakaszán pedig gyalogátkelőhelyet és járdát 
alakítanak ki. A Lévay út 13. szám előtt öt közvilágítási 
oszlop rekonstrukciója van folyamatban. A meglévő lám-
patesteket cserélik ki a napokban.  

ema

Életvédelem parkolóhelyek árán is
Nemcsak a közlekedési lámpák és a 
táblák segítenek a biztonságos köz-
lekedésben, hanem az útburkola-
ti jelek is, ezért időről időre szük-
ség van ezek újrafestésére, vagy az 
újabb szabályoknak megfelelően új 
jelek felfestésére. Ez történik Tisza-
újvárosban is. Gyalogátkelőhelyek, 
felezővonalak, parkolók és elzárt 
területek újulnak meg. 

A városban három helyen festettek fel 
sárga csíkozású területet. A Szederké-
nyi út 1., a Bolyai köz 2. és a Bolyai 
köz 4. számú épületek előtti területek 
kaptak új felfestést. Nem kis bonyo-
dalmat okozott az újítás, mivel van, 
ahol ezért kevesebb parkolóhely ma-
radt a lakosságnak.   
- Én ezt nem nagyon értem, miért a 
parkolók helyére kellett ezt felfeste-
ni - monda egy hölgy, a Bolyai köz 
2-ből. - Korábban a parkoló szélén 
volt egy kijelölt hely, azt annak ide-
jén kipróbálták, kijött a tűzoltóautó, 
letalpalt, elfért. Miért kellett ezen vál-
toztatni? Ha jól számolom tíz parko-
lóhellyel lett kevesebb. 
Borosné Fodor Irma szintén ebben a 
társasházban lakik, ő örül az intézke-
désnek. 
- Már régóta vártam ezt a lépést - 
mondja Irma. - Úgy érzem, most va-
gyunk biztonságban. Ide se a mentő, 
se a tűzoltó nem tudott bejönni az-
előtt. Elég veszélyes volt.  
- A társasházak, valamint középmagas 
épületek megjelenésével egy időben 
szükségessé váltak olyan szabályozá-
sok, amik lehetővé tették, hogy a tűz-
oltók az érintett épület falsíkját lega-
lább egy oldalról meg tudják közelí-
teni a magasból mentő járművek se-
gítségével - tudtuk meg Dojcsák Dá-
vidtól, a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
szóvivőjétől. - Mindezt úgy, hogy biz-
tonsággal végre tudják hajtani az el-
sődleges feladatukat, az életmentést. 
Az úgynevezett tűzoltósági felvonu-
lási területek a lakók életvédelmét 
szolgálják. Tiszaújvárosban a kataszt-
rófavédelem két felvonulási területet 
vizsgált felül a közelmúltban. A ha-
tósági és tűzoltósági szakterületeken 
dolgozó kollégáink a Bolyai közben 
új felvonulási területet jelöltek ki a 
biztonságosabb és a hatékonyabb tűz-

oltói beavatkozás érdekében. A ko-
rábban kijelölt területet megszüntet-
ték, az parkolóhelyként funkcionál a 
jövőben. A Szederkényi úton lévő fes-
tett terület szintén a tűzoltói beavat-
kozáshoz szükséges, bár a helyi adott-
ságok nem teszik lehetővé a nagyobb 
járművek kanyarodását, de a magas-
ból mentő jármű el tudja foglalni azt 
a pozíciót, ahonnan szükség esetén 
végrehajtható a lakók mentése.
- Új útburkolati jelek felfestésénél fi-
gyelembe vesszük a lakossági igénye-
ket, illetve a forgalomtechnikai szak-
értő álláspontját is kikérjük minden 
esetben - nyilatkozta lapunknak dr. 
Kardos András, aljegyző. - Ezenkí-
vül előfordul, hogy a rendőrség vagy 

a katasztrófavédelem jelzései alap-
ján van szükség különböző útburko-
lati jelek felfestésére. Ez történt az el-
múlt napokban. A katasztrófavéde-
lem jelezte, hogy milyen szabályozá-
soknak kell megfelelni és ez alapján 
jelöltük ki a területeket a Városgaz-
da Kft. közreműködésével. Ezt jog-
szabály írja elő és az élet- és vagyon-
biztonság megóvása érdekében van rá 
szükség. Ugyanakkor hozzá kell ten-
ni, hogy minden olyan esetben, ami-
kor olyan területet alakítunk ki ami 
miatt a parkolóhelyek csökkennek, 
akkor igyekszünk legalább ugyanany-
nyi számú parkolóhelyet kialakítani a 
környéken.

ema 

Különösen veszélyes hely
A KRESZ 18. § (3) bek. értelmében a különösen veszélyes helyekre - első-
sorban a vasúti átjáró és az útkereszteződés területére - szaggatott vonallal 
körülhatárolt sárga színű útburkolati jel hívhatja fel a járművezetők figyel-
mét. Az erre vonatkozó szabály a 40. § (5) szerint: Tilos megállni [...] m: 
különösen veszélyes helyen, az útburkolati jellel jelzett területen. Magya-
rul, közlekedni szabad rajta, szemben a forgalom elől elzárt területet jelző 
fehér felfestésű területtel (hisz az útkereszteződéseken, vasúti átjárókon át 
kell menni), de megállni tilos. Tehát a fehér felfestéshez képest annyi a kü-
lönbség, hogy ezen át lehet haladni szabályosan.

Módosult a bevásárlójárat
Kedden reggel üresen érkezett a be-
vásárlójárat a Tisza-part városrész és 
Tiszaszederkény érintése után az au-
tóbusz-pályaudvarra. Utasok nélkül 
indult tovább, az első két bevásárló 
a Brassai iskolánál szállt fel. Ők azt 
mondják, nem ismerik a menetrendet, 
most ismerkednek a járattal. 
- Az idősebb korosztálynak szüksége 
van rá, - mondja Kiss Józsefné - mivel 
ők már nehezen tudnak mozogni, sok 
betegségük van, és örülnek, hogy így 
könnyebben eljutnak a nagyobb bevá-
sárlóközpontokba.
Megkérdeztünk néhány vásárlót, mi a 
véleményük a járatról.
- Nagyon jó annak - mondja Tóth Fe-
rencné -, aki nem bír gyalogolni, cipe-
kedni, de én rápattanok a kerékpárra, 
rárakom amit megveszek, mindig any-
nyit, amennyit elbírok. Szeretek ke-
rékpározni, úgyhogy én nem haszná-
lom a bevásárlóbuszt.

A lakosság kérésére nemrég módosult 
a menetrend, páros heteken kedden, 
páratlan heteken csütörtökön közle-
kedik a  járat. A busz 9 óra 5 perckor 
indul Tisza-part városrészből, majd a 

tiszaszederkényi és a városi megállók 
érintése után a Spar, a Penny Market, 
a Lidl és a Tesco áruházakig közleke-
dik. A járat továbbra is ingyenes.

Surányi P. Balázs
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Kedden kevesen vették igénybe az ingyenes járatot.

Biztonságosabb, esztétikusabb a Lévay 1-11. előtti terület.

Ötvenöt család biztonságát szolgálja a felfestés.

Két hét múlva lesz kész az út.



Gyermekorvosi körzetbesorolás
Tisztelt Városlakók!
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy Dr. Pető Gabriella házi gyermekorvosi tevékenysége 2022. augusztus 31-én Tiszaújvárosban megszűnik. A 
képviselő-testület döntése értelmében az általa ellátott I. számú házi gyermekorvosi körzetbe tartozó utcákat besorolták a Dr. Regéczy Zoltán által ellátott II., a Dr. Vámosi Judit 
által ellátott IV., és a Dr. Gyimes Zsófia által ellátott V. számú házi gyermekorvosi körzetekbe. A megszűnő I. számú (Dr. Pető Gabriella) házi gyermekorvosi körzetbe tartozó ti-
szaújvárosi gyermekek szülei - a gyermek TAJ és lakcímkártyájával - keressék fel a körzet szerint 2022. szeptember 1-től illetékes házi gyermekorvosukat.
2022. szeptember 1-től a házi gyermekorvosi ellátás az alábbi körzetbesorolás szerint történik:

Körzet megnevezése Körzethez tartozó közterületek

II. Körzet
(Dr. Regéczy Zoltán)

Alkotmány köz teljes, Árpád út 1-től páratlan végig, Bánki Donát utca teljes, Bélahalma utca teljes, Bláthy Ot-
tó utca teljes, Bolyai János köz teljes, Deák Ferenc tér 1-3. folyamatos, Erdei út teljes, Gátőrház teljes, Hajdú 
tér teljes, Honvéd út teljes, Jedlik Ányos utca teljes, Kandó Kálmán utca teljes, Kisfalud utca teljes, Kriszti-
na utca teljes, Mátyás király út teljes, Mezőcsáti út teljes, Neumann János út teljes, Örösi út teljes, Révész köz 
teljes, Rimaszombat út teljes, Sulymos utca teljes , Szent László út teljes, Tárnok utca teljes, Templom út tel-
jes, Tiszavirág út teljes, Tűzoltó utca teljes, Vasútállomás teljes, Verebély László utca teljes

IV. Körzet
(Dr. Vámosi Judit)

Árkád sor teljes, Árpád út 14-től végig páros, Bakrak tanya teljes, Barátság út teljes, Barcsay Jenő tér teljes, 
Bartók Béla út teljes, Bay Zoltán utca teljes, Bethlen Gábor út 4-12. páros, Bethlen Gábor út 14-től végig pá-
ros, Bethlen Gábor út 1-3. páratlan, Béke út teljes, IV. Béla út teljes, Csíkszereda út teljes, Építők útja teljes, 
Farkas Kálmán utca teljes, Friesenheim út teljes, Gizella utca teljes, Huszár Andor utca teljes, Irinyi János 
út teljes, József Attila út teljes, Juhar köz teljes, Kazinczy út teljes, Pajtás köz teljes, Pákász köz teljes, Peré-
nyi Péter utca teljes, Rózsa út 1-től végig páratlan, Rózsa út 10-től végig páros, Simon Péter utca teljes, Só-
lya László utca teljes, Sulymoshát utca teljes, Széchenyi út teljes, Szent István út 1-11. páratlan, Szent István 
út 17-23. páratlan, Szent István út 2-től páros végig, Tisza út 2-től páros végig, Tóth Árpád út teljes, Városház 
tér teljes, Vásárhelyi Pál út teljes, Vizafogó köz teljes, Zagyvai Béla utca teljes

V. Körzet
(Dr. Gyimes Zsófia)

Árpád út 2-12. páros, Babits Mihály út teljes, Bethlen Gábor út 5-től páratlan végig, Csikász köz teljes, De-
ák Ferenc tér 4-től végig folyamatos, Debreceni út teljes, Egressy Béni utca teljes, Erzsébet tér teljes, Halász 
köz teljes, Izabella utca teljes, Karinthy Frigyes utca teljes, Király köz teljes, Kosztolányi Dezső utca teljes, 
Kőszegi György út teljes, Külterület teljes, Lévay József utca teljes, Liszt Ferenc utca teljes, Lorántffy Zsu-
zsanna utca teljes, Margit sétány teljes, Munkácsy Mihály út teljes, Rózsa út 2-8. páros, Sajó út teljes, Salaktér 
teljes, Sarolta utca teljes, Szederkényi út teljes, Szemere Bertalan utca teljes, Szent István út 13-15. páratlan, 
Szent István út 29-től páratlan végig, Szigonyos köz teljes, Teleki Blanka út teljes, Tisza út 1-től végig párat-
lan, Tompa Mihály utca teljes, Vegyészek útja teljes, Vörösmarty Mihály út teljes, Zita utca teljes

VI. Körzet
(Dr. Fehér József)

Tiszaszederkény városrész

A vágtázó élelmiszerárak egyik követ-
kezménye, hogy a szemétbe dobott éte-
lek értéke is jóval magasabb lehet az 
idén, mint amekkora néhány évvel ez-
előtt volt. Egy négytagú család esetében 
évente akár közel 90.000 forint értékű 
élelmiszer is a kukában végezheti, pedig 
pár egyszerű trükk segítségével köny-
nyen csökkenthető a pazarlás.

Óriási sebességgel vágtatnak az élelmisze-
rárak, és egyelőre nem látszik, hogy mikor 
érhet véget a drágulás, így minden koráb-
binál fontosabbá vált, hogy okos tervezés-
sel és megfelelő tárolással a lehető legki-
sebbre szorítsuk vissza a hulladékká váló 
ételek mennyiségét.
Globálisan az emberi fogyasztásra megter-
melt élelmiszer egyharmada, évente mint-
egy 1,3 milliárd tonna végzi hulladékként 
vagy megy kárba. Az ENSZ mezőgazda-
sági szervezete, a FAO adatai szerint a vi-
lág tehetős országaiban évente keletke-
ző élelmiszerhulladék mennyisége (222 
millió tonna) nem sokkal marad el Afrika 
szubszaharai térségének teljes éves élel-
miszertermelésétől (230 millió tonna), Eu-
rópában pedig annyi élelmiszer vész kár-
ba, amennyi elegendő lenne 200 millió 
ember számára. Magyarországon évente 
mintegy 1,8 millió tonna élelmiszerhulla-
dék keletkezik, amelynek jelentős hánya-
da - körülbelül harmada - a háztartások-
ban termelődik.

Csökkent a pazarlás, 
de nem eléggé

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hi-
vatal (NÉBIH) kutatása szerint 2019-ben 
a magyar háztartásokban évi 65 kg élelmi-
szerhulladék keletkezett fejenként, vagyis 
a megvásárolt élelmiszerek 10-11%-a vé-

gezte a szemetesben. Ez egyrészt kedvező 
változást jelez a 2016-os felméréshez ké-
pest, hiszen az akkori kutatás 68 kg-os ér-
téket mutatott ki, illetve jócskán elmarad 
a 92 kg/fős EU-átlagtól, másrészt tovább-
ra is az a helyzet, hogy e mennyiség mint-
egy fele, évi 32-33 kg - tudatosabb vásár-
lással, tervezéssel, tárolással - elkerülhe-
tő lenne. (Elkerülhető hulladéknak azok az 
élelmiszerek számítanak, amelyeket csak 
azért dobunk ki, mert a nem megfelelő tá-
rolás miatt megromlottak, vagy egyszerű-
en csak feleslegesen vásároltuk meg. Ez-
zel szemben például a tojáshéj, a csontok, 
az almacsutka, a banánhéj, stb. a nem el-
kerülhető hulladékok körébe tartozik.) 

A pénztárcánk 
is bánhatja

Az LG Magyarország megrendelésére ta-
valy elvégzett országos, reprezentatív ku-
tatás, az LG EcoLogic eredményei alap-
ján a mindennapokban a válaszadók csu-
pán kevesebb mint harmada gazdálkodik 
úgy a készleteivel, hogy szinte soha nem 
kell kidobnia romlott ételt. Ennél is rosz-
szabb a helyzet a 18-29 éves korosztály-
ban: közel felük havonta egy-két alkalom-
mal szembesül azzal, hogy ki kell dobnia 
a megromlott ételeket. 
Az elkerülhető élelmiszerhulladék meny-
nyiségének csökkentése a környezet mel-
lett a pénztárcánknak is jót tenne, főleg  a 
mostani helyzetben, a vágtató élelmiszerá-
rak idején. A néhány évvel ezelőtti becs-
lések az akkori fogyasztási adatok alap-
ján azt mutatták, hogy az elkerülhető hul-
ladék értéke egy négytagú család esetében 
évente 50.000 forintot is kitehet. Mivel a 
háztartások fogyasztása az elmúlt években 
folyamatosan nőtt, az idén pedig főként a 
meglóduló árak hatása lesz jelentős, ez az 
érték megközelítheti a 90.000 forintot is. 

Trükkök, amikkel 
spórolhatunk

Az élelmiszerpazarlás mérséklését célzó 
Maradék nélkül program weboldalán szá-
mos praktikus tipp található: ne menjünk 
éhesen vásárolni, tervezzük meg a heti 
menüt, a maradék ételeket - az élelmiszer-
biztonsági szabályok betartása mellett - új 
fogásokban hasznosítsuk újra, amit lehet, 
fagyasszunk le, illetve figyeljünk a helyes 
tárolásra és a hűtő megfelelő hőmérsékle-
tére. Ha hűtővásárlás előtt állunk, érdemes 
energiatakarékos Lineáris vagy Smart In-
verter kompresszorral felszerelt készülé-
ket választani, hiszen így kiküszöbölhe-
tő a hosszú időn át történő, hatékony élel-
miszertárolás legnagyobb ellensége, a hő-
mérséklet-ingadozás.
Jó szolgálatot tesz a korszerű hűtőkben 

megtalálható úgynevezett FreshBalan-
cer és FreshConverter rendszer is, amely 
frissen tartó rekeszenként optimális pá-
ratartalmat, illetve hőmérsékletet biztosít 
a húsoknak, zöldségeknek, gyümölcsök-
nek, sajtoknak, felvágottaknak, így azok 
tovább őrzik meg minőségüket. Hasonló 
célt szolgál a Moist Balance Crisper funk-
ció is: itt a rekesz teteje speciálisan bor-
dázott, így a zöldségekből és gyümölcsök-
ből felszálló párát visszavezeti rájuk, hogy 
tovább maradjanak frissek. A Door-in-Do-
or megoldás, vagyis amikor a hűtőajtónak 
csak egy kisebb részét nyitjuk ki, szintén 
az ételek frissen tartását és az energiahaté-
konyságot szolgálja, hiszen így kevesebb 
hideg levegőt engedünk ki a hűtőből. Az 
InstaView Door-in-Door, kopogásra átlát-
szóvá váló üvegajtó esetében pedig már ki 
sem kell nyitni a készülék ajtaját ahhoz, 
hogy ellenőrizzük a hűtőnk tartalmát.

(Forrás: noguchi.hu)

Így spórolhatunk az élelmiszerár-robbanás idején
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Társ a vigasságban, gyógyír a fájdalomra
A Filharmónia Magyarország Orgona-
Pont címmel augusztusban ismét meg-
rendezte hagyományos orgonakoncert 
sorozatát. A komolyzene szerelmesei 
több mint hatvan városban, közel száz 
előadás keretében élvezhetik az orgo-
na hangját a hónap végéig. Tiszaújvá-
ros sem maradt ki a sorból, augusztus 
11-én a református templomban a hang-
szerek királynőjét dr. Tóth-Vajna Zsom-
bor orgona- és csembalóművész szólal-
tatta meg, aki Ács Gabriella operaéne-
kest kísérte.

- Több, mint tíz éve koncerteztek együtt, 
hogyan találkoztatok?
TVZS: - Éppen végzős voltam a Miskol-
ci Egyetem Bartók Béla Zeneművésze-
ti Intézetében. Egy projektben dolgoztunk 
együtt, és az annyira jól sikerült, hogy el-
határoztuk, folytatjuk a közös munkát.
- Hogyan jellemeznétek a közös munkátok 
kezdetét?
ÁG: Nagyon hasonló karakterek vagyunk, 
gyorsan egymásra hangolódtunk. Annyira 
egy húron pendülünk, hogy Zsombor már 
azt is tudja, mikor veszek levegőt.

TVZS: - Van egy ikertesóm, Gergely, aki 
ugyancsak a billentyűs hangszerek szerel-
mese. Egyszer kísérte Gabit egy darabban. 
Később elmondta nekem, hogy Gerivel ne-
hezebb együtt játszani, mert ő nem ismeri 
annyira, mint én.
- A zenei korszakok tekintetében, hogyan 
jellemeznétek a mai koncert repertoárját?
TVZS: - Kizárólag barokk szerzők művei-
ből válogattunk. A produkció címe - „A gi-
usto italiano” - arra utal, hogy német szer-
zők olyan műveit foglalja magában a mai 
repertoárunk, amelyek olasz stílusban íród-
tak. Ezek mellé illesztettük be olasz szer-
zők, Stradella és Caccini vokális műveit, 
valamint helyet kapott a műsorban Händel 
olasz nyelvű operáiból három ária is, ame-

lyek Gabinak nagyon jól állnak.
- Mitől függ, hogy egy operaénekesnek jól 
áll-e egy zenedarab?
ÁG: - Összességében attól, hogy milyen 
karakter szerepébe bújik az énekes. Azt 
kell megvizsgálni, hogy passzol-e hozzá az 
adott figura a hangmagasság és más fontos 
technikai részletek tekintetében.
- A mai műsorból mely szerzőt emelnétek 
ki, mint nagy közös kedvencet?
TVZS: - Händelt különösen szeretjük, 
akárcsak a közönség. Három évvel ezelőtt 
Siófokon csináltunk egy olyan koncertet, 
ahol kizárólag Händel műveit adtuk elő.
- Vajon miben rejlik Händel népszerűsége?
TVZS: - Szerintem a sajátos dallamossá-
gában. Händel mindig a kellemes hangzás-
ra helyezte a hangsúlyt.
- Zsombor, a zenei hitvallásod szerint min-
dig törekszel arra, hogy a saját egyénisé-
ged is hozzá tedd a játékodhoz. Ezt orgoná-
ra írt komolyzenénél hogyan képzeljük el?
- Én abban hiszek, hogy nem muzeológu-
sok vagyunk, akik pusztán a kottaszöve-
get adják vissza. Különösképpen igaz ez 
az énekesekre. Úgy gondolom, az előadó 
egyéniségétől is nagyban függ egy produk-
ció sikere. 
- Mennyiben függ attól egy darab sikere, 
hogy klasszikus vagy újragondolt formá-
ban adják elő?
TVZS: Szerintem teljesen mindegy, hogy 
például egy barokk művet a korstílusnak 
megfelelően adunk-e elő. A saját mércém 
szerint pusztán kétféle lehet egy előadás: 
jó vagy rossz. Egy klasszikus darab korhű-
en előadva is lehet unalmas és egy régi ze-
nemű újszerű módon való színpadra állítá-
sa is lehet izgalmas. 
- Gabi, az operaénekes belecsempészheti a 
játékába az egyéniségét?
ÁG: - Mi alapvetően a kottában feltün-
tetett zenei utasítások szerint énekelünk, 
mégis beleteszünk a játékunkba olyan 
egyedi és személyes elemeket is, amelye-
ket nem igazán lehet megfogalmazni. Eze-
ket alkalmazva sokkal jobb lehet egy előa-
dás. Természetesen nem mindenki rendel-
kezik sajátos „eszközökkel”. Olykor ép-
pen ezért érezhetjük úgy, hogy bár techni-
kai értelemben véve zseniálisan énekel va-
laki, mégis unalmas a játéka.
TVZS: - Talán ezt nevezzük karizmának, 
ugye? Ha valakinek van, akkor egyedül is 
betölti az egész színpadot, és mindenki rá 
figyel. Ha nincs, akkor pedig soha nem is 
lesz.
- Zsombor, te általános orvosi diplomát is 
szereztél. Dolgozol a pályán, vagy teljes 
egészében a zene tölti ki a napjaidat?
- A járvány idején visszatértem az orvosi 
pályára. Akkor nagyon jól jött a szakvizs-

gám, hiszen elmaradtak a koncertek. A ze-
ne mellett egyébként kutatóorvosként dol-
gozom, ami a rugalmas időbeosztás szem-
pontjából nagyon előnyös számomra, jól 
megfér mellette a zenélés is. 
- A zeneterápia hatásait is behatóan tanul-
mányozod. 
- Igen, ez egy régi szerelem, még az egye-
temen, a szakdolgozatomban kezdtem el 
foglalkozni a zeneterápia hatásaival. Ez az 
irány most egy kicsit megfeneklett, de ter-
vezem, hogy újra felveszem a fonalat ezen 
a területen is.
- Milyen felismerésekre jutottál?
- Tulajdonképpen nagy újdonságot nem le-
het felfedezni a zeneterápiával kapcsolat-
ban. Azt már a XVII. században is tudták,  
hogy: „A zene társ a vigasságban és gyó-
gyír a fájdalomra.” Ezt a mondatot anno 
még a csembalók fedelére is ráírták latinul.
- Az érsebészet a másik terület, amit külö-
nösképpen ismersz.
- Egészen pontosan az érsebészet és az ér-
gyógyászat. Viszont mindkét szakterület 
teljes embert kíván - főleg az érsebészet. 
Ha például egy rövid műtét közben komp-
likáció lép fel, aminek az elhárítása órák-
ba is telhet, akkor nem mondhatom azt, 
hogy: „Elnézést kérek, én most hazame-
gyek, mert nemsokára próbám vagy kon-
certem lesz.” Éppen ezért foglalkozás-or-
vostanból készülök szakvizsgát tenni, mert 
sokkal szabadabban lehet dolgozni ezen a 
területen. Ennek köszönhetően a zenélés-
ről sem kell majd lemondanom.
- Az ugyancsak orvos és orgonaművész 
testvéreddel kidolgoztatok egy, az érelm-
eszesedés felismerésével kapcsolatos szű-
rőeljárást. Mesélnél erről egy kicsit?
- Balatonfüreden, egy konferencián vet-
tünk részt Gerivel, ahol az alsó végtagi 

érelmeszesedés korai stádiumban való fel-
ismerésének nehézségeiről volt szó. Aztán 
a testvéremmel hamarosan kidolgoztunk 
egy olyan szűrőeljárást, amely kevés esz-
közzel és olcsón segíti a családorvosokat 
az alsó végtagi érelmeszesedés korai felis-
merésében. 
- Szerinted mi lehet az oka annak, hogy na-
gyon sok sebész műtét előtt és műtét közben 
is hallgat komolyzenét?
- A komolyzene nyugtat, ellazítja az ide-
geket, segít kizárni a mellékes gondolato-
kat és támogatja az összpontosítási képes-
séget. Egyébként azt is kimutatták, hogy 
azon betegek életparaméterei sokkal job-
bak műtét közben, akik körül komolyzene 
szól. Nem tudjuk, mi ennek az oka.
- Hogyan összegeznétek a zene különleges-
ségének lényegét a többi művészeti ághoz 
képest?
TVZS: - Én mindig azt szoktam monda-
ni, hogy a zene az egyetlen művészeti ág, 
ami láthatatlan, ennek ellenére mégis el-
bűvöl. Kodálynak van is erre egy nagyon 
szép mondata: „Zene nélkül lehet élni, de 
nem érdemes.” Bármilyen műfajról is le-
gyen szó, szerintem abban rejlik a zene va-
rázsa, hogy a legősibb ösztöneinket szólít-
ja meg. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy 
az újszülött is mosolyog és elkezd mozog-
ni, amikor meghallja.
ÁG: - Igen, már egész pici korban nagyon 
fontos, hogy rendszeresen énekeljünk és 
mondókázzunk a gyerekeknek. A részké-
pességeinkre is jelentős hatással van a ze-
ne, ezért általa nyitottabb lesz a kicsi arra, 
hogy más területen is kibontakozzon. Úgy 
gondolom, az okostelefonok és a tabletek 
korában ez különösen fontos.

Ördögh István
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Ács Gabriella

Tóth-Vajna Zsombor



Üdítő harmonikaszó a teraszon
Azt hiszem, nyugodtan kijelenthe-
tem, hogy felejthetetlen zenei él-
ménnyel gazdagodtak mindazok, 
akik részt vettek a Terasz party 
rendezvénysorozat soron követke-
ző eseményén, a Derkovits Műve-
lődési Központ teraszán. A Molnár 
György Trió másfél órás műsorát 
vastapssal hálálta meg a nagyérde-
mű. A nemzetközi Lyra-díjas har-
monikaművész, Molnár György a 
koncert előtt nyilatkozott lapunk-
nak.

- Hároméves korod óta harmoniká-
zol, hétévesen, korkedvezménnyel in-
dulhattál el 1986-ban az első zenei 
versenyeden, ahol felnőtt profikat is 
legyőzve a legjobbnak bizonyultál. 
Ők hogyan fogadták a színre lépése-
det?
- Amíg nem ismertek, bizonyára nem 
vettek komolyan. Úgy gondolom, ha 
egy gyerek profiknak való hangszert 
vesz a kezébe és felmegy a színpad-
ra, az már önmagában adhat egy bi-
zonyos helyzeti előnyt - még ha nem 
is produkál olyan szinten, mint a „na-
gyok”. Viszont mégiscsak hozni kell 
neki is egy bizonyos minőséget, kü-
lönben miként magyarázza meg a 
zsűri, hogy miért egy gyerek nyert? 
Ezen a bizonyos első, szólista ver-
senyemen - még a nyolcadik szü-
letésnapom előtt - Liszt Ferenctől a 
II. Magyar Rapszódiát játszottam el. 
Hétéves korban ez egy nagyon ko-
moly színvonalat jelent.
- Az első győzelmed után még har-
mincnégy megmérettetésen vettél 
részt a következő tíz évben, közülük 
harminchármat meg is nyertél. En-
nek ellenére korán felhagytál a ver-
senyzéssel. Miért? 
- A számomra érdekes és izgalmas 

versenyeket megnyertem, némelye-
ket többször is. Egy idő után már nem 
motivált az, hogy ugyanazon a meg-
mérettetésen évről évre az első he-
lyen végzek. Ezért úgy döntöttem, 
nem akarom folytatni.
- A versenyzés mellett rendszeresen 
zenéltél patinás szállodákban, étter-
mekben, cukrászdákban. Melyik a ne-
hezebb? Nívós helyszíneken fellépni 
vagy hétköznapi értelemben vett kon-
certeket adni?
- A „vendéglátózás” sokkal összetet-
tebb munka. Egyrészt adódtak olyan 
feladatok, amelyeknek az idő rövid-
sége miatt nehezebb volt megfelel-
ni. Például az éttermekbe rendszere-
sen befutottak váratlan telefonhívá-
sok, amelyekben közölték, hogy órá-
kon belül érkezik egy különleges lá-
togató külföldről. Olyankor borult a 
szokásos repertoárom, és a vendég 
nemzetiségének megfelelő művek-
ből kellett villámgyorsan felkészül-
ni. Ha a francia nagykövetet vártuk 
vacsorára, akkor be kellett bizonyíta-
nom, hogy egy budapesti étteremben 
is szólhat szépen egy francia zeneda-
rab. A szállodák kapcsán a külföldi 

színészeket tudom példaként felhoz-
ni. Nekik a filmjeikhez kapcsolódó 
melódiákkal igyekeztem örömöt sze-
rezni, amikor lejöttek például vacso-
rázni. Szemkontaktussal és mosollyal 
meg is hálálták a figyelmességet. 
- Nagyon fiatalon, meglehetősen ko-
moly szakmai tapasztalatot szerez-
hettél ebben az időszakban.
- Így van. A vendéglátásban eltöl-
tött időszakban rengeteget fejlődtem, 
mert bármit el kellett tudnom játsza-
ni, méghozzá magas színvonalon. A 
nem mindennapi találkozások által 
pedig nemcsak értékes szakmai ta-
pasztalatokkal, hanem felbecsülhe-
tetlen emlékekkel is gazdagodtam. 
- Mi a játékstílusod legfőbb ismerte-
tőjegye?
- A magam részéről nem szándékosan 
alakult így, de nagyon sokszor össze-
kötnek Tabányi Mihállyal. Már akkor 
is így volt ez, még mielőtt a tanítvá-
nya lettem. Az ő játékstílusát viszem 
tovább.
- Tabányi Mihály az utódjának neve-
zett, mi mindent tanultál tőle?
- A játéktechnikai ismereteken túl 
a színpadi megjelenés és a színpa-
di viselkedés tekintetében egyaránt 
nagyon sokat tanultam tőle. Hiszen 
egészen apró részleteken is elcsúsz-
hat egy fellépés minősége és színvo-
nala. Például azon is, hogy miként ér-
kezik meg a színpadra a művész.
- Immár huszonkét éve te magad is 
tanítasz zongorát, harmonikát és ze-
neelméletet a saját iskoládban. Mi a 
legfontosabb tanácsod a zenélni vá-
gyóknak, függetlenül attól, hány éve-
sek és mennyire tehetségesek?
- Legyenek szorgalmasak! Zenei 
alapkészsége mindenkinek van. Ha 
ehhez szorgalom is társul, akkor el le-
het érni valamit. Abban az esetben is, 
ha nem kimagaslóan tehetséges vala-
ki, ámde nagyon lelkes. Ez esetben 
nyilván nem lesz hivatásos zenész az 
illetőből, mégis kitűnően alkalmas le-
het a saját, a családja és a barátai szó-
rakoztatására. Az is nagyszerű dolog.
- Miben áll a harmonika nagyszerű-
sége? 
- Gyakorlatilag egy teljesen önálló 
hangszer. Ha egy másik, nem önálló 
hangszert vennék a kezembe, szólót 
tudnék vele játszani, de nem tudnám 
kísérni azt. A harmonikán viszont a 
bal kezemmel kísérem a jobb kezem. 
Emellett műfaji értelemben véve is 
nagyon széles repertoárt vonultatha-
tunk fel vele. Arra törekszem, hogy 
ezt minél szélesebb körben megmu-
tassam a közönségnek. 

Ördögh István

Sodráska

Csocsóznak, rajzolnak, közösen játszanak a gyerekek 
a Sodráska táborban, amit a Sodrás Amatőr Színtár-
sulat szervezett. A játék mellé feladatot is kaptak a tá-
borozók, mint minden évben most is egy rövid színda-
rabot kell majd színpadra vinniük, amit az utolsó na-
pon a szülőknek adnak majd elő. 

Tanult szerepek
- Én már régóta szeretném kipróbálni a színészkedést, 
ezért jelentkeztem ebbe a táborba - mondta Marada Ádám. 
- Otthon már sokszor gyakoroltam, hogy hogyan tudom 
eljátszani a mérges embert vagy a vidámat, egy-egy sze-
repbe beleképzelem magam. Ezen a héten mi a Hófehér-
ke és a hét törpe című előadás egyik átdolgozott változa-
tát tanuljuk meg, ebben én leszek a főrendező. Parancsol-
gatnom kell, mérgelődni és kiabálni, mert a szereplők nem 
tudják megcsinálni azt, amit kérek tőlük. Nagyon jó, na-
gyon élvezem.

Táborozóból oktató
Bakos Márk évekkel ezelőtt csatlakozott a Sodrás Amatőr 
Színtársulathoz. Korábban ő is rendszeres táborozó volt 
itt, ma már a gyerekeket koordinálja. 
- Imádom ezt csinálni - mondja Márk. - Vannak olyan gye-
rekek, akikkel többet kell foglalkozni, egy kicsit bátorítjuk 
őket, hogy ne féljenek a színpadtól, a közönségtől, de van-
nak olyanok is, akik gond nélkül kiállnak és elmondják, 
eljátsszák, amit kell. A feladatunk, hogy segítsünk meg-
tanulni a szöveget és összerakjuk közösen a darabunkat.
Idén már ötödik alkalommal szervez tábort a Sodrás 
Amatőr Színtársulat. Több mint negyven gyereket tábo-
roztatnak Tiszaszederkényben. 

Széles repertoár
- A táborozók több csoportban dolgoznak - vezet minket 
körbe Jézsó Éva táborvezető. - Vannak, akik táncot tanul-
nak, vannak, akik a szövegüket olvasgatják. Minden cso-
port élén olyan fiatalok állnak, akik a színtársulat tagjai. 
Ők rendezik a darabokat, ők intéznek mindent. Nagyon 
büszke vagyok rájuk, mert nagyon ügyesen megoldják a 
feladatokat. Minden csoport más-más színdarabbal ké-
szül. Van olyan csapat, amelyik a korábbi darabjainkból 
válogat, van ahol a csapatot vezető fiatalok írták meg a 
szövegkönyvet és azt fogják előadni a gyerekek. Ez a tá-
bor nagyon jó lehetőség azoknak a gyerekeknek, akik sze-
retnek szerepelni, énekelni, táncolni, verset mondani. Ki-
élhetik magukat, emellett eltanulhatnak egy-két praktikát, 
szövegtanulási módszert. Viszont a kicsit bátortalanabb 
gyerekeknek is jó ez a tábor, a barátságos légkör segít ab-
ban, hogy könnyebben megnyíljanak. 

ema 
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A próbák közötti idő játékkal telik.

Bakos Márk és csapata olvasópróbát tart az árnyékban.

Sokan szeretik a harmonikaszót.

Molnár György



Augusztus 18., csütörtök                                                 
9:00 A szerdai adás ismétlése

18:00 A Tiszaújváros - Hatvan labdarúgó-mérkőzés 
közvetítése felvételről

Augusztus 20., szombat
18:00 Élő közvetítés a Szent István szobortól az augusz-

tus 20-ai ünnepségről és a kitüntetések átadásáról

Augusztus 24., szerda 
18:00 HétHatár: Augusztus 20 - Emelkednek a térítési 
díjak - Kezdődik az iskola - Egyetemi rajt - Sodráska - 
Még tart a kempingszezon - Szakmai táborban a sulirá-

diósok - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Szent István-nap - Augusztus 20 - 
Búcsú Dr. Pető Gabriellától - Kitüntetettek - Labdarú-

gás 

Augusztus 25., csütörtök
10:00  A képviselő-testületi ülés közvetítése

Utána a szerdai adás ismétlése
Utána a testületi ülés ismétlése

A Tisza TV műsora

Hatvanhat évvel később - Földalatti zene
Nagybőgő, nagytestű jazzgitár, 
dob. Amikor 1956-ban Elvis Pres-
ley megrázta a csípőjét, és az Ösz-
szetört szívek hoteljéről énekelt, 
sokan azt hitték, maga az ördög 
jelent meg. Aztán eltelt pár év, és 
Amerika, majd a világ nagy ré-
sze a lábai előtt hevert. A rocka-
billy zenei stílus, hasonlóan a töb-
bihez, nem sokáig volt a slágerlis-
ták élén, 1963-ban pár angliai gom-
bafejű gyorsan letaszította onnan. 
Azóta lelkes rajongók tartják élet-
ben, ahogy mondják underground, 
vagyis földalatti klubokban. Nem-
régiben a IX. Tiszaújvárosi Under-
ground Műhely vendége volt két 
rockabilly zenekar, az Ati EDGE és 
a Shadowbirds. A koncert után az 
énekes-gitáros Atit kérdeztem erről 
a zenei stílusról.

- Az 1950-es évek rockabilly zenéjét 
játsszátok. Hogy ismerkedtél meg ez-
zel a zenei stílussal, és miért kezdtél 
egy ilyen régi zenét játszani?
- Még kisgyerek voltam, amikor a 
szüleim lemezei között találtam né-
hány rock and roll albumot, és nagyon 
megtetszett a műfaj. A rockabilly stí-
lus valamikor a ’90-es évek végén jött 
be nálam igazán, amikor Ausztriából 

kaptam másolt kazettákat, és az egyi-
ken Mike Ness első szólólemeze volt. 
Ez indított meg, hogy felkutassam a 
stílus többi előadóját, és alapítsak egy 
bandát, ami ilyen zenét játszik.
- A felállás is hagyományos rocka-
billy, a zenekarban nagybőgő, gitár, 
dob. Mennyire nehéz ilyen zenéhez 
embereket találni, főleg nagybőgőst?
- Nagyon szűk itthon a rockabilly 
színtér, igazából mindenki ismer min-
denkit. Nagybőgőst sajnos elég nehéz 
találni, így Rockin’ Z Zolival szeren-
csém van. Valamikor a kétezres évek 

elején ismertük meg egymást. Az 
Amigo Bárba jártunk le bulikra, ami 
egy kimondottan rockabilly hely, az 
egyetlen ilyen az országban, és ott ha-
verkodtunk össze.
- Külföldön hogy fogadják azt, hogy 
magyarok játszanak amerikai zenét?
- Gyakorlatilag minden európai or-
szágban vannak olyan emberek, akik 
ezt a zenét szeretik, klubok, melyek 
erre a stílusra vannak ráállva. Egyéb-
ként elég jól fogadják, hogy egy ma-
gyar banda ilyen zenét játszik.
- Számos országban jártatok már, itt-
hon mennyire megy a rockabilly stílus 
más országokkal összehasonlítva?
- Európában talán Németországban 
megy a legjobban, de minden or-
szágban van egy pici, szűk réteg, 
aki ennek a zenének a megszállott-
ja. Egyébként a hazai zenekarok és 
az Amigo Bár mellett van néhány jó 
fesztiválunk is, ami próbálja kinyit-
ni a rockabilly stílus kapuit más ra-
jongók felé, mint például a Pick Up 
Drive Romhányban, ahol nemzetkö-
zi előadók is fellépnek. Idén Jake Ca-
lypso repült hozzánk Franciaország-
ból, és nagyon meglepődött, hogy mi-
lyen jó volt a fesztivál és a közönség. 
Még színpadmászás is volt, ami na-
gyon meglepő egy ilyen koncerten.

Surányi P. Balázs

Útlezárás 
Szederkényben

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. 
augusztus 19-én (péntek) és augusztus 20-án (szom-
bat) rendezi meg a Tiszaújvárosi Városnap - Szent Ist-
ván-nap ünnepi programjait, melynek részeként Tisza-
szederkényben ünnepi istentisztelet és koszorúzás lesz. 
Augusztus 19-én (péntek) 18.30-19.30 között a Bocs-
kai út vége és a Lorántffy Zsuzsanna szobor közötti út-
szakasz le lesz zárva, ami érinti a Bocskai úton lévő au-
tóbuszmegállót is.
Megértésüket köszönjük!

Szervezők

Heti ciki

Járta az útját pántja szakadtáig.

Aranylakodalom
lesz a mi utcánkban
Felhívjuk nyugdíjas társaink figyelmét, hogy a 2022. 
évi  Idősek Hete programsorozat részeként ismét meg-
szervezzük az ARANYLAKODALMAT. 
Várjuk minden olyan házaspár jelentkezését, akik eb-
ben az évben ünneplik 50., illetve 60. házassági évfor-
dulójukat és szeretnék közösségünk előtt megerősíteni 
fogadalmukat.
Jelentkezni 2022. szeptember 20-ig lehet a Tiszaújváro-
si Nyugdíjasok Egyesületében (Tiszaújváros, Kazinczy 
út 3.) hétfői és keddi napokon 8-11 óráig.
Telefon: 49/440-660, 06-30-440-77-88

Varjas Lászlóné
elnök

Digitális élmény 
a strandon

A strandon napszemüveg és búvárszemüveg helyett 
Virtual Reality (VR) szemüvegen keresztül nézhetett be 
bárki a virtuális valóságba. Múlt csütörtökön a strand-
könyvtár standján az Utazó Digitális Élményközpont 
mutatkozott be, ahol a 3D-s nyomtatással és a roboti-
kával is megismerkedhettek az arra sétáló strandolók. 
Az Élményközpont célja, hogy közelebbről is megis-
mertesse az informatika és a digitális világ fejlődését; a 
drónok, a 3D nyomtatók, és a Virtual Reality szemüve-
gek sokrétű felhasználási területét. 

berta
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Manapság szokatlan látvány a klasszikus rockabilly formáció.

A remek hangulatú koncertet a zenészek is élvezték.



Eladó ház
Tiszaújváros mellett, Hejőbába 

központjában 2,5 szobás, belső felújítást 
igénylő családi ház eladó. 

Ár: 8,5 millió Ft.
 Tel: 70/338-3936

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Csikász Gábor 

kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő

2022. augusztus 24-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

Tehergépjármú értékesítése
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti a Tiszaújváros Város 
Önkormányzata tulajdonát képező alábbi gépjárművet.

A gépjármű adatai:
Toyota Dyna 100 tehergépkocsi
• gépjármű kora: 25 év
• típusa: diesel
• futásteljesítmény: 355.670 km
• üzemképtelen, teljes felújítása és vizsgáztatása szükséges
• műszaki vizsga: 2021. 07. 01-jén lejárt
• rendszám: GFZ-284
A gépjárművet árverésen értékesítjük a kihirdetett alapárról induló szabad licitálással.
Biztosíték, árverési alapár, licitlépcső: 

Biztosíték (Ft) Árverési alapár (Ft) 
(bruttó) Licitlépcső (Ft)

5.000 50.800 1.000, vagy annak 
egész számú többszöröse

Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• az árverésen való személyes részvétel, vagy a pályázó törvényesen meghatalmazott 
képviselőjének jelenléte,
• biztosíték befizetésének igazolása (az összeg postai csekken vagy átutalással fizeten-
dő az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11734114-15350064 számlaszámra).
Jelentkezési lapok 
• Átvehetők a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 206. számú irodájában.
• Beadási határideje: 2022. szeptember 1-jén 12.00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármeste-
ri Hivatal 206. számú irodájában.
Árverés ideje, helye:
2022. szeptember 2-án 9.00 óra, Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal II. emeleti tár-
gyaló.
Érdeklődni: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, Bazsó Gábor munkatársnál, tel.: 
49/548-043, email: gbazso@tujvaros.hu
Megtekintés helye, ideje:
• A fenti telefonszámon történő előzetes egyeztetés alapján.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Fülöp György polgármester, 

a 2. sz. választókerület képviselője

2022. augusztus 22-én (hétfőn) 
13.00 órától 15.00 óráig fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti 
önkormányzati tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés 
alapján történik, negyedórás beosztással.

Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es 
telefonszámra várjuk.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Diétás étkezés
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az érintett szülőket, tör-
vényes gondviselőket, hogy a 2022/2023. nevelési/tanítási évre vonatkozóan az elté-
rő/diétás táplálkozást igénylő étkezés biztosításához minden régi és új diétás étkezést 
igénylőnek kérelmet kell benyújtania. 
A kérelemhez érvényes szakorvosi igazolás csatolása szükséges. 
A kérelem benyújtásának címe: 
Molnárné Tóth Anita igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 
Helye:
Ferencz-Molnár Judit
Kazinczy Ház 
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/2. iroda

Alkalmazotti étkezés
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az intézmények alkalma-
zottait és a külsős étkezőket, hogy a 2022/2023. nevelési/tanítási évre vonatkozóan új 
étkezési kérelmet szükséges kitölteni.
A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazottak és köztisztviselők, az önkormány-
zati intézmények, az állami fenntartású köznevelési intézmények, valamint az önkor-
mányzati tulajdonú gazdasági társaságok dolgozói a Tiszaújvárosi Intézményműköd-
tető Központba benyújtott kérelemre, az intézmény igazgatójának előzetes írásbeli en-
gedélye alapján étkezhetnek.
Az étkeztetés az engedélyben megjelölt intézmény éttermében vehető igénybe. 
Nyugdíjas közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek igazolást kell mellékelniük, 
hogy melyik intézménytől vonultak nyugdíjba.
A nyomtatvány leadásával engedélyezés után lehet az étkezést megrendelni az élelme-
zési ügyintézőknél. 
Az étkezési kérelmek formanyomtatványa letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu olda-
lon, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ élelmezési csoportjánál. 
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/4. H: 8.00-12.00, 13.00-16.00, SZ: 8.00-12.00, 
13.00-17.00 és P: 8.00-12.00, 13.00-14.00)

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának képvi-
selő-testülete 2022. augusztus 25-én, csü-
törtökön 10 órakor ülést tart a Városhá-
za III. emeleti tanácskozótermében. 
Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására 
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a víziközművek 15 éves gördü-
lő fejlesztési tervének elfogadására
2. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Ottho-
nos Óvoda 2022/2023. nevelési évre vo-
natkozó munkatervének véleményezésére
3. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgál-
tató Központ alapdokumentumainak mó-
dosítására
4. Javaslat energiatakarékossági és gépé-
szeti beruházásokra, felújításokra benyúj-
tott pályázatok elbírálására
5. Javaslat Tiszaújváros Településrendezé-
si Eszközeinek - kiemelt fejlesztési terület-
té nyilvánított - több részterületére szóló 

módosítása környezeti vizsgálata folyama-
tának lezárására és a tervezési terület pon-
tosítására
6. Beszámoló a kiemelt sportágak, sporte-
gyesületek 2021. évi önkormányzati támo-
gatásának felhasználásáról
7. Tájékoztató a közmeghallgatásokon el-
hangzott közérdekű bejelentésekre tett in-
tézkedésekről
8. Tájékoztató a lejárt határidejű testüle-
ti határozatok végrehajtásáról, valamint a 
közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

Roma ülés
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. augusz-
tus 19-én (péntek) 10.00 órától rendkívüli ülést tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyiség.

Farkas Sándor elnök

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a városközponti piac és vásár-
csarnok területén a lakossági gom-
bavizsgálat időpontja: szerda 18:00 - 
20:00 óra, vasárnap 18:00 - 20:00 óra

Tiszaújvárosi Városgazda Kft. 
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Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet 
a Polgármesteri Hivatalban 1 fő 

VÁROSÜZEMELTETÉSI MUNKATÁRS
munkakör betöltésére

6 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú műszaki végzettség,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 26.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 2.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. 
A pályázat teljes szövege megtalálható a Polgármesteri Hivatal honlapján
(www.varoshaza.tiszaujvaros.hu)

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót 

ÁLLANDÓ HELYETTES ASSZISZTENS
munkakör betöltésére 

3 fő teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, határozatlan illetve ha-
tározott időre történő foglalkoztatásban 

4 hónap próbaidő kikötésével. 

Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- ápoló, asszisztens végzettség, 
- büntetlen előélet, 
- egészségügyi alkalmasság.
Előny jelent:
- ápolói OKJ bizonyítvány,
- számítógépes ismeretek és gépírás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz,
- érvényes működési engedély, 
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, 
hogy a jelentkező az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 
2. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel, 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden 
tagja megismerheti,
- covid védőoltás felvételéről igazolás (Janssen vakcina esetében a 2. oltás igazolása, 
a többi vakcina esetében a 3. oltás igazolása).
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
- Beküldési határidő: 2022. 09. 15.
- Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
- A jelentkezés benyújtása a rendelo@tujvaros.hu e-mail címen, vagy postán Tiszaúj-
város Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50082-4/2022., va-
lamint a munkakör megnevezését: „ÁLLANDÓ HELYETTES ASSZISZTENS”

Nagyné Kántor Judit
főigazgató 

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót

TAKARÍTÓ
munkakör betöltésére

1 fő részmunkaidős (napi 4 óra) egészségügyi szolgálati jogviszonyban, 
határozatlan időre történő foglalkoztatásban, 4 hónap próbaidő kikötésével. 

Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
• 8 általános,
• büntetlen előélet,
• egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
• önéletrajz,
•  végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
• eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, 
hogy a jelentkező az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 
2. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel, 
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden 
tagja megismerheti,
• covid védőoltás felvételéről igazolás (Janssen vakcina esetében a 2. oltás igazolása, 
a többi vakcina esetében a 3. oltás igazolása).
Egyéb információk:
• Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
• Munkaidő: 1800-2200 óráig.
• Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal.
• A jelentkezés benyújtása a rendelo@tujvaros.hu e-mail címen, vagy postán Tiszaúj-
város Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50036-2/2022., va-
lamint a munkakör megnevezését: „RÉSZMUNKAIDŐS TAKARÍTÓ”

Nagyné Kántor Judit
főigazgató

Munkaterületek
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tiszaújváros önkormányzata megbízásából hamarosan 
megkezdődik a Dózsa György út ipari parki szakaszán egy gyalogátkelőhely és jár-
da, a Szederkényi út - Lévay út körforgalmi csomópont Vörösmarty út felőli ágán egy 
gyalogátkelőhely és járda kivitelezése. A munkaterületek átadása a kivitelező részére 
megtörtént. A kivitelezések várhatóan 2022. október 5-ig befejeződnek. 
Kérjük, hogy a kivitelezések ideje alatt óvatosan és fokozott figyelemmel közleked-
jenek!
Megértésüket köszönjük!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDEJŰ FELHÍVÁS 
a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő 

számlálóbiztosok jelentkezésére

Munkalehetőség: vegyen részt Ön is a népszámlálás lebonyolításában!
Számlálóbiztosok jelentkezését várjuk a 2022. október-novemberben tartandó orszá-
gos népszámlálás terepen történő adatgyűjtési időszakára.
Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok munkájától, fel-
készültségétől, kommunikációjától.

A számlálóbiztos feladata:
• körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése,
• az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval 
(ahol nem töltötték ki a kérdőívet interneten),
• a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele,
• folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.
Minden számlálóbiztosnak előreláthatólag 100-140 címen kell kérdőívet kitöltenie, 
tableten keresztül, amit a KSH biztosít az adatfelvétel idejére.
A munkavégzés időtartama: 2022. október 17. - november 20.
Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz:
• nagykorú, cselekvőképes személy,
• saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC, laptop, tablet, stb.),
• e-mail-cím, telefonszám.
A kiválasztásnál előnyt jelent:
• legalább középfokú végzettség,
• magabiztos számítógépes ismeret,
• megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség,
• az összeírás területén való helyismeret,
• rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség.
A szerződéskötés feltétele:
• a jelentkező kiválasztása,
• az e-learning formában megvalósuló képzés sikeres teljesítése. 
A számlálóbiztosi feladatok ellátása díjazással jár, mely két tételből tevődik össze:
- Egyrészt 25.000.- Ft-os alapdíjban részesül minden megbízott, aki a címállománnyal 
kapcsolatos felkészítési és kapcsolattartási feladatait teljesítette.
- Másrészt a számlálóbiztosok díjazásának mértékét a hozzájuk rendelt körzetekben 
lévő címek és az ott élő személyek száma határozza meg, címenként 300 Ft-os, illet-
ve összeírt személyenkénti 620 Ft-os összegben. Tiszaújvárosban 7.628 ellenőrizen-
dő cím van, mely címek és a címeken élő személyek (14.649 fő) összesen 45 számlá-
lóbiztos között oszlanak majd meg.
Számlálóbiztosi díjtétel a megfelelő minőségben kitöltött kérdőív és a validációt köve-
tően elfogadott cím után fizethető ki. 
A számlálóbiztosok az internetes önkitöltés időszakában az adatszolgáltatók által meg-
válaszolt kérdőívek utáni díjazásban nem részesülnek, ezeknél a címeknél kizárólag a 
kötelezően elvégzett címellenőrzés díját számolják el.

Összefoglalva mindennemű díjazást:
Díj megnevezése Számolási egység Egységdíj

Felkészítési, kapcsolattar-
tási díj Egyszeri alapdíj 25.000.- Ft

Kapcsolatfelvétel, címel-
lenőrzés, aktualizálás Cím 300 Ft

Lakás kérdőív Cím 300 Ft
Személy kérdőív Összeírt személy 620 Ft

Amennyiben a fenti feltételeknek Ön megfelel, és kedvet érez a népszámlálás lebo-
nyolításában számlálóbiztosként közreműködni, kérjük, keresse fel a helyi népszám-
lálási felelőst, azaz Tiszaújváros jegyzőjét.
Jelentkezni a http://www.varoshaza.tiszaujvaros.hu/index.php/nepszamlalas-2022 ol-
dalon található jelentkezési lap kitöltésével lehet, melyet kérünk a nepszamlalas@tuj-
varos.hu e-mail címre szkennelve megküldeni, vagy a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálati irodáján leadni, legkésőbb 2022. augusztus 26. (péntek) munkaidő végéig.
A honlapon megtalálható a KSH által központilag előállított adatkezelési tájékoztató 
és számlálóbiztosi toborzóplakát is.
A népszámlálással kapcsolatos bővebb információk a www.nepszamlalas2022.hu ol-
dalon érhetőek el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Gyermekétkeztetési térítési 
díjkedvezmények

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény, valamint a 431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 2016. január 1-jétől módo-
sította a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermek-
védelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyí-
tékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet gyermekétkeztetésre vonatko-
zó rendelkezéseit. Intézményünk az étkeztetési térítési díjkedvezmények (ingye-
nes/kedvezményes étkezés; szociális díjkedvezmény) igénybevételével kapcsolat-
ban az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot.

2022/2023. tanítási/nevelési évre igénybe vehető normatív kedvezmény (ingyenes/
kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén ingyenes étkezésre jogosult a gyermek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy családjában tartósan beteg vagy fogyatékos 
gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb 
munkabér (200.000 Ft) személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbizto-
sítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át (2022-ben 
172.900 Ft)
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés esetén az ingyenes étkezés megállapítása iránt 
nyilatkozatot kell benyújtani. 

1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.

1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló: 
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették, vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.

Szociális díjkedvezményre jogosult az a kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke tiszaújvárosi állami fenntartású köznevelési in-
tézményben étkezést vesz igénybe, valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a 62.701 
Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 71.251 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vonatkozó kérelmet kell kitöltenie minden olyan 
kiskorú gyermek, tanuló törvényes képviselőjének, illetve 18. életévét betöltött fiatal 
felnőttnek, aki:
• a 2022/2023. nevelési/ tanítási évben étkezést igényel bölcsődében, óvodában, álta-
lános iskolában, középiskolai kollégiumban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rászorultság alapján kedvezményre nem jogo-
sult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai okta-
tásban résztvevő tanulónak, gondviselőnek az ingyenes/kedvezményes étkezés, a szo-
ciális alapú gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény, valamint a személyi térítési díj 
megállapítása iránt kérelmet kell benyújtania, melyhez csatolni szükséges a kérelem-
ben megjelölt igazolásokat. 

A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
hétfőn 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, szerdán 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, pénteken 8.00 
- 12.00, 13.00 - 14.00,
- a nyomtatvány letölthető a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ honlapjáról
www.tik.tiszaujvaros.hu  
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan információ kérhető az alábbi telefonszámo-
kon: 49/548-328,  49/548-306,  49/548-305, 49/548-382.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása folyamatos, de amennyiben a 2022/2023. neve-
lési/tanév szeptemberétől igénybe kívánja venni az ingyenes vagy kedvezményes ét-
kezést, a kérelmet 2022. augusztus 20-ig le kell adni, illetve a tanév alatt folyamato-
san.  Szeptember 1. után benyújtott kérelmek/nyilatkozatok esetében a kedvezménye-
ket a beadást követő naptól állapítjuk meg.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása személyesen a Tiszaújvárosi Intézményműköd-
tető Központban (Kazinczy Ház, Kazinczy út 3. I.em. 73/3. iroda) lehetséges.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a térítési díjkedvezményt, illetve napi térítési dí-
jat, maximum egy tanévre áll módunkban megállapítani. Étkezési igényét, valamint 
kedvezményre vonatkozó jogosultságának igazolását minden tanév elején újra be kell 
nyújtani, ellenkező esetben a teljes térítési díjat számítjuk ki.

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ

A semminél egy pont is több

LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti cso-
portjának 3. fordulójában a Kisvárda 
II otthonában lépett pályára a Tiszaúj-
város együttese. A sárga-kékek vezettek 
ugyan, de végül meg kellett elégedniük a 
döntetlennel.

Két vereség és egy Magyar Kupa tovább-
jutás után az NB I-es Kisvárda fiókcsapatá-
hoz látogatott a Tiszaújváros. A szabolcsi-
ak két győzelemmel startoltak, de az előz-
ményekre fittyet hányva lendületesen kez-
dett az újvárosi alakulat. Már az 5. percben 
megvolt az esély a vezetésre, de Lőrincz 
szabadrúgását bravúrral hárította a vár-
dai kapus. A 23. percben Bussy kísérlete-
zett 18-ról, de lövése a házigazdák kapu-
sának kezében kötött ki. A félidő hajrájá-
ban, a 43. percben egy baloldali vendég-
támadás végén Nagy Dávid játszotta visz-
sza nagyszerű ütemben sarokkal a labdát 
Lőrincznek, aki éles szögből talált a haza-
iak kapujába, 0-1.
A második játékrészben tovább tartott az 
újvárosiak lendülete, több helyzetet dol-
goztak ki, de a pontos befejezés nem sike-
rült. A sok kimaradt lehetőség a 78. perc-
ben megbosszulta magát. Szőr szerzett lab-
dát a tiszaújvárosi térfélen, balra Bjelalov-
hoz játszott, és a hazaiak csereként beállt 
játékosa 14 méterről jobbal a bal alsó sa-
rokba lőtt, 1-1. A mérkőzés hajrájában már 
egyik csapat sem tudott újabb gólt szerez-
ni, így a találkozó után a Kisvárda II ma-
radt veretlen, a Tiszaújváros pedig nyeret-
len a bajnokságban. A sárga-kékek lapzár-
takor az újonc Hatvant fogadják, augusztus 
17-én, szerdán, majd 21-én, vasárnap az 
eddig pont nélkül álló Békéscsaba II ottho-
nában lépnek pályára. Vitelki tanítványai 
jelenleg 1 ponttal a 18. helyen állnak. 

Kisvárda II -Tiszaújváros
1-1 (0-1)

Kisvárda, Várkerti Sporttelep, 100 néző. 
Vezette: Szigetvári
Kisvárda Master Good II: Perehanec - 
Avetiszjan (Bokor M., a szünetben), Krá-
lik, Rubus, Sikorszki - Szőr, Bíró R. - Si-
mon M. (Bjelalov, 57.), Kirjuhin, Czérna 
(Adu, 80.) - Nagy M. K. Edző: Kocsis Já-
nos
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. - 
Bocsi (Kiss B., 69.), Gelsi, Bussy (Gönczi 
S., 81.), Lőrincz P. - Géringer (Vitelki B., 
a szünetben), Erős, Kundrák, Tóth S., Val-
kay - Nagy D. (Páll Zs., 78.). Edző: Vitel-
ki Zoltán
Kocsis János: Az első félidőben nem jó fel-
fogásban, sok gyenge egyéni teljesítmény-
nyel és a meglévő hibáinkkal együtt ját-
szottunk. A második félidőre tudtunk ezen 
változtatni, talán fizikálisan is az ellenfél 
fölé kerekedtünk. Rengeteg lehetőségünk 
volt, de a futball ilyen, ha előtte sok hibát 
követünk el, akkor nehezen adja meg a for-
dítás lehetőségét. 
Vitelki Zoltán: Kisvárdán pontot szerezni 
nagyon nagy dolog, de így utólag azt gon-
dolom, hogy két pontot ott hagytunk. Fe-
gyelmezetten és koncentráltan játszottunk, 
ha ezt a teljesítményt tudjuk hozni a követ-
kező mérkőzéseken, akkor nem lesz prob-
léma a pontok gyűjtésével.

További eredmények
DVTK II. - Körösladány 0-5

Vasas II. - DEAC 0-1
DVSC II. - Zugló 1-1

Békéscsaba II. - Eger 0-3
Sényő - BKV Előre 0-2

Tiszafüred - Jászberény 4-2
Füzesgyarmat - Hajdúszoboszló 1-2

Hatvan - Pénzügyőr 2-4
Karcag - Putnok 1-0

10. � Közlemény/Sport 2022. augusztus 18.

Ebből az újvárosi helyzetből sem lett gól.               (Fotó: Kisvárda FC)



Lehmann negyedik az elit Eb-n
TRIATLON. Csak a világranglis-
ta-vezetővel és két kontinensbaj-
nokkal felálló francia trió tudta le-
győzni a tiszaújvárosi Lehmann 
Csongort az augusztus 13-án Mün-
chenben megrendezett olimpiai tá-
vú elit triatlon Európa-bajnoksá-
gon.

A Multisport Európa-bajnokság ke-
retében megrendezett triatlon Euró-
pa-bajnokságnak a müncheni Olim-
pia Park és környéke adott otthont. 
Az olimpiai távból adódóan 1500 mé-
teres úszás várt szombaton délután 
a férfi verseny résztvevőire, köztük 
négy magyar triatlonosra. Az első szá-
mot Dévay Márk „nyerte meg”, 17:33 
perces idővel, de 4 másodperccel mö-
götte Lehmann Csongor jött ki a víz-
ből másodikként, így ők, egy jó depó-
zás után becsatlakozhattak a 12 tagú 
kerékpáros élbolyba, ahol rajtuk kívül 
3 francia, 2-2 német, olasz, portugál 
és 1 osztrák triatlonos harcolt ki he-
lyet magának. Bicsák Bence és Tóth 
Tamás a 31 fős üldöző csoportban re-
ménykedhetett a felzárkózásban. Mi-
vel az élen állók remekül összedol-
goztak, a 8 körös, 39, 2 km-es tekerés 
végén 45 másodpercet megőriztek a 
helyenként 1 perc közeli előnyükből. 
A négy körből álló, 10 km-es futás el-
ső körének végén a franciák hárma-
sa, a világranglista vezető Léo Ber-
gere, a címvédő Dorian Coninx és a 
2018-as Európa-bajnok Pierre la Cor-
re és  egy magyar fiatalember, a ta-
valyi  U23-as világbajnok Lehmann 
Csongor haladt az élen. Dévay Márk 
a 10., Bicsák Bence a 15. pozícióban 
futott ekkor. A következő 2,5 kilomé-
teren az élen nem változott a helyzet,  
a 3. körben azonban ritmust váltottak 
a franciák és elléptek néhány méter-
rel Csongortól. Bergere nem sokkal 
később honfitársait is faképnél hagy-
ta, majd előnyét megtartva megsze-
rezte a hőn áhított Európa-bajnoki cí-
met. Az ezüst a 2018-as Európa-baj-
nok la Corre zsákjába került, míg a 
bronzot a címvédő Coninx vihette ha-
za, aki csak az utolsó 200 méteren lé-
legezhetett fel, mert egészen addig ott 
futott vele és szorongatta őt a még az 
U23-as korcsoporthoz tartozó Leh-
mann Csongor, akinek így a bravúros 
4. hely jutott. Bicsák Bence, a tokiói 
olimpia 7. helyezettje kiváló futással 
feljött a 10. helyre, Dévay Márk pedig 
egyenletes teljesítményének köszön-
hetőn a 12. pozícióban zárta az Eb-t.

Kiválóan debütált 
az elit elitjében

- A verseny előtti kemény felkészülés 
után jó formában éreztem magam, de 
ez mégiscsak egy Európa-bajnokság, 
ráadásul az első elit világversenyem 
volt, melyre rajtam kívül sokan ki-
emelten készültek - fogalmazott nem 
sokkal a célba érkezését követően Le-
hmann Csongor, a Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub sportolója. - Előzőleg mi-
nimum a top15-tel, közepesen jó me-
nés esetén top10-es hellyel számol-
tam, a top6-tal pedig már igazán elé-
gedett lettem volna. A dobogó álom-
szerű, de elérhető célnak tűnt. Ennek 
megfelelően versenyeztem, és szeren-
csére tudtam kontrolálni a történése-
ket. Jól sikerült úszás után a 12 fős 
szökésben kivettem a részem a mun-
kából.  A kerékpározás optimális volt 

a maga 46,5 km/órás átlagsebessé-
gével, melynek köszönhetően 45 mp 
előnyt tudtunk összehozni a futásra. 
A legkeményebb résznek a futópá-
lya bizonyult, körönként egy 600 mé-
ter hosszú emelkedővel, ami szedte 
az áldozatokat. Nekem a lejtőfutás je-
lentette a legnagyobb kihívást, de so-
kat dolgoztunk a sebességemen, így 
ez is jól működött. A második körtől 
a három francia versenyzővel marad-
tam, köztük a jelenleg világelső Ber-
gere-rel. Mindhárman a legnagyobb 
nevek közé tartoznak a sportágban, 
egy nemzetből voltak, és a váltások-
nál érezni lehetett némi csapattakti-
kát a részükről. Összességében végig 
harcban voltam a dobogóért, csak a 
hajrában szorultam le róla, így is bol-
dog és elégedett vagyok!  Ezzel a tel-
jesítménnyel megtettem a következő 
lépést, amivel a világelithez tartozha-
tok. Hónapról hónapra a sportág leg-
nagyobb versenyein veszek részt, de 
ez az Eb élményben felülmúlja az ed-
digieket. Óriási hangulat, tömeg és 
körítés jellemezte a versenyt - talán 
egy kicsit hasonlított egy olimpia lég-
köréhez.

A legerősebbek között
Lehmann Csongor a kontinensbaj-
nokság előtt az olimpiai kvalifikációs 
ranglistán 24., a világranglistán pedig 
a 27. helyet foglalta el. A München-
ben kiérdemelt pontok tovább stabili-
zálják majd a pozícióját.
- Mivel a következő kétéves tervünk-
ben kiemelt helyet foglal el az olim-
piai kvalifikáció, és természetesen a 
2024-es párizsi ötkarikás játékok, so-

káig gondolkodtunk, hogy a korábban 
megtervezett programba bevegyük-e 
az Eb-t - mondta Münchenben, a 
szombati egyéni verseny után Leh-
mann Tibor, a Magyar Triatlon Szö-
vetség szakmai alelnöke, a Tiszaújvá-
rosi Triatlon Klub elnök-vezetőedző-
je. - Mivel itt is lehetett kvalifikáci-
ós pontokat szerezni, ezért döntöttünk 
mellette, és jól tettük! Csongor erős-
sége, hogy a célversenyeken jól telje-
sít, így történt ez most is. Az elmúlt 
világbajnoki futamokon 5-10 mp-re 
voltak tőle a top 10-es helyezések, 
tehát tudtuk, hogy csak idő kérdése, 
mikor tör be ide is. A kemény pályá-
val és a tempóval valóban csak a leg-
erősebbek tudtak megbirkózni, és ez-
úttal köztük volt Csongor is. Nagyon 
örülünk az eredménynek, hiszen nem 
szabad elfelejteni, hogy kora alapján 
még mindig az U23-as korosztály-
ban versenyezhetne. Talán a dobogó 
könnyebben jött volna, ha nem egy 
komplett francia csapattal kell verse-
nyezni, de az idő neki dolgozik.

Eredmények
Férfiak (1500 m úszás, 39,2 km ke-
rékpározás, 10 km futás, 70 indu-
ló): 1. Léo Bergere (Franciaország) 
1:41:09 óra, 2. Pierre le Corre (Fran-
ciaország) 1:41:17, 3. Dorian Coninx 
(Franciaország) 1:41:24, 4. Lehmann 
Csongor (Magyarország) 1:41:30, 
…10. Bicsák Bence (Magyarország) 
1:42.46, ...12. Dévay Márk (Magyar-
ország) 1:42:56. (Tóth Tamás kerék-
pározás közben feladta a versenyt.)

SZIS

Hozta a papírformát 
a mix-váltó

A triatlon mix-váltók olimpiai kvalifikációs ranglistáján jelenleg 14. helyen 
szereplő magyar váltó, soraiban Lehmann Csongorral, 10. pozícióban zárt a 
Münchenben zajló Európa-bajnokságon.
A váltók minden tagjára 300 m úszás, 7,2 km kerékpározás és 1,8 km fu-
tás várt. Dévay Márk volt a mieink kezdőembere, aki az 5-6. helyen adta át 
a képzeletbeli stafétabotot Bragmayer Zsanettnek. A tokiói olimpia 12. he-
lyezettje igyekezett nagyon, de ezúttal ez arra volt elég, hogy a tizedikként 
indítsa útjára Lehmann Csongort. Csongi bizonyította jó formáját, a harma-
dik emberek közül ő teljesítette a legjobb időt és felhozta a magyarokat az 5. 
helyre. A végső helyezésünkről a még junior korú Dobi Lilinek kellett gon-
doskodnia, aki mindent megpróbált, de ez a mezőny még túl erős volt szá-
mára.
- Mix-váltónk a ranglistahelyezés alapján hozta a papírformát, így elége-
dettek lehetünk - fogalmazott Lehmann Tibor, a Magyar Triatlon Szövetség 
szakmai alelnöke, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője. - Brag-
mayer Zsanett mellé keressük a csapat második stabil női tagját, a kísérle-
tezés során esett most a választásunk Dobi Lilire. A 10. hely már csak azért 
sem rossz, mert például sikerült megelőznünk a közvetlen elithez tartozó 
briteket, valamint az olaszokat is. 

Kovács Gyula 
Európa-kupát nyert

TRIATLON. A lettországi Rigában augusztus 13-án, 
szombaton megrendezett Junior Triatlon Európa-ku-
pa férfi versenye Kovács Gyulának, a Tiszaújvárosi 
Triatlon Klub tehetséges fiataljának a sikerével zárult.

A sprint távú erőpróba 750 méteres úszását Kovács Gyula 
és Kropkó Márton teljesítette a leggyorsabban, mögöttük 
bő fél percre jöttek a többiek.  A két magyar fiatal a 20 km 
kerékpározás során tartani tudta előnyét, mely kitartott az 
5 kilométeres futásra is, így a szökevények egymás között 
döntötték el az elsőség sorsát.
A női versenyben a második helyen végzett Kropkó Márta 
lett a legjobb magyar, míg Nádas Romina a 8. helyet sze-
rezte meg. A tiszaújvárosi színeket képviselő, még csak 
ifjúsági korú Lehmann Sára ígéretes versenyzéssel a 14. 
helyet harcolta ki.

Eredmények
Férfiak (50 induló): 1. Kovács Gyula (magyar, Tiszaújvá-
rosi Triatlon Klub) 55:59 perc, 2. Kropkó Márton (magyar, 
Kropkó TC) 56:02, 3. Jaspar Ortfeld (német) 56:13
Nők (29 induló): 1. Tilda Mansson (svéd) 1:01:24 óra, 2. 
Kropkó Márta (magyar, Kropkó TC) 1:02:05, 3. Tabea 
Huys (osztrák) 1:02:37, 8. Nádas Romina (magyar, Team 
Újbuda SE) 1:05:38, …14. Lehmann Sára (magyar, Tisza-
újvárosi Triatlon Klub) 1:07:46. 

A lányok dupláztak

Augusztus első hétvégéjén a Mecsekalján versenyeztek a 
Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói, akik az E.ON után-
pótlás országos bajnokságon és a váltó ob-n is szépen 
gyűjtögették az érmeket. Bajnoki címet ünnepelhettek az 
újonc 2-es fiúk és a gyermek korcsoportos lányok, ráadá-
sul utóbbiak csapatban és váltóban is nyerni tudtak.

Dobogós eredmények
E.ON Utánpótlás OB

Fiúk: Újonc 2-es kcs. (200 m úszás, 4 km kerékpározás, 1 
km futás): 2. Szabó Flórián).  Csapat: 1. Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub (Szabó Flórián, Molnár Benedek, Harangi Pé-
ter) 51:04
Leányok: Gyermek kcs. (300 m úszás, 8 km kerékpározás, 
2 km futás), Csapat: 1. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Gál 
Boglárka, Bán Petra, Hajdu Gréta Emma) 1:26:49
Serdülő kcs. (500 m úszás, 12 km kerékpározás, 3 km fu-
tás) Csapat: 2. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Filep Zóra, 
Bartók Hanna, Tömösközy Hanga) 2:07:30
Újonc 2-es kcs. (200 m úszás, 4 km kerékpározás, 1 km fu-
tás) Csapat: 3. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Bakó Zsófia, 
Gál Bíborka, Kádár Elise) 55:42

Sprint távú nyílt verseny, Amatőr-kupa
Elit nők (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás): 2. 
Bóna Kinga, 1:02:26 óra
Nők, felnőtt 4-es kcs.: 2. Némethné Prill Katalin, 1:19:01

Váltó OB
Női, elit (versenyzőként 400 m úszás, 8 km kerékpározás, 
2 km futás): 2. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Lehmann Sá-
ra, Putnóczki Dorka, Bán Lilla) 1:27:32.
Leányok: Serdülő kcs. (versenyzőnként 200 m úszás, 4 km 
kerékpározás, 1 km futás): 2. Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
(Filep Zóra, Bán Petra, Bartók Hanna) 47:33
Gyermek kcs. (versenyzőnként 200 m úszás, 4 km kerék-
pározás, 1 km futás): 1. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Gál 
Boglárka, Hajdu Gréta Emma, Juhos Lia) 48:46 perc
Újonc kcs. (versenyzőnként 200 m úszás, 4 km kerékpáro-
zás, 1 km futás): 3. Tiszaújvárosi Triatlon Klub „B” (Bakó 
Zsófia, Kádár Elise, Pöstényi Jázmin Mira)

Csongor sokáig állta a sarat a franciákkal szemben. 

Sport � 11.2022. augusztus 18.
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