
Pakolás, szekrényrendezés, felújítási munkálatok utá-
ni takarítás, kézbesítés - többek között ilyen munkákat
végeztek azok a fiatalok, akik a nyári diákfoglalkoz-
tatás keretében a város intézményeiben dolgoztak.

/3. oldal

Kasza Tibit a Crystal együttes énekese-
ként ismerhette meg az ország, majd a
zenén kívül sorra új szerepekben mutat-
kozott be. /5. oldal

Diákmunka Kasza Tibi
Csodaország

Tiszaújvárosban
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„Még egy nap,
még egy dal...”

Tiszaújváros hangja, a Rádió 35 holnap elnémul.
Nem lesz már reggeli KV, és kívánni sem lehet többé a Kiwiben. A
város üzleteibe, vagy a fodrászhoz betérve nem halljuk majd a kedvenc
műsorvezetőinket, és a helyi híreket sem mondják be a jól ismert han-
gok. Nem tőletek tudjuk majd meg ébredéskor, hogy süt-e a nap a
város fölött vagy, hogy vegyünk-e pulcsit a kabát alá, ha végigsüvít a
szél a Szentistvánon. Nem mondjátok el többé a derkós moziműsort,
és a Phőnix meccseiről sem halljuk majd az összefoglalót. A város fé-
nyeiből egy lámpás most elalszik, mert a megszokott frekvencián ezen-
túl nem a ti hangotok, nem Tiszaújváros hangja szól.
Lelkes, szenvedélyes kis csapat készítette a műsorokat. Profik és ama-
tőrök, fiatalok és tapasztaltak, a lényeg azonban közös bennetek.
Mindannyian az éter szerelmesei vagytok. Mert ezt a műfajt csak így
lehet csinálni. Szerelemmel, szenvedéllyel.
Köszönet érte. Köszönet a hajnalokért, amikor ti már a híreket szer-
kesztettétek, miközben a pék a kenyeret dagasztotta, a város pedig
még az igazak álmát aludta. A reggelekért, amikor jókedvetekkel
berobbantatok az otthonainkba, könnyebbé téve az ébredést. Köszö-
net a délelőttökért, amikor a mindennapok monotóniáját törtétek
meg a műsoraitokkal, érdekes beszélgetésekkel, jó zenékkel tarkítva
azokat. Köszönet a délutánokért, a jóízű diskurzusokért, a kíván-
ságműsorért, amivel mindig örömet okoztatok valakinek. Az esti be-
szélgetős műsorokért, a jó zenékért, a vidám játékokért. És köszönet
a lokálpatriotizmusotokért, a város feltétlen szeretetéért, a lelkesedé-
sért, szóval mindazért, amitől kerek a világ.
A Rádió 35 még egy napig szól. De hangjára sokáig emlékezni fo-
gunk.

Radácsi Zsuzsa

Mosolygó szemeket láttunk mindenhol a Dísztó körül egy
hete, amikor megnyílt Alice csodaországa, ahol rengeteg játék
és élmény várta a látogatókat. A csütörtöki egész napos gye-
rekprogram új színfoltja volt a Triatlon Nagyhétnek. /3. oldal

A legjobbak össztánca.

Befejeződött a nagyhét

Terveinket végrehajtottuk,
álmaink megvalósultak

Kilenc nap izgalmai, élményei
után elkövetkezett az a pillanat
is, amit a 16. TVK Triatlon Nagy-
hét közönsége egyáltalán nem
sürgetett: a város legszínesebb és
legnagyobb rendezvénysorozatá-
nak ünnepélyes zárása. Vasárnap,
este 11 óra előtt Bráz György pol-
gármester állt a nagyszínpadra, s
értékelte röviden az eseményeket.

- Befejeződött az utolsó koncert is, a rendez-
vény véget ért - mondta. - A mondás szerint
minden jó, ha jó a vége. Ennek a rendezvény-
nek nem csak a vége, hanem az eleje, közepe
is nagyon jó volt. A terveinket végrehajtottuk,
az álmaink megvalósultak. Ez volt az első Tri-
atlon Nagyhét, melyet dr. Márkus Gábor nél-
kül éltünk meg és vittünk végig. Az ő tisz-
teletére és a közönség elégedettségére min-
dent megtettünk, hogy a rendezvénysorozat
eseményei a megszokott színvonalon, rend-
ben kövessék egymást. Most, a záró estén el-
mondhatjuk, hogy ez sikerült. A sikerhez
sok-sok ember közös akaratára és munkájára
volt szükség, köszönet a szervezőknek, a tá-
mogatóknak, azoknak, akik a biztonságunkért
dolgoztak egész héten. Köszönet a Magyar
Triatlon Szövetségnek és a Nemzetközi Triat-
lon Szövetségnek, amiért lehetővé teszik,
hogy városunk évről-évre ilyen rangos sport-
versenyeknek adjon otthont. S nem utolsó sor-
ban köszönet a tiszaújvárosiaknak, a közön-
ségnek is, hogy szeretetükkel ilyen közeget
teremtenek ennek a nagyszabású eseménynek.
Most ugyan vége a programoknak, de jövőre

újra találkozhatunk, és együtt lehetünk, mert
2015-ben ismét lesz Triatlon Nagyhét és Tri-
atlon Világkupa!
A polgármester szavai után Pál-Pál Előd, test-
vérvárosunkból, Csíkszeredából érkezett ven-
dégként mondta el benyomásait a rendezvényről.
- Káprázatos, fantasztikus és felejthetetlen!
Ilyen volt ez a rendezvény, ilyenek voltak a
versenyek, és az önök városa, amelyről sokat
olvastam és hallottam már, de hogy valójá-
ban milyenek itt az emberek és milyen a han-
gulat, azt érezni kell! Örülök, hogy átél-
hettem ennek a tiszaújvárosi csodának né-
hány napját.

Kilenc nap négy és fél percben - a kivetítőn a
nagyhét eseményeiből összeállított képsorok
idézték fel még egyszer a mögöttünk álló
napok élményeit. A tömegsport rendezvények,
koncertek, gyermekműsorok hangulatát, a ver-
senyek izgalmát, a győztesek célba érkezését, s
záró képként e rendezvény megálmodójának,
dr. Márkus Gábornak az alakját.
A térről piros, fehér, zöld világító léggömbök
szálltak az ég felé, a közönség tapssal ünne-
pelte a sikeres rendezvényt, majd a Városhá-
zán kigyulladtak a fények: TRIATLON 2014.
Ezzel a 16. TVK Triatlon Nagyhét hivatalosan
lezárult.

Lesz Triatlon 2015 is.

Kitüntetettjeink
Tiszaújváros képviselő-testülete az alábbi személyeknek, közössé-
geknek adományozott önkormányzati kitüntetést augusztus 20-a al-
kalmából.
Pro Urbe Életműdíj
Szénási Tibor, a TVK nyugalmazott műszaki vezérigazgató-helyet-
tese.
Hornyák János, nyugalmazott felszolgáló.
Gergely Zsigmond, nyugdíjas mérnök.
Szent István Emlékérem
Dankó Gyuláné, nyugdíjas.
Kántor Zsolt, a Napraforgó Alapítvány Kuratóriumának elnöke.
Losoncziné dr. Gyimes Zsófia, házi gyermekorvos.
Sipos Vilmosné, nyugalmazott mérnöktanár.
Római Katolikus Egyház tiszaújvárosi közössége.
Görög Katolikus Egyház tiszaújvárosi közössége.
Dr. Laki Tibor, gyógyszerész.
Fábiánné Tasnádi Anikó, járási vezető védőnő.
Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett
Református Egyház tiszaújvárosi közössége.
Varga György, vállalkozó.
Tiszaszederkény Kultúrájáért Egyesület.
TVK Nyugdíjasok Baráti Köre.
A kitüntetéseket nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án, a városi ün-
nepségen adják át.

Krónika pénteken
Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy nemzeti ünnepünkre tekin-
tettel a jövő héten nem csütörtökön, hanem augusztus 22-én, pénte-
ken jelenik meg a Tiszaújvárosi Krónika.
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A két nap alatt 206-an adtak vért.

Egyházi hírek
Római katolikus
Kedden, szerdán, csütörtökön és szombaton 18:30-órától, vasárnap
11:00 órától szentmise.
Görög katolikus
Csütörtökön 17:00 vecsernye (esti istentisztelet) litiával, kenyér-, bor-
és olajáldással. Aug. 15-én, pénteken Nagyboldogasszony ünnepét tart-
juk: 8:00 utrenye (reggeli istentisztelet), 16:30 Szt. Liturgia
Sajószögeden, 18:00 Tiszaújvárosban. Szombaton 8:00 Szt. Liturgia,
17:00 vecsernye. Vasárnap 8:30 Szt. Liturgia Nagycsécsen, 9:30
Sajószögeden, 11:00 Tiszaújvárosban. Kedden 17:00 vecsernye. Aug.
20-án, szerdán 8:30 Szt. Liturgia Sajóörösön, 9:30 Sajószögeden, 11:00
TIszaújvárosban. Délután városi ünnepség!
„A szentek nem azért ébrednek saját bűnös voltuk tudatára, mert ál-
landóan bűneikre gondolnak, hanem azért, mert meglátják az Isten
szentségét.” (Anthony Bloom)
Református
Csütörtökön 18:00 órától Tiszaújvárosban lesz bibliaóra. Pénteken
19:00 órától Tiszaszederkényben istentisztelet. Vasárnap 10:00
Tiszaszederkényben, 11:00 órától Tiszaújvárosban istentisztelet.

Élet
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik augusztusi

sorozatunk. A megfejtéseket a hónap végén

várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu

címre, vagy postai úton a 3580 Tiszaújvá-

ros, Szent István út 16. címre.

Megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, drága apukánk

SZABÓ GÉZA

59 éves korában 2014. augusztus 11-én elhunyt. Búcsúztatása

2014. augusztus 15-én pénteken 14 órakor lesz Sajószögeden

a tiszaújvárosi temetőben.

Szerető felesége és gyermekei

Gyógyszertári ügyelet
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot au-
gusztus 17-ig (vasárnapig) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. u.
17., tel.: 49/540-688), majd augusztus 18-tól (hétfőtől) a Tisza
Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 49/540-318) látja el. - A telefonos
készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár zárása után
kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 30 per-
cen belül. - Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-20 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitva tartása:

Hétköznap Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18 8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17 - -
Remény Gyógyszertár 8-17 8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20 8-20 8-19

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap

reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reggel 8 óráig, vala-
mint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

A vérüket adták

Tiszaújváros a véradásban is jeleskedett a Triatlon Nagyhéten, előse-
gítve a megye biztonságos vérellátását a kritikus nyári időszakban. Au-
gusztus 6-án és 7-én összesen 249-en keresték fel a Városháza mellett
az Országos Vérellátó Szolgálat véradóbuszát. Ténylegesen 206-an ad-
hattak vért, közülük 26 volt az új véradó.

Laborosok találkozója
A TVK Központi Labor és MEO volt dolgozóinak találkozót szer-
vezünk Tiszaújvárosban 2014. október 18-án, szombaton az Arany
Holló étteremben. Jelentkezni és érdeklődni lehet: Pápainé: 70/398-
7738, Szabóné: 70/993-8541.

A nagyhét rendőri szemmel

Biztonságban voltunk
A 16. TVK Triatlon Nagyhét tö-
megsport rendezvényeinek, az
Európa- és világkupa futamok,
továbbá a könnyűzenei progra-
mok zavartalan lebonyolításá-
ban a Tiszaújvárosi Rendőrka-
pitányság szinte teljes rendőri ál-
lománya részt vett.

A biztosítási feladatok végrehajtásában a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapi-
tányság és a Készenléti Rendőrség állománya
is segítséget nyújtott.
A tömegsport- és sportrendezvények kedvelői
a világ minden tájáról érkeztek a városba, és
rekord létszámú versenyző állt a rajtokhoz. A
versenyek helyszínei Tiszaújváros nagy részére
kiterjedtek. A forgalomirányítási, forgalomte-
relési feladatokat maradéktalanul sikerült vég-
rehajtani, így a programok zavartalanul le-
zajlottak.
A délutáni és esti könnyűzenei programok több
ezer látogatót vonzottak a Városháztéren felál-
lított színpadok elé. Ezen rendezvények bizto-
sítása alatt jó néhány rendőri intézkedés tör-
tént. Az egyenruhások többek között egy, a
Nyíregyházi Városi Bíróság által körözött sze-
mélyt is elfogtak. Ezen túlmenően a szolgála-
tos állomány szabálysértési ügyekben, vala-

mint a rendezvény környezetében garázda sze-
mélyekkel szemben intézkedett, azonban el-
mondható, hogy a nagy létszámú rendőri e-
rőnek köszönhetően a lakosság szubjektív biz-
tonságérzetét jelentősen befolyásoló cselek-
mény nem történt, így a nagyhét látogatói
biztonságban érezhették magukat.

A Polgármesteri Hivatal előtt felállított, úgy-
nevezett Közbiztonsági Ponton a polgárőrség,
a katasztrófavédelem, az Országos Mentőszol-
gálat, továbbá a közterületfelügyelet munka-
társaival láttak el közös szolgálatot a Tisza-
újvárosi Rendőrkapitányság rendőrei.

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

A rendezvényeken folyamatos volt a rendőri jelenlét.

Légi szúnyogirtás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Városgazda

Nonprofit Kft. szervezésében az augusztus 16-20. közötti időszak-

ban légi kémiai szúnyogirtás lesz Tiszaújváros belterületén.

Akciós fertőtlenítő
hulladéktároló mosás

A hulladékgyűjtő edények (kuka és konténer) belső fertőtlenítő mosására akciós mosást hir-
det augusztus 25-től augusztus 29-ig Tiszaújvárosban a Tiszabábolna Közszolgáltató Kft.

Az akciós mosás díja: Akción kívüli időszakban:
- 110/120 literes kukaedény 1.200.-Ft + 27% Áfa/db 2.000.-Ft + 27% Áfa/db
- 240 literes kukaedény 1.400.-Ft + 27% Áfa/db 2.300.-Ft + 27% Áfa/db
- 770 literes konténer 2.100.-Ft + 27% Áfa/db 3.000.-Ft + 27% Áfa/db
- 1100 literes konténer 2.400.-Ft + 27% Áfa/db 3.500.-Ft + 27% Áfa/db
Az akciós mosást legkésőbb augusztus 18-ig lehet megrendelni. Az akcióról a társasházi
közös képviselőket és a vállalkozásokat tájékoztatta a cég, s ehhez megrendelőlapot is
mellékelt.

Szabadtéri
ökörsütés

A Tiszaújvárosi Városnapok – Szent
István Nap keretében

Helyszín: Városháztér mögötti füves te-
rület.
Időpont: 2014. augusztus 19-én, 17.00
órától – augusztus 20-án 17.00 óráig.
Az elkészült ökörsült árusításának kez-
dete augusztus 20., 15.00 óra.

1 adag ökörsült beváltására alkalmas
kupon megvásárolható a helyszínen

augusztus 20-án, 12.00 órától.
Ára: 500 Ft

Füzetcsomagok
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat iskolakezdés előtt támogatni kívánja a
rászoruló roma családokat 1-10. osztályig füzetcsomagokkal. A füzetcsomagok megfelelő
számú beszerzése érdekében az igénylők augusztus 15-től 19-ig jelentkezzenek a roma nem-
zetiségi önkormányzat irodahelyiségében (Tiszaújváros, Bocskai út 31.), valamint a Rákóczi
út 81. szám alatt pénteken (2014. augusztus 15.) 11,00 – 13,00 óra között, hétfőn és kedden
9,00-13,00 óra között. A füzetcsomagok osztása augusztus 22-én (pénteken) lesz a roma
nemzetiségi önkormányzat irodahelyiségében. Farkas Sándor elnök
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Diákmunka

Szívecskék, csomagok
Pakolás, szekrényrendezés, fel-
újítási munkálatok utáni takarí-
tás, kézbesítés - többek között
ilyen munkákat végeztek azok a
fiatalok, akik a nyári diákfoglal-
koztatás keretében a város intéz-
ményeiben dolgoztak. A Tiszaúj-
városi Humánszolgáltató Köz-
pontban is többen belekóstolhat-
nak a munka világába.

Krajczár Evelin éppen piros papír szívecské-
ket vágott ki, amikor beszélgettünk. Ő közép-
iskolás, a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szol-
gálatnál töltötte a napi négy óra munkát. A szí-
vecskék a szolgálat által szervezett táborba ké-
szülnek, amelyet az Erzsébet-program
keretében hátrányos helyzetű gyerekek szá-
mára tartanak.
- Nagyon örültem, amikor értesültem róla, hogy
felvettek a nyári munkára - mondta lapunknak
Evelin. - Hallottam, hogy nagyon sokan jelent-
keztek, tartottam tőle, hogy talán nem sikerül
majd bekerülnöm a keretbe. Mindenképpen
szerettem volna dolgozni, elsősorban azért,
hogy keressek egy kis pénzt, kipróbáljam, mi-
lyen, amikor van egy kis saját jövedelmem.
Közben annyira megtetszett az intézményben
folyó munka, hogy nagyon komolyan gondol-
kodom rajta, hogy a szociális szférát kellene vá-
lasztanom, s ezen a területen továbbtanulnom.
Bár van olyan barátom, aki azt mondja, szerinte
ez lelkileg nagyon megterhelő munka, és gon-
doljam meg magam. Engem valami mégis vonz
ebben a segítő hivatásban.

Evelin azt is elmondta, hogy a munka és mun-
kahely iránti szimpátiájához nagyban hozzájá-
rul, hogy az intézmény dolgozói mindig kész-
ségesek, segítőkészek, kedvesek vele. Július-
ban több helyszínen is kipróbálhatta magát,
dolgozott Szederkényben, a nyári napköziben,
a bölcsődében adminisztratív munkákban se-
gített, majd az élelmiszerosztásnál volt mun-
kájuk egy diáktársával együtt.
- Úgy osztjuk be a diákokat, hogy mindenkép-
pen értelmes, hasznos munkát végezzenek, ami
az életkoruknak megfelelő - mondta Bodnár
Tünde csoportvezető családgondozó. - A klien-

sekkel kapcsolatos bizalmas adatokkal, informá-
ciókkal természetesen nem találkozhatnak a fia-
talok, vannak azonban olyan tevékenységeink is,
ahol jól jön a segítségük. A legutóbbi élelmi-
szerosztásnál 1400 darab konzervet és 54 doboz
tápszert osztottunk szét gondozás alatt álló csa-
ládoknak, most készülünk a fonyódligeti tá-
borba, ahová sok kreatív eszközt elő kell ké-
szíteni.
Tennivaló tehát mindig akadt, legalábbis au-
gusztus 13-ig. Az önkormányzat által biztosí-
tott nyári diákfoglalkoztatás ekkor ért véget.

Tokaji Edit

A minapi élelmiszerosztásnál is volt feladatuk a diákoknak.

A mesevilág varázslata

Alice tiszaújvárosi csodaországa
Mosolygó szemeket láttunk min-
denhol a Dísztó körül egy hete,
amikor megnyílt Alice csodaor-
szága, ahol rengeteg játék és él-
mény várta a látogatókat. A csü-
törtöki egész napos gyerekprog-
ram új színfoltja volt a Triatlon
Nagyhétnek.

Hetek óta erre a napra készültünk mindnyájan
a Tisza Médiánál, operatőrök a kamerát, új-
ságírók a tollat letéve vagdosták a figurákat,
lyukasztották, fűzték a kártyákat, szögeltünk,
ragasztottunk, tervezgettünk, szervezgettünk.
Aztán lassan mindenki fejében összeállt a
program, és elérkezett az általunk is nagyon
várt csütörtök. Kalapáccsal, asztalokkal, szé-
kekkel és nagy-nagy izgalommal vágtunk neki
a napnak.

Nem csak mi vártuk Alice tiszaújvárosi csoda-
országát, hanem a gyerekek is, hiszen már a
megnyitóra zsúfolásig telt a KreAktív színpad
nézőtere. A programokat Bráz György polgár-
mester, a rendezvény fővédnöke nyitotta meg,
majd átadta az Alice-rajzpályázat díjazottjainak
a nyereményeket. Különdíjat kapott Kapczár
Noémi és Kapczár Botond, az óvodásoknál első
helyen Vetési Cserne Viktória végzett, a máso-
dik Kőrösi Janka, a harmadik Kiss Eszter lett.
Az iskolásoknál Nemes Noémi lett az első, a
második Borbély Anna, míg a harmadik Bod-
nár Brigitta. A színpadi programokat a Csoda-
malom Bábszínház nyitotta. A kiskakas gyé-
mánt félkrajcárjának története elevenedett meg.
A környezettudatosság jegyében, hiszen a
bábok újrafelhasznált anyagokból készültek.
Galagonya bohóc is megérkezett a csodaor-
szágba, ő sajnos elveszítette menyétjét, de a ti-

szaújvárosi gyerekek örömmel segítettek neki
megkeresni. A színpadi fellépések sorát a dél-
utáni órákban Muzsikás Péter zárta, aki társá-
val Hangszerországba kalauzolta el a kicsiket
és nagyokat.
A Dísztavon egész nap meseladikok várták a
családokat, akik a lampionfüzér alatt evezték
körbe a tavat. A tó mellett pedig igazi érde-
kességek voltak, egy óriási kapunk keresztül
lehetett bejutni a mesebirodalomba. Az 1865-
ös Lewis Caroll mese 1951-es Disney-rajz-
filmje ihlette a játékokat és a díszletet is. Itt
egy óriásnyúl, ott egy kártyaerdő, mindenhon-
nan baglyok, madarak, kenyérpillangók néz-
tek le ránk, egy-egy fotó erejéig pedig bárki
Alíz, a cica vagy épp a szívkirálynő bőrébe
bújhatott. Népszerű volt a csillámtetoválás és
az arcfestés is, a kézműves házban pedig min-
denki elkészíthette saját maszkját, és bárki
próbára tehette labdaérzékét az óriáscilinder-
nél.
Varázslatos volt ez a nap, de nem csak a
csodaország élményei miatt, hiszen a varázs-
lathoz minden látogató hozzátett egy picikét,
egy mosollyal, egy kacajjal, egy köszönömmel.

FP

Már a megnyitóra megtelt a nézőtér.

Bárki lehetett Alice.

Evez a család.

Galagonya bohóc megmozgatta a gyerekeket és a szüleiket is.

Tiszaújváros távhőszolgáltatással ellátott lakóépüle-
teiben az adott tulajdonközösség döntésétől függően

felszereltethették a radiátorokra a költségmegosztókat, bevezethették a
mérés szerinti hőfelhasználás-elszámolást.
Ezen épületeknél a tulajdonközösség szerződést kötött a költségmeg-
osztók évenkénti kiértékelésére, az egyes lakásokra jutó hőmennyiség
meghatározására, mely alapja a hőszolgáltatóval történő elszámolásnak.
E területen városunkban is keletkeztek aránytalanságok /beszabályozási,
ill. használati okok miatt/ ami a tulajdonközösségek tagjai között fe-
szültséget okozott.
Az egyes lakásokban a fűtés szabályozását a termosztatikus szabályozó
szelepekkel lehet elvégezni és megtakarítást akkor lehet elérni, ha beál-
lítják a kívánt hőmérsékletet. Ez alacsonyabb értéken nagyobb megta-
karítást eredményezhet. /Celsius fokonként 5-6 %/
Természetesen ezen értékeket és a beállításokat még a következő té-
nyezők is befolyásolják: a lakás tájolása, falfelülete, nagysága és a nyí-
lászárók állapota, a lakás épületen belüli fekvése, az átmenő fűtés-
csőrendszer nagysága, a radiátorok állapota, a lakások közötti hőszige-
telés.
Az 559/2013.(XII.31.) Korm. rendelet 4.Atávhőszolgáltatásról szóló 2005.
évi XVIII. Törvény végrehajtásáról szóló 157/2005.(VIII.15.)Korm. ren-
delet módosítása 28.§ A távhőszolgáltatásról szóló 2005.évi XVIII. Tör-
vény végrehajtásáról szóló 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet 23/A.§ (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendeletnek a Mód. Korm. rendelettel megállapított rendelkezései
alapján a tulajdonosi közösség és a megbízó közötti, a Mód. Korm. rende-
let hatályba lépése előtt kötött szerződéseket legkésőbb a 2014.január 1-jét
követően induló első elszámolási időszak kezdetéig kell módosítani.”
Ezekben az épületekben a tulajdonközösségek a 2014. évi fűtési sze-

zontól a közgyűlés, részközgyűlés a szervezeti és működési szabályzat,
ill. az alapszabály rendelkezéseivel összhangban hozott döntése alapján
a következő költségmegosztási módok közül választhatnak:
- a fűtött légtérfogat alapján a lakások és egyéb helyiségek légköbmé-

tereinek arányában
- a radiátorokra szerelt fűtési költségmegosztók adatainak alapul vételével
- energetikai tanúsítvány alapján (melynek elkészítésének költségét a
tulajdon közösséget terheli )
Ha a tulajdonközösség a fűtési költségmegosztók alapján határozza meg
a hőfelhasználási arányokat, akkor a légköbméter arányos rész nem lehet
kevesebb mint 30%, és nem lehet több, mint 50 %.
Az alkalmazható korrekciós tényezők nagysága az alábbi lehet /amely
helyiségekre vonatkozik és több feltétel egybeesése esetén összeadódik.
Földszinti és legfelső emeleti korrekciók nem alkalmazhatóak, ha az
adott légtérben hőszigetelés nélküli elosztóvezeték halad./
Az is természetes, hogy az épület által elhasznált – mért - hőmennyisé-
get kell a tulajdonosoknak elosztani és kifizetni a szolgáltató felé.
Lényeges, hogy a korrekcióval csökkentett hő díját nem a szolgáltató fe-
dezi, azt a tulajdonközösség többi, korrekcióban nem részesülő tagja
egyenlíti ki
Panelprogramos épületeknél a ZBR pályázati feltétel 9. pontja értel-
mében: ''A Kedvezményezett vállalja, hogy a megvalósítást követő 2.
évtől kezdődően 5 évig évente egy alkalommal minden év szeptember
30-ig az éves energiafogyasztási adatokat, illetve az azt befolyásoló kö-
rülményeket magyarázó információt köteles szolgáltatni a Támogató
számára a széndioxid-kibocsátás csökkenésének és az energia-megta-
karítás megvalósulásának ellenőrzésére. A monitoring adatszolgáltatás
elmulasztása a pályázatból való kizárást, illetve az állami támogatás
visszavonását eredményezheti.''
A helyes elszámolásnak biztosítani kell :
A tulajdonosok ösztönzését az energia ésszerű felhasználására, megta-
karításra, vegye figyelembe az épület, a lakás adottságait, vegye figye-
lembe a kedvezőtlen elhelyezkedésű lakásokban élők helyzetét, legyen
egyszerű és áttekinthető, segítse elő a tulajdonközösség megegyezését,
korrekciós táblázat:
A korrekciós tényezők
Megnevezés A korrekció*mértéke %-ban
1. Földszinti korrekciók**:
1.1. földszint, ha nincs alatta helyiség -15
1.2. földszint, alatta levő, fűtetlen helyiség fölött -10
2. Legfelső emeleti korrekciók***:
2.1. lapostetős épületnél, közvetlenül a tető alatt -20
2.2. nem beépített, fűtetlen tetőtér alatt -15
2.3. beépített, fűtetlen tetőtér alatt, illetve tetőtérben -10
3. Sarokhelyiségek korrekciói:
3.1. minden olyan helyiség, amely legalább két külső határoló-felület-

tel (lehűlő falfelülettel) rendelkezik -10
4. Égtáj szerinti korrekció:
4.1. északi oldal -5
5. Egyéb korrekciók:
5.1. fűtetlen átjáró és kapubejáró feletti helyiség -15
5.2. fűtetlen földszinti helyiség feletti helyiség -10
5.3. fűtetlen lépcsőház, illetve folyosó melletti helyiség -5
* A korrekciók az épületrész egyes helyiségeire számítandók. Ha egy adott he-

lyiségre egynél több korrekció vonatkozik, abban az esetben a helyiségre vonat-
kozó valamennyi korrekciót alkalmazni kell. Fűtési költségmegosztó funkciót
ellátó hőmennyiségmérők alkalmazása esetén az épületrész egyes helyiségeinek
korrekciós tényezőit a korrekciós tényezővel érintett helyiség fűtött légtérfoga-
tának a teljes épületrész fűtött légtérfogatára jutó arányában kell számításba
venni.
** A földszinti korrekciók nem alkalmazhatók azoknál a függőleges, alsó el-

osztású fűtési rendszerű felhasználási helyek helyiségeinél, amelyek légterében
hőszigetelés nélküli vízszintes elosztóvezeték halad át.
*** A legfelső emeleti korrekciók nem alkalmazhatók azoknál a függőleges,

felső elosztású fűtési rendszerű felhasználási helyek helyiségeinél, amelyek lég-
terében hőszigetelés nélküli vízszintes
A költségmegosztás a lakóépületen belül akkor alkalmazható , ha
- adott épületen belül azonos költségmegosztót szereltek
- a felszerelés megfelelően történt
- a költségmegosztó pontosságát tanúsítvány bizonyítja
- a hőleadó készülékek hőleadása szabályozható és azt, valamint a fűtési
költségmegosztókat illetéktelen beavatkozás ellen plombával látták el
- a leolvasás a plomba(zárjegy) sértetlenségének ellenőrzése után az el-
számolási időszak végén történik.
Kérjük a tisztel tulajdonosokat, hogy a fűtési szezon előtt megtartandó
közgyűlések , részközgyűlések előtt tanulmányozzák át a fenti tábláza-
tot és amennyiben a költségmegosztók alkalmazása mellett döntenek,
akkor igyekezzenek kihasználni az abban rejlő előnyöket.
E döntések után kerülhet sor a már említett költségmegosztásról szóló

szerződések módosítására.
II.sz. Lakásfenntartó- és Karbantartó

Szövetkezet Igazgatósága

Költség+osztás
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Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

ÁRVAI JULIANNA
a 4. sz. választókerület

képviselője
2014. augusztus 27-én (szerdán)

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.

Polgármesteri Hivatal

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a

06-80/ 200-839-es
telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A

hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A
rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi

a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken
történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események

bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet.
A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt La-
kosság figyelmét, hogy Tiszaújváros Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a gyer-
mekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, a-
zok igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról szóló 37/2013. (XII.21.) önkormány-
zati rendelete alapján évente egyszeri alkalom-
mal tankönyvtámogatásban részesülhet az az
életvitelszerűen tiszaújvárosi lakóhellyel ren-
delkező gyermek, illetve 23. életévét be nem
töltött nagykorú személy, aki lakóhelyén él és
alap- és középfokú köznevelési intézmény nap-
pali tagozatán tanul, és akinek a családjában az
egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 400%-át (114.000 Ft-ot), egyedül-
álló szülő esetén az 500%-át (142.500 Ft-ot).
Nem jogosultak tankönyvtámogatásra azok a
tanulók, akik normatív kedvezményben (tartó-
san beteg; a szakértői bizottság szakértői véle-
ménye alapján mozgásszervi, érzékszervi,

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyaté-
kosság együttes előfordulása esetén halmozot-
tan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd;
három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyer-
meket nevelő családban él; nagykorú és saját
jogán iskoláztatási támogatásra jogosult; vagy
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül), illetve térítésmentes tankönyvellá-
tásban (a 2014/2015. tanévben az általános is-
kola első évfolyamára beiratkozott tanulók, és
a második évfolyamos tanulók) részesülnek.
A tankönyvtámogatás iránt kérelmet kell be-
nyújtani, melyhez csatolni szükséges a kére-
lemben megjelölt igazolásokat, valamint -
annak megállapítása céljából, hogy a kérelmező
tankönyvtámogatásra jogosult - a tankönyvek
árát igazoló dokumentumot (csekk, feladóve-
vény, díjbekérő). A tankönyvtámogatás iránt be-
nyújtott kérelmek elbírálása folyamatos.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:

• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató he-
lyisége
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
Családsegítő Szolgálata
(Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és csü-
törtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros ügy-
féltermináljáról is:
www.ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2014. au-
gusztus 1-jétől 2014. szeptember 30-ig.
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási ha-
táridő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyiségében
munkanapokon, valamint postai úton (3580
Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Bráz György
polgármester

Felhívás

Tankönyvtámogatás Gyermekétkeztetési
támogatás

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy amennyiben a 2014/2015-ös nevelési
évre igényelni szeretnének a gyermekétkeztetéshez szociális támo-
gatást, vagy normatív kedvezményre (50 %, 100 %) jogosultak, ké-
relmet kell benyújtaniuk.
Tájékoztatom továbbá azon szülőket, akik eddig is valamilyen típusú
támogatásban részesültek, hogy az új nevelési évre (2014/2015) új
támogatási igényt kell benyújtaniuk, mert az előző nevelési évre
szóló 2014. 09. 01-től érvényét veszti.
A nyomtatványok 2014. augusztus 18-tól munkaidőben folyamatosan
beszerezhetők a Napközi Otthonos Óvoda valamennyi épületében
(Szederinda óvoda Tiszaújváros, Dózsa György utca 9., Katica óvoda
Tiszaújváros, Irinyi út 1., Bóbita óvoda Tiszaújváros, Kazinczy út 1.,
Tündérkert óvoda Tiszaújváros, Alkotmány köz 1., Szivárvány óvoda
Tiszaújváros, Pajtás köz 13.).
Gyermekétkeztetés esetén:
Szociális kedvezményben részesíthető az a kérelmező, akinek csa-
ládjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az
önkormányzat által meghatározott 48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül
nevelő szülő esetén az 54.150 Ft-ot.
Normatív kedvezményre jogosultak:
a) a három vagy több gyermekes családok gyermekenként (50 %):
b) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek (50 %)
c) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
(100 %)
A kérelmet és az ahhoz szükséges igazolásokat a Napközi Otthonos
Óvoda székhelyén, (Szivárvány Óvoda, Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
a gazdasági irodában lehet benyújtani munkanapokon 7:00-15:20-ig.

Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Tájékoztatás

Tanulók étkeztetése
Tájékoztatjuk a Tisztelt általános- és középis-
kolás gyermekek szüleit, törvényes képvise-
lőit, hogy:
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a 7/2014. (III.28.) önkormány-
zati rendeletével módosította a gyermekvé-
delmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
szóló 37/2013. (XII.21.) önkormányzati rende-
letét, a gyermekétkeztetési térítési díjkedvez-
mény megállapítására vonatkozó szabályok
tekintetében.
A rendelet 2014. május 1-jétől hatályba lépő
módosítása értelmében a - gyermekek védel-
méről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvényben (Gyvt.-ben) biztosított
normatív kedvezmények, valamint a helyi ren-
deletben egyéni rászorultság alapján megálla-
pítható gyermekétkeztetési térítési díjkedvez-
mények figyelembevételével - az állami fenn-
tartású köznevelési intézményekben biztosított
gyermekétkeztetés esetén a fizetendő napi térí-
tési díjat a Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ igazgatója állapítja meg.
1. Személyi térítési díj csökkentésére vonat-
kozó kérelmet kell kitöltenie minden olyan kis-
korú gyermek, illetve tanuló gondviselőjének,
törvényes képviselőjének, illetve 18. életévet
betöltött fiatal felnőttnek, akinek kedvez-
ményre való jogosultsága a 2013/2014. tanév
folyamán lejár. Továbbá, aki a 2014/2015. tan-
évben tiszaújvárosi állami fenntartású közne-
velési intézményben normatív, illetve jöve-
delem alapján kedvezményes étkeztetést kíván
igénybe venni.
• Normatív kedvezményre jogosult:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő,
- tartósan beteg, vagy fogyatékos, illetve
- három- vagy többgyermekes családban élő
gyermek.
• Szociális díjkedvezményre jogosult az a ké-
relmező:
- akinek gondozásában élő gyermeke a tiszaúj-
városi állami fenntartású köznevelési intéz-
ményben étkezést vesz igénybe, valamint
- az olyan tartós megbetegedésben szenvedő
gyermek, aki betegsége miatt a nevelését, ok-
tatását ellátó intézményben étkezést nem tud
igénybe venni, (a módosított 37/2013. (XII.21.)
rendelet 8.§. (2) bekezdése értelmében a kérel-
met a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani,
elbírálásáról a polgármester dönt) és
- tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik, vala-
mint
- akiknek a családjában az egy főre eső havi
nettó jövedelme nem haladja meg a 48.450 Ft-
ot, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az
54.150 Ft-ot.
A térítési díjkedvezmények megállapításához
szükséges csatolandó mellékleteket, a 7/2014.
(III.28.) önkormányzati rendeletével módosí-
tott 37/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet
5. számú mellékletének kérelem tájékoztatója
tartalmazza.
A személyi térítési díj csökkentésének igény-
léséhez szükséges formanyomtatvány besze-
rezhető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (Tiszaújváros,
Kazinczy út 3.) munkanapokon: hétfő, kedd és
csütörtök 7.20-16.00-ig, szerdán 8.00-17.00-ig,
pénteken 7.20-14.00-ig

- elektronikusan Tiszaújváros honlapjáról
www.tiszaujvaros.hu/ugyfelterminal
valamint a Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ honlapjáról www.tik.tiszaujvaros.hu
honlapról
Kérelmek benyújtási határideje: folyamatos.
A kérelmet az intézmény igazgatójának cí-
mezve kell benyújtani.
Személyesen a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központ élelmezési csoportjához, Ti-
szaújváros, Kazinczy F. út 3. I. emelet 73/4.,
vagy postai úton 3580 Tiszaújváros, Bethlen G.
út 7. címre !
2. Személyi térítési díj megállapítására vonat-
kozó kérelmet kell kitöltenie minden olyan kis-
korú gyermek, illetve tanuló gondviselőjének,
törvényes képviselőjének, illetve 18. életévet
betöltött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2014/2015. tanévben étkezést igényel ti-
szaújvárosi állami fenntartású köznevelési in-
tézményekben,
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rászo-
rultság alapján kedvezményre nem jogosult.
Kérelmek benyújtási határideje: folyamatos
A kérelmet az intézmény igazgatójának cí-
mezve kell benyújtani.
Személyesen a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központ élelmezési csoportjához,
Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3. I. emelet 73/4.,
vagy postai úton 3580 Tiszaújváros, Bethlen G.
út 7. címre !
Személyi térítési díj megállapítására vonatkozó
kérelem formanyomtatványa beszerezhető il-
letve letölthető az előzőekben felsorolt címe-
ken és helyeken.
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
tájékoztatja az alkalmazottakat és a külsős ét-
kezőket a 2014/2015. tanévben igénybe vehető
étkezéssel kapcsolatban.
A 2014/2015. tanévre új étkezési kérelmet
szükséges kitölteni az alábbiak szerint:
• Tiszaújvárosi költségvetési szerveknél és az
állami fenntartású köznevelési intézmények-
ben dolgozó közalkalmazottak az étkeztetés
iránti igényüket a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központ igazgatójához nyújthatják be.
• Köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazot-
tak és köztisztviselők, a nem önkormányzati
fenntartású közfeladatot ellátó intézmények
(köznevelési intézmények kivételével) és az

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
dolgozói a Polgármesteri Hivatalba benyújtott
kérelemre, a polgármester előzetes írásbeli en-
gedélye alapján étkezhetnek.
Engedélyezés után a nyomtatvány leadásával
lehet az étkezést megrendelni az élelmezési
ügyintézőknél.
• Az étkezés az engedélyben megjelölt intéz-
mény éttermében vehető igénybe.
Az étkezési kérelmek formanyomtatványa
• letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu honlapról,
• beszerezhető a térítési díjszedési napokon az
élelmezési ügyintézőknél,
• illetve a Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ élelmezési csoportjánál (Tiszaújváros,

Kazinczy út 3.sz. alatt, munkanapokon H-K-
CS: 7.20-16.00, SZ: 8.00-17.00 és P: 7.20-
14.00).
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalba be-
nyújtandó kérelem formanyomtatványa a Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál is
beszerezhető.
A kérelmeket postai úton az alábbi címre kér-
jük benyújtani:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Kérelmek személyesen is leadhatók az alábbi
címen:
3580 Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3. I. emelet
73/4.

Tájékoztatás

Étkezés az intézményekben

Tájékoztató
A DIGITÁLIS KÖZÉPISKOLA

a 2014/2015. tanévre
is várja a továbbtanulni vágyó

hátrányos helyzetű tanulók jelentkezését.
A pótbeiratkozás 2014. augusztus 27-én 8.30-16.00 óra között lesz

a Földes Ferenc Gimnáziumban.( Miskolc, Hősök tere 7.)
A jelentkezési lap kitöltésére a helyszínen is van lehetőség.

A jelentkezés részletes feltételeiről a www. digitaliskozepiskola.hu
honlapon tájékozódhat, ahonnan a jelentkezési lap is letölthető.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás

Diétás étkeztetés az intézményekben
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont (TIK) az eltérő táplálkozást igénylő ét-
kezéssel kapcsolatban a következőkről tá-
jékoztatja a szülőket, törvényes gondviselő-
ket.
A nevelési-oktatási intézményekben továbbra
is biztosítjuk a diétás étkezést a 2014/2015. ta-

nítási, gondozási-nevelési évben az érintettek
részére.
A diétás étkezés biztosításának feltétele:
• a régi és az új eltérő táplálkozást igénylőknek
kérelmet kell benyújtani a TIK igazgatójához,
a kérelemhez érvényes szakorvosi igazolás
csatolása szükséges.

A kérelmeket postai úton az alábbi címre kér-
jük benyújtani:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Kérelmek személyesen is leadhatók az alábbi
címen: 3580 Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3. I.
emelet 73/4.

Tájékoztató

Támogatás Erzsébet-
utalvánnyal

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek szüleit és törvényes képvise-
lőit, valamint a rendszeres gyermek-védelmi kedvezményben része-
sülő fiatal felnőtteket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a alapján a tele-
pülési önkormányzat jegyzője, annak a gyermeknek, fiatal felnőtt-
nek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogo-
sultsága 2014. augusztus 1-jén fennáll, természetbeni támogatást
nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlá-sára
felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az Erzsébet-utalványok sze-
mélyes átvétele várhatóan 2014. augusztus 24. napját követően tör-
ténik. Az utalványok átvételének pontos időpontjáról és helyéről a
Tiszaújvárosi Krónikában, a Képújságban, valamint Tiszaújváros
honlapján a későbbiekben adunk tájékoztatást.
Kérjük, szíveskedjenek figyelemmel kísérni az Erzsébet-utalványok
átvételével kap-csolatos felhívás megjelenését!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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A várostervezés nem ismeretlen dolog, itt nálunk pedig egy-
szerűen elkerülhetetlen, hiszen Tiszaszederkény város létét
is a tervezésnek köszönheti. Persze az elképzelés és a vég-
eredmény néha nem teljesen fedi egymást. Erről számolt be
a Borsodi Vegyész 1969 nyarán.
„Időközben az eredeti elképzelés megváltozott, ugyanis az
eddigi blokkos építkezésről Tiszaszederkényben is áttérnek
a házgyári termékekkel történő építési módra, melynek meg-
kezdését az 1969-70-es években tervezik. Ezért volt tehát
szükség a korábbi beépítési terv módosítására.”
Ennek a módosításnak köszönhetően jött létre az a terület
is - akkor új városközpont -, mely az elmúlt napokban olyan
sok sikeres programnak adott helyet.
„Az új beépítési terv szerint a városközpont, a dísztóval
együtt az 1-es és a 2-es szomszédsági egység, azaz a már
megépült és a létesítendő másik városrész között terül el,
mintegy 120 méter szélességben.”
A tervek Csizy Klára építészmérnök nevéhez köthetőek.
Munkájának, elképzelésének gyümölcsét pedig a mai napig
láthatjuk.
„Az új beépítési tervben szereplő több mint 3100 lakás fel-
építésével mintegy 10 évre biztosítottnak látszanak azok a
feltételek, melyek Tiszaszederkény további fejlődéséhez -
kulturális, egészségügyi, kereskedelmi és városrendezési
szempontból egyaránt – szükségesek.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Jövőkép
45 éve történt

A Tisza TV műsora
Augusztus 14., csütörtök

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

18:00: A Termálfürdő FCT - Nyírbátor NB III-as labdarúgó mérkő-
zés közvetítése felvételről

Augusztus 20., szerda
18:00 Városnapok - Szent István nap

Kasza Tibi

Mindenért menni kell, tenni kell!
Kasza Tibit a Crystal együttes
énekeseként ismerhette meg az
ország, majd a zenén kívül sorra
új szerepekben mutatkozott be.
A Triatlon Nagyhéten énekes-
ként állt a közönség elé, csütör-
tök este ő volt az utolsó fellépő a
nagy zuhé előtt.

- Mostanában az embereknek sok minden
eszébe juthat rólad. Zene, tévé, rádió, divat-
fotózás - neked melyik ezek közül az
„igazi”?
- Próbálok úgy élni, hogy a szerepeim egész-
ségesen váltsák egymást. Nem viselem jól az
egyhangúságot, nincs rám jó hatással, ha so-
káig vagyok kihívás nélkül. Ez így nagyon jó,
hogy ha kezd monotonná válni a popzene,
akkor jön egy kis fotózás, televízió, a Kasza
Show, a Morning Show, vagy épp elutazom
egy félévre Kínába. A saját műsor és a Nagy
Duett szerepkör mind-mind egy mélyvíz volt,
de én abban hiszek, hogy a szerepeknek színe-
seknek kell lenni, és sok lábon kell állni.
- Okoz benned izgalmat, amikor egy új fe-

ladat elé kerülsz, vagy akkora a magabiz-
tosságod, hogy tudod, menni fog?
- Aki ismer engem, az tudja, hogy önbizalom-
ból nincs hiány. A teljesen ismeretlen terep
azért mindenkit kizökkent kicsit a nagy nyu-
galmából, jóleső izgalom bennem is van, de
nem rettegés.
- Sokan azzal küszködnek, hogy egy terüle-
ten sem tudják elérni azt a bizonyos áttörést
az érvényesülésben. Te keresed ezeket a le-
hetőségeket, vagy megtalálnak téged?
- Nem hiszek abban, hogy az ember nézi ott-
hon a tévét, és megcsörren a telefonja, jön a

nagy lehetőség. Nem lehet hátradőlve várni,
hogy majd ha nagyon engem akarnak, úgyis
megtalálnak. Mindenért menni kell, tenni kell.

Ha van álmod, meg lehet valósítani, de ha egy
életen át félig csukott szemmel keresed az iga-
zad a világban, abból nem sül ki semmi. Az én
tevékenységeim egymásra épülnek, az egyik
ismeretség, tapasztalat és siker hozza a mási-
kat. Én soha öt percet sem foglalkoztam olyan
dologgal, amiben nem voltam boldog. Ha most
jönne a kaszás, és azt mondaná: Kasza fiam,
vége, milyen volt? - azt tudnám rá mondani,
nagyon jó! Volt benne zene, fotózás, gyönyörű
nők, gyönyörű autók, utazások, siker, taps, ku-
darc, minden.

- Az érzelmes dalaidból és bizonyos nyilat-
kozataidból úgy tűnik, kifejezetten érzékeny
ember vagy. Most azt mondod, gyönyörű
nők és gyönyörű autók. Milyen ember való-
jában ez a Kasza Tibi?
- Az a fiatal férfi, aki nem mondja bele az élet-
útjába, hogy csodaszép barátnői voltak és le-
hetősége volt sportautókkal mászkálni, nem is
igazi férfi. Az érzelmesség megvan bennem, ez
kell az alkotáshoz, de azért nem vagyok egy
harmatlelkű figura, aki telesírja a párnáját, mert
olyan filmet látott, amiben a kutyuska nem ta-
lálja a csontját. Attól érzékeny férfinak tartom
magam, tulajdonképpen a humor ennek egy
védekezési mechanizmusa.
- Aki ennyit szerepel, mint te, az kap hide-
get, meleget is. Ezt hogyan viseled?
- A véleményeket tudni kell a helyén kezelni.
Ha egy arc nélküli kommentező azt írja, hogy
nekem a Marson lenne a helyem, az nem érde-
kel. Ha értékes embertől kapok értelmes kriti-
kát, azt meghallgatom. A trollkodással viszont
mindenki csak a saját idejét rabolja, észre sem
veszem.
- Tiszaújvárosba zenész minőségedben ér-
keztél – mennyire izgat mostanában ez a te-
rület?
- Alapvetően zenésznek tartom magam, aki na-
gyon szélesre tárta a szárnyait, de mindig a
zene marad középen. Augusztusban közel har-
minc fellépésem van, mindig születnek új slá-
gereim is. A nyár egyértelműen a zenéé, ősztől
pedig jöhet újra a tévé. Év végén egy elég nagy
durranással jövök a Kasza Show mellett, ha
minden a tervek szerint alakul, még többet
lehet majd velem találkozni.

Tokaji Edit

Soha nem foglalkozott olyan dolgokkal, amiben nem volt boldog.

Kasza Tibi és közönsége még megúszta az esőt.

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Hamvas Béla Városi Könytár
Kedves Könyvtárlátogatók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Hamvas Béla Városi Könyvtár au-
gusztus 5-től előre láthatólag 3 hétig zárva tart az olvasói tereket
érintő nyári felújítási munkálatok elvégzése miatt. Nyitás: augusztus
26-án, 10.00 órakor.
A Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár szintén felújítások miatt au-
gusztus 11-étől augusztus 31-ig zárva tart. Nyitás: szeptember 4-én,
8.00 órakor. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy mindkét könyvtár-
ban az időközben lejáró kölcsönzéseiket automatikusan meghosz-
szabbítjuk. Szíves megértésüket köszönjük.

Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Felnőtt társastánc tanfolyam a nosztalgia jegyében!
A Derkovits Kulturális Központ Tiszaszederkényi Művelődési Háza
(Tiszaszederkény, Bocskai út 33.) felnőtt társastánc tanfolyamot hir-
det.
Oktató: Harangozóné Ónodi Csilla tánc- és illemtan tanár.
A tanfolyam 16x90 perc ( alkalmanként 2x45 perc) időtartamú.
Részvételi díj: 11.200 Ft/fő (350 Ft/óra/fő).
A táncórák időpontja: minden pénteken 16.00-18.00 óra között.
Helyszín: A Tiszaszederkényi Művelődési Ház színházterme.
Jelentkezés: Tiszaszederkényi Művelődési Házban személyesen Má-
tyás Edinánál, vagy a +36-49/544-552-ös telefonszámon a művelő-
dési ház nyitvatartási idejében. Jelentkezési határidő: 2014. szep-
tember 5. A tanfolyam 2014. szeptember 12-én, pénteken 16.00 óra-
kor kezdődik. A tanfolyam zárásaként TÁRSASTÁNC VIZSGA-
BÁLT szervezünk!

Önkéntes segítőket várnak!
A Derkovits Kulturális Központ önkéntesek jelentkezését várja a
2014. szeptember 13-án megrendezendő Tiszaújvárosi Halászléfőző
Fesztiválra.
Feladat: a lebonyolításban való részvétel (beléptetés, információ-
szolgáltatás, stb.).
Alsó korhatár: 18 életév.
Jelentkezni személyesen a Derkovits Kulturális Központban, Bog-
nár Imre szakmai igazgatóhelyettesnél lehet, 2014. szeptember 8-án
(hétfő) 14-16 óra között és szeptember 9-én (kedd) 8-12 óra között.
Információ: 49/542-005 (művelődésszervezők)
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A Napközi Otthonos Óvoda pályázatot hirdet 2
fő óvodapedagógus álláshely betöltésére, hatá-
rozott időre (betegség idejére) szóló kinevezés-
sel.
A pályázat feltételei:
• felsőfokú óvodapedagógusi végzettség
• magyar állampolgárság
• egészségügyi alkalmasság
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
Bérezés: A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rende-
lete „a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény köznevelési intézmé-
nyekben történő végrehajtásáról” alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014.
augusztus 25.
Az elbírálás határideje: 2014. augusztus 26.
Az állás 2014. szeptember 08-tól tölthető be.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai önéletrajzot
• oklevélmásolatokat
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
ványt
A pályázatot postai úton, az alábbi címre kér-
jük benyújtani:
Napközi Otthonos Óvoda Óvodavezetője
Cím: 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: óvodapedagógus.

A Napközi Otthonos Óvoda pályázatot hirdet
2 fő pedagógiai asszisztensi álláshely betöl-
tésére, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázat feltételei:
• középfokú iskolai végzettség, pedagógiai
asszisztensi képesítés,
• magyar állampolgárság,
• egészségügyi alkalmasság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
• felsőfokú szakmai képesítés, pedagógiai vég-
zettség.
Bérezés a „Közalkalmazottak Jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázat benyújtásának határideje:

2014. augusztus 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. au-
gusztus 25.
Az állás 2014. szeptember 01-től tölthető be.
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot,
- bizonyítványmásolatot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
ványt.
A pályázatot postai úton, az alábbi címre kér-
jük benyújtani:
Napközi Otthonos Óvoda Óvodavezetője
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: pedagógiai asszisztens.

A Napközi Otthonos Óvoda pályázatot hirdet
1 fő dajkai álláshely betöltésére, határozatlan
időre szóló kinevezéssel.
A pályázat feltételei:
• középfokú iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• egészségügyi alkalmasság
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
Előnyt jelent: dajkai képesítés.
Bérezés: A „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló”1992. évi XXXIII. törvény szerint
A pályázat benyújtásának határideje: 2014.
augusztus 22.

Az elbírálás határideje: 2014. augusztus 25.
Az állás 2014. augusztus 26-től tölthető be.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
ványt
A pályázatot postai úton, az alábbi címre kér-
jük benyújtani:
Napközi Otthonos Óvoda Óvodavezetője
Cím: 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: dajka.

A Napközi Otthonos Óvoda pályázatot hirdet
1 fő pedagógus részére, félállású fejlesztőpe-
dagógus és félállású pedagógiai asszisztensi
munkakör betöltésére, határozatlan időre szóló
kinevezéssel.
A pályázat feltételei:
• fejlesztőpedagógusi végzettség
• magyar állampolgárság
• egészségügyi alkalmasság
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
Előnyt jelent: felsőfokú óvodapedagógusi vég-
zettség.
Bérezés: A „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló”1992. évi XXXIII. törvény illetve a
326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelete a peda-
gógusok előmeneteli rendszeréről
A pályázat benyújtásának határideje:

2014. augusztus 25.
Az elbírálás határideje: 2014. augusztus 26.
Az állás 2014. szeptember 08-tól tölthető be.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai önéletrajzot
• oklevélmásolatokat
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
ványt
A pályázatot postai úton, az alábbi címre kér-
jük benyújtani:
Napközi Otthonos Óvoda Óvodavezetője
Cím: 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: félállású fejlesztőpedagógus és
félállású pedagógiai asszisztens.

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

Hogy hirdetése
biztosan célba érjen!

A Tiszaújvárosi Krónikában is megjelenik lakossági apróhirdetése, amennyiben azt a
Tisza TV Képújságjában legalább

5 napra (2.500 Ft),
legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

Pályázati felhívás

Óvodai állások

Invitel internet: házon kívül és belül
A világháló folyamatosan növekvő szerepet ját-
szik életünkben, sőt sokunk számára ma már
elengedhetetlen, mindennapos eszközzé vált. Egyre
többen fedezzük fel, és egyre sokoldalúbban
használjuk ki a web nyújtotta lehetőségeket. A
különféle online oldalak a tájékozódáson és a
kapcsolattartáson túl többek között a szórakozás-
hoz, illetve a szabadidős programok szervezéséhez,
valamint az élmények megosztásához is segítséget
nyújtanak. Egy friss kutatás alátámasztja, hogy az
emberek a világhálóhoz kötődnek leginkább a
modern kor telekommunikációs vívmányai közül.
Az elemzésből az is kiderül, hogy a 16 és 74 év
közötti magyar lakosság 71 százaléka
rendszeresen internetezett a tavalyi év során, és
87 százalékuk nélkülözhetetlen kommunikációs
csatornának tartja. Közel ugyanekkora az
aránya azoknak is, akik az online ügyintézést,
mint például a bankolást vagy az elektronikus
vásárlást részesítik előnyben.

Internet a szabadban
A szabadtéri és a házon belüli internetelérés
lassan egyformán fontossá válik számunkra, és
emellett egyre természetesebbnek tűnik, hogy
akkor kapcsolódhatunk a világhálóra, amikor
csak szeretnénk. Nyáron kifejezetten szívesen
töltjük időnket a szabadban, közeli tereken vagy
parkokban, ám ilyenkor sem szeretnénk
kimaradni az internet nyújtotta élményekből. Az
Invitel a házon belüli internetszolgáltatás
mellett a szabadtéri webelérésre is hangsúlyt fek-
tet az InvitelSzabadon projekt keretében, amely
ingyenes vezetéknélküli internethozzáférést
kínál a városok lakóinak és látogatóinak
egyaránt. A társaság jelenleg már hat város
forgalmas közterein – Gödöllő, Veszprém,
Cegléd, Gyula, Hajdúszoboszló és Szeged –
biztosít ingyenes Wi-Fi-szolgáltatást.

Az Invitel internet otthon is vár
Otthon még inkább vágyunk a tartalmas,
személyre szabott szórakozásra, amit a lehető
legkényelmesebben szeretnénk biztosítani
magunk és családunk számára. A világhálón
mindenki megtalálhatja az őt leginkább érdeklő
tartalmakat, amelyek segítségével a házon
belüli kikapcsolódás még teljesebbé tehető. Az
Invitel folyamatosan megújuló, kedvező
ajánlatokat kínál, hogy meglévő és új lakossági
ügyfelei az online elérhető lehetőségeket minél
jobban ki tudják használni. Az aktuális
akciókról telefonon, interneten és személyesen
is információkhoz juthatnak az érdeklődők.

Az internethasználattal kapcsolatos adatok a
KSH és az NMHH felmérésén alapulnak.

Személyes ügyintézés
Invitel Pont: Tiszaújváros,

Szent István út 1/A.
Időpont-egyeztetés: +36 1 801 7940

További információ:
az 1288-as Infóvonalon,

illetve a www.invitel.hu weboldalon

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Csősz Trans Kft. gyakorlattal ren-
delkező tehergépjárművezetőt keres
belföldi viszonylatra, állandó tiszaúj-
városi és környéki fuvarozási felada-

tok elvégzésére.
Elvárásaink:

- Érvényes kategóriás jogosítvány (CE)
- Érvényes belföldi

fuvarozási igazolvány.
- Fényképes önéletrajz.
- Erkölcsi bizonyítvány.

Előny:
- Nem dohányzó dolgozó.

Tel.: +3620/321-5014
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Váczi Anita és Jancsár László a rajt előtt.

A Sportcentrum eseményei

Augusztus 16. szombat
Labdarúgás
17.30 Termálfürdő FC Tiszaújváros – Nyírbátori FC NB III-as
bajnoki mérkőzés Labdarúgó stadion
Extrémsport
08.00 TNC Jam extrém sportverseny

Görkorcsolya-, gördeszkapálya
Augusztus 16-ig a Miskolci Jegesmedvék U18-U20, U16, U14 jég-
korong csapatai, augusztus 17-ig a Vasas SC női röplabda csapata
edzőtáborozik Tiszaújvárosban.

Labdarúgás

Most kezdődik a, most kezdődik a…
Befejeződött a felkészülés, a hét-
végén már „élesben” játszik a
Termálfürdő FC Tiszaújváros
NB III-as csapata. Az ellenfél
hazai környezetben a tavalyi
osztálytárs Nyírbátor gárdája
lesz, melyet az elmúlt szezonban
oda-vissza elvert (1-2, 2-0) a kék-
sárga legénység.

Persze az új szezon más lesz, az erőviszonyok
átalakulhattak az NB III Keleti csoportjában.
A főpróba sikeres volt, hiszen a Magyar Kupa
főtáblájának első fordulójában, idegenben, ma-
gabiztos győzelmet aratott a csapat. Sok cso-
portbeli ellenfél elvérzett a kupában, a Nyír-
bátor 5-1-es vereséget szenvedett hazai pályán
a Vác szintén harmadosztályú együttesétől.

Kisújszállási SE - Termálfürdő FC
Tiszaújváros 1-3 (1-1)

Kisújszállás: 250 néző, V.: Takács (Viczián,
Pogonyi)
Kisújszállási SE: Láng-Patkó, Balla, Fúrka,
Seres, Berta, Szendrei (Hudu), Mile, Pesti, Ko-
vács (Balogh), Kui (Balla).
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs.-Ga-
lambos (Kovács B.), Hajdu, Fodor, Molnár F.,
Polényi, Patalenszki (Lippai), Kerekes, Molnár
L., Kovács P., Tóth T. (Bussy).
Egy védelmi hibát kihasználva a vendégek
Pesti révén hamar vezetést szereztek. A tisza-
újvárosiak nem kapták el még a fonalat, ezt bi-
zonyította, hogy az ellenfél két kapufát is lőtt.
Aztán lassan magára talált az együttes, de fö-
lényét csak a szünet előtt két perccel sikerült
gólra váltani Kerekes révén. A második félidő-
ben a cseréket követően az egyre fáradó haza-
iak ellen már nem volt kétséges, hogy melyik
csapat jut tovább. Kovács Péter és Lippai pe-
csételte meg az igen lelkes kisújszállási csapat
sorsát.

Újfalvi Erik, vezetőedző: Amíg bírtunk jól ját-
szottunk, sok sikert kívánunk a Tiszaújvárosnak.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: Gratulálok a csapat-
nak a továbbjutáshoz.
A bajnoki nyitány előtt a csapat vezetőedzője,
Bocsi Zoltán bizakodó.
- Sokáig tartott, míg kialakult a végleges kere-
tünk. Igyekeztünk a klubvezetéssel közösen
posztokra igazolni, ami úgy gondolom, nagy-
jából sikerült is. Hogy jól döntöttünk-e az majd
a bajnokságban kiderül, a puding próbája az
evés. Szeretnék támadó felfogású csapatot ki-
alakítani, ehhez a játékstílushoz rengeteg fu-
tásra van szükség, elől és hátul egyaránt. Amit
az edzéseken megkövetelek a játékosaimtól,
azt kérem számon tőlük a mérkőzéseken. La-
zsálás nincs, mindenkinek teljes erőbedobással
kell edzenie és játszania. A csapat magva adott,

ehhez kell hozzáilleszteni a többieket, gondo-
lok itt a két 21 éven aluli játékosra, akit az
MLSZ döntése alapján kötelező minden mér-
kőzésen pályára küldeni. Egy jó kezdés meg-
adná az alaphangot a továbbiakhoz.
Így néz ki az 1. forduló párosítása az NB III
Keleti csoportjában
2014.08.16, Szombat, 17:30
Termálfürdő FC Tiszaújváros – Nyírbátori FC
Kisvárda Master Good - DVSC-DEAC
Salgótartjáni BTC-Puebla – Budapest Honvéd-
MFA
Fortress Felsőtárkány – Létavértes SC `97
Cigánd SE - KBSC FC
Putnok FC – Hajdúböszörményi TE
2014.08.17, Vasárnap,17:30
Veresegyház VSK – Jászberényi FC
Gyöngyösi AK-Ytong - FC Hatvan

A labda, a karmesteri pálca és természetesen a felelősség is Bocsi Zoltán vezetőedzőnél van.

Augusztus 6-10. között rendezték meg Moszkvában a
kajak-kenu világbajnokságot, ahol a magyar válogatott
fantasztikusan szerepelt, 6 arany-, 5 ezüst- és 6 bronz-
érmet nyert, míg parakenu válogatottunk egy arany- és
egy bronzéremmel egészítette ki a magyar csapat érem-
kollekcióját.

A Tiszaújvárosi Vízi SE-t két versenyző képviselte a vb-n, mindketten
olimpiai számokban álltak rajthoz. Váczi Anita, a parakenu válogatott
tagjaként a K-1 női 200 m-es „A” kategóriában, egy elhúzódó betegség,
és 6 hét kihagyás után is meg tudta ismételni tavalyi eredményét, és az
előkelő 5. helyen érkezett célba. Molnár Péter, a K-2 200 m-en, Bán
Kristóffal döntőbe jutott, a jövőre nézve bíztató és kiváló versenyzéssel
a 9. helyet szerezték meg. A paraválogatott edzőjeként a TVSE elnöke,
edzője Jancsár László is a csapattal tartott.

*
Szolnok adott otthont az ifjúsági és U23 korosztályok országos bajnok-
ságának augusztus 2-án és 3-án. A verseny egyben válogatója is volt a
Szlovákiában rendezendő Olimpia Reménységek Versenyének.
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület versenyzőinek
eredményei:
K-1 Férfi Ifjúsági 3x200m váltó: 2. Béke Kornél - Nagy Szabolcs -
Mannheim Krisztián, 6. Erős Patrik-Gyurkó Richárd - Nagyházi Dániel,
K-1 Férfi ifjúsági 1000m: 4. Béke Kornél, C-1 Női ifjúsági 200m: 5.
Bragato Giada, C-2 Női ifjúsági 500m: 5. Bragato Giada - Barna Petra,
C-2 U23 500m: 5. Bragato Giada - Barna Petra, C-1 ifjúsági 3x200m
váltó: 6. Bragato Giada - Kostoláni Roman - Barna Patrik, K-1 Női U23
4000m: 7. Soltész Noémi, K-1 Férfi ifjúsági 4000m: 8. Béke Kornél, C-
2 Férfi ifjúsági 500m: 8. Barna Patrik - Kostoláni Roman, K-1 Női if-
júsági 4000m: 10. Somodi Viktória, K-4 Férfi ifjúsági 4000m: 12.
Mannheim Krisztián - Erős Patrik - Nagyházi Dániel - Nagy Szabolcs,
C-1 Férfi ifjúsági 4000m: 11. Barna Patrik, 14. Bragato Giada, 15.
Kostoláni Roman.
Béke Kornél és Nagy Szabolcs kvalifikálta magát a rangos nemzetközi
megmérettetésre. Kornél négy versenyszámban, többek között
Szabolccsal K-2 500 méteren állhat majd rajthoz. A két fiatal teljesít-
ménye alapján már most meghívást kapott a magyar ifjúsági kajak-kenu
válogatott 2015. évi válogatott keretébe is.
A Tiszaújvárosi Vízi SE versenyzőinek eredményei:
K-4 ffi U23 1000 m 8. Lőrincz Tibor-Mészáros Imre-Gömöri Ádám-
Bodnár Richárd, K-1 ffi ifi 3x200 m váltó 7. Gömöri Dénes-Pócsi Alex-
Kántor László, K-1 ffi ifi 3x200 m váltó 9. Mészáros Imre-Kapczár
Ádám-Orbán Lehel, K-1 ffi U23 4000 m 25. Lőrincz Tibor, K-4 ffi ifi
4000 m 6. Gömöri Ádám-Gömöri Dénes-Pócsi Alex-Mészáros Imre, K-
2 ffi ifi 4000 m 19. Kántor László-Kapczár Ádám.

Kajak-kenu

Kiváló eredmények

Nagyheti lábtenisz

A szervezőket is megdöbbentette az az érdeklődés mely az idei lábtenisz
bajnokságot kísérte. A 30 nevező csapat nem is fért el a hagyományos
helyén az Eötvös gimnázium tornacsarnokában, hanem alkalmi megol-
dásként a Sportcentrumban kellett néhány mérkőzést megrendezni.
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Kétszer is színpadra lépett szerdán
a Bourbon Street zenekar. Zenész barátaik-
kal kiegészülve színvonalas produkcióikkal
ezúttal is kivívták a közönség elismerését. 

A legviharosabb koncertet a Neo-
ton adta. ,,Szép nyári nap” - énekelték
Csepregi Éváék, de hiába, leszakadt az ég.

A koncertet elmosta az eső. 

A magyar könnyűzene egyik
karizmatikus figurája, Horváth Charlie
zárta a pénteki napot a nagyszínpadon.
Az utánozhatatlan hangú énekes élő
koncertje most is óriási sikert aratott. 

Borsodi László és
zenekara, a Borsodi Blue
különleges zenei élményt
kínált. A KreAktív szín-
padnál a blues világába
nyerhetett bepillantást a
közönség. 

Abszolút teltházas lett a tér a Hooligans koncert-
jére, a fiúkat rengeteg rajongó várta. Az együttes idén már
díjat is kapott, de mint Csipa mondta, nekik egyedül az szá-
mít, hogy a közönség megőrüljön, elégedett legyen. Szom-

bat este Tiszaújvárosban így volt.

Csupa mosoly, csupa dinamika ez a
lány! A 2013-as X-Faktor győztes, Danics Dó-
ra  a zárónapon szórakoztatta a közönséget. Az
énekesnő egész nyara be van táblázva, fellépé-
sek sorozatán van már túl, de mint mondta, a

közönség szeretete táplálja energiával.

Sonnyt, az együttes énekesét Európa
legfigyelemreméltóbb autentikus rhythm&
blues énekesének, gitárosának tartják. Zenéjük
a blues és rock and roll gyökereit idézi. A fer-
geteges koncert vendégművésze K.c. Brown
alias Czigány Attila, a tiszaújvárosi szárma-

zású szájharmonikás volt.  

A hip-hop tánc különféle stí-
lusaival foglalkozik a T-Dance Tánc-
iskola, mely három éve Tiszaúj-
városban is tanítja a gyerekeket, fiata-
lokat. Vasárnapi fellépésük különle-
gessége volt, hogy a műfaj egyik
sztárja, Gomes-Martins is szerepelt, és

segített a felkészülésben.

1986 óta járja az országot dalaival Zoltán
Erika.  Az énekesnő közel 30 éve van a pályán. Nem
csak énekel, tánciskolát vezet és producerkedik is.
Retro hangulatú koncertjén nem először  tapsolhatott
a tiszaújvárosi közönség, hiszen az idei  már a máso-

dik Triatlon Nagyhete volt Erikának.

A Megasztár negyedik szériájának győz-
tese volt, azóta is sokat szerepel a televíziós műso-
rokban. A fő területe azonban az éneklés, a színpad,
ahol saját számait adja elő a legnagyobb örömmel.
Különösen, ha több ezren éneklik azokat vele

együtt - úgy, mint a záró este utolsó koncertjén. 

A nagyhét záró napján a nagy-
színpadon a Club ’96 fiataljai is bemutat-
kozási lehetőséget kaptak. A csoport hazai
és külföldi slágerekkel készült a fellépésre,
sokan most először léptek fel a Triatlon

Nagyhéten. 

Három helyi csapat, a Tiszaújvárosi Gimnasztráda,
a Pepper Akrobatikus Rock and Roll SE, és a Fitt&Art Tánc-
iskola tagjainak műsorát láthatta a közönség szerda este a
nagyszínpadon. A csoportok a régi koreográfiák mellett újak-
kal is készültek a fellépésre, különböző műfajú táncaik sok

érdeklődőt vonzottak.

Hient a televízióból, egy tehetségku-
tató műsorban ismerhette meg a közönség.
Miután hazai pályán szép sikereket ért el az
énekesnő, Amerika legrangosabb zenei egye-
temén folytatja tanulmányait, de arra a tenge-
rentúlról is törekedni fog, hogy magyar

rajongóit ne hagyja új slágerek nélkül.

P. Mobil, Edda, a
magyar és külföldi rock
klasszikusok legismertebb
számai dübörögtek pénte-
ken a KreAktív színpadon.
A régi eddásokból és „Ro-
tor” Janiból alakult zenekar
közel két órán át nyomta a

műsort.

A csillag születikben
egészen a döntőig szárnyalt
Kovácsovics Fruzsina. Nem
nyerte meg a tehetségkutató
versenyt, de elindult pályafu-
tása azon a vonalon, amire min-
dig is vágyott. Mostanság gye-
rekzenékben utazik, az e-gyik
kicsiknek szóló műsorával ér-
kezett Tiszaújvárosba az óvó-

nőként is dolgozó énekesnő.
Rajkovics János segítségével bárki ki-

próbálhatta a korongozást a nagyhét szombati
napján. A fazekasműhelyben egész nap készültek
a szebbnél-szebb csuprok, ceruzatartók, vázák -

a gyerekek nagy örömére. 

Magyarország egyik legfris-
sebb akusztikus formációja a három-
tagú Teddy Cool. A két fiú és egy lány
felállású zenekar sikeres koncertet adott

a KreAktív színpadon. 

A hip-hop rap műfaj
népszerűsítése - ez a céljuk a
Hősöknek, akik már több mint
egy évtizede alakultak, s rendkí-
vül népszerűek a fiatalok köré-
ben. Ezúttal DJ-vel léptek szín-
padra, és rappelték helyenként
igencsak odamondogatós száma-

ikat.



1. Vanek Ákos HUN 0:53:51
2. Rostyslav Pevtsov ITU 0:53:52
3. Faldum Gábor HUN 0:53:53
4. Davide Uccellari ITA 0:53:58
5. Alessandro Fabian ITA 0:54:01
6. Dmitry Polyanskiy RUS 0:54:04
7. Igor Polyanskiy RUS 0:54:06
8. Kenji Nener AUS 0:54:09
9. Francesc Godoy ESP 0:54:10
10. Andreas Schilling DEN 0:54:11
11. Jelle Geens BEL 0:54:15
12. Richard Varga SVK 0:54:17
13. Luca Facchinetti ITA 0:54:19
14. Simon Viain FRA 0:54:25
15. Stefan Zachaeus ITU 0:54:27
16. Delian Stateff ITA 0:54:28
17. Pocsai Balázs HUN 0:54:33
18. Wikus Weber RSA 0:54:34
19. Conor Murphy IRL 0:54:36
20. Tóth Tamás HUN 0:54:45
21. Peter Denteneer BEL 0:54:49
22. Jonas Schomburg ITU 0:54:50
23. Justus Nieschlag GER 0:54:59
24. Andrea Secchiero ITA 0:55:02
25. Sean Jefferson USA 0:55:05
26. Ben Kanute USA 0:55:17
27. Kristian Blummenfelt NOR 0:55:39
28. Matthias Steinwandter ITA 0:55:55
29. Andrea De Ponti ITA 0:56:03
30. Bob Haller LUX 0:56:21

1. Rachel Klamer NED 0:59:32
2. Vanek Margit HUN 0:59:39
3. Pamela Oliveira BRA 0:59:46
4. Kovács Zsófia HUN 0:59:48
5. Lindsey Jerdonek USA 0:59:51
6. Simone Ackermann NZL 0:59:52
7. Gaia Peron ITA 1:00:09
8. Lucy Hall GBR 1:00:14
9. Sophia Saller GER 1:00:16
10. Charlotte Bonin ITA 1:00:18
11. Kaitlin Donner USA 1:00:29
12. Gillian Sanders RSA 1:00:34
13. Katrien Verstuyft BEL 1:00:39
14. Erin Jones USA 1:00:41
15. Hanna Philippin GER 1:00:46
16. Anneke Jenkins NZL 1:00:55
17. Renee Tomlin USA 1:01:01
18. Ditte Kristensen DEN 1:01:05
19. Sara Vilic AUT 1:01:09
20. Elizabeth Bravo ECU 1:01:15
21. Rebecca Clarke NZL 1:01:24
22. Celine Schaerer SUI 1:01:50
23. Charlotte McShane AUS 1:02:18
24. Carolina Routier ESP 1:02:32
25. Lisa Sieburger GER 1:02:42
26. Danne Boterenbrood NED 1:02:59
27. Romina Biagioli ARG 1:03:05
28. Olga Yerofeyeva KAZ 1:03:08
29. Emma Pallant ITU 1:03:11
DNF Annamaria Mazzetti ITA DNF

A férfiak eredményei A nők eredményei

Soha nem látott magyar sikerekkel ért
véget augusztus 10-én Tiszaújvárosban a
18. TVK ITU Triatlon Világkupa. Az olim-

piai kvalifikációs verseny férfi futamában Vanek
Ákos sporttörténelmet írt, hiszen első magyarként
tudott világkupát nyerni. A dobogó harmadik fo-
kára ifj. Faldum Gábor állhatott fel. A hölgyek
sem adták alább, itt Vanek Margit harcolta ki a
dobogó második fokát, míg Kovács Zsófia alig le-
maradva a dobogóról, negyedik lett.
A női verseny meglehetősen „döbbenetes” első szám-
mal vette kezdetét, hiszen a három körös, 750 méteres
úszásban az új-zélandi Anneke Jenkins nem kevesebb
előnyre tett szert, mint másfél perc! A második hul-
lámban érkezett 2010-es aquatlon világbajnokunk,
Vanek Margit és egyetemi-főiskolai világbajnokunk,
Kovács Zsófia is.. A nyolc körös, összesen 20 km-es
bringázás második körére egy tíz fős élcsoport alakult
ki, melyben Vanek és a tavalyi tiszaújvárosi bronzér-
mes, osztrák Sara Vilic is helyet követelt magának. 25
mp elteltével jött a második vonat, Kováccsal. Az idő-
közben 12 tagúra „hízott” élcsoport egészen a második
váltásig tartani tudta előnyét. A négy körös, 5 km-es
futás elején Vanek hetedikként érkezett vissza a ver-
senyközpontba, de a hosszú egyenesben Kovács szá-
mára is látótávolságban volt az első helyezett. A 2.
körben a holland Racher Klamer 20 méteres előnyre
tett szert az ötödik helyen futó Vanekkel szemben, de
újabb 100 méter távolságban, a nyolcadikként érkezett
Kovács is. Egy körrel a vége előtt a holland hölgy rá-
pakolt még egy lapáttal a kazánra, de Margit 10 mp-re
ott loholt mögötte a második helyen, Zsófi pedig ha-
todikként tért vissza a lelátók elé. Az utolsó 1250 mé-
teren Klamer nem engedte veszélyes közelségbe
Margitot, így az első két helyen, mindketten nemzeti
zászlajukba burkolódzva futottak be a célba. Molnár
Erika 1997-es ezüstérme után tehát Margit ért el ha-
sonlóan nagy sikert. Kovács Zsófia hatalmasat mecs-

cselt a bronzért az utolsó métereken a brazil Oliveira-
val, de 2 másodperccel alulmaradt. Negyedik helye
azonban több mint dicséretes.
Vanek Margit célba érkezését követően kiment a kor-
donokhoz megköszönni a közönség biztatását, amit
mikrofonnal a kezében így folytatott: - Valószínűen ti
szurkoltátok ki az első világkupa-érmemet, mert az
utolsó körre már semmi erőm nem maradt! Egyálta-
lán nem hittem el, hogy odaérhetek a dobogóra! Bol-
dog vagyok, hogy sikerült!

Sporttörténelmi győzelem

A férfiak harmincas fináléjának 750 méteres úszását,
– igazolva a papírformát, mely szerint ő a világ egyik
legjobb triatlonos úszója, a szlovák Richard Varga
teljesítette leggyorsabban, de Vanek Ákos ötödik,
Pocsai Balázs hetedik helyére sem lehetett pana-
szunk. Ifj. Faldum Gábor és Tóth Tamás a harmadik
csoportban indulhatott a váltózónába.
A középső, 20 km-es, 8 körből álló kerékpározás első
két körében három felé szakadt a 30 tagú boly, de
úgy, hogy mindössze 30 mp-en belül tekert mindenki.
Az élen haladó ötösben biztosított pozíciót magának
Vanek, aki 2011-ben bronzérmes tudott lenni Tisza-
újvárosban. A befejező kört jelző csengetésnél ösz-
szeért a mezőny, így kezdődhetett elölről a verseny.
Mire az 5 km-es futás első negyedét maguk mögött
hagyták a sportolók, ifj. Faldum Gábor haladt a mezőny
élén, míg Vanek ötödikként szaporázta lépteit. A követ-
kezőkben jelentős változás nem történt. A célegyenes
célhoz közeli felében már látszott, hogy a magyar válo-
gatott mezét viselő sportoló száguld az élen. Vanek
Ákos szó szerint berobbant a célba, első helyével sport-
történelmet írt, a tiszaújvárosi világkupa 18 éves törté-
netének ő az első magyar győztese! Ifj. Faldum Gábor

minden erejét latba vetette, hogy megszerezze az ezüst-
érmet, de fotófinissel alulmaradt az egykori ukrán, most
nemzetváltás alatt álló Rostyslav Pevtsov ellenében.
Ilyen még nem volt: két magyar az olimpiai kvalifiká-
cióba is bele számító világkupa-dobogón!
Vanek Ákos: - Nagyon elfáradtam, de éreztem, hogy
van keresnivalóm a célegyenes előtt. Jó ütemben si-
került ritmust váltanom, akkor, amikor láttam, hogy
a többiek még tartalékolni akarnak. Az utolsó méte-
reken mindent beleadtam, így sikerült a nagy álom,
a világkupa-győzelem. Köszönöm a szurkolást! Min-
denkinek köszönöm, aki bármilyen módon is hozzá-
segített ehhez a sikerhez. Ez egy nagy pillanata az

életemnek. Örülök, hogy én lehetek az első magyar
győztes, de ez a kitüntető cím ifj. Márkus Gábornak
járt volna ki! A Himnusz meghallgatása közben rá és
édesapjára, dr. Márkus Gáborra gondoltam. Nekik,
az ő emléküknek ajánlom a világkupa-győzelmemet!
Aférfi befutót követő, a célnál megtartott eredményhir-
detésen az érmeket és virágcsokrokat Bráz György,
Tiszaújváros polgármestere, dr. Fülöp György alpolgár-
mester, Renato Bertrandi, az Európai Triatlon Szövet-
ség olasz elnöke és Huff Zsolt, a névadó főtámogató
TVK Nyrt. termelési igazgatója adta át.Az ünnepléshez
szükséges pezsgőket Lehmann Tibor főrendező bizto-
sította a dobogósok számára.

MMaaggyyaarr  ccssooddaa  aa  vviilláággkkuuppáánn!!

DDrr..  MMáárrkkuuss  GGáábboorr
eemmlléékksszzoobboorr  ééppüüll

Tiszaújváros képviselő-testülete nemrégiben
arra az elhatározásra jutott, hogy dr. Márkus
Gábornak, a triatlonsport helyi meghonosító-
jának, a világkupa és a nagyhét „atyjának”, a
város Díszpolgárának az emlékére szobrot ál-
líttat.  Mint azt Bráz György polgármestertől
megtudtuk, az alkotást 2015-ben, a 17. TVK
Triatlon Nagyhét idején szeretnék ünnepélyes
keretek között felavatni. A városvezető remé-
nyét fejezte ki, hogy a Márkus-szobor rövid
időn belül a hazai és a külföldi triatlonosok,
sportbarátok, sportvezetők zarándokhelyévé
válik. 

VVaanneekk  ÁÁkkooss  aarraannyy--ggeesszzttuussaa
Még alig ocsúdhattunk fel a tiszaújvárosi 18. TVK ITU Triatlon Világkupa augusztus 10-i magyar sikerei
után, amikor egy újabb, közel sem hétköznapi hír jutott tudomásunkra. A tájékoztatásban az szerepelt,
hogy a férfi győztes, a budaörsi Vanek Ákos  - Török Alfréd társaságában - felkereste tiszaszederkényi ott-
honában régi közös sportbarátjukat, Benedek Lászlót, a TVK-Mali Triatlon Klub 2010-ben súlyos közle-
kedési balesetet szenvedett, az utóbbi időben egyre látványosabban gyógyuló sportolóját. A látogatás
apropója nem volt más, mint az, hogy Ákos nekiajándékozta  világkupa-aranyérmét a lábadozó ,,La-
cosznak’’!
- Már évekkel korábban elhatároztam, hogy ha egyszer felállhatok a tiszaújvárosi világkupa-dobogó tete-
jére, az aranyérmemet Lacinak adom – fogalmazott a látogatáson Vanek Ákos. – Dobogóra állni, világkupát
nyerni sokkal könnyebb, mint azt végigcsinálni, amit ő végigcsinált és csinál a mai napig. Az én sze-
memben ő a legnagyobb győztes, a legnagyobb bajnok! Örömömben már vasárnap este fel akartam keresni
a barátomat, de akkor már aludt. Hétfőn délelőtt viszont ez volt az első dolgom! Megleptük a családot lá-
togatásunkkal, majd nem sokkal később egymás nyakába borulva sírtunk az újratalálkozás okozta bol-
dogságtól. 
Ez a párját ritkító, egyben példaértékű, nemes emberi gesztus az egész triatlonos társadalomban és a civi-
lek körében is óriási tiszteletet és elismerést váltott ki Ákos iránt! Csak így tovább Ákos, irány a riói olim-
pia! 

Három magyar a dobogón: Vanek Margit, Vanek Ákos és i%. Faldum Gábor. 

Kovács Zsófia centiméterekkel maradt le a do-
bogóról. 

I%. Faldum Gábor komoly részt vállalt abból, hogy a futást együtt kezdhette meg a mezőny. 



2. oldal 2014. augusztus 14.

Gyermek - fiúk

Gyermek - leányok

Serdülő - leányok

Serdülő - fiúk

1. Horváth Karolina Helga HUN 27:58
2. Rojik Dóra HUN 28:49
3. Kurilla Fanni HUN 29:10
4. Hangya Adrienn HUN 29:17
5. Karácsonyi Boglárka HUN 29:40
6. Ferenczi Nikolett HUN 29:42
7. Leier Kata Rebeka HUN 29:59
8. Tóth Anna HUN 30:01
9. Fricska Anna HUN 30:26
10. Kovács Réka HUN 30:37
11. Fülöp Fanni Gréta HUN 31:13
12. Kelemen Dorottya HUN 31:22
13. Venczel Réka HUN 31:29
14. Bagi Mercédesz HUN 31:35
15. Lengyel Rebeka HUN 32:00
16. Kovács Anna HUN 32:02
17. Gordos Barbara HUN 32:16
18. Hrncsár Lujza HUN 32:41
19. Kovács Réka Lili HUN 35:25

1. Vajkovics Ferenc Károly HUN 26:53

2. Fekete József HUN 27:03

3. Hornyák Döme HUN 27:11

4. Kiss Gergely HUN 27:14

5. Miszlai Milán HUN 27:45

6. Ferencz Domonkos HUN 27:57

7. Farkas Csaba HUN 28:06

8. Fajth Ádám HUN 28:44

9. Dobi Gergő HUN 28:49

10. Berencsi Ádám HUN 28:53

11. Dobos Zsolt Adrián HUN 28:57

12. Marshall Alex HUN 29:10

13. Vajvoda Máté HUN 29:40

14. Farkas Zsolt HUN 30:03

15. Kecskés Bence HUN 30:15

16. Cservenák Gábor HUN 31:46

1. Putnóczki Dorka HUN 0:44:52

2. Soós Fanni Kinga HUN 0:45:43

3. Csák Virág HUN 0:46:01

4. Bukovszki Tünde HUN 0:46:05

5. Cseri Bettina HUN 0:46:19

6. Petrov Dorottya HUN 0:46:38

7. Botka Anikó HUN 0:46:38

8. Mátyus Lili HUN 0:46:57

9. Honos Csenge HUN 0:47:21

10. Laczkó Rozina Luca HUN 0:48:02

11. Baltás Olga HUN 0:48:42

12. Bácsmegi Boglárka HUN 0:49:14

13. Derczbach Dóra HUN 0:49:21

14. Szerdahelyi Szonja HUN 0:49:23

15. Pintér Rebeka HUN 0:50:45

16. Simon Kinga ROU 0:51:00

17. Fuchs Réka HUN 0:53:39

18. Jakubiak Aleksandra POL 1:00:10

DNF Laczkó Szabina Blanka HUN DNF

DNF Fegyveres Vanda HUN DNF

DNF Nyers Kamilla HUN DNF

DSQ Simon Szimonetta Nóra HUN DSQ

1. Soós Gergő HUN 0:39:59
2. Lehmann Csongor HUN 0:40:08
3. Dévay Zsombor HUN 0:40:42
4. Vaczkó Gábor HUN 0:41:07
5. Mészáros Viktor HUN 0:41:09
6. Pálka Dávid HUN 0:41:19
7. Balogh Milán HUN 0:41:37
8. Orosz Gergő HUN 0:42:00
9. Ferencz Ábel HUN 0:42:25
10. Sipiczki Benedek HUN 0:42:56
11. Jankov Máté HUN 0:43:20
12. Kanyik András HUN 0:43:56
13. Antal András HUN 0:44:35
14. Németh Csaba HUN 0:45:17
15. Nagy László HUN 0:45:35
DSQ Kowalski Kuba POL DSQ

PPuuttnnóócczzkkii  DDoorrkkaa  eelllleenn  nniinnccss  ,,,,oorrvvoossssáágg””
A házigazda TVK-Mali Triatlon Klub szí-
neit képviselő Putnóczki Dorka - megis-
mételve tavalyi  produkcióját - ezúttal is

rajt-cél győzelmet aratott a TREK Magyar Után-
pótlás Gálán. Úgy tűnik az idén még veretlen spor-
toló ellen egyelőre nincs „orvossága” a vetély-
társaknak.
A vasárnapi TVK NAP programja a lengyel és román
sportolók által nemzetközivé avanzsált TREK Ma-
gyar Utánpótlás Gálával, annak is gyermek leány fu-
tamával indult. A korosztályos ranglista alapján
meghívott versenyzőkre 250 méteres úszás várt a
Dísztóban, majd jöhetett 7,5 km-es kerékpározás és
végül a 2,4 km-es futás. Tették mindezt a délutáni 18.
TVK ITU Triatlon Világkupa díszletei között. A lá-
nyok 20 indulót számláló futamában igazolódott a pa-
pírforma, nyert a ranglistavezető Horváth Karolina
Helga, a sorrendben őt követő Rojik Dóra, valamint
Kurilla Fanni előtt.
Az azonos korú fiúk 18 fős versenyében a koreográ-
fia úgy alakult, hogy a vezető Kiss Gergelynek ezút-
tal meg kellett elégednie a negyedik hellyel. Nyert a

sorrendben második Vajkovics Ferenc Károly, meg-
előzve a ranglista 9. Fekete Józsefet és a harmadik
helyen tanyázó Hornyák Dömét.
A serdülők közül a lányok ugrottak először a Dísztó
vizébe, ahol két kör, 500 méter teljesítése várt rájuk.
A 22 induló között ott volt a címvédő, egyben rang-
lista vezető, idén még veretlen Putnóczki Dorka is,
aki az első számban 1:25 perces előnyt harcolt ki ma-
gának, amit a 12,5 km-es kerékpározás során, végig
egyedül tekerve, könnyedén tartott meg, így a 3,6 km-
es futás közben sem volt kérdés a rajt-cél győzelem. 
A 16 serdülő fiú csatájában Dévay Zsombor ranglista
másodikként, de tavalyi címvédőként próbált ismé-
telni, ám ezúttal a harmadik hely jutott neki. Nyert a
ranglista-első Soós Gergő, míg az ezüstöt Lehmann
Csongor (TVK-Mali TK) érdemelte ki.
Az eredményhirdetésen a kategóriák 1-10. helyezett-
jeit szólították pódiumra. A díjátadásban dr. Nemes
Nagy Tibor, a Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) fő-
titkára és Lehmann Tibor, az MTSZ szakmai alel-
nöke, a 16. TVK Triatlon Nagyhét főrendezője, a
TVK-Mali TK elnök-vezetőedzője működött közre.

A nagyhét hatodik felvonásán,  TISZAÚJVÁROS Napján a duatlon-váltók
népesítették be a Phőnix Hotel előtti versenyközpontot. 134, egyenként 3
tagú, minden korosztályt felölelő váltó csapatkapitánya jelentkezett be a ren-
dező TVK-Mali Triatlon Klub munkatársainál. Az 1 km futásból, 4 km ke-
rékpározásból és újabb 1 km futásból álló versengésben szép számmal
képviseltették magukat a főtámogató TVK munkatársai, csakúgy, mint a leg-
több támogató munkavállalói.

NNééggyysszzáázznnááll  ttööbbbbeenn  vváállttóózzttaakk

A szerdai PARTNEREK Napján sakkozásban is lehetett gyarapítani a telje-
sítésekért járó tombolaszelvényeket. A kora délután a már jól megszokott
sakk snell versennyel indult. A Városháza előtti teraszon 30 játékos ült asz-
talhoz. Az 5 perces partik során több korcsoport is összemérte tudását. A fel-
nőtteknél, 100 százalékos teljesítménnyel, 7 ponttal nyert Kiss Zoltán Zsolt,
megelőzve Hunkó Györgyöt (6 pont) és Jenet Barnabást (5 pont). Az ifjú-
ságiak között Bóta Balázs (4,5 pont), Dudás Bence (4 pont), Szilágyi Kristóf
(3.5 pont) volt az első három sorrendje. A legjobb női versenyzőnek a tíze-
dik helyen végzett Karikás Marianna (4 pont) bizonyult.

SSaakkkkbbaann  iiss  ggyyuujjttööggeetttteekk
Tiszaújváros a mexikói Huatulco és a kínai
Jiayuguan után a harmadik helyszíne volt az
idei Team ITU- programnak, melynek célja,
hogy támogassa a fejlődő (korábban olimpiai
résztvevő nélküli) nemzeti szövetségek ver-
senyzőit, akik potenciális résztvevői lehetnek a
2016-os Rio de Janeiro-i ötkarikás játékoknak.
A támogatás révén az új-zélandi Kris Gemmell
(képünkön) vezetőedző közreműködésével egy
héten át Tiszaújvárosban készülhetett a világ-
kupára Manuel Huerta (Puerto Rico), Drikus
Coetzee (Namíbia), Martin Oliver (Uruguay),
Lawrence Fanous (Jordánia), Felipe Barraza
(Chile), Jonas Schomburg (országváltás előtt),
Kaidi Kivioja (Észtország) és Militza Rios La
Luz (Puerto Rico).  A szakmai háttér mellett
ilyenkor az ITU biztosítja a szállást, étkezést és
az utazási hozzájárulást is az érintett verseny-
zőknek. A londoni olimpián még versenyző,
többszörös világkupa-futam győztes Kris
Gemmell ismerősként tért vissza Tiszaújvá-
rosba, hiszen 2007-ben ezüstérmes volt a ma-
gyar világkupán.
Korábban 2007-ben, 2009-ben, 2010-ben és
2013-ban volt a tiszaújvárosi világkupa része
a Team ITU programnak. 

TTeeaamm  IITTUU  KKrriiss  GGeemmmmeelllleell

Két korcsoportban, 14 év alatt és felett várták az utcai kosárlabda szerelmeseit a Triat-
lon Nagyhét utolsó előtti napjának délelőttjén. A sportcentrumban megrendezett tor-
nára összesen 14 csapat mintegy 60 játékosával nevezett, mely lényegesen magasabb
szám mint egy évvel korábban. 

SSttrreeeettbbaallll

Putnóczki Dorka elsőségét egy pillanatig sem veszélyeztették vetélytársai. 

Az utánpótlás gála résztvevői is a világkupa pályáin mérhették össze tudásukat.

,,,,
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1. Abel Kibet Rop 44:14
2. Joel Maina Mwangi 44:29
3. Charles Cheruiyoot Toroitich 44:57
4. Király István 48:12
5. Karlovics Juhász Tamás 50:53
6. Kánai Roland 52:34

1. Kácser Zita 57:38
2. Daniela Elena Cirlan 57:50
3. Lilian Jepkosgei Koech 57:55
4. Hajdú Anna 59:00
5. Király Kinga 1:03:34
6. Szuhán Dóra 1:04:32

1. QUATRO 44:12
2. MÁXI 45:26
3. BAB SE 49:40

Férfiak

Nők

Váltó abszolút

1. Oszterman Fanni 16:33
2. Szabolcs Regina 16:40
3. Putnóczki Dorka 17:07

3,5 km nők

1. Kiss Bertalan 12:49
2. Sipeki László 15:09
3. Sipeki László 15:10

3,5 km férfiak

KKááccsseerr  ZZiittaa  ééss  AAbbeell  KKiibboott  RRoopp  ssiikkeerree
Magyar és kenyai sikerrel zá-
rult a 16. TVK Triatlon Nagy-
hét hetedik, JABIL Napján

megrendezett Jabil 1/3 Maraton elne-
vezésű pénzdíjas tiszaújvárosi utcai
futóverseny.
A házigazda TVK-Mali Triatlon Klub

a nagyok rajtja előtt fél órával a kevésbé
felkészültek számára egy 2 km-es futa-
mot is kínált. A tömegsport események
teljesítéséért járó tombolaszelvényből
ezúttal 350 darabot osztottak ki.
A Jabil 1/3 Maraton 14 és 3,5 km-es
egyéni, valamint a 4x3,5 km-es váltó
számai részét képezték az idei, a futás
mellett kerékpározásból és úszásból álló
Jabil 3próbának.
A 436 tagot számláló mezőnyben ke-
nyai, román és magyar sportolók vitték
a prímet.
A férfiaknál az első méterektől kezdve
az élre állt a három kenyai futó, akik fél
távig tartották a 11 percen belüli körö-

ket, de mivel az üldözők nem gyakorol-
tak rájuk nagy nyomást, kicsit kienged-
tek a táv második felére és megosz-
toztak a dobogó három fokán. A legjobb
magyarnak a negyedikként célba érke-
zett Király István, a Mogyi Baja-Pécs
triatlonosa bizonyult.
A hölgyeknél is egy trió távolodott el a
rajtot követően, melynek egy kenyai,
egy román, a tavalyi győztes, Daniela
Elena Cirlan és a magyar Kácser Zita
volt a tagja. A hármas az utolsó pár száz
méterig együtt haladt, de a hajrában
Zitának sikerült ellépni vetélytársaitól,
így megnyerte a versenyt.
A váltók csatája tiszaújvárosi győze-
lemmel ért véget, méghozzá úgy, hogy a

befutóember, Balogh Bence 2 méterrel
előbb szakította át a célszalagot, mint a
férfi egyéni győztese.
Ez az esemény volt a befejező állo-
mása az idei Jabil 3Próba elnevezésű
szabadidősport eseménysorozatnak.
(A részletes eredményeket a www.evo-
chip.hu oldalon lehet megtalálni.)

10 kilométer gyaloglás, 7 kilométer evezés,

25 kilométer kerékpározás. Ez a Tiszaújvá-

rosi Turista Triatlon, melyen az idén 30 csa-

pat, 97 fő teljesítette a távot. A leggyorsabb

gárda 2 óra 50 perc alatt ért célba. A szerve-

zők különdíjakat is adtak a tombolaszelvé-

nyek és a bográcsgulyás mellé. A legfiatalabb

lány induló 10, a legfiatalabb fiú mindössze 3

éves volt. A legtiszteletreméltóbb korú hölgy-

versenyző 70 évesen vitte el a díjat, a legidő-

sebb férfi induló 75 éves volt.

A PARTNEREK Napjának második tombolagyűjtési lehetőségét az extrém sport-
verseny jelentette. A Dísztó körül kialakított arénában 21, egyenként hét tagú,
családi, baráti, munkahelyi, vagy éppen alkalmi társulás vállalkozott egy  játékos
sportvetélkedőre, ahol a legnagyobb ellenfél az óra volt. A teljesítendő feladato-
kat – tó-úszás, Hertz-autó tolás, Borsodi söröshordó gurítás, ásványvizes gúla
pakolás, sörösrekesz toronyépítés, TVK embléma-puzzle kirakás - minden csa-
pat saját elgondolása szerinti sorrendben és módszerrel oldotta meg. A legügye-
sebbnek, egyben leggyorsabbnak a vasárnapi evezősverseny döntőjében
hajszállal alulmaradó, „ Hét Szihopata” fantázia nevet viselő együttes bizonyult. 

A 16. TVK Triatlon Nagyhét alkalmából Tiszaújváros főterén TVK sátor várta a kis-
gyermekeket, hogy a játékos kedvűek  kipróbálják a különféle feladatokat, játékokat
(célba dobás, célba lövés, tekézés, karika dobálás, dekázás). A látogatók  TVK-s ki-
festőt és „Egy nap alatt a TVK körül” című képregényt kaptak ajándékba jutalmul, ter-
mészetesen csak egy kis játék ellenében. A gyerekek, csakúgy, mint a nagyhét
tömegsport eseményeinek résztvevői, naponta találkozhattak Etillával és Propillával, a
TVK gyermekbarát figuráival, akikkel mókás fényképeket is lehetett készíteni.
A szülők segítségével mindenki kitölthette a 10+1 kérdéses TVK-s kvízt. A legügye-
sebb megfejtők között három darab TVK-s ajándékcsomagot sorsoltak ki vasárnap, a
tombolasorsolás előtt.

TTVVKK  ssááttoorr  aa  ffoottéérreenn

A 16. TVK Triatlon Nagyhét, hetedik, JABIL  Napján második alkalommal futhattak az amatőrök és kevésbé felkészültek. A 2  km-
es pályát ezúttal 350 sportember teljesítette, akik közül sokan fél órával később ismét rajthoz álltak a Jabil 1/3 Maraton pénzdíjas
utcai futóversenyen is. 

MMáássooddsszzoorrrraa  iiss  ttööbbbb  sszzáázzaann  ffuuttoottttaakk

EExxttrréémmbbeenn  nnyyeerrtt  aa  77  SSzziihhooppaattaa

TTuurriissttaa  ttrriiaattlloonn

Péntek este sorsolták ki a Jabil 3Próba fődíjait, egy-egy uta-
zást a Berlin Maratonra, szeptember 26-29. között. A sorso-
láson azok vettek részt, akik legalább 15 pontot értek el a
májusban kezdődött Jabil 3Próba sorozaton. A Jabil-dolgo-
zók közül Iliasz Karsheh-nek, míg a lakosság köréből
Farmosi Imrének (Miskolc) kedvezett Fortuna.

Balogh Bence befutóemberként megelőzte a férfi egyéni győztest is. 

Generációk találkozása. 

A kenyaiak hamar eldöntötték az
érmek sorsát. 

Kácser Zita végig irányította a futást. 

,,,,

A nemzetközi versenyekre érkezett sportolókat dr. Fülöp György, Tiszaújváros alpolgármes-
tere és Márkus Gergely, az ITU sportigazgatója köszöntötte a Városháztéren. 
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A Triatlon Mellékletet készítették: Fodor Petronella, Szűcs István. Fotók: Bartók István, Fróna Judit, Kelemen Tamás, Kormos Ádám

Bicsák Bence érett versenyzéssel, fantaszti-
kus futással aranyat, míg az erejét kiválóan
beosztó Dévay Márk bronzérmet érdemelt

ki a tiszaújvárosi nyílt ETU Junior Triatlon Eu-
rópa-kupán. A nők versenye új-zélandi sikerrel ért
véget, itt a legjobb magyar a negyedikként zárt
Fuchs Dóra lett.
A 30 versenyzőt számláló női döntő idejére, 13 órára
alaposan befűtöttek odafent, hiszen 30 Celsius-fokot
mutatott a hőmérő. A belvárosi Dísztó partján felállí-
tott pontonról elrajtolt mezőny két körben teljesítette
az 500 métert. Elsőként a szlovén Kristina Ursic
hagyta el a vizet, de 5 mp múlva ott voltak mögötte a
többiek is. Az első tízben négy magyar - Fuchs Dóra,
Zelovics Dóra, Hargitai Henriatta, Fuchs Renáta - he-
lyezkedett. A depóból a kanadai Emy Legault indult
ki elsőként az öt körből álló, összesen 12,5 km-es ke-
rékpározásra, melynek elején próbált elszakadni a töb-
biektől. Két körig még ő haladt elől, de ekkor beérte
egy nyolc tagú boly, a négy magyarral. A második „öl-
tözködésben” az új-zélandi Elise Salt ragadta magá-
hoz a kezdeményezést, olyannyira, hogy a 3,6 km-es
futás első körének végén, a kanadai lánnyal együtt, 10
mp előnyt is sikerült kiharcolnia. A verseny ezen sza-
kaszában a mieink közül a negyedik Fuchs Dóra ha-
ladt a legelőkelőbb helyen. Újabb egy kör elteltével
Salt lerázta a kanadai sportolót és egyedül vágott neki
a mindent eldöntő utolsó 1200 méternek. A hajrában
az új-zélandi lány megőrizte első helyét, a kanadai
szökevény-társ lett az ezüstérmes és a német Anabell
Knoll szerezte meg a bronzérmet. A legjobb magyar-
nak az egy helyet javító, negyedikként beérkező Fuchs
Dóra bizonyult, a rendező TVK-Mali TK színeiben
versenyző Zelovics Dóra hetedikként zárt.

Felfutott a dobogó tetejére
A szintén 30 tagú férfi döntő első számában is egy ten-
gerentúli sportoló, az új-zélandi Tayler Reid vitézke-
dett, de a top 5-ben három hazai versenyző – Dévay
Márk, Zékány Nagy Patrik, Marton Előd - is helyet
követelt magának. A gyors depózás és az első bringás
kör után öten - Dévayval és Zékány Naggyal - meg-
próbálták a szökést, mely 20 mp-es eltávolodást je-
lentett az üldözőktől. Újabb egy kör elteltével a tá-
volság pár másodperccel tovább nőtt, a nyolc tagú, öt

magyart számláló második csoporttól. A váltózónáig
ugyanúgy maradt a helyzet, mint azt megelőzően. A
futás első 1200 métere után új-zélandi vezetést és
Dévay Márk révén hazai második helyet figyelhettek
meg az egyre nagyobb számú nézőközönség tagjai. A
középső számban második bolyos Bicsák Bence, a
kitzbüheli Európa-bajnokság 5. helyezettje, a genfi ju-
nior Európa-kupa bronzérmese már ekkor felrobogott
a negyedik helyre. Az utolsó kört jelző csengetésnél,
amikor Reid fáradni látszott, Dévay és Bicsák haladt
mindössze 3 mp hátrányban a dobogót érő helyen. Az
utolsó pár száz méteren Bicsák Bence ellenállhatatla-
nul futott, utolérte és megelőzte az új-zélandi fiút, aki
azonban még tartani tudta a bronzérmes pozícióban
Dévay Márkot.
A még ifjúsági korú Lehmann Bence is indulási jogot
szerzett a döntőre, de ő vasárnap reggel útra kelt
Kínába, ahol Nanjing városában - Bicsák Flórával
együtt - képviselheti hazánkat a II. Ifjúsági Olimpián.
Bencével kapcsolatos érdekesség, hogy ő az első ti-
szaújvárosi triatlon világkupa idején született, az ak-
kori versenyen, pár hetesen, édesanyja ölében már ott
volt!
A férfi verseny végén az érmeket, a pénzdíjat és a vi-
rágcsokrokat Renato Bertrandi, az Európai Triatlon
Szövetség (ETU) olasz elnöke és dr. Nemes Nagy
Tibor, a Magyar Triatlon Szövetség főtitkára adta át a
dobogósoknak.
A legjobb hat-hat magyar - Fuchs Dóra, Zelovics
Dóra, Csák Panna, Fuchs Renáta, Sárszegi Noémi,
Szegedi Sára, illetve Bicsák Bence, Dévay Márk, Szat-
mári Levente, Rácz Gergő, Zékány Nagy Patrik és
Marton Előd – különdíjat vehetett át Skopp Gábortól,
a Medi Hungary Kft. képviselőjétől.

1. Elise Salt NZL 0:42:17
2. Emy Legault CAN 0:42:30
3. Anabel Knoll GER 0:42:38
4. Fuchs Dóra HUN 0:42:55
5. Lina Völker GER 0:42:59
6. Kristina Ursi SLO 0:43:13
7. Zelovics Dóra HUN 0:43:33
8. Daryna Moskalenko UKR 0:43:34
9. Csák Panna HUN 0:43:36
10. Fuchs Renáta HUN 0:43:38
11. Pavlina Polackova CZE 0:43:40
12. Veronique Demers CAN 0:43:41
13. Sárszegi Noémi HUN 0:43:42
14. Pia Hehenwarter AUT 0:43:43
15. Aleksandra Sikora POL 0:43:52
16. Lea Mergener GER 0:44:01
17. Cecilia D'Aniello ITA 0:44:18
18. Ivona Miklosova SVK 0:44:23
19. Szegedi Sára HUN 0:44:25
20. Laura Karnouschek AUT 0:44:37
21. Laura Sprissler GER 0:44:56
22. Valentyna Molchanets UKR 0:45:07
23. Fekete Sára HUN 0:45:26
24. Jil Schäfer GER 0:45:49
25. Wiktoria Zawolik POL 0:45:56
26. Justyna Krawczyk POL 0:45:57
27. Nagy Krisztina HUN 0:46:10
28. Sara Moretti ITA 0:46:41
29. Lianne Witkin ISR 0:47:57
DNF Hargitai Henrietta HUN DNF

1. Bicsák Bence HUN 0:37:36
2. Tayler Reid NZL 0:37:41
3. Dévay Márk HUN 0:37:45
4. Linus Stimmel GER 0:38:17
5. Marco Corrà ITA 0:38:22
6. Michał Oliwa POL 0:38:31
7. Ayan Beisenbayev KAZ 0:38:37
8. Szatmári Levente HUN 0:38:38
9. Itamar Alster ISR 0:38:40
10. Constantine Doherty IRL 0:38:42
11. Franco Pesavento ITA 0:38:43
12. Rácz Gergő HUN 0:38:50
13. Frederic Funk GER 0:38:56
14. Zékány NagyPatrik HUN 0:38:58
15. Martin Demuth AUT 0:39:10
16. Marton Előd HUN 0:39:16
17. Tadeas Fazekas SVK 0:39:19
18. Jan Pacan POL 0:39:21
19. Jakob Sosniok ITA 0:39:35
20. Tóth Milán HUN 0:39:54
21. Konrad Zdun POL 0:39:59
22. Casper Stornes NOR 0:40:10
23. Ran Sagiv ISR 0:40:15
24. Lukas Gstaltner AUT 0:40:19
25. Jeremy Obrand CAN 0:40:24
26. Robert Toth HUN 0:40:37
27. Matevz Planko SLO 0:40:48
28. Mikita Katsianeu BLR 0:41:29
29. Tóth Máté (1996) HUN 0:41:58
DSQ. Nicola Azzano ITA DSQ.

Junior nők

Junior férfiak

BBiiccssáákk--aarraannyy,,  DDéévvaayy--bbrroonnzz  aazz  EEuurróóppaa--kkuuppáánn

Bicsák Bence hatalmas futásával nyerte meg az
Európa-kupát. 

CCssiillllaaggooss  ööttööss  jjáárr  mmiinnddeennkkiinneekk  
Az idei, sorrendben már 16. TVK Triatlon Nagy-
hét augusztus 10-én este minden szempontból sike-
resen ért véget. A rendezők, a közreműködők, a
támogatók, a városlakók, a vendégek, a versenyzők
kivétel nélkül csillagos ötösre vizsgáztak.
- Többen megkérdezték tőlem, hogy vajon miért mű-
ködött minden ilyen nagyon jól a héten? – kezdte ér-
tékelését Lehmann Tibor főrendező, a TVK-Mali TK
elnök-vezetőedzője. – Azt válaszoltam, hogy minden-
kiben volt egy plusz érzelmi töltet, hogy a pótolhatat-
lan veszteséget jelentő dr. Márkus Gábor  nélkül, az ő
emlékének adózva, azonos színvonalon tudjuk foly-
tatni ezt a nagy menetelést. Hajtott bennünket egy bi-
zonyítási vágy egész idő alatt, méltóak akartunk lenni
az örökséghez. A szokásos ellendrukkerek is csende-
sebbek voltak. Egyfajta kenetteljes hangulatban tettük
a dolgunkat, nagyon nyugodtan ment le az egész, min-
denki jól akarta csinálni a dolgát, és jól is csinálta.
Márkus Gergely, dr. Varga Béla és Nagy Alpár uralta
a versenyeket, biztos pontot jelentve számunkra. A
sportolók is alaposan kitettek magukért. A junior lá-
nyok jó szereplése után, a fiúknál Bicsák Bence sikere
okozott nem várt örömet. Vanek Margit ezüstérménél
már azt gondoltuk, nem lehet tovább fokozni az ese-
ményeket, és erre jöttek a srácok! Vanek Ákos nyolc
éve versenyez nálunk, benne is óriási volt a bizonyítási
vágy. Mindenki számára megmutatta, hogy sportoló-
ként és emberileg is a legnagyobbak között van a
helye. Ezzel az elképesztő eredménysorral vált nagy-
korúvá, 18 évessé  a világkupánk. Valami hasonló sze-
replés volt dr. Márkus Gábor álma, még egy
tiszaújvárosi vk-dobogóssal „tartozunk” neki. Úgy
gondolom, hogy minden összeállt, szerintem csillagos
5-öst érdemel a város, a támogatók, a közreműködők
és a versenyzők serege is. Nem tudtunk úgy átmenni
a téren, hogy ne állítsanak meg legalább nyolcszor
gratulálni. Renato Bertrandi, az Európai Triatlon Szö-
vetség (ETU) olasz elnöke, aki nagyon respektálta dr.
Márkus Gábort, úgy fogalmazott távozásakor, hogy
Tiszaújváros egy olyan verseny-helyszín, ahol  neki,
elnökként meg kell jelennie! A nemzetközi szövetsé-

geknél biztos pontként tartanak bennünket számon.
Ezt erősítette meg  vasárnap este a belga Dirk Bogaert,
a Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) Technikai De-
legátusa is.

Köszönet a támogató segítségért
- Ez volt az első olyan év, amikor Édesapánk, dr.
Márkus Gábor nem lehetett velünk, így a család olda-
láról, Édesanyánk gondoskodása mellett, Gergő bá-
tyámmal, a Lehmann Tibor vezette klubbal együtt
igyekeztünk helytállni – hangsúlyozta Márkus Balázs,
a Szervező Bizottság társelnöke. -  Már az előkészüle-
teknél olyan önzetlenséget, segítőkészséget tapasztal-
hattunk meg, ami párját ritkító.  Bármilyen feladat
adódott, mindenki első szóra, maximálisan odatette
magát. Egyszerűen irigylésre méltóan működött min-
den. Akkor sem volt gondunk, amikor csütörtökön este,
a Neoton-koncert elején leszakadt az ég. Az emberek
egy rossz szó nélkül, fegyelmezetten, jókedvűen , mo-
solyogva és együttműködve vették tudomásul a váratlan
helyzetet. A Szervező Bizottság  nevében ezúton is sze-
retnénk megköszönni a Bráz György polgármester ve-
zette önkormányzatnak, a képviselő testület valamennyi
tagjának, az önkormányzati intézményeknek az óriási
és  nélkülözhetetlen segítségét. Szintén hálásak va-
gyunk a nem múló bizalomért a Tiszaújváros Jövőjéért
Alapítványnak, a TVK-nak, a Jabil-nek, az Emberi Erő-
források Minisztériumának, az InnoComp-nak, az MB
Barternek, a Volán Egyesülésnek és sok-sok további tá-
mogatónak azért, hogy lehetőségeik szerint maximáli-
san támogattak bennünket. A rendezői csapat
valamennyi tagja megérdemel egy nagy vállveregetést
a profi munkáért. Hosszú lenne a lista, de a szakág-ve-
zetőket, Csoma Bertalant, Nagy Alpárt, Gályász

Józsefet, Filep Anikót, Sávolyi Sárát, Szabolcsi Fru-
zsinát és Bán Csabát név szerint is szeretném kiemelni.
Tiszaújváros lakosságának és az idelátogató vendé-
geknek azért jár a köszönet, mert idén is sok ezren
megtisztelték jelenlétükkel az eseményeket. Szeren-
csésnek érzem magam, hogy ebben a nehéz évben is
része lehettem ennek a nagyszerű és világhírű közös-
ségnek! Bízom benne, hogy az égieket is beleértve
mindenki azt szeretné, hogy ez a hagyomány folyta-
tódjon! Szeretném, ha odafent, Gábor bátyám, aki
nagykövete volt az egésznek, és Édesapánk, aki mind-
ezt megteremtette, csillaga még sok triatlon nagyhéten
ragyoghatna ránk!

Egy milliónál több
az óvodáknak

A 16. TVK Triatlon Nagyhét Szervező Bizottsága
(SZB) – az elmúlt évekhez hasonlóan – folytatta
jótékony tevékenységét.  A főtér közvetlen szom-
szédságában működő Játszópark napi 200 forintos
belépőiből összegyűlt teljes bevételt idén is a vá-
rosi intézmények kültéri óvodai eszközeinek bőví-
tésére ajánlották fel.  Ebben az évben is több, mint
1 millió forintot tesz ki a felajánlás. A pontos ösz-
szeget a nyugták végleges összesítése után tudhat-
juk meg.  

Fődíjak, ajándékok
A Nagyhét utolsó estéjén, a világkupa legjobb 20-
20 versenyzőjének köszöntése előtt sorsolták ki a
tömegsport eseményeken kiosztott 5 ezer darab
tombolaszelvény tulajdonosai közül a fődíjat, egy
értékes Mali MTB-kerékpárt  Szíjártó Cintia
(Tiszaújváros) vihette haza. Szintén hasznos, egy-
ben sportos ajándékot nyertek a következők:          
Szurkos Csongor, Vass Andrea, Legoza Krisztofer,
Kalmár Nándor (törülközőből és pólóból álló triat-
lonos csomagok); Czagány Dávid, Demkó Milán
(pulzusmérős óra)
Jordán Lívia Emese (kerékpáros sisak), Tóth
Sándor (Saucony futócipő).  A felsorolt nyertesek
kivétel nélkül tiszaújvárosiak.
Valamennyi nyereményt a TVK-Mali Triatlon
Klubban (Teleki B. u. 2.) lehet átvenni.

Bráz Györgynek Renato Bertrandi adta át a nemzetközi szövetség elismerő plakettjét. 
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