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A hagyományoknak megfelelően a mazsorettek nyitották az ünnepélyt.

Sport, kultúra, szórakozás

Elrajtolt a 17. TVK Triatlon Nagyhét

Ötszáz elit versenyző, ötezer-
nél több tömegsportoló, negy-
ven koncert, ötvenötezer ér-
deklődő, szurkoló - néhány be-
szédes szám az augusztus 1-
jén megkezdődött 17. TVK
Triatlon Nagyhétről.

Ezekből is kiolvasható, hogy az augusztus
9-ig tartó, olimpiai kvalifikációs világku-
pával és junior Európa-kupa futammal
fémjelzett nagy menetelés idén is változa-
tos, színvonalas kikapcsolódást kínál a
tiszaújvárosiaknak, a hazai és külföldi
vendégeknek.
A XI. Vörösmarty- kupa és az V. Orszá-

gos RC hajótalálkozó már a délelőtti órák-
ban elindította a kilencnapos program-

sorozatot. Az első zenei fellépő a Kre-
Aktív színpadon a szinte minden stílust ki-
válóan művelő Ildi Rider volt.
Az estére alaposan benépesedett Város-
háztéren tartották meg az ünnepélyes meg-
nyitót a Tiszaújvárosi Fúvószenekar és a
Majorette-csoport közreműködésével. Az
egybegyűlteket köszöntötte Bráz György,
Tiszaújváros polgármestere, a Szervező
Bizottság (SZB) társelnöke, Lehmann
Tibor főrendező és Márkus Balázs, az SZB
társelnöke. A rövid beszédekben elhang-
zott, hogy Tiszaújváros lakossága az el-
múlt közel két évtized alatt magáénak
érezte és érzi ma is ezt a sorozatot, mely a

közösségépítésben élen járó dr. Márkus
Gábornak köszönhető. A 2013-ban várat-
lanul elhunyt kiváló sportvezető utódai
azon fáradoznak, hogy azonos színvona-
lon tovább ápolják az ő örökségét. Erre ga-
rancia az önkormányzat, az intézmények,
szervezetek, a támogatók, a 300 tagú ren-
dezői csapat példaértékű összefogása.
A ceremóniát követően Wolf Kati nagyze-
nekaros élőkoncertjét hallgathatta meg a
publikum. A nap végén, a KreAktív szín-
padon a Muddy Shoes zenélt.

(Írásaink, képriportjaink
a Triatlon Nagyhét eddigi eseményeiről

a 3., 6., 7. és 9. oldalon.)

Már várták a nagyhetet.

Lehmann Tibor, Bráz György és Márkus
Balázs.

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
tisztelettel meghívja Önt

Józsa Lajos szobrászművész
dr. Márkus Gábor, Tiszaújváros díszpolgára

szobrának avatására

Időpont: 2015. augusztus 7. (péntek) 13.00 óra
Helyszín: Tiszaújváros, Dísztó melletti rózsakert

Beszédet mond:
A Magyar Olimpiai Bizottság képviselője

A Márkus család képviselője
Bráz György, Tiszaújváros polgármestere

Közreműködik:
Sallér Eszter középiskolai tanuló

Kamaszkorom
legszebb nyara

Tiszaújvárosban mindenkinek van egy története a Tiszai Vegyi Kom-
binátról (TVK-ról), a Tiszai Vegyi Kombinátból (TVK-ból). Az
enyém 1974-re datálódik.
A Robert Mulligan filmjéből plagizált cím talán túlzó, de tény, az a
nyár, az az egy hónap örök emlék marad.
Az Április 4. Gépgyár diákmunkásaként építettem a Tiszai Vegyi
Kombinátot (TVK-t). Az olefingyárat. Na, jó, az, hogy építettem,
nagyképű kijelentés, de egy hangya... szemnyit hozzátettem a kombi-
náthoz.
17 évesen - nyáron! - nem volt könnyű 5-kor kelni, de én vidáman te-
kertem Csepelemen a Május 1. útról a kiserdőn, a Tiszai Vegyi Kom-
binát (TVK) III-as kapuján át az épülő, készülő gyárig.
Munkám egy részét a szakik élelmiszer- és (’74-et írtunk) ital-
szükségletének beszerzése tette ki, de nagy lelkesedéssel - időnként
félsszel - hordtam fel a billegő deszkákon lavírozva a magasba a vil-
láskulcsokat, kalapácsokat, elektródákat. Pályám csúcsa a hegesztésre
váró csövek gyökölése volt. Persze felügyelet mellett. Egy argonnal he-
gesztő holland keze alá dolgoztam. (Akkor még Hollandiából jöttek
hozzánk szakemberek, ma meg... De ez egy másik történet.)
A Tiszai Vegyi Kombinát (TVK) olefingyárát 1975-ben adták át.
Én azon a nyáron már az Új Erőművet „építettem”, szintén az Áp-
rilis 4. Gépgyár alkalmazásában.
Van még néhány történetem a Tiszai Vegyi Kombinátból (TVK-
ból), például, amikor a Molnár vezért váltó Olvasónak megjegyeztem
- pusztán a testmagasságára utalva -, az előző nagyobb volt, vagy ami-
kor a Tiszai Vegyi Kombinát (TVK) juniálisán külön kategóriát
hoztak létre, hogy én is nyerjek valamit.
Fáj, hogy több történetem már nem lesz a Tiszai Vegyi Kombinátról
(TVK-ról).
Fáj, de tudomásul veszem. És már „ízlelgetem”, milyen hangzású
lesz, hogy 18. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét, vagy MOL Pet-
rolkémia Laza Pláza Klubház.
Hát...

-efel-
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Egyházi hírek
Római katolikus

Keddtől szombatig a szentmise 18:30-kor kezdődik, vasárnap
11:00 órakor.

Görög katolikus

Csütörtökön, augusztus 6-án, az Úr színeváltozásának ünnepét
tartjuk: 8:00 utrenye, 9:30 Szent Liturgia Sajószögeden, 17:30
Szent Liturgia Tiszaújvárosban (templomunk címünnepe). Ezen
a napon Kicsák György atya velünk ünnepli pappá szentelésé-
nek 25. évfordulóját (ezüstmiséjét). Pénteken 8:00 Szent Litur-
gia, utána betegek meglátogatása. 17:30 paraklisz. Szombaton
8:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye utána utrenye. Vasárnap
8:30 Szent Liturgia Nagycsécsen, 9:30 Sajószögeden, 11:00
Tiszaújvárosban. 17:00 vecsernye. Hétfőn és kedden 17:30
paraklisz. Szerdán 8:00 Szent Liturgia, 17:30 paraklisz.
„Ha Krisztus szeretetének szenteljük magunkat, minden meg-
változik, minden átformálódik, átalakul és átlényegül. Düh,
harag, irigység, rosszindulat, botránkozás, ítélkezés, hálátlan-
ság, melankólia, depresszió - mindez szeretetté, örömmé, vá-
gyakozássá, isteni szerelemmé változik! Ez a Paradicsom.”
(Áthoszi Szent Porfíriosz atya)

Református

Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban
09:00 órától lesz istentisztelet.

Hit
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik augusz-

tusi sorozatunk. A megfejtéseket a

hónap végén egyben várjuk, e-mailben

a kronika@tiszatv.hu címre, vagy pos-

tai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent

István út 16. címre.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot augusztus 9-ig (vasárnapig) a
Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-
052), majd augusztus 10-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógy-
szertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Vasárnap és ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra
között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. Gyógy-
szertárak 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 -

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap
délután 17 órától másnap reggel 8 óráig,

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

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

SÁVOLYI GYÖRGY
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,

gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal,

akik ismerték és szerették, hogy
TAKÁCS ANDRÁSNÉ
SZ.: SZÉKELY ILONKA
volt festékgyári dolgozó,

a TVK-s nyugdíjas klub volt elnöke
életének 89. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúzta-

tása augusztus 7-én, pénteken 10 órakor lesz
Sajószögeden, a Városi Temetőben.

A gyászoló család

Ételhordók
A közelmúltban felújították a humánszolgáltató épületét, konyháját.
Ez idő alatt a gimnáziumból lehetett az ebédet hordani. Ez a dolog át-
formálta a nyugis Építők útja életét, forgalmát. Megfordult a trend, a
város másik részéből jöttek asszonyok, emberek, errefelé az ételhordó-
jukkal. Ki szatyorba csúsztatva (úgyis látszik), ki csak úgy kézben ló-
bálva hozta-vitte. A padon üldögélő öregembernek színes forgatag,
kincsesbánya volt ez a látvány. Rég látott ismerősök, munkatársak tűn-
tek fel, lehetett pár szót váltani, múltat idézni, elmélázni a múló időn.
Hogy vagy? Te nem főzöl? Nincs kinek, magam vagyok, hangzik el
sokszor. Hála és köszönet azoknak, akik az ételhordást lehetővé te-
szik, és azoknak, akik dolgoznak e körben. Nagyon sokat segítenek
rajtunk, mert egyre több a „magam vagyok” és „nincs kinek”. Az étel-
hordókat hozó-vivő ÉTELHORDÓK többnyire idősek, nehéz sorso-
kat hordoznak. Az életre már visszatekinteni lehet.
Az egyik hölgy már rég eltemette férjét, nem túl rég későbbi élettársát
is. Már nem jár feketében, két fia távol él. Egyedül van.
A másiknak városszerte ismert volt a férje, így neki is sok az isme-

rőse. „Elvagyok”, mondja, de a magány és szomorúság látszik.
Volt munkatársam elmondja: milyen szemét volt az ütegparancsnok
’64-ben a seregben, most büszke az unokájára és ősi magyar nevére -
Zéténynek hívják a fiatalurat.
Másik volt munkatársam szűkszavú. Alig beszél, haja galambősz,
tartása görnyedt, járása csoszogó. Hej, pedig alig 20-25 éve egy szuszra
ment fel a vaslétrán a 30 méteres silók tetejére.
A feketeruhás hölgy nem ismerős. Először csak bólintunk, de pár nap
múlva ő szólít meg (örülök). Látom, többször itt üldögél, mondja. Ha-
sonló sorsot vél felfedezni és kissé megnyílik. Fiatalon vesztette el fiát,
tragikus módon. Néhány éve férjét, a gyógyíthatatlan betegség miatt.

Pedig nyugdíjas korára kis műhelyt akart berendezni a garázsban.
Olyan jó lett volna! A sors közbeszólt, most egymás mellett nyugszanak.
Ő pedig egyedül maradt. A temetőt járja, emlékezik és sír.
Bár elapadtak már a könnyek és a szó is elfogyott, itt maradt a fájda-
lom és a magány. Talpig feketében cipeli szörnyű terhét, amíg bírja,
amíg lehet.
Megható, ahogy elköszön, mert a jövő héten már újra a HUMÁNBA
kell menni az ételhordóval. Minden jót kívánunk egymásnak. Elin-
dul. Nem siet. Nincs kihez. Az sem nagy baj már, ha kihűl a borsó-
főzelék.

K. Tóth Imre

Köszönet
a támogatásért

A Kaffka Margit Nyugdíjas Klub kétnapos autóbuszos kirán-

dulást szervez augusztus 13-14-én Ópusztaszer-Makó-Sze-

ged nevezetességeinek megtekintésére. Ez a tartalmasnak és

szépnek ígérkező kirándulás nem jöhetett volna létre

Tiszaújváros önkormányzata és a Tiszaújváros Jövőjéért Ala-

pítvány támogatása nélkül, melyet ezúton szeretnék megkö-

szönni a Kaffka Margit Nyugdíjas Klub nevében.
Várkonyi Ilona

klubvezető

Autóbuszjáratok Tisza-part városrészbe
a Triatlon Nagyhét hétvégi rendezvényei

alkalmából (szombaton és vasárnap)
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt La-
kosságot, hogy a Triatlon Nagyhét rendezvényeire hétvége-
ken (szombaton és vasárnap) Tisza-part városrészbe ingyenes
autóbuszjáratokat indítunk az Észak-magyarországi Közleke-
dési Központ Zrt. közszolgáltató által az alábbi menetrend
szerint:
2015. augusztus 8 - 9.
Tisza-part városrészből 18:15 23:10
Autóbusz állomásról 18:05 23:00
Az autóbusz-pályaudvaron a 4-es kocsiállásról indulnak a járatok.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Felvételünk illusztráció.
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Bogratlon a tóparton

Birkagulyás, medvepörkölt, és társai
A Triatlon Nagyhét második
napján családok, baráti társa-
ságok, munkahelyi közössé-
gek vertek sátrat reggel a
Dísztó partján, hogy kifőzzék,
megfőzzék a legfinomabb, leg-
különlegesebb vasárnapi fo-
gást.

Idén 50 csapat nevezett, a rajtig 48 érke-
zett meg. Fát aprítottak, pucoltak, dara-
boltak, 10 órakor pedig alágyújtottak a
szabadtéri konyha mindegyik főzőhe-
lyén. Magyaros fűszerek, zamatos ízek,
vörös és fehér húsok, pörkölt, gulyás,
sültek, káposztás ételek. Ezerféle íz- és
illatkavalkád terjengett már délidőben a
tó körül.

Vadak, madarak

Zsenge őz forgott a nyárson, puliszka ro-
tyogott a bográcsban és erdei barnamedve
főtt az MSZP bográcsában. A csapatot, a
sátoraljaújhelyi mentősök erősítették fő-
zőtudományukkal, ezt a különleges ételt
és a hozzávalókat is ők szervírozták.
- Mindig igyekszünk valami különleges-
sel előrukkolni - mondja a medvepörköltet
felügyelő Gógh András. - Tavaly borzból
főztünk húsételt, el is vittük vele a máso-
dik helyezést, előtte muflonból készítettük
a versenyételünket, reméljük most a med-
ve is meghozza a sikert.
Így is lett, hiszen a zsűri az erdélyi med-
vepörköltet különdíjjal és harmadik he-
lyezéssel is jutalmazta.
Az egészségügyi ágazat több főzőhelyen
is megterített. A tiszaújvárosi mentősök
felvidéki töltött káposztát főztek a tescós

feleségek segédletével és vezényletével. A
Sasfiókák - civilben az Arany Sas Patika
gyógyszerészei - most először álltak össze
főzőcsapattá, holott a hétköznapokon már
évek óta egy összeszokott munkahelyi kö-
zösség. Erre most ráerősítettek gasztronó-
miai vonalon is.
- A lányok mondták, hogy jöjjünk és ne-
vezzünk a Bogratlonra - mondja a csapat
egy szem férfi tagja, Dr. Laki Tibor. - Na-
gyon jól tettük, hogy kijöttünk ide, rend-
kívül jól érezzük magunkat, minden
nagyon szuper, kifogástalan. A főzőhe-
lyünket népiesen rendeztük be, igazán
hangulatos lett. Az ételünkről pedig csak
annyit, hogy bizony saskarmokat főzünk
bele, de ez egyelőre legyen meglepetés.

Hús minden
mennyiségben

Egy másik munkahelyi közösség, a Valeo-
Sokk két sörpadból és egy asztalból medi-
terrán körítést terített különleges főztje
mellé. Megadták a módját, arab recept
alapján készítettek vadpörköltet.
- A pörkölt tipikus magyar étel, és sokfé-
leképpen lehet főzni, fűszerezni. Az igaz-
ság az, hogy annyira ráment mostanában
mindenki erre a pörkölt témára, hogy mi

úgy döntöttünk, elrugaszkodunk a hagyo-
mányos ízektől, és egy kicsit mediterrá-
nosan, perzsiai ízvilággal főzzük meg az
ételünket - mondja a csapata séfje, Muha
János.
Manófalva sátrában egy vakáció ritkította
általános iskolai osztályközösség főzött. A
széchenyisek tavaly is neveztek a Bog-
ratlonra, ezúttal is szülői erősítéssel ka-
varták ebédnekvaló fogásukat.
Őzpörköltet főzött krumplival az Air Soft
Team csapat. A fiúk harci felszerelésben,
fegyver nélkül állták körül a bográcsot, a
tóparti főzők egyik látványosságaként.
- Mi gyakorlatilag egy taktikai játékot ját-
szó csapat vagyunk, ez a felszerelés, ami
rajtunk van, a sport része. Hasonlít a paint-
ballhoz, amit mi csinálunk, egy kicsit
most ezt is szeretnénk itt bemutatni a tó-
parton, bár elsődleges a főzés, reméljük

abban is jók leszünk - mondja Török
György, a fiatalokból álló csapat szószó-
lója.
Bár a hangulat önmagában is jó volt, a
szervezők évek óta meghívják a sétáló
népzenészeket a tóparti partira. A Szám-
adó zenekar élő népzenével járta körbe a
tavat, s akárcsak egy kívánság- műsorban,
kérésre igyekeztek mindenkinek elhúzni a
nótáját. Nem csak ők, a zsűri is járta egész
nap a főzőhelyeket, kóstolgattak, ízlelget-
tek és ítészkedtek, egészen a verseny vé-
géig.

Azért a pörkölt a nyerő

- Én több mint öt éve járok ide zsűrizni,
de mindig szívesen jövök, nagyon kelle-
mes a társaság, jókedvű emberek vannak
itt, és mint mindig, most is fantasztikus a
hangulat - áradozik Babits László, az
egyik zsűritag. - Ahogy végigkóstoltuk az
ételeket, megállapítottuk, hogy csodálato-
sak. Különleges ízeket fedeztünk fel idén,
sőt vannak olyan ételek, melyek színvonal
felettiek. Például az erdélyi medvepörkölt,
a vadételek között magasan veri a me-
zőnyt véleményem szerint. Csodálatos bir-
kapörköltek és egyéb csülökből, csontos
húsokból készül étkek főnek a bográcsok-
ban, egyszóval fenséges. Nagyon finom
sütemények is vannak, kóstoltam sárgaré-
pás házi rétest, és mennyei Rákóczi túróst.
Mondtuk is a desszerttel kínáló csapatok-
nak, hogy miért nem ezzel indultak el a
versenyen.
És akkor lássuk a végeredményt! A zsűri a
három dobogós hely mellett két különdíjat
is kiosztott. Az egyiket a Guiness csapat
ír gulyása, a másikat az MSZP-sek erdélyi
medvepörköltje kapta. Ez utóbbi végzett a
dobogó harmadik fokán, második lett az
Énekszó Baráti Kör (k)örömpörköltje, az
Aranybográcsot idén a Nagyiváni betyá-
rok vihették haza birkapörköltjükért.

berta

Medvepörkölt-kóstoló az MSZP asztalánál.

„Harckészültségben” az Air Soft Team.

Állítólag a férfiak értenek jobban a főzés
tudományához.

A Nagyiváni betyárok Péter Attila műsorvezetőt is „megnyerték” egy fotó erejéig.

MOL Petrolkémia Zrt.
lett a TVK-ból

Magyarország egyik legfontosabb petrolkémiai
vállalata, a TVK augusztus 1-jétől MOL Petrolké-
miai Zrt. néven folytatja működését.

- A mostani változások egy hosszú, bő
másfél évtizedes folyamat lezárásának és
egy új korszak nyitányának tekinthetők -
nyilatkozta Huff Zsolt vezérigazgató, aki
lapunk kérésére adott tájékoztatást a vál-
tozásokról. - A MOL számára a TVK és a
petrolkémiai tevékenység integrálása a fi-
nomítás és kereskedelem üzletágba már a
kezdő lépésektől - az 1999-es részvényvá-
sárlásoktól - kiemelten fontos stratégiai
cél volt. 2004-re többségi részesedést szer-
zett, 2015 tavaszán pedig 100 százalékos,
kizárólagos tulajdonos lett az olajvállalat a TVK-ban. A petrol-
kémia stratégiai fontosságú a MOL Magyarország és a MOL-
csoport számára egyaránt. Bevonása a MOL Magyarország
feldolgozás és kereskedelem üzletágába egyfelől azt jelenti, hogy
az anyavállalat értéklánca a „kőolajtól a műanyagokig” bővül.
Másrészről olyan komplex integrációs folyamat indult, melynek
révén hatékonyabb és eredményesebb petrolkémiai működés jön
létre az üzletág szerves részeként. A kiemelt szerepet jelzi, hogy
az elmúlt időszakban itt költötte el a MOL a mintegy 100 milli-
árd forintos magyarországi beruházási keretének jelentős részét.
A folyamatban lévő és tervezett beruházásokkal Tiszaújvárost
európai mércével is jelentős vegyipari központként fogják szá-
mon tartani a jövőben is. A tiszaújvárosi tevékenység beillesz-
tése az értékláncba lehetőséget ad arra, hogy az egész magyar-
országi feldolgozási tevékenységet hatékonyabbá, nemzetközi
mércével mérve is versenyképesebbé tegyük. A változás révén
egyszerűbb, hatékonyabb és áttekinthetőbb szervezeti felépítés
mellett működhetünk. Az átalakulás a Tiszai Finomítót is érinti.
Sajnos a külső körülmények miatt a gázolaj-kénmentesítő üzem
alapanyag ellátása ellehetetlenült és nem találtunk olyan alterna-
tív megoldást, amely fenntarthatóan biztosította volna a gazda-
ságos működést. Célunk volt, hogy a finomítói oldalon meg-
szerzett szaktudást lehetőség szerint minél nagyobb számban
megtartsuk, és a telephelyen tovább foglalkoztassuk. Ennek je-
gyében a tiszaújvárosi finomító termelő és energetikai üzemei és
a petrolkémiai tevékenységek is az „új” vállalatba integrálódnak,
míg a TIFO-s tárolótéri kollégák a MOL Logisztika szervezet-
ben folytatják munkájukat. A petrolkémia és a finomítás tevé-
kenysége egyazon értéklánc szerves részét képezi. A MOL azzal,
hogy a petrolkémiát is a saját márkaneve alá integrálja, jelzi,
hogy ennek a tevékenységének is stratégiai szerepet szán a jö-
vőben. Tiszaújvárosban a 130 000 tonna kapacitású, 35 milliárd
forint beruházási értékű butadién üzem hamarosan várható indu-
lása után ismét új termékek gyártásáról születhetnek döntések.
Ez további beruházásokat és munkahelyeket jelent majd a régi-
ónak.. A cégnév változása egyúttal egy lépés abba az irányba,
hogy a MOL nemzetközi szinten is egységes cégnév és márka-
ernyő alatt juttathassa el a piacokra a petrolkémiai termékeket.
Az átalakulásról szólva a vezérigazgató kiemelte, bár a helyi funk-
cionális területek tevékenységét a MOL magyarországi támoga-
tási tevékenységeibe illesztik, a Tiszaújvárosban dolgozók
számára ez nem jár leépítéssel. A változások megvalósításában és
az azt követő működésben mindenkire számítanak. A TVK-ban
és a TIFO-ban az évtizedek alatt felhalmozott munkatapasztalat és
vállalati kultúra nem megy veszendőbe - ezek tovább gazdagítják
és színesítik a MOL erősségeit. - zárta mondandóját Huff Zsolt.

Újabb diákmunkások
Újabb 25 diák állhat munkába augusztus 10-én
Tiszaújváros önkormányzatánál és intézményei-
nél.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy az idén is csatlakozott
az országos diákmunka programhoz Tiszaújváros önkormány-
zata. A Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzati intézmé-
nyekben harminc fiatal jutott így egy hónapon át munkalehető-
séghez. Jelenleg két turnusban dolgoznak a diákok. Az első au-
gusztus 9-ig tart, a második augusztus 19-én ér véget. De már
indul a harmadik is.
- A túljelentkezés nagyon nagy volt az idén is, 118 diák adta be
a kérelmét az eredetileg rendelkezésre álló 30 helyre – tájékoz-
tatta lapunkat Poropatichné Mester Judit, a Polgármesteri Hiva-
tal személyzeti és munkaügyi szakreferense. - A további nyári
diákfoglalkoztatás elősegítése érdekében Bráz György polgár-
mester úr kérelemmel fordult a járási hivatal foglalkoztatási osz-
tályának vezetőjéhez, és további létszámot kért. A napokban
érkezett meg a kedvező válasz, a járási hivatal foglalkoztatási
osztálya további 25 fő diák munkába állását támogatja. Augusz-
tus 10-én indul az újabb turnus, mely augusztus 28-ig tart. Azok
a tanulók kaptak értesítést, és kezdhetik el a munkát, akiket hely-
hiány miatt korábban nem sikerült alkalmazni.
- Hol dolgoznak a fiatalok?
- A rendelkezésre álló pénzügyi keret napi 6 órás foglalkozta-

tást tesz lehetővé, így a munkabér a jelzett időszakra a minimál-
bér időarányos része, bruttó 66.675 forint. A diákok a Polgár-
mesteri Hivatalban, a Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben, a
Derkovits Kulturális Központban és a Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központban segítik majd a munkát.

f.l.

Huff Zsolt
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Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közte-

rületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő,
rendkívüli események bejelentésére szolgáló tele-

fonszámot működtet.
A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra

beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hiba-
elhárítást végez,

üzenetrögzítő rögzíti.

Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

TÓTH SÁNDOR
kompenzációs listán mandátumot

szerzett képviselő
2015. augusztus 12-én (szerdán)

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon le-
hetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A

hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órá-
jában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Pol-

gármesteri Hivatal megteszi a szükséges
intézkedéseket.

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket,
hogy 2015. augusztus 26-án (szerdán)

informatikai átállás miatt
a Tiszaújvárosi Járási Hivatal

Okmányirodai Osztálya
ZÁRVA tart!

Lakossági felhívás
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a parlagfű elleni
védekezést és gyommentesítést az ingatlantulajdonos részéről az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény 17. §-a írja elő. Ennek alapján minden ingatlan-
tulajdonos és földhasználó köteles az allergén gyomok ellen vé-
dekezni, illetve a parlagfű virágzását megakadályozni, és ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Aki kötelezettségének az előírt határidőn belül és felszólításra
nem tesz eleget, a törvény 60. § (1) bekezdés alapján - többször
is kiszabható - növényvédelmi bírsággal sújtható a B-A-Z Me-
gyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növényi- és Ta-
lajvédelmi Főosztálya által.
Továbbá felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közös-
ségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 19/2013. (VII.05.) önkormányzati
rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az, aki a
tulajdonában vagy használatában álló ingatlannal közvetlenül
érintkező járdaszakasz, a járdaszakaszok melletti nyílt árok és
annak műtárgyai, valamint a járdához tartozó folyókák, víznyelő
rácsok folyamatos tisztántartásáról, hó és síkosság elleni véde-
kezésről nem gondoskodik.
A közterület-felügyelet munkatársai a rendelet 15. § (1) bekez-
dése értelmében a közösségi együttélés alapvető szabályait meg-
szegő elkövetővel szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni
bírságot, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bír-
ságot szabhat ki.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt
Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújváros
Város Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fi-
zetendő térítési díjakról szóló 37/2013.
(XII.21.) önkormányzati rendelete alapján
évente egyszeri alkalommal tankönyvtá-
mogatásban részesülhet az az életvitelsze-
rűen tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező
gyermek, illetve 23. életévét be nem töl-
tött nagykorú személy, aki lakóhelyén él
és alap- és középfokú köznevelési intéz-
mény nappali tagozatán tanul, és akinek a
családjában az egy főre jutó havi nettó jö-
vedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
400%-át (114.000 Ft-ot), egyedülálló
szülő esetén az 500%-át (142.500 Ft-ot).
Nem jogosultak tankönyvtámogatásra
azok a tanulók, akik normatív kedvez-
ményben (tartósan beteg; a szakértői bi-
zottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság

együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
küzd; három vagy több kiskorú, illetve el-
tartott gyermeket nevelő családban él;
nagykorú és saját jogán iskoláztatási tá-
mogatásra jogosult; rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesül, vagy a
gyermekvédelmi gondoskodás keretében
nevelésbe vett vagy utógondozói ellátás-
ban részesül), illetve térítésmentes tan-
könyvellátásban (a 2015/2016. tanévben
az általános iskola első évfolyamára be-
iratkozott tanulók, és a második, harma-
dik évfolyamos tanulók) részesülnek.
A tankönyvtámogatás iránt kérelmet kell
benyújtani, melyhez csatolni szükséges a
kérelemben megjelölt igazolásokat, vala-
mint - annak megállapítása céljából, hogy
a kérelmező tankönyvtámogatásra jogo-
sult - a tankönyvek árát igazoló dokumen-
tumot (csekk, feladóvevény, díjbekérő). A
tankönyvtámogatás iránt benyújtott kérel-
mek elbírálása folyamatos.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:

• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató
helyisége
( Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont Családsegítő Szolgálata
( Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
( Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és
csütörtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
Ügyféltermináljáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu

A kérelmek benyújtási határideje: 2015.
augusztus 3-tól 2015. szeptember 30-ig.
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási
határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hivatal
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztályán (112. iroda), valamint postai
úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.)
lehetséges.

Bráz György
polgármester

Felhívás

Önkormányzati tankönyvtámogatás

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
pályázatot hirdet a 2015/2016. tanévre könyvtáros vagy könyv-
táros-tanító munkakör betöltésére.
A kétszakos végzettség előnyt jelent. Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok: iskolai könyvtár vezetése.
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok: részletes
szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratmásolatok, er-
kölcsi bizonyítvány sikeres pályázat esetén.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legko-

rábban 2015. szeptember 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 14.
A pályázatok benyújtásának módja: Gál Benjáminné igazgató
asszonynak címezve.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál
Benjáminné intézményvezető nyújt, a 06-49-542-203-as tele-
fonszámon.
Egyéb információ az iskoláról a www.szentistvan-tisza-
ujvaros.hu honlapon található.

Gál Benjáminné igazgató
tiszi.igazgato@gmail.com

Álláshirdetés - Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola

Tájékoztató érettségi utáni szakképzésről
Az érettségi vizsga után a továbbtanulni
szándékozó diákoknak módjukban áll,
hogy két év alatt gyakorlatorientált OKJ-
s szakképesítést szerezzenek, és techni-
kusi vizsgát tegyenek. A szakképzés
egyben átjárást biztosít a diploma felé, a
diák nem csupán az elméletet tudja,
hanem a szakma gyakorlati részét is. A
szakképzés további átalakítása során vár-
ható, hogy érettségi utáni sikeres szakirá-
nyú szakképzési tanulmányok
beszámításával a felsőfokú tanulmányi idő
rövidül.
A Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szak-
képző Iskola ezt a lehetőséget szeretné
biztosítani a szakmát tanulni vágyóknak,
ezért érettségi utáni szakképzéseket indít
a 2015/2016-os tanévben. Jelentkezés fel-
tétele sikeres érettségi vizsga, vagy 4 be-

fejezett középiskolai évfolyam és az első
szakképzési évfolyam félévének zárásáig
megszerzett érettségi bizonyítvány. Szíve-
sen látjuk azok jelentkezését is, akiket
nem vettek fel felsőoktatási intézménybe
sem, de szeretnének továbbtanulni.
A következő területeken indítjuk képzése-
inket:
1. Villamosipar és elektronika ágazat,
elektrotechnika-elektronika szakmacso-
port.
A szakképzési évfolyamok után tervezett
kimenet az elektronikai technikus szakké-
pesítés megszerzése.
(OKJ-szám: 54 523 02).
2. Gépészet ágazat, gépészet szakmacso-
port.
A szakképzési évfolyamok után tervezett
kimenet a gépgyártástechnológiai techni-

kus szakképesítés megszerzése.
(OKJ-szám: 54 521 03).
3. Ügyvitel ágazat, ügyvitel szakmacso-
port.
A szakképzési évfolyamok után tervezett
kimenet az ügyviteli titkár szakképesítés
megszerzése.
(OKJ-szám: 54 346 02).
A jelentkezés határideje: 2015. augusztus
31.
A jelentkezési lapok beszerezhetők az in-
tézmény portáján, vagy letölthetőek az is-
kola honlapjáról, ahol bővebb információ
is található az iskoláról, a benne folyó
képzésekről, illetve a szakképzésben rejlő
lehetőségekről.
A honlap elérhetősége: www.brassai-tisza-
ujvaros.hu
Jakab Dénes mb. intézményvezető

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt
Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város Ön-
kormányzata Képviselő-testületének a szo-
ciális rászorultságtól függő pénzbeli
ellátásokról, valamint a természetben nyúj-
tott szociális ellátásokról szóló 5/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet 13. §-a
alapján eseti jelleggel rendkívüli települési
támogatás - az iskolakezdés terheinek eny-
hítése céljából - gyermekvédelmi támoga-
tásként is megállapítható, annak a kiskorú
gyermeket nevelő személynek, vagy nagy-
korú gyermeknek a részére, ahol az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a 130%-át (37.050 Ft), gyer-
mekét egyedül nevelő személy vagy nagy-
korú gyermek esetén a 170%-át (48.450
Ft).
Rendkívüli települési támogatás gyermek-

védelmi támogatásként a gyermek nagy-
korúvá válása után is megállapítható, ha
középfokú köznevelési intézmény, vagy
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán
tanul, tanulói-, hallgatói jogviszonyának
fennállása idején, de legfeljebb 25. életév-
ének betöltéséig.
A támogatás iránti kérelem benyújtására
azon családok/személyek jogosultak, akik
gyermekvédelmi támogatásként rendkí-
vüli települési támogatásban 2015-ben
maximum 3 alkalommal részesültek.
A gyermekvédelmi támogatásként megál-
lapítható rendkívüli települési támogatás
iránti kérelmet formanyomtatványon kell
benyújtani, amely beszerezhető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató
helyisége ( Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.,
földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-

pont Családsegítő Szolgálata (Tiszaúj-
város, Kazinczy F. út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tisza-
újváros, Bocskai I. utca 33., keddi és csü-
törtöki napokon),
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu/
A támogatás megállapításához csatolni
szükséges a kérelemben megjelölt igazo-
lásokat. A kérelmek benyújtása folyama-
tos.
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hivatal
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztályán (111. iroda és 112. iroda) vagy
postai úton lehetséges (3580 Tisza-újváros,
Bethlen G. út 7.).

Bráz György
polgármester

Iskoláztatási támogatás
Légi

szúnyogirtás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. szer-
vezésében a 2015. augusztus 6-9 közötti idő-
szakban légi kémiai szúnyogirtás lesz
Tiszaújváros belterületén.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
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Kis figyelemmel megelőzhető

Konyhai, háztartási
tűzesetek

Augusztus első napjaiban három esetben kellett a
tiszaújvárosi hivatásos tűzoltóknak kivonulniuk
Tiszaújvárosban tűzhelyen felejtett étel és olaj
miatt.

Az Árpád úton, az Építők útján és a Bolyai közben történt ese-
teknél a tűzoltók gyors és szakszerű beavatkozásának és a sze-
rencsének köszönhetően személyi sérülés nem volt és jelentős
anyagi kár sem keletkezett.
A főzés, mint tűzveszélyes tevékenység kiemelt veszélyforrás-
nak tekinthető otthonunkban, hiszen a tűzhelyen felejtett zsiradék
túlhevülése és meggyulladása súlyos következményekkel járhat.
A tűzhelyen felejtett étel túlhevül és meggyulladhat, lángra lob-
bantva először a tűzhely közelében található éghető anyagokat
(konyharuha, műanyag eszközök, konyhabútor), majd a lakás
többi részét is. További probléma, hogy a tűz az elhanyagolt, tisz-
títatlan, nem tűzszakaszolt gépészeti aknákon továbbterjedhet,
komoly károkat okozva a környező lakásokban is. Ezért ha el-
hagyjuk a lakást, szüneteltessük a főzést, vegyük le az ételt a tűz-
ről, zárjuk el a gázt, kapcsoljuk ki a tűzhelyet.
Ha mégis meggyulladt az étel, a zsiradék vagy olaj, a legfonto-
sabb, hogy soha ne próbáljuk azt vízzel eloltani! A magas hő-
mérséklet miatt a tűzre öntött víz pillanatok alatt gőzzé alakul és
az égő zsiradék, olaj robbanásszerűen kivetődik az edényből. Az
égő olaj apró cseppekre bomlik, ami így lángokkal borítja be az
egész konyhát és súlyos égési sérüléseket is okozhat! Ilyenkor a
legfontosabb, hogy az ételt nem éghető anyagú fedővel takarjuk
le, így az égés oxigén hiányában azonnal megszűnik. Ezt köve-
tően zárjuk el a gázt, kapcsoljuk ki a tűzhelyet.
Szintén veszélyforrást jelent a konyhai szeméttárolóba dobott,
még izzásban lévő gyufa és dohánynemű, amelyek lángra lob-
banthatják a kuka tartalmát, vagy a szemétledobóban felhalmo-
zódott kommunális hulladékot. Ezt szem előtt tartva legyünk
körültekintőek, és bizonyosodjunk meg arról, hogy csak megfe-
lelően eloltott gyufát és dohányneműt dobunk a szemetesbe, va-
lamint kerüljük a tűzveszélyes folyadékok háztartási hulladék
közötti elhelyezését.
A háztartásban keletkező tüzek az alábbi néhány alapvető óvin-
tézkedés betartásával megelőzhetők:
• Tartsunk készenlétben egy tűzoltó készüléket a konyhában,
amellyel bármilyen jellegű tűz biztonsággal eloltható!
• A konyhában tűzhelyen készülő ételt ne hagyjuk felügyelet nél-
kül! A kifutó zsiradék azonnal lángra kap, és a konyhák zsúfolt
bútorozottsága a tűz továbbterjedésére jó lehetőséget biztosít!
• Mellőzzük az ágyban dohányzást, és gondoskodjunk a
dohánynemű megfelelő eloltásáról!
Tűz esetén, az alábbiak szerint járjunk el:
• Ha tüzet, füstöt észlelünk, azonnal értesítsük a katasztrófavé-
delmet a 105-ös, vagy az egységes 112-es segélyhívó számok va-
lamelyikén. Az eloltott tüzet is be kell jelenteni!
• A lakásunkban keletkező tüzet próbáljuk meg eloltani!
• A konyhában meggyulladt zsiradékot vízzel ne próbáljuk meg
eloltani! A szétfröccsenő égő folyadék súlyos égési sérüléseket
okoz és a tűz szétterjedését is segíti!
Legegyszerűbb megoldás: az égő zsiradékot fedővel takarjuk le
• Elektromos berendezés vízzel történő oltását megkezdeni csak
a hálózatról történt leválasztás után szabad!
• Amennyiben nem sikerül a tüzet eloltani, azonnal hagyjuk el a
lakást. A bejárati ajtót csukjuk be magunk után (kulccsal bezárni
nem szabad)!
• Kiabálással riasszuk a többi lakót!
• Hagyjuk el az épületet!
• Ha a lépcsőház sűrű füsttel telített, ne próbáljunk meg azon ke-
resztül menekülni. Csukjuk be a bejárati ajtót. Tájékozódás
(látás) hiányában két emelet magasból sem sikerülhet a mene-
külés!
• A meneküléshez semmilyen esetben se használjunk normál ki-
vitelű személyfelvonót!
• Gondoskodjunk a lépcsőházi szellőzésről a többi lakó bizton-
ságos menekülése érdekében!

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az egyik tűzeset az Árpád úton történt.

ATiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba
lépő módosítása, valamint Tisza-újváros
Város Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének a gyermekvédelmi és gyer-
mekjóléti ellátásokról, azok igénybevéte-
léről és a fizetendő térítési díjakról szóló
37/2013. (XII.21.) önkormányzati rende-
lete alapján a gyermekétkeztetési térítési
díjkedvezmények (ingyenes/kedvezmé-
nyes étkezés; szociális díjkedvezmény)
igénybevételével kapcsolatban az alábbi-
akról tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot.
Normatív kedvezmény (ingyenes/ked-
vezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén
ingyenes étkezésre jogosult a gyermek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy
családjában tartósan beteg vagy fogyaté-
kos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyermeket
nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámha-
tóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg a kötelező legki-
sebb munkabér (105.000 Ft) személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egész-
ségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csök-
kentett, azaz nettó összegének a 130%-át
(2015. évben 89.408 Ft).
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés
esetén az ingyenes étkezés megállapítása
iránt nyilatkozatot kell benyújtani, mely-
hez csatolni szükséges az ingyenes étke-
zésre való jogosultságot megalapozó iga-
zolásokat.
A kérelmezőnek egy nyilatkozatot kell be-

nyújtania amennyiben ugyanazon intéz-
ménybe járó gyermekei után azonos jog-
címen igényli a normatív kedvezményt.
A nyilatkozatban foglaltak alapján a gyer-
mekétkeztetés normatív kedvezménye
legkorábban 2015. szeptember 1-jétől ve-
hető igénybe.
1-8. évfolyamon nappali rendszerű is-
kolai oktatásban résztvevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étke-
zési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• családjában három vagy több gyermeket
nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű
iskolai oktatásban résztvevő tanuló:
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették,
vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os étke-
zési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket
nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
Szociális díjkedvezményre jogosult az a
kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke ti-
szaújvárosi állami fenntartású köznevelési
intézményben étkezést vesz igénybe, va-
lamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és
életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső havi
nettó jövedelme nem haladja meg a
48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő
szülő esetén az 54.150 Ft-ot.

Személyi térítési díj megállapítására vo-
natkozó kérelmet kell kitöltenie minden
olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes
képviselőjének, illetve 18. életévét betöl-
tött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2015/2016. nevelési/ tanítási évben ét-
kezést igényel bölcsődében, óvodában, ál-
talános iskolában, középiskolai kollé-
giumban, valamint középiskolai menzán
és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rá-
szorultság alapján kedvezményre nem jo-
gosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. évfo-
lyamon felül nappali rendszerű iskolai ok-
tatásban résztvevő tanulónak, törvényes
képviselőjének az ingyenes/kedvezmé-
nyes étkezés, a szociális alapú gyermek-
étkeztetési térítési díjkedvezmény, vala-
mint a személyi térítési díj megállapítása
iránt kérelmet kell benyújtania, melyhez
csatolni szükséges a kérelemben megjelölt
igazolásokat.
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (3580
Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
munkanapokon: hétfő, kedd és csütörtök
7.20 – 16.00-ig, szerdán 8.00 – 17.00-ig,
pénteken 7.20 – 14.00-ig
- a nyomtatvány letölthető: Tiszaújvárosi
Intézményműködtető Központ honlapjá-
ról: www.tik.tiszaujvaros.hu
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása fo-
lyamatos.
A nyilatkozatot/kérelmet az intézmény
igazgatójának címezve kell benyújtani.
A nyialtkozatok/kérelmek benyújtása sze-
mélyesen a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központban (Kazinczy Ház,
Kazinczy út 3. I.em. 73/3. iroda), valamint
postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen
G. út 7.) lehetséges.

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ tájékoztatja az intézmények al-
kalmazottait és a külsős étkezőket a
2015/2016. tanítási évben igénybe ve-
hető étkezéssel kapcsolatban.
A 2015/2016. tanítási évre új étkezési ké-
relmet szükséges kitölteni:
• A köztisztviselők, a nyugdíjas közal-
kalmazottak és köztisztviselők, az ön-
kormányzati intézmények, az állami
fenntartású köznevelési intézmények,
valamint az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok dolgozói a Tiszaúj-
városi Intézményműködtető Központba
benyújtott kérelemre, az intézmény igaz-
gatójának előzetes írásbeli engedélye
alapján étkezhetnek.

• Az étkeztetés az engedélyben megjelölt
intézmény éttermében vehető igénybe.
Engedélyezés után a nyomtatvány leadá-
sával lehet az étkezést megrendelni az
élelmezési ügyintézőknél.
Az étkezési kérelmek formanyomtatvá-
nya
• letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu
• beszerezhető a térítési díjszedési napo-
kon az élelmezési ügyintézőknél
• illetve a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető 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)

Tájékoztatás

Diétás étkezés
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ tájékoztatja az érintett szülő-
ket, törvényes gondviselőket, hogy a
2015/2016. nevelési/tanítási évre vo-
natkozóan az eltérő táplálkozást i-
génylő étkezés biztosításának feltétele,
hogy minden régi és új diétás étkezést
igénylőnek kérelmet kell benyújtania a
TIK igazgatójának címezve.
A kérelemhez érvényes szakorvosi iga-
zolás csatolása szükséges.
A kérelem benyújtásának helye és cí-
me:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont
Kazinczy Ház
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.
I. em. 73/2. iroda

Tájékoztatás a gyermekétkeztetési térítési
díjkedvezmények igénybevételéről

Tájékoztatás

Alkalmazotti és külsős étkezés

augusztus Helye Ideje Kinek a részére

10. hétfő Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsödés gyerekek

Tisza- parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

12. szerda Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 ,,Esély" Napközi Otthon részére

Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

13. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

17. hétfő Tiszaszederkényi Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

18. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

Központi Étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

19. szerda Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegy-osztás
2015. augusztus

www.tik.tiszaujvaros.hu

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjai részére - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát is elfogadunk!
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7. oldal2015. augusztus 6. Kultúra

Míg manapság a bio a varázsszó, ha a mezőgazdaságról
beszélünk, addig 45 évvel ezelőtt a termelékenység volt
valami hasonló. Ennek érdekében mindent bevetettek,
többek között az akkor nagyon modernnek és elfoga-
dottnak tekintett vegyi- és műanyagokat is.
Ezek egy részét - például a műtrágyát - itt gyártották
városunkban. Hogy minél nagyobb előrehaladást érje-
nek el, rendszeresen pályázatokat és versenyeket írtak ki
a fejlesztésre. Egy ilyen - a fiataloknak kiírt - pályázat-
ról és az ott sikert elért leninvárosiakról számolt be a
Borsodi Vegyész 1970 nyarán.
„A Tiszai Vegyikombinát szakemberei három szakdol-
gozatot küldtek be a pályázatra. A legnagyobb sikert
Kucsma János vegyészmérnök és Kiss Sándor gépész-
mérnök érte el, a Műanyagok alkalmazási lehetőségei a
szőlő- és gyümölcstermesztésben című dolgozattal,
amellyel ebben a kategóriában a második helyet sze-
rezték meg.”
A KISZ KB mezőgazdasági osztálya által meghirdetett
„Kémiai anyagok és eszközök felhasználása a mező-
gazdasági termelésben” című versenyen az ezüst pla-
kett mellé háromezer forint jutalom is dukált. Sőt!
„Ugyanez a dolgozat nyerte el a Mezőgazdasági és Élel-
mezésügyi Minisztérium 2000 forintos különdíját is.”
Ha valamit csinálsz, azt csináld jól, szól a mondás. A
45 évvel ezelőtti fiatal szakemberek jól csinálták, hiszen
két legyet, pontosabban két díjat is elnyertek egy csa-
pásra.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

TVK-s siker
45 éve történt

A Tisza TV műsora
Augusztus 6-9.

Naponta 22 órától Triatlon TV

Augusztus 12., szerda

18:00: Héthatár, a Tisza TV hírműsora

18:15: Hétről-Hétre, magazinműsor

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Kormos József (A. Giovanni) pasztellképeinek kiállítása a
kulturális központ aulájában és félemeletén. Látogatható: au-
gusztus 17-ig.
Tiszaszederkényi Fiókkkönyvtár
Figyelem!
A Játékos Tudáspróba folytatódik a Tiszaszederkényi Fiók-
könyvtárban.
12 hónapra választottunk 12 témakört!
Augusztus hónap témája: Orvostudomány.
A feladatok elérhetők minden hónap 10-éig, leadhatók min-
den hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszasze-
derkényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és
a Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széche-
nyi u. 37.), valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi
Könyvtár honlapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és Facebook
oldalán.
A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak beküldött
feladataik eredményéről az alábbi elérhetőségeken: kekine@
tujvaros.hu e-mail címen, vagy az 544-552-es telefonszá-
mon.
Eredményhirdetés 2016. január 6-án, Vízkereszt napján lesz,
amikor minden kitartó játékosunk nyer!

Neoton Família

Életérzések a színpadon
Egy évvel ezelőtt is színpadra
lépett a Triatlon Nagyhéten a
Neoton Família, de a produk-
ció mindössze másfél számig
tartott.

A hirtelen jött felhőszakadás megpecsé-
telte a koncert sorsát. Akkor a banda ígé-
retet tett arra, hogy egy év múlva pótolja a
fellépést. Az együttes betartotta szavát, és
fergeteges kétórás koncerttel „láncolta a
közönséget” a nagyszínpadhoz.
Ma már a Neoton Família Sztárjai néven

lépnek fel, a régi felállásból csak Csepregi
Éva, Végvári Ádám és Baracs László tagja
a zenekarnak. Hozzájuk csatlakozott Lu-
kács Andrea, Lukács László és Heatlie Dá-
vid.
- Dávid jelenléte sokat számít nekem -

mondta a mama, az együttes frontembere,
Csepregi Éva. - Számomra sokkal csalá-
diasabb lett az együttes, most már igazi fa-
mília. Olyan mintha otthon lennék. Hát-
ranézek a színpadon, a fiam mosolyog, és
én nagyon jól érzem magam. Örülök,
hogy együtt éljük át ezt a Neoton fílinget.
- Mi az oka annak, hogy változatlanul
ilyen népszerű az együttes?

- A Neoton Familia zenéjét szereti a ma-
gyar közönség, ennek valószínűleg az az
oka, hogy a dalok életérzéseket sugároz-
nak, ami megindítja a szíveket. A másik,
hogy a szövegek érdekesek, sok minden-
ről szólnak. Szerelem, mese, irodalom,
történelem, mindez okosan elénekelve. A
zene is változatos, mert időnként rockos,
majd lírai, később diszkós.

- Az előadás pedig, ahogy láthattuk, profi.
- Folyamatosan változik a műsor, de ra-
gaszkodunk a slágereinkhez. A Neoton
dalok köteleznek bennünket, hiszen egy-
fajta jókedvet, fiatalosságot kell, hogy su-
gározzanak. Mi mindent megteszünk a
színpadon, hogy a közönség azt kapja,
amit elvár tőlünk, fiatalok, idősebbek egy-
aránt. Ehhez nem csak a mi zenénk szük-
séges, hanem megfelelő színpadkép is
kell.
- Mit tanácsolsz a kezdő zenészeknek?
- Tanulják meg, nincs olyan pálya, ahol ne
lennének hullámok. A sikert el kell tudni
mindenkinek viselni, a hullámvölgyekből
pedig le kell vonni a tanulságokat. Sze-
retni kell ezt a műfajt, és akkor azt hiszem
hosszú életű lesz az előadó, a zenekar.
- Meddig szeretnétek, meddig lehet ezt csi-
nálni?
- Azt nem tudom, hogy meddig tudunk
felmenni a színpadra, meddig lehet a
Neoton repertoárt kezelni, és magas szin-
ten közvetíteni a közönség felé. Úgy gon-
dolom, hogy most még teljes gőzzel csi-
náljuk, hogy pár év múlva mi lesz, azt
meg majd meglátjuk.

K. P.

Amíg bírják, zenélnek.

A kezdésre megtelt a tér.

Well? Hello!

Csúcsra járatják magukat
Rakpart, Apu vedd meg, Em-
lékszem, Sopronban... Ezek
azok a dalok, melyekről az
egész országban a Wellhello
jut a könnyűzene-kedvelők
eszébe.

A kéttagú formáció, azaz Fluor és Diaz volt
Danics Dóra mellett a Triatlon Nagyhét
nagyszínpadának kedd esti sztárfellépője.
A 2012-ben alakult bandát a Rakpart és az
Apu vedd meg című dalok tették ismertté.
Utóbbi a Youtube-on 10 milliós megte-
kintés fölött jár, ami nagyon szép teljesít-
mény. Aktuális slágerük, az „Emlékszem,
Sopronban” című a rádiós játszási listák
élén található.
A két tag, Fluor és Diaz már évekkel a
Wellhello előtt a zenei iparban tevékeny-
kedett. Diaz, vagyis Csöndör László leg-
inkább háttéremberként tevékenykedett az
elmúlt években. Fő profilja a zeneírás,
mellyel komolyabban 2001-óta foglalko-
zik. Nagyon sok ismert popsláger, vagy
hip-hop produkció zenei alapja fűződik a
nevéhez. A Wellhello fülbemászó dalla-
maiért ő a „felelős”.
Fluort, azaz Karácson Tamást sokan a Mizu
című dalból, vagy, ahogy a köztudatban él,
a „kicsi legós” szerzeményből ismerhetik.
Erőssége, ha eddigi munkáit vesszük, a tar-
talom, vagyis a sokatmondó szöveg.
Fellépésükkor egy jókedélyű beszélgetés
keretében osztották meg gondolataikat la-
pukkal. Kiderült például a név eredete.
- Egy barátunk mindig úgy köszönt a fi-
gyelemreméltó hölgyeknek, hogy „well-
hello” - meséli Fluor. - Úgy éreztük, hogy
ez a csibészvonal bennünk is megvan, így
lettünk Wellhello.

- A találkozásunk igazán kalandos volt -
veszi át a szót Diaz. - Már majdnem 10
évvel ezelőtt találkoztunk, az Animal
Canibals egy rendezvényén, de akkor még
nem kerültünk szakmai kapcsolatba.
- 2012-ben készítettünk egy dalt Eckü-vel
- folytatja Fluor - és szerettem volna, ha
Diaz szerzi a zenét, mivel ő akkor már
nagynevű előadóknak is dolgozott.
- Ezt követően a Képkockák című dalon
dolgoztunk együtt - ragadja vissza a szót
Diaz - mely a Wellhello előfutárának szá-
mított. - Tomi kitalálta, hogy a sajátja mel-
lett kellene még egy énekhang, és mivel
én készítettem a zenét, így ezt a részt is
felénekeltem. Fluornak tetszett, és mond-
ta, hogy nagyon jó „akkor legyen ez a ha-
verod benne”, mire én mondtam, hogy ez
nem a haverom, hanem én. Megcsináltuk
a számot, és nagyon jól bejött.
A közös munka eddig nagyon gyümöl-

csöző, remek dalok születnek. A srácok a
koncertekre és az élő produkcióikra kon-
centrálnak, hiszen ez az az idény, amikor
csúcsra lehet járatni a fellépéseket. A jövőt
illetően számos konkrét terv van már, egy
biztos, az év vége felé érkezik az új klip,
melyet már fel is vettek.
A Triatlon Nagyhét apropóján igyekeztük
megtudni, hogyan állnak a srácok a sport-
tal. A kérdés után Fluor „ő a ti emberetek”
felkiáltással azonnal átadta a szót Diaz-
nak,, aki elmondta, általános iskolás éve-
iben atletizált, kézilabdázott. Mostanában
már csak az edzőtermi tevékenységekre
jut ideje, de a sport mindenképpen közel
áll a szívéhez.
- Például most nemsokára nézzük majd a
vízilabda mérkőzést, mely Fluornak is kö-
telező - tette hozzá. - Hajrá Magyarok!
Mondjuk ez nem jött be…

dá

Fluor, Diaz és rajongóik.
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MMooddeelllleekk  aa  ttaavvoonn
120 modellező érkezett az ország minden részéről,
hogy elektromos, robbanómotoros, és gőzhajtású ha-
jóikkal részt vegyenek a Triatlon Nagyhét nyitó ren-
dezvényén, az V. Országos RC Hajó- találkozón. Az
eseményen első alkalommal rendezték meg a Vörös-
marty kupát. A miskolci szervezők a Borsodi RC Mo-
dell Fórum csapatával kiegészülve már 11. alkalom-
mal várták nyolc kategóriában a kishajók szerelme-
seit.

SSééttáállóó  
nnééppzzeennéésszzeekk

Évek óta állandó vendége a Triatlon Nagy-
hétnek a Számadó zenekar. A Bogratlon
idején ők a Dísztó körüli hangulatfelelő-
sök, játszanak saját és természetesen a
hallgatóság örömére is. A főzőverseny
alatt a tó körüli sétányon zenéltek, s a
szabadtéri konyhát körbejárva igyekeztek
teljesíteni a zenei kívánságokat.  Jó házi-
gazda módjára a tiszaújvárosiak együtt
nótáztak a sétáló népzenészekkel, de
sokan táncra is perdültek, ha már nekik

húzták a talpalávalót.

MMoossoollyyggóóss  ttáánnccllééppéésseekk
Egész vasárnap a Dísztó körül zenélt a Számadó zenekar, majd késő délután a gyerekeket invitál-
ták egy könnyed, laza táncikálásra. A népzenészek csángó dalokat játszottak, a gyerekek pedig lé-
péseket tanultak, pörögtek-forogtak, élvezték a ritmust. Egy-egy ilyen táncháznak nem célja, hogy
tökéletesen megtanuljanak egy-egy lépést a gyerekek, bőven elég sikerélmény az, ha ráéreznek a
hangulatra. Ez - látva a mosolygós, vidám arcokat - most is összejött. 

JJóóttéékkoonnyyssáággii  jjááttsszzóóppaarrkk
A Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány támogatásának köszönhetően az idén
is jelképes összegért szórakozhatnak, mozoghatnak a gyerekek a Tisza
ABC melletti játszóparkban. A 200 forintos napi jegy mellett az idén heti
jegyet is lehetett vásárolni, a kezdőnap függvényében 1800, 1600, illetve
1400 forintért. A bevételt - csakúgy, mint a korábbi években - jótékony-
sági célra ajánlják fel a szervezők.

ÉÉllőő  bboollyyggóó
rreeggiisszzttrráácciióó

A Magyar Köztársaság Elnöke fel-
hívással fordult Magyarország va-
lamennyi állampolgárához, hogy
közösen felemelve a hangunkat,
küldjük el egyértelmű üzenetünket
a világ vezetőinek, hogy haladék-
talanul cselekedjenek az éghajlat-
változást okozó környezetszeny-
nyezés ellen. A kezdeményezés
célja, hogy a www.elobolygonk.hu
segítségével minél többen emeljék
fel hangjukat a Föld klímájának vé-
delme érdekében. Tiszaújváros ön-
kormányzata a Triatlon Nagyhét
időtartama alatt naponta 16.00-
20.00 óra között a Polgármesteri
Hivatal aulájában biztosítja az in-
ternetes felületen a regisztráció le-
hetőségét.

VVéérraaddááss  
aa  NNaaggyyhhéétteenn

A Magyar Vöröskereszt Tiszaújvárosi Területi
Szervezete idén is véradást szervezett a Triatlon
Nagyhéten. Augusztus 5-e, szerda után augusz-
tus 6-án, csütörtökön is 10 és 19 óra között vár-
ják a donorokat az okmányiroda parkolójában,
ahol egy véradókamion állomásozik majd. Nem
csak segíteni lehet, hanem nyerni is, hiszen a
Vöröskereszt tombolasorsolást szervez. A vér-
adást a helyi Tesco áruház is támogatja, a dono-
rok sört és édességet is kapnak a véradás után. 

22  kkeerréékkeenn
aa  lleehheetteettlleenntt

Kerékpárral eljutni a leglehetetlenebb he-
lyekre. Nagyjából így foglalható össze a
triál lényege. Míg egyesek speciális mo-
torokkal művelik ezt, addig mások ke-
rékpárokkal mutatnak be nem minden-
napi kunsztokat.  A Protrial Sport Egye-
sület ez utóbbiból adott ízelítőt vasárnap
délután. A raklapokból kialakított pálya
leküzdése mellett a közönséget is bevon-
ták a produkcióba, hogy bizonyítsák,
megfelelő felkészülés mellett szinte nincs
lehetetlen előttük.

KKooppooggóóss  cciippőőkk
aa  ssééttáánnyyoonn

Klasszikus amerikai és ír sztepptánccal
mutatkozott be városunkban a debreceni
Rhythm and Shoes Dance Club. A tán-
cosok évek óta gyakorolják már ezt a mű-
fajt, mint mondják, a sztepptánc is fo-
lyamatosan fejlődik, megújul. Már nem
csak a klasszikus jazz-zenére, hanem
funky-ra és diszkóslágerekre is ropják a
szteppet, melyet most a Dísztó-menti sé-
tányon több részletben is bemutattak. 

EEsszzeemm--iisszzoomm
Bár kétségtelen, hogy gasztronómiai szem-
pontból a Bogratlon a Triatlon Nagyhét leg-
nagyobb durranása, azért a többi napokon
sem maradnak kulináris élvezetek nélkül a
rendezvények látogatói. Van bőven étel és
ital az „egyszerű” lángostól a vasalton át a
csülökig, az üdítőktől kezdve a pálinkán át a
sörig.
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WWoollff  KKaattii
vviisssszzaattéérrtt

Legutóbb a 2011. évi Triatlon Nagyhéten
láthatta a tiszaújvárosi közönség Wolf
Katit, aki a 2010-es X-Faktor tehetség-
kutató versenyben elért hatodik helye-
zése után egy év múlva az Eurovíziós
Dalfesztiválon énekelt Szerelem miért
múlsz című dalával robbant be az élvo-
nalba. Egy év múlva már zsűrizett a
2012-es A Dal című válogatóban, majd
mindenki meglepetésére ismét családanya
lett. Két kislányával férjét követve egy
évig Hongkongba költözött. Tavaly azon-
ban visszatért és újra vállal fellépéseket.
Régi és új dalait nagy sikerrel énekli kon-
certjein, így volt ez a 17. Triatlon Nagy-
hét első napján is. 

KKoolloossaaii  rroocckk--ttrriióóbbaann
Az X-Faktort is megjárt tiszaújvárosi zenész, Kolosai Ferenc immár harmadszor áll-
hatott a triatlon nagyhetek történetében színpadra éppen aktuális formációjával. A
KreAktív színpad vasárnapi programjában a rockzene kedvelőit szólították meg a
késő délutáni órákban. A tiszaújvárosi zenész elmondta, úgy érzi megtalálta azokat
a zenésztársakat, akikkel mind művészileg, mind emberileg megértik egymást. A trió
mellett azonban egy szólóprojekten is dolgozik, mellyel talán a jövő évi triatlon nagy-

héten be is mutatkozhat.

ÉÉddeess--bbúúss  bblluueess
Táncolni, merengeni, beszélgetni, egy jót kortyolni
- a Muddy Shoes Band koncertje minderre „alkal-
mas” volt. A blues-ról azt tartják, hogy szomorú,
melankolikus, erre ez a koncert rácáfolt. A Fekete
Jenő nevével fémjelzett együttes szívesen ötvözi a
klasszikus bluest a táncos-rockos szerzeményekkel,
ennek eredményével a közönség is maximálisan
elégedett volt.  

KKiinnyyíílltt  aa  mmeesseellááddaa
Nem adta magát azért olyan könnyen, kellett
hozzá a gyerekek lelkesedése, kíváncsisága és a
csillogó szempárok is sokat jelentettek. Így derült
ki, hogy a ládában nem Lajoska, hanem Piroska
története lapult, a király pedig igencsak didergett
a nagy hidegben. És akik mindezt elhozták, a Mis-
kolci Csodamalom Bábszínház két energikus szí-
nésze: Heiszmann Ildikó és Juhász Judit. A két
játékos már tizenöt éve eleveníti meg e meséket,
ládikájuk azonban mindig rejt új dolgokat, az,
hogy ezek kiderülnek-e, már csak a közönségen
múlik. 

ÁÁrraammeerrőősssséégg
úújjvváárroossii  mmóóddrraa

A Triatlon Nagyhét harmadik napján a KreAktív
színpad második fellépője az 5 Amper nevű rock-
együttes volt. A tiszaújvárosiakból álló formációt
öt fiatalemberből adja. A dob és a három gitár mel-
lett az ének kap még főszerepet. Az idén áprilisban
alakult banda kemény hangzásával a fiatalabb kor-

osztályt célozta meg. 

DDeeeepp  PPuurrppllee  hhiitteelleesseenn
Megyénk számos zenekart adott már az országnak. A
Purple Sunset nevezetű csapat 1,5 évvel ezelőtt alakult
Miskolcon. Tribute, vagyis emlékzenekarról lévén szó,
csak Deep Purple dalokat játszanak, az eredetivel meg-
egyező hangszerelésben. A banda tagjainak nagy része
más zenekarokban is játszik, most először voltak így
együtt Tiszaújvárosban.  A nagyhét közönsége meghá-
lálta a zenei hűséget és az energiát, amit a Deep Purple-
től már megtapasztalt, klasszikusnak mondható hang-
zásvilág felelevenítése érdekében tett a banda.

SSaajjóó  ééss  GGuussttaavvoo
A Sajó Jazz Band 2012. óta minden évben fellép a Triat-
lon Nagyhét kisszínpadán. A tradicionális és modern
jazz zenét játszó banda igyekszik évről-évre újdonságot
csempészni a KreAktív színpadon előadott műsorába.
Ezúttal is modern elemekkel fűszerezték az előadást, né-
hány dal erejéig pedig egy külföldi, sokat tapasztalt ven-

dégművész, Don Gustavo is emelte az est fényét. 

HHoonneeyybbeeaasstt
gguullyyááss

A tavalyi Triatlon Nagyhét 0. napján
a strand vízi színpadán koncertezett
a Honeybeast zenekar. Az együttes
újra meghívást kapott Tiszaújvá-
rosba, ahol új szerzeményeit is be-
mutatta a nagyszínpadon. Nem esett
messze az alma a fájától, már ami a
fiatalokból álló zenekar énekesnőjét,
Tarján Zsófit illeti, hiszen ő a neves
színésznő, Hernádi Judit lánya. A ze-
nekar leginkább elektronikus popze-
nét játszik, saját vicces műfajmeg-
határozásuk a „gulyás mjúz”, ami a
hazai ízekkel kevert zenei sokfélesé-
gükre utal. 

DDaanniiccss  
rreeppüüll  ééss  vváágg

Az X faktor negyedik szériájának női
dobogósa, Danics Dóra, csakúgy,
mint tavaly, idén is meghívást kapott
a Triatlon Nagyhétre. A népszerű
énekesnőt a tehetségkutató műsor kí-
nálta lehetőségek az álmáig repítették.
Azt csinálja főállásban, amit mindig
is szeretett volna: énekel. Augusztus
19-én újabb arcát ismerheti meg a
nagyközönség, ő kapta meg az István
a király rockoperában Gizella szere-
pét. Legújabb saját dalának (Pappara)
klipjét ő maga vágta, mivel énekesnői
pályafutása előtt televíziós vágóként
dolgozott. 

JJaammbbaallaayyaa  bbuulliizzeennee
Blues zene zárta a kedd estét a Triatlon Nagyhéten a
Jambalaya zenekar jóvoltából, mely idén ünnepli 10 éves
fennállását. Zenéjük a francia és spanyol gyökerekkel ren-
delkező New Orleans-i, blues zene, mely megfogalmazásuk
szerint egy igazán vidám, „bulizene”.  A formáció egy, a
blues fővárosában  „nemzetinek” számító ételről kölcsö-
nözte, mert  ars poeticájuk szerint az ottani autentikus

hangzásra törekszenek. 

SSookkoollddaallúú  IIllddii  RRiiddeerr
Rock, pop, blues, jazz. Ezekkel a stílusokkal talál-
kozhattak az érdeklődők a nagyhét első napján a
KreAktív színpad első fellépőinek tálalásában. A
miskolci Ildi Rider nevezetű formáció már nem
először vendégeskedett városunkban, hiszen 2013-
ban is tiszteletüket tették a kisszínpadon. Ahogy
akkor, most is sok ismert magyar és külföldi slá-
gerrel készültek, természetesen - ahogy a zenekar
tagjai mondják - saját szájízük szerint eljátszva. A
közönség is értékelte a zenei repertoárt, a koncert
a KreAktív színpadnál megszokott remek hangu-
latban telt.
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Recepciós állás

Tiszaújvárosi munkavégzéssel
recepciós munkakörbe
keresünk új munkatársat!

Feladatok:
- Vendégek, partnerek fogadása, útbaigazí-
tása
- Beérkező telefonhívások, emailek foga-
dása, kezelése
- Reggeliztetés, felszolgálás
- Napi adminisztráció
Elvárások:
- folyékony társalgási szintű angol nyelvtu-
dás
- 2 műszakos munkarend
- számítógépes ismeretek: Word, Excel fel-
használói szint
- rugalmas, jó problémamegoldó képesség
- pontosság, precizitás
- önálló munkavégzés
Előny:
- szakirányú végzettség
Fényképes önéletrajzokat az alábbi email
címre várjuk: info@gardenpanzio.hu
Határidő: 2015. augusztus 18.

Energetikai
felmérés

A tiszaújvárosi Rapidsil System Kft. vállalta,
hogy 2015 nyarán, elsősorban családi házakban
lakók és üzlet/üzemtulajdonosok részére, kép-
zett szakértőjével, utcánként, igény esetén fel-
méri az ingatlanok energetikai besorolását, és
erről hivatalos, 10 évig érvényes energetikai ta-
núsítványt állít ki.
A hivatalos energetikai tanúsítvány birtokában
az ingatlan tulajdonosa megismerheti ingatla-
nának aktuális fogyasztását, gyenge pontjait,
ezek megszüntetésére környezetmérnök szak-
tanácsadónktól részletes felvilágosítást kap. Tá-
jékoztatást ad a hatékony és pénztárcabarát
hőszigetelő módszerekről.
A 176/2008 (VI.30.) sz. Korm. rendelet előírja,
hogy ingatlan bérbeadása és eladása esetén
szükséges az energetikai tanúsítvány megléte.
Az energetikai besorolási felmérés egy hőka-
merás felmérésből (megfelelő környezeti körül-
mények esetén) és egy részletes energetikai
állapotfelmérésből (ház adatai, alaprajz, hűtési/
fűtési technológia, tető-, fal-, födémszigetelés ál-
lapota) áll. Az egyedi jellemzőket figyelembe
véve az adatgyűjtés 40-60 percet vesz igénybe.
A kiértékelést követően az ingatlan tulajdonosa
az információk birtokában megteheti a költség-
csökkentő lépéseket, melyhez a Rapidsil Sys-
tem Kft. lehetőségeihez képest minden segít-
séget megad.

Autóbuszos kiránduláshoz útitársakat kere-
sünk, szeptember 18-21-ig Horvátországba, az
Istria-i félszigetre és a Plitvicei tavakhoz.
Részvételi díj 38.800 Ft + biztosítás.
Érdeklődni: 30/433-3166

Kézilabda toborzó
A Tiszaújvárosi Sport Club női kézilabda szak-
osztálya utánpótlás-toborzást rendez.
Toborzási napok:
Augusztus 7., 11., 14. 18.00 óra
(Sportcentrum játékcsarnoka)
Takács Anikó, edző
Tel.: 70/885-56-08
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A Sportcentrum eseményei
Augusztus 08. szombat

09.00 Lábtenisz (Triatlon Nagyhét keretében)
Edzőterem

10.00 Streetball (Triatlon Nagyhét keretében)
Streetball-pálya

Augusztus 10-16.
Röplabda
Jászberényi RK- női röplabda edzőtábor

Augusztus 12. szerda
Labdarúgás
17.00 TFCT- ESMTK Magyar Kupa mérkőzés

Labdarúgó stadion

Kajak-kenu

Kolonics emlékverseny
Óriási mezőny és látványos
csaták jellemezték a sukorói
gyermek, kölyök és serdülő or-
szágos bajnokságot, mely egy-
ben a Kolonics György em-
lékverseny is volt. A tiszaújvá-
rosi kajak-kenu egyesületek fi-
ataljai a hagyományoknak
megfelelően most is számtalan
győzelmet és értékes helyezé-
seket szereztek.

A TKKSE eredményei:
Korosztályos magyar bajnoki címeket sze-
reztek:
NC-1 Női serdülő U-15-16 2000m 1.
Bragato Giada, K-1 Női kölyök U-14
1000m 1. Kovács Mirtil, NC-2 Női ser-
dülő U-15-16 500m 1. Bragato Giada –
Szigethy Virág (Pécs), K-2 Férfi serdülő
U16 500m 1. Erős Patrik-Kamil Albert
(Graboplast Győr), K-2 Férfi serdülő U16
1000m 1. Erős Patrik-Kamil Albert
(Graboplast Győr), K-1 Férfi kölyök U-14
3x200 m váltó 1. Garbacz Dávid – Kovács
Marcell – Bíró Márk.
További eredmények:
K-1 Női U16 500m 2. Somodi Viktória, K-
2 Női U16 1000m 2. Somodi Viktória-
Stefanidesz Kenza (Szolnoki Sportcent-
rum), Mk-1 Férfi gyermek U-10 2000m 2.
Kórik Ákos, K-4 Női kölyök U-14 1000m
2. Balogh Réka – Makrányi Gréta – Bucsi
Dorina – Rácz Boglárka (Diósgyőri KSC
versenyegyesülés) 6. Gáspár Emese –
Lack Edina – Marosi Eszter – Gulyás
Fanni (TVSE versenyegyesülés), Mk-1
Vegyes gyermek U-10-11 4x500m váltó 2.
Kórik Ákos – Tóth Flóra – Bíró Eszter –
Takács Márton, NC-1 Női U-15-16 200m
2. Bragato Giada, K-1 Férfi kölyök U-13
3x200m váltó 3. Pribelszki Máté – Kovács
Vendel – Réti Márton, Mk-2 Női gyermek
U-12 2000m 3. Kovács Emese – Nagy
Mirella, 4. Nagy Anna – Kanyó Viktória,
Mk-1 Női gyermek U-10-11 4x500m váltó
3. Tóth Petra – Kovács Gréta – Nagy Mira
– Makrányi Laura, K-2 Fiú U14 1000m 3.
Garbacz Dávid- Kovács Marcell, K-2 Fiú
U14 4000m 3. Garbacz Dávid- Kovács
Marcell, Mk-1 Férfi gyermek U-12 2000m
4. Galgóczy Olivér, K-1 Férfi kölyök U-
14 4000m 4. Bíró Márk, Mk-2 Női gyer-
mek U10-11 2000m 4. Tóth Petra –
Kovács Gréta, Mk-4 Női gyermek U-10-
12 2000m 4. Tóth Flóra – Marosi Panna –

Vitos Zsófia – Erős Kinga, Mk-4 Férfi kö-
lyök U-13 4000m 4. Pribelszki Máté – Ko-
vács Vendel – Dávid Zsolt – Réti Márton,
C1, K1,NK1 vegyes váltó 3*200m 4.
Bragato Giada-Gábor Netta-Vitos Ádám,
Mk-1 Férfi gyermek U-12 4x500m váltó
4. Galgóczy Olivér – Balogh Dénes – Pék-
Szentgyörgyi Ádám – Molnár Márk, Mk-
1 Női gyermek U-12 4x500m váltó, 4.
Nagy Anna – Kovács Emese – Nagy
Mirella – Marosi Panna, C-1 Férfi kölyök
U-14 4000m 5. Kőszegi Milán, Mk-1 Férfi
gyermek U-11 2000m 5. Takács Márton,
K-1 Női serdülő U16 200m 6. Somodi
Viktória, K-1 Női serdülő U15 500m 6.
Gábor Netta, K-1 Női kölyök U-14 4000m
6. Kovács Mirtill, Mk-1 Női gyermek U-
11 2000m 6. Bíró Eszter, C-1 Férfi kölyök
U-14 1000m 6. Kőszegi Milán, Mk-1 Női
kölyök U-13 3x200m váltó 6. Zöldi
Csenge – Kuti Kíra – Óvári Lili, K-4 Férfi
Serdülő U-15-16 4000m 6. Bóta János –
Farkas Levente – Bajnok Dénes – Kocsis
Kristóf (Építők MDKC versenyegyesü-
lés),
K-2 Férfi U15 4000m 6. Vass Nikolasz-
Berkes Viktor, Mk-1 Női gyermek U-10
2000m 7. Nagy Mira, K-2 Férfi serdülő U-
15 500m 7. Vass Nikolasz – Berkes Viktor,
Mk-4 Női gyermek U-13 4000m 7. Kuti
Kíra – Óvári Lili – Székely Hanna –
Stadler Dóra (Kaposvár versenyegyesü-
lés), K-1 Női kölyök U-14 3x200m váltó
7. Kovács Mirtill – Gáspár Emese –
Meczkó Viktória, K-2 Férfi serdülő U-15
1000m 7. Vass Nikolasz – Berkes Viktor,
NC-1 Női serdülő U-15-16 2000m 8. Far-
kas Andrea, K-1 Férfi serdülő U-15
2000+200m 9. Berkes Viktor, MC-1 Férfi
gyermek U-10-12 2000m 9. Kőszegi
Ákos, 10. Szegi Zsombor, Mk-4 Férfi
gyermek U-10-12 2000m 9. Balogh Dénes
– Pék-Szentgyörgyi Ádám – Balázs
András – Nagy Zsolt (Tiszafüred verseny-
egyesülés), K-4 Férfi serdülő U-15-16
1000m 8. Bóta János – Farkas Levente -
Bajnok Dénes - Kocsis Kristóf (Építők
MDKC versenyegyesülés), K-4 Férfi ser-
dülő U15-16 500m 9. Bóta János - Farkas
Levente - Bajnok Dénes - Kocsis Kristóf
(Építők MDKC versenyegyesülés).
Somodi Viktória és Erős Patrik több ver-
senyszámban is kvalifikálta magát a szep-
temberi lengyelországi Olimpiai Remény-
ségek Versenyére. Továbbá egy újabb ha-

jóval gazdagodott az egyesület, női K1-
ben elért idei eredményei alapján Kovács
Mirtill kapta a sporteszközt.
A TVSE eredményei:
K-1 serdülő leány U15 200-2000 m 4.
Sárga Petra, K-1 serdülő fiú 3x200 m váltó
3. Bodnár Bence - Gál Sándor - Molnár
András, Mk-1 gyermek leány U12 3x200
m váltó 3. Erős Kinga-Vitos Zsófia-Márton
Tünde-Seres Laura, Mk-4 gyermek leány
2000 m 4. Vitos Zsófia-Erős Kinga-Marosi
Panna (TKKSE)-Tóth Flóra (TKKSE), 9.
Tóth Eszter-Molnár Bernadett-Márton
Tünde-Seres Laura, K-1 serdülő leány U15
500 m 7. Sárga Petra, K-1 serdülő leány
3x200 m váltó 8. Sárga Petra - Gulyás
Fanni - Biczó Dalma, K-1 serdülő fiú
3x200 m váltó 6. Kapczár Ádám - Mándity
Csaba - Fekete Zalán, K-4 serdülő fiú 1000
m 6. Bodnár Bence-Mándity Csaba-Mol-
nár András-Gál Sándor, K-4 kölyök leány
1000 m 6. Gulyás Fanni - Gáspár Emese
(TKKSE) - Marosi Eszter (TKKSE) - Lack
Edina (TKKSE), K-4 kölyök fiú 1000 m 7.
Sándor Richárd - Keserű M. (Tiszafüred)-
Nemes Á. (Tiszafüred) - Laki D. (Tisza-
füred), K-2 serdülő fiú U15 4000 m 7.
Bodnár Bence- Mándity Csaba, K-1 kö-
lyök fiú U14 4000 m 9. Sándor Richárd,
Mk-1 gyermek vegyes U12 4x500 m váltó
5. Tóth Eszter - Molnár Bernadett -
Mertinkó Marcell - Mátyás Boldizsár, Mk-
1 gyermek fiú U10-U11 4x500 m váltó 8.
Mezei Balázs-Dudás Bence-Komlós
Botond-Császár Dávid.

Nem sikerült a bemutatkozás a 2015/2016-os évad nyitófordu-
lójában a Termálfürdő FC Tiszaújváros NB III-as labdarúgó csa-
patának. Az első fordulóban hazai közönség előtt a tavalyi NB
III-as bajnokság Nyugati csoportjának negyedik helyezettje, a
Rákosmente KSK együttese látogatott Tiszaújvárosba. A vendé-
gek félidőnként rúgott egy-egy góljára csak eggyel tudtak vála-
szolni a kék-sárgák, így pont nélkül maradtak.
TFCT - RKSK 1-2 (0-1)
Tiszaújváros: 300 néző, V.: Szilágyi (Kövér, Benkő).
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-Andorkó (Potyka), Hajdu,
Fodor, Molnár F. (Polényi), Sigér, Kerekes, Angyal, Hussein, Ka-
tona (Kovács), Bussy.
Rákosmente Községi SK: Markek-Nehéz (Törőcsik), Turcsik
(Vass), Farkas, Szala, Simita, Vattai, Katona, Kis (Molnár),
Szabó, Király.
36. perc: Még csak tíz perce volt a pályán a csereként beállt Mol-
nár Tamás, aki remek labdát kapott, a bal összekötő helyén le-
rázta a védőket és a kapujából későn kiinduló Tóthot megelőzve
úgy lőtt a hálóba, hogy a labda a kapufa tövéről került a kapu kö-
zepébe. 0-1
86. perc: Egy újabb csere is eredményes volt a vendégeknél,
Törőcsik Bence a tiszaújvárosi tizenhatoson belül labdát szer-
zett az ügyetlenkedő védőktől és mintegy tíz méterről a kapu bal
oldalába lőtt. 0-2
92. perc: Bussy bal oldalról kanyarította a labdát a vendégek ti-
zenhatosán belülre, a túloldalon érkezett Hussein Shadi, és a
védőket megelőzve mintegy 13 méterről a hosszú sarokba fejelte
a tiszaújvárosiak szépítő gólját. 1-2
A találkozó úgy kezdődött, ahogy azt a tiszaújvárosi közönség
elképzelte. A hazai csapat uralta a játékot, a vendégek csak „nyo-
mozták” a labdát. Vezetést is szerezhettek volna, ám Bussy gólba
tartó lövését Markek lábbal bravúrosan hárította. A félidő felénél
a nagy melegre való tekintettel a játékvezető frissítési szünetet
rendelt el. Hogy melyik csapat mit ivott azt nem tudni, de ezt kö-
vetően a vendégek lábra kaptak, egyre több veszélyes támadást
is vezettek, így nem csoda, hogy a vezetést is megszerezték.
A fordulás után, akárcsak a mérkőzés elején, ismét a tiszaújváro-
siak kezdeményeztek, helyzetük is volt, de ezt elügyetlenkedték.
A Pest megyei együttes ügyesen tartotta a labdát, a hazaiaknak
nem sikerült áttörniük a masszív védelmet. Aztán akárcsak az első
gólnál, ismét egy kapitális védelmi hiba, mely után újabb találat,
és ezzel el is dőlt a mérkőzés sorsa. Az utolsó utáni percben fejelt
szépségdíjas Shadi gól már csak tapasz volt a sebre.
Messzemenő következtetést nem lehet levonni egy találkozóból.
Mindenesetre az biztos, hogy a csapat még nem állt össze, bizo-
nyítja ezt a felkészülési mérkőzéseken elszenvedett vereségso-
rozat is. A bajnoki nyitómérkőzésen voltak bíztató jelek, de
sokkal többre lesz szükség ahhoz, hogy a gárda meghatározó csa-
pat legyen a Keleti csoportban.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: A mérkőzésen nyújtott jó teljesítmé-
nyünket sajnos két egyéni hibával elrontottuk, így vesztesen kel-
lett elhagyni a pályát.
Tóth Bálint, vezetőedző: Küzdelmes mérkőzés volt, amelyből mi
jöttünk ki jobban, még úgy is, hogy a második félidőben több
gólszerzési lehetőséget is elszalasztottunk.

Magyar Kupa
A hétvégi kazincbarcikai bajnoki megmérettetés után augusztus
12-én, szerdán Magyar Kupa mérkőzésen fogadja a szintén har-
madosztályú Erzsébeti SMTK gárdáját a tiszaújvárosi együttes.
Döntetlen eredmény esetén kétszer 15 perc hosszabbítás követ-
kezik. Ha továbbra sincs döntés, akkor tizenegyes rúgások kö-
vetkeznek.

A fehérmezes védő lemaradt, a kapus már verve, a labda
pedig útban a tiszaújvárosi kapuba. Ezzel a Molnár találat-
tal szerezte meg a vezetést a vendégcsapat.

A csehországi junior Eu-
rópa-kupán és a Fadd-Dom-
boriban megrendezett, két
országos bajnokságot is ma-
gába foglaló XXXI. Spor-
Tolna Triatlon Fesztiválon
egyaránt kiválóan szerepel-
tek a TVK-Mali Triatlon
Klub sportolói.

Az ETU Triatlon Junior Európa-kupa-
sorozat legutóbbi futamát augusztus 2-án,
a csehországi Tabor városában rendezték
meg. A TVK-Mali TK elsőéves ifjúsági
korú sportolói közül Putnóczki Dorka a
tőle megszokott fantasztikus versenyzés-
sel a futás második feléig vezette a nála 3-
4 évvel idősebbek versenyét, de az utolsó
pár száz méteren megelőzte őt a csehek
egyik élversenyzője. Lehmann Csongor
nagyszerűen tartotta magát a közel hetven
tagú mezőnyben. A kerékpározásról fu-
tásra váltva sorra előzte le vetélytársait,
hogy a végén a nagyon előkelő negyedik
helyre rangsorolják.
A XXXI. SporTolna Triatlon Fesztiválnak
Fadd-Dombori adott otthont. Az utánpót-
lás korcsoportoknak szombaton országos
bajnokság, a többieknek sprint ranglista
verseny kínált megméretési lehetőséget,
míg vasárnap valamennyi korosztály a
váltó magyar bajnoki érmekért vetélke-

dett. A tiszaújvárosik két-két ob-aranyat és
ezüstöt, valamint egy bronzot érdemeltek
ki, míg a ranglistaversenyen hatszor áll-
hattak fel a dobogóra.
Eredmények
Fadd-Dombori, utánpótlás ob:
Serdülő kcs., fiú egyéni: 1. Dévay Zsom-
bor (edzők: Lehmann Tibor, Fodor Ágnes,
Balogh Bence, Filep Csaba, Dévay László,
Baráth Tamás)

Csapat: 2. TVK-Mali TK (Dévay Zsom-
bor, Berencsi Ádám, Thúróczy Áron)
Fadd-Dombori, váltó ob:
Gyermek kcs., leányok: 4. TVK-Mali TK
(Kovács Anna, Bóna Kinga, Putnóczki
Réka)
Serdülő kcs., fiúk: 6. TVK-Mali TK (Dé-
vay Zsombor, Berencsi Ádám, Thú-róczy
Áron)
Ifjúsági kcs., leányok: 1. TVK-Mali TK
(Szegedi Sára, Király Dóra, Jakab Ilka,
edzők: Lehmann Tibor, Fodor Ágnes, Ba-
logh Bence, Baráth Tamás) ), 2. TVK-Mali
TK (Mátyus Lili, Filep Zsanna, Molnár
Sára)
Elit férfiak: 3. TVK-Mali TK (Marton
Előd, Tóth Róbert Ferenc, Balogh Bence)
Fadd-Dombori, sprint ranglista verseny:
Nők, 18-24 éves kcs.: 1. Sávolyi Sára
Ifjúsági kcs., leányok: 2. Jakab Ilka, ...4.
Mátyus Lili, 5. Szegedi Sára, ...9. Filep
Zsanna
Elit férfi egyéni: 1. Balogh Bence.
Férfiak, 18-24 éves kcs.: 2. Marton Előd,
...6. Németh Sándor László.
Junior kcs., férfiak: 2. Tóth Róbert Ferenc
50-54 éves kcs.: 2. Bálint Lóránt, ...6. Vígh
Sándor László.

Labdarúgás

Ez kevés lesz
Triatlon

Cseh földön és itthon is kiválóan

Putnóczki Dorka és Lehmann Csongor
a csehországi Európa-kupa célkapujá-
ban. (Fotó: Magánarchívum)

Quadratlon

Teljes
érempaletta

Augusztus 1-2. között Szlovákiában
rendezték meg a quadratlon világbaj-
nokságot, amely úszásból, futásból, ke-
rékpározásból és kajakozásból áll.
A világversenyen indult Bodolai Fanni,
a Tiszaújvárosi Vízi SE és a TVK Mali
Triatlon Klub versenyzője is. A tiszaúj-
városi hölgy az U23-as korosztályban
világbajnoki aranyérmet szerzett, a női
abszolút kategóriában pedig az ezüstér-
met érdemelte ki. Váltóban is dobogóra
állhatott, szlovák versenyzőtársával a
harmadik helyen végzett.
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KÖSZÖNTÖM ÖNÖKET
A 2015-ÖS TISZAÚJVÁROSI
ITU TRIATLON VILÁGKUPÁN!
Ez a magyar kisváros, mint a legrégebben
futó világkupa helyszín, nagyon különleges
helyet foglal el a Nemzetközi Triatlon Szö-
vetség történetében. Ezalatt a 18 év alatt ez a „kisebb” triatlo-
nos esemény napjainkra egy igazi nyári fesztivállá nőtte ki
magát. A nézők és sportolók által továbbra is az egyik legked-
veltebb verseny idén is folytatódik.
Sajnos Dr. Márkus Gábor, aki ezt a nagyszerű hagyományt
megteremtette, már nincs közöttünk. Azonban öröksége és a
családja által képviselt szellemisége, elképzelései végig velünk
lesznek ezen a hétvégén.
Tiszaújvárosban idén is az újszerű és nagy kihívást jelentő ver-
senyzési forma kerül megrendezésre. A sportolók először
szombaton az elődöntőkben versenyeznek, hogy eldöntsék kik
fognak harcolni a végső győzelemért a vasárnapi döntőben. A
versenytáv mindkét napon a megszokott táv fele lesz – 750 m
úszás, 20 km kerékpár, 5 km futás – amely nagyon gyors és lát-
ványos küzdelmeket ígér.
Miközben az ITU arra törekszik, hogy a vegyes váltó csapat-

versenyt felvegyék az olimpiai játékok műsorára, felemelő érzés,
hogy a helyi versenyrendezők is azon fáradoznak, hogy ez a
gyors, lendületes és szórakoztató versenyforma egyre több
szurkolót és versenyzőt vonzzon a triatlon világába. A nem-
zetközi szövetség is tovább folytatja a sportág fejlesztését, ne-
hezebb pályák létrehozásával és új versenyformák bevonásával.
Tiszaújváros egyben emlékeztetőül is szolgál, hogy miközben
a legnagyobb nemzetközi versenyek a világbajnoki sorozatban
(WTS) kerülnek megrendezésre, a világkupa sorozat még min-
dig nagyon fontos a sportágfejlesztés és az elit sportolók szem-
pontjából. Ezért kijelenthetem, hogy az ITU ezután is elkö-
telezett marad a világkupa sorozat iránt, amelynek meghatározó
szerepe volt abban, hogy a triatlonsport ott tart ahol ma.
Szeretnék köszönetet mondani az ITU nevében a helyi szer-

vező bizottságnak, a városvezetésnek, a Magyar Triatlon Szö-
vetségnek és a támogatóknak a segítségükért, amelynek
eredményeként újra ITU Triatlon Világkupa verseny lesz
Tiszaújvárosban, ezzel is segítve a triatlonsport innovatív nö-
vekedését. Gratulálok a 19. évforduló alkalmából és remélem,
még sokszor visszatérhetünk ide a jövőben is.
Végezetül kívánom minden városlakónak, látogatónak, spor-
tolónak, szervezônek, média képviselőnek és támogatónak,
hogy érezzék jól magukat ebben a csodálatos városban az ITU
világkupa versenyén. Legyen csodás hétvégjük!
Üdvözlettel,

Marisol Casado
a Nemzetközi Triatlon Szövetség elnöke

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja

KEDVES BARÁTAIM,
Tiszaújváros, avagy ,,Tizzy” a legtöbb külföldinek, a triatlonisták igazi
Mekkájává vált. Vajon a versenyhelyszín teszi? Vagy a szervezés?
Esetleg az after-party miatt? Vagy egyszerűen csak azért, mert
mindenki olyan barátságos?
Saját magam nem igazán tudom eldönteni, de egy valamiben biz-
tos vagyok. Dr. Márkus Gábor, eme ikonikus verseny kitalálója és
szervezője nagyon fog hiányozni. Visszatekintve a 2013-as év
olyan messzinek tűnik, de még mindig élénken él bennem az a pil-
lanat, amikor a szörnyű hírről értesültem.
Ebben az észak-magyarországi kisvárosban, ahol annyi mindent
tettek már a triatlonért, idén ismét versenyzők százai gyűlnek majd

össze. Örülök, hogy az Európai Triatlon Szö-
vetség (ETU) újra számos résztvevővel kép-
viselteti magát, akik biztosan tudom, hogy
szívesen látott vendégek lesznek. Amit
Gábor sok-sok éve elkezdett, az nemcsak
hogy folytatódik, de növekszik is. Ez a ver-
seny az egyik legjobb példája annak, hogyan
képes a mi sportágunk maradandó örökséget létrehozni és én
mindannyiuknak azt kívánom, hogy élvezzék ennek a megélését
Tiszaújvárosban.

Renato Bertrandi
Az Európai Triatlon Szövetség elnöke

TISZTELT SPORTOLÓK,
SPORTVEZETŐK!
KEDVES TISZAÚJVÁROSIAK
ÉS VENDÉGEK!

A Nemzeti Sportváros, Tiszaújváros és a ma-
gam nevében köszöntöm a versenyzőket, az

edzőket és a sportvezetőket, a hazai és külföldi vendégeket, és a
helyieket.
Településünk immáron tizenkilencedik éve fogadja megszakítás
nélkül világkupa futamon a triatlonsport élvonalába tartozó spor-
tolókat, és tizenhetedik éve rendezzük meg a Triatlon Nagyhetet.
Tömegsport rendezvények, kulturális, szórakoztató, gasztronó-
miai programok követik egymást idén is kilenc napon át. Ezt a bő
egy hetet koronázza majd meg a világkupa újabb futama. Ünne-
pelni fog a város, a triatlonvilág! A kis- és nagy közösségeket építő
sport ünnepét üljük majd.
És egy szomorú emlékünnepet is tartunk. Két éve távozott kö-
zülünk dr. Márkus Gábor, a világkupák, a nagyhetek főszerve-

zője, tiszaújvárosi lokálpatrióta, a helyi triatlonsport atyja,
Tiszaújváros díszpolgára.
Tiszaújváros képviselő-testülete úgy döntött, hogy dr. Márkus
Gábor emlékére, elévülhetetlen érdemei előtt tisztelegve, szobrot
állít Tiszaújvárosban, a városközponti parkban. A szobor elké-
szült, s augusztus 7-én a Triatlon Nagyhét „hajrájában” avatjuk
fel, hogy a lehető legtöbb versenyző jelenlétében tiszteleghessünk
sportszervezői tevékenysége, emberi helytállása előtt.
Amit akkor teszünk teljessé, s a legméltóbbá, ha sikerre visszük a
17. Triatlon Nagyhetet.
Bízom a nagyhét és a világkupa sikerében, mert a versenyzők és a
szervezők felkészültek. Bízom, mert a tiszaújvárosiak szeretik a
sportot, a kultúrát, a közösségi létet. Bízom, mert a város lakossága
számtalanszor bizonyította, hogy jó házigazdája és aktív résztve-
vője az eseménynek.
A versenyzőknek sikeres szereplést, a közönségnek sok-sok moz-
gást, jó szórakozást kívánok.

Bráz György
Tiszaújváros polgármestere

a szervezőbizottság társelnöke

TISZTELT OLVASÓK!
TISZTELT SPORTBARÁTOK!
Egyre több rangos sportesemény házigazdája
hazánk, melyek sorában Tiszaújváros – az el-
múlt évek hagyományait folytatva – idén újra
megannyi színes és színvonalas programot

kínál, a profi és az amatőr sportolóknak egyaránt.
Reményeink szerint az ilyen nívós versenyeknek is köszönhetően,
egyre többen éreznek majd kedvet, késztetést az úszás, kerékpá-
rozás, futás adta páratlan élmények sorához. Magyarország Kor-
mánya nem titkoltan és évek óta kiemelt stratégiai ágazatként
kezeli a teljes magyar sportot, melyek támogatásával több évtize-

des lemaradást pótol. Törekvésünk, hogy hazánkban egyre töb-
ben sportoljanak, hiszen remélt jövőnk egy erős egészséges társa-
dalom.
A közös célok elérésében nagy segítségünkre van a hazai triatlon:
mely az egyik legdinamikusabban fejlődő sportág, melynek hazai
Világkupa versenyén a tavalyi évben első alkalommal magyar si-
kernek örülhettünk!
Bíztató a jövő, melyhez őszintén kívánok a hazai triatlon szerel-
meseinek hasonlóan szép sikereket, jó versenyzést, jó szurkolást
immár a 19. alkalommal rendezett Triatlon Világkupán!

Dr. Simicskó István
Sportért Felelős Államtitkár

Nem kevesebb, mint 1215 sportember állt oda hétfőn este
Tiszaújvárosban, a 17. TVK Triatlon Nagyhét Inno-Comp
Napján a szabadidősport futóverseny rajtjához. Ez a lét-
szám bizony részvételi rekordot jelentett a házigazdák szá-
mára.

A délelőtti borongós, esős időjárás szerencsére nem tartott ki a
kora esti órákig, így a Hotel Civis Phőnix előtti rajthelyhez gyü-
lekezőket már ideális körülmények fogadták. Az indulók között
ott volt a tiszaújvárosi önkormányzat képviselőinek népes cso-
portja, élükön dr. Fülöp György alpolgármesterrel. A nap név-
adó-támogató cége, az Inno-Comp Kft. hagyományaihoz híven
ezúttal is nagy létszámmal képviseltette magát az eseményen. Jó
szokását folytatva csatlakozott a futókhoz a cég ügyvezetője,
Torma Péter is. S, hogy mennyire népszerű az újvárosi nagy me-
netelés: a hét névadója, a MOL-csoporthoz tartozó TVK Pálffy
Gábor kommunikációs vezetőt, míg a másik kiemelt támogató, a
Jabil-Circuit Magyarország Kft. Aczél Krisztián ügyvezetőt is a
résztvevők közé ,,delegálta”. A rendező TVK-Mali Triatlon Klub
sportolói mellett ott volt családjával az aktív pályafutását már jó
néhány éve befejező korábbi ifjúsági Európa-bajnok Gályász
Dániel is. A 2 km-es távot végül 1215-en teljesítették, megdöntve
ezzel a 2014-es 1153 fős részvételi rekordot.

FFuuttóórreekkoorrddoott  ddöönnttöötttteekk
ÚÚjjaabbbb  ccssúúccss::  

fféélleezzeerrrreell  ttööbbbbeenn  aa  nnyyeerreeggbbeenn

A hétfői futórekord után kedden csaknem félezerrel többen
pattantak kerékpárra, mint egy évvel ezelőtt. A 2476 (tavaly
“csak” 2039 indulót regisztráltak) tagú mezőny elrajtolása
mintegy 8 percet vett igénybe Tiszaújváros belvárosában.

Az MB Barter Napján a jól megszokott helyszínen, a Hotel Civis
Phőnix előtt  sorakoztak hosszú tömött sorokban a kerékpá-
rosok. Ami a résztvevők életkorát illeti, az egészen pici óvodá-
soktól (nekik 250 méter volt a penzum) a 80 év feletti nyug-
díjasokig minden korosztály óriási számban képviseltette magát.
Az 5 km-es világkupa-kör teljesítésére ezúttal is vállalkoztak a te-
lepülés önkormányzatának, cégeinek, intézményeinek vezetői és
munkatársai, akik jó példát mutattak ezzel az esetleg még hezitá-
lóknak, netán lustálkodóknak, bizonyítván: mozogni kell, mo-
zogni jó, az együttmozgás öröme pedig megszépíti a lelket is.
Ennyi mosolygós arcot ugyanis ritkán látni egy helyszínen.



2. oldal 2015. augusztus 6.

A házigazda TVK-Mali Triatlon Klub-
ban hosszú évek óta elvégzett kima-
gasló szakmai munka eredményeként
sportolóik több korosztályban is meg-
határozó szereplői a magyar válogatott-
nak, jó példát mutatva ezzel az őket
követő fiatalabb generációk képviselői-
nek.

Putnóczki Dorka úszóként kezdte sportpá-
lyafutását, de már egészen fiatalon átpártolt
a triatlonosok táborába.
Tette mindezt eleinte “bejáróként”, hiszen
családjával együtt Miskolcon él. A váltás jo-
gosságát támasztja alá, hogy a szakemberek
a magyar női utánpótlás mezőny egyik leg-
ígéretesebb tehetségeként tartják számon.
A középtávú magyar bajnok Hankó Dávid,
gyerekkorától végigjárva a ,,szamárlétrát”,
követve a klubelnök-vezetőedző Lehmann
Tibor iránymutatását, végleg a hosszabb
távok (70.3, majd ironman) mellett tette le
a garast, ebben a műfajban szeretné kitelje-
síteni pályafutását.
Dévay Márknak ez az első hivatalos sze-
zonja Tiszaújvárosban, ahol igazán jól érzi
magát. Az idén érettségizett sportoló a ju-
nior világbajnokságon, a Bundesligában,
majd az U23-as és felnőtt nemzetközi me-
zőnyben is szeretne helytállni.
A nagyobbik Lehmann-fivérnek, Bencének
a tavalyi sikeres ifjúsági olimpia (egyéni 8.

hely, mix-váltó ezüstérem) után mi is lehetne
a nagy álma, mint a felnőtt ötkarikás játé-
kok. A junior korcsoportos sportoló az idei
évtől kezdve már a német felnőtt profi ligá-
ban is pallérozhatja tudását, ami jelentős
mértékben hozzásegítheti céljai eléréséhez.
A Lehmann-család kisebbik fiú gyermekét,
Csongort a triatlon sokszínűsége ragadta
magával egészen pici korában. Ez a varázs-
lat a mai napig tart, újabb és újabb célok el-
érésére ösztönözve az elsőéves ifjúsági
versenyzőt.
/A társainak a pálya széléről szurkoló
Dávidon kívül a többiek rajthoz állnak hét-
végén az ETU Tiatlon Junior Európa-
kupán, ahol természetesen igyekeznek majd
kihasználni a hazai pálya előnyét./

TTeehheettssééggeess  hháázziiggaazzddáákk
GGyyeerrmmeekk  --  lleeáánnyyookk

GGyyeerrmmeekk  --  fifiúúkk

Rajt-
szám név egyesület

1. Horváth Karolina Csepel Dolphins
2. Peszleg Dominika FTC
3. Kurilla Fanni Csepel Dolphins
4. Fricska Anna Jogging Plus Szuperinfó
5. Leier Kata Rebeka Csepel Dolphins
6. Hrncsár Lujza Kistarcsai VSRC
7. Cseuz Lili Martfűi ÚTK
8. Schuchmann Eszter UTE-Merida
9. Kovács Anna TVK Mali TK
10. Józsa Bernadett Kistarcsai VSRC
11. Fülöp Fanni Gréta Martfűi ÚTK
12. Bóna Kinga TVK Mali TK
13. Sági Fanni Lili Martfűi ÚTK
14. Gurisatti Jázmin Kőszegi Triatlon Klub
15. Kovács Réka Lili Titán TC
16. Bagi Mercédesz Martfűi ÚTK
17. Nagy Ágnes Dabasi SZSE
18. Putnóczki Réka TVK Mali TK
19. Hóbor Eszter Kőszegi Triatlon Klub

Rajt-
szám név egyesület

21. Fekete József ORTRI
22. Miszlai Milán Esztergomi TK
23. Szentpétery Patrik BBSC Triatlon Szakosztály
24. Molnár Péter Vágta Triatlon SE
25. Farkas Csaba Dabasi SZSE
26. Farkas Zsolt Dabasi SZSE
27. Schwahofer Balázs Kőszegi Triatlon Klub
28. Sánta Ármin Konrád Tekergők SE
29. Dobi Gergő DSC-SI
30. Dobos Zsolt Adrienn Csepel Dolphins SC
31. Fodor Sámuel Kistarcsai VSRC
32. Péter Benedek KVD SE
33. Portik Botond Veresegyházi VSK
34. Bandi Attila ORTRI
35. Vajvoda Bálint Kistarcsai VSRC
36. Pápai Balázs Martfűi ÚTK
37. Nyul Marcell Kőszegi Triatlon Klub
38. Kósa Bence Tempo Aqua SE
39. Vágási Zoltán TVK Mali TK

SSeerrddüüllőő  --  lleeáánnyyookk

SSeerrddüüllőő  --  fifiúúkk

Rajt-
szám név egyesület

41. Rajik Dóra UTE-Merida
42. Csák Virág Uniqa Team Újbuda
43. Bukovszki Tünde Darabasi SZSE
44. Nyers Kamilla Budaörsi TK
45. Ferenczi Nikolett DSC-SI
46. Botka Anikó Martfűi ÚTK
47. Simon Szimonetta BBSC Triatlon Szakosztály
48. Baltás Olga Jogging Plus
49. Honos Csenge FTC
50. Hangya Adrienn Anonym
51. Pintér Rebeka BBSC Triatlon Szakosztály
52. Karácsonyi Boglárka Tricepsz SE
53. Fuchs Réka Uniqa Team Újbuda
54. Tóth Anna TVK MALI TK
55. Fegyveres Vanda Tekergők SE
56. Pillisz Réka Kőszegi Triatlon Klub
57. Laczkó Rozina Luca Tarjáni Tornádó SE
58. Hozdik Adrienn TVK MALI TK
59. Rúzsa Kata Titán TC

Rajtszám név egyesület
61. Dévay Zsombor TVK MALI TK
62. Kovács Balázs DSC-SI
63. Kanyik András Dabasi SZSE
64. Fiala Gergely Esztergomi TK
65. Schwarz Botond Hélix SE
66. Jankov Máté Veresegyházi VSK
67. Balla Bálint Titán TC
68. Torák Levente Tarjáni Tornádó SE
69. Antal András UTE-Merida
70. Kiss Gergő Budaörsi TK
71. Józsa Botond Kistarcsai VSRC
72. Németh Csaba Martfűi UTK
73. Hornyák Döme Martfűi UTK
74. Kozák Dániel Uniqa
75. Kósa Máté Tempo Aqua SE
76. Bende Gyula Kistarcsai VSRC
77. Vajvoda Máté Kistarcsai VSRC

1 Alberte Kjær Pedersen DEN
2 Fuka Sega JPN
2 Tania Molinari ITA
3 Therese Feuersinger AUT
4 Lena Neuburg GER
5 Putnóczki Dorka HUN
6 Rianne De Croock NED
7 Kate Waugh GBR
8 Pavlina Polackova CZE
9 Lianne Witkin ISR
10 Anne Struijk AUT
11 Hannah Hanusch AUT
12 Petrov Dorka HUN
14 Elisabeth Hood GBR
15 Lucija Petrovic CRO
16 Iveta Tothova SVK
17 Ivona Miklosova SVK
18 Mátyus Lili HUN
19 Szerdahelyi Szonja HUN
20 Carlotta Missaglia ITA
21 Chiara Perusko CRO
22 Soós Fanni HUN
23 Beatrice Taverna ITA
24 Anabel Knoll GER
25 Noam Zoarets ISR
26 Wiktoria Zawolik POL
28 Molnár Sára HUN
29 Sophie Pilz GER
30 Laczkó Szabina HUN
31 Ffion-Haf Harrett GBR
32 Sara Moretti ITA
34 Miyu Sakai JPN
35 Alessandra Tamburri ITA
36 Lina Völker GER
37 Elisabetta Vitasovic CRO
38 Madalena Amaral Almeida POR
39 Olivia Mathias GBR
40 Roni Fishman ISR
41 Elianne Huitema NED
42 Sophie Alden GBR
43 Federica Parodi ITA
44 Bronwen Owen GBR
45 Alexandra Santos POR
46 Beatrice Weiss AUT
47 Fuchs Dóra HUN
48 Cecilia D'Aniello ITA
49 Karla Seselja CRO
50 Lucie Obermannova CZE
51 Andreea Teodora Balan ROU
52 Michelle Braun GER
53 Jakab Ilka HUN
54 Filep Zsanna HUN
55 Fekete Hanga HUN
56 Francesca Ferlazzo ITA
57 Nina Zammit MLT
58 Emma Clapton GBR
59 Szegedi Sára HUN
60 Dora Derczbach HUN
61 Aleksandra Sikora POL
62 Julie Jungblut GER
63 Sárszegi Noémi HUN
64 Daryna Moskalenko ITU

NŐK

FÉRFIAK

1 Temirlan Temirov KAZ
2 Daniel Bækkegård DEN
3 Tadeas Fazekas SVK
4 Dévay Márk HUN
5 Arno Nackaerts BEL
6 Alex Chantler Mayne GBR
7 Jean Duchampt FRA
8 Luka Grgorinic CRO
9 Vojtech Sommer CZE
10 Jordan Hull GBR
11 Nill Amerald ISR
12 Luka Dumančić CRO
14 Alexander Bründl AUT
15 Yoav Avigdor ISR
16 Danijel Bartol SLO
17 Felix Hemmerling LUX
18 Joaquin Santa Cruz CHI
19 Zaur Arkaniya AZE
20 Diego Luca Boraschi ITA
21 Karai Botond HUN
22 Johannes Sikk EST
23 Daroczi Balazs ROU
24 Fülöp Ádám HUN
25 Kutluhan Konuk TUR
26 Jakob Sosniok ITA
27 Balogh Milán HUN
28 Frederic Funk GER
29 Majoros Csaba HUN
30 Sándor Dénes HUN
31 Oliver Blecher CAN
32 Emil Deleuran Hansen DEN
33 Philip Horwarth AUT
34 Matus Verbovsky SVK
35 Gültigin Er TUR
36 Leon Pauger AUT
37 Lehmann Bence HUN
38 Soós Gergő HUN
39 Arda Tümer TUR
40 James Edgar IRL
41 Cameron Harris GBR
42 Anton Schiffer GER
43 Leon Pandza CRO
44 Nicola Azzano ITA
45 Federico Spinazzé ITA
46 Hennadii Anzin UKR
47 Jose Felicio POR
48 Jack Kerr GBR
49 Nagy Máté HUN
50 Tóth Milán HUN
51 Abdulla Attiya BRN
52 Matteo Gala ITA
53 Király András HUN
54 Andrei Sergiu Chis ROU
55 Gera Nándor HUN

56 Urh Klenovšek SLO
57 Raz Kanterovich ISR
58 Eduardo Londoño Naranjo COL
59 Faller Lennart GER
61 Koki Yamamoto JPN
62 Shunsuke Nakao JPN
63 Ran Sagiv ISR
64 James Teagle GBR
65 Alex Yee GBR
66 George Goodwin GBR
67 Henry Räppo EST
68 Duje Maric CRO
69 Oliver Gorges LUX
70 Bastian Schwöllenbach AUT
71 Klemen Bojanc SLO
72 Hristo Yovev BUL
73 Nicolò Ragazzo ITA
74 Tóth Máté Márk HUN
75 Arany Attila HUN
76 Shaun Galea MLT
77 Lokodi Matyas ROU
78 Moritz Ringelband GER
79 Nurlan Aliev AZE
80 Bujdosó Ferenc HUN
81 Hajdú Kristóf HUN
82 Domen Obreza SLO
83 Samuele Angelini ITA
84 Dominik Ehinlanwo GER
85 Jacob Jamnicky CAN
86 Papp Tamás HUN
87 Guillermo Ferrer ESP
88 Kovács Péter HUN
89 Matus Kozlovsky SVK
90 Bernardo Portela POR
91 Matevz Planko SLO
92 Ben Dijkstra GBR
93 Lehmann Csongor HUN
94 Jack Willis GBR
95 Emil Holm DEN
96 Jannik Schaufler GER
97 Eric Hermes LUX
98 Noam Ronen ISR
99 Kevin Vabaorg EST
100 Stanislav Vanev BUL
101 Tomas Houra CZE
102 Péter Brúnó HUN
103 Giulio Soldati ITA
104 Balica Andrei Mircea ROU
105 Chong Bryce Sheng Cher SIN
106 Tin Kaurić CRO
107 Daniel Santa Cruz CHI
108 Pavol Viglas SVK
109 Maksym Anzin UKR
110 Marko Desimirovic SRB
111 Jan Koller AUT
112 Nagy Patrik Zékány HUN
113 Edan Apsimon ISR
114 Pirmin Frey GER
115 Major László HUN
116 Thomas Bertrandi ITA
117 Fróna Ákos HUN
118 Neil Markham MLT
119 Jenes Zoltán HUN

TTrróónnffoosszzttááss
aa  ttaavvoonn

A vasárnapi Borsodi Sör Napon a Dísztavon
megrendezett evezősversenyen lehetett első al-
kalommal gyűjtögetni a hétvégén értékes aján-
dékokra váltható tombolaszelvényeket.

A 42, egyenként hét tagot számláló egységet felvo-
nultató evezősversenyben  alaposan borult a papír-
forma, mint ahogy néhány hajó is, melyek legénysége
így közelebbről  ismerkedett meg a Dísztó vizével.
A kieséses-rendszerű futamokban az elmúlt tíz évben
győztes  „Katasztrófa” a negyeddöntőig szépen ha-
ladt, ám ott a „Bevándorlók”  elhárították őket, azaz
megálljt parancsoltak nekik. Az elődöntőkből a Lubi
Cipki és a Törzsfejlődés harcolta ki a finálé jogát. A
bronzcsatában a Szamör Lig jobbnak bizonyult a
„Bevándorlók”-nál. A kezdetben egyenlő erők küz-
delmét hozó döntő a Lubi Cipki sikerével ért véget,
de az igazsághoz tartozik, hogy a Törzsfejlődés kor-
mányosának lapátja kevéssel a rajt után eltört. A do-
bogósok Márkus Balázstól, a szervező bizottság
társelnökétől vehették át a tárgyjutalmakat.

Lehmann Csongor erőssége a futás. 
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Augusztus 6., csütörtök- Tiszaújváros nap
10:00 Magyar Vöröskereszt – Véradás
10:00 Süsü, a sárkány Nap a gyerekeknek

Rajzpályázati díjátadó
10:30 Süsü, a sárkány mesejáték (Fogi színház)
16:30 Galagonya bohóc előadása
18:00 Duatlon váltó
18:30 Boma Family
19:30 A versenyzők köszöntése
20:00 Horányi Juli
20:30 Heincz Gábor Biga és az Abrakazabra

Augusztus 7., péntek - Jabil nap
17:00 Thunder Jack
17:00 Futóverseny
17:30 JAbil 1/3 Maraton
19:45 Dobrády Ákos
20:30 Jabil 1/3 Maraton eredményhirdetés
21:00 Balkan Fanatik

Augusztus 8., szombat - Trans-Sped Nap
08:00 Tiszaújvárosi Turista Triatlon
09:00 Lábtenisz
10:00 Streetball
10:00 Borka Session gyerekműsor
12:30 ETU Triatlon Junior Európa-kupa – selejtezők
12:45 Kézműves ház
15:10 TVK ITU Triatlon Világkupa – selejtezők
18:30 Alexa Country Band
20:00 Rúzsa Magdi
21:30 The Prison Band

Augusztus 9., vasárnap - TVK nap
09:00 Utánpótlás gála – gyermek leány rajt
09:40 Utánpótlás gála – gyermek fiú rajt
10:20 Utánpótlás gála – serdülő leány rajt
11:15 Utánpótlás gála – serdülő fiú rajt
12:00 Club ’96 – Musical részletek
13:00 ETU Triatlon Junior Európa Kupa – női rajt
14:00 ETU Triatlon Junior Európa Kupa – férfi rajt
14:45 Kiskalász zenekar – Salátamánia
15:45 TVK ITU Triatlon Világkupa – női rajt
17:10 TVK ITU Triatlon Világkupa – férfi rajt
18:30 FÓRUM divatbemutató
19:00 Tombolasorsolás
19:30 T-Dance
20:00 Kozmix
21:00 TVK ITU Triatlon Világkupa eredményhirdetés
22:00 17. Triatlon Nagyhét zárása: DJ Lofty, Lézer show
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A 2016-os Rió de Janeiro-ban megrendezendő olimpiai in-
duláshoz szükséges kvalifikációs pontokat több mint egy
esztendeje gyűjthetik a triatlonosok.

A pontvadászatban, mely erre az évre még élesebbé vált, termé-
szetesen a legjobb magyar versenyzők is ott serénykednek. Mind
az öten - Vanek Margit, Kovács Zsófia, Tóth Tamás, Vanek Ákos
(mindannyian Budaörsi TKE), ifj. Faldum Gábor (Mogyi SE-Baja)
- nagyon várják az idei tiszaújvárosi, sorrendben 19. TVK ITU Vi-
lágkupa-futamot. Ákos tavaly áttört itt egy határt azzal, hogy be-
bizonyította, igenis magyar triatlonos is tud nyerni ilyen nagy
versenyen. Margit első alkalommal vehetett át vk-érmet, ezüstöt,
mint ahogy Gábor is először állhatott fel a pódiumra, annak a har-
madik fokára. Zsófi negyedik lett. Az idei Európa-bajnokságon
10. helyen zárt Tamással együtt mindannyian arra készülnek, hogy
idén is megörvendeztessék a tiszaújvárosi publikumot. Azért nem
utaztak el az augusztus első hétvégéjén megrendezett riói hivata-
los olimpiai tesztversenyre, hogy mind tökéletesebben ráhango-
lódjanak a magyar futamra. Az biztos tehát, hogy ők mindent
megtesznek majd az újabb sikerekért, mint ahogy az sem kérdés,
hogy ebben a szurkolótábor is maximálisan partner lesz!

RRiióóbbaa  ttaarrttaannaakk,,
TTiisszzaaúújjvváárroossoonn áátt

FFoottóózzzz  ééss  nnyyeerrjj!!
Készíts egy képet a Dísztó partján található I ♥ TRI felirattal
és küldd el a TVK Mali Triatlon Klub Facebook oldalának üze-
netben és nyerj! 
A beküldött képeket az I ♥ TRI mappába feltöltjük és a 3 leg-
több like-ot begyűjtő kép tulajdonosa triatlonos ajándékcso-
magot nyer. A fődíj többek között 2 db vasárnapi VIP jegyet
és 2 db after party belépőt is tartalmaz. Ezen felül 5 db
TriJewelry triatlonos karkötőt is kisorsolunk.
Eredményhirdetés és sorsolás: 2015. augusztus 8. (szombat) 10:00. 

1 Igor Polyanskiy RUS
2 Ron Darmon ISR
3 Lukas Hollaus AUT
4 Tóth Tamás HUN
5 Vanek Ákos HUN
6 Danylo Sapunov UKR
7 David Mendoza MEX
8 Abraham Castellanos MEX
9 Jesus Gomar ESP
10 Aleksandr Latin EST
11 Thomas Springer AUT
12 Eduardo Lass BRA
14 Andrea De Ponti ITA
15 Antonio Serrat Seoane ESP
16 Gaspar Riveros CHI
17 Dario Chitti ITA
18 Jorik Van Egdom NED
19 Raoul Shaw FRA
20 Tarnai László HUN
21 Matthew Wright BAR
22 Shen-Yen Hsieh TPE
23 Király István HUN
24 Bicsák Bence HUN
25 Lukas Siska SVK
26 Tomasz Brembor POL
27 Stefan Konrad GER
28 Gil Maia POR
31 Rostyslav Pevtsov AZE
32 Andrea Salvisberg SUI
33 Etienne Diemunsch FRA
34 Jan Celustka CZE
35 Ivan Tutukin RUS
36 Matthew Baker AUS
37 Rodolphe Von Berg ITU
38 Matthias Steinwandter ITA
39 Benjamin Shaw IRL
40 Marcel Walkington AUS
41 Alexis Lepage CAN
42 Delian Stateff ITA
43 Sam Ward NZL
44 Felix Duchampt FRA
45 Ognjen Stojanovic SRB
46 Tomas Svoboda CZE
47 Anders Lund Hansen DEN
48 Alexandre Nobre POR

49 Filipe Azevedo POR
50 Russell White IRL
51 Matija Lukina CRO
52 Mikael Sahlberg SWE
53 Itamar Alster ISR
54 Tomasz Marcinek POL
55 Sylvain Fridelance SUI
56 Yao Yu Tsai TPE
57 Alexandru Diaconu ROU
61 Aurelien Raphael FRA
62 Anthony Pujades FRA
63 Drew Box AUS
64 Gordon Benson GBR
65 Sean Jefferson USA
66 Andrea Secchiero ITA
67 Daniel Hofer ITA
68 Stefan Zachaeus LUX
69 Lawrence Fanous JOR
70 Marco Van Der Stel NED
71 Bob Haller LUX
72 Ivan Ivanov UKR
73 Mateusz Kazmierczak POL
74 Jeremy Briand CAN
75 Adrien Briffod SUI
76 Shachar Sagiv ISR
77 Ayan Beisenbayev KAZ
78 Vyacheslav Vasiliev RUS
79 Casper Stenderup Korch DEN
80 Lukas Verzbicas USA
81 Nick Karwoski USA
82 Ron Lewinsohn ISR
83 Czigány András HUN
84 Dariusz Kowalski POL
85 Sylwester Kuster POL
86 Ali Mutlu TUR
87 Maciej Bodnar POL
91 Davide Uccellari ITA
92 Faldum Gábor HUN
93 Cesar Saracho MEX
94 Andreas Schilling DEN
95 Cameron Good AUS
96 Premysl Svarc CZE
97 Basson Engelbrecht RSA
98 Massimo De Ponti ITA
99 Luke Willian AUS
100 Valentin Meshcheryakov KAZ
101 Sam Osborne NZL
102 Ricardo Vega MEX
103 Xavier Grenier-Talavera CAN
104 Ricardo Hernandez Marrero ESP
105 Marc Austin GBR
106 Riccardo De Palma ITA
107 Drikus Coetzee NAM
108 Billy Gordon PAN
109 Gianluca Pozzatti ITA
110 Cooper Rand NZL
111 Mehdi Essadiq MAR
112 Roberto Sanchez Mantecon ESP
113 Christopher Perham GBR
114 Brandon Nied USA
115 Szatmári Levente HUN
116 Ramon Bustos CHI

NŐK

FÉRFIAK

IIddéénn  iiss  TTeeaamm  IITTUU  
Tiszaújváros 2007, 2009, 2010, 2013 és 2014 után idén is része a Team ITU-
programnak. 2015-ben az új-zélandi New Plymouth, a kínai Chengdu és a
mexikói Huatulco után Tiszaújváros a negyedik állomás, melyet követően
ősszel még a török Alanyába „látogat” a Team ITU. 

A program célja, hogy támogassa a fejlődő (korábban olimpiai résztvevő nélküli)
nemzeti szövetségek versenyzőit, akik potenciális résztvevői lehetnek a 2016-os Rio
de Janeiro-i ötkarikás játékoknak. A támogatás révén a spanyol Andreu Alfonso ve-
zetőedző közreműködésével közel egy héten át Tiszaújvárosban készülhet a világ-
kupára Ron Darmon (Izrael), Lawrence Fanous (Jordánia), Shen Yen Hsieh (Tajvan),
Drikus Coetzee (Namíbia), Abdulla Attiya (Bahrein), Matthew Wright (Barbados),
Chia Chia Chang (Tajvan), Kaidi Kivioja (Észtország) és Fabienne St. Louis
(Mauritius). Érdekesség, hogy a junior Európa-kupán induló bahrain-i versenyző az
első, aki a közel-keleti országból csatlakozik a Team ITU-hoz. A tiszaújvárosi felké-
szülést a francia David Bardi és a spanyol Vicent Beltran edzőként segíti.
A szakmai háttér mellett az ITU (Nemzetközi Triatlon Szövetség) biztosítja a
szállást, étkezést és az utazási hozzájárulást is az érintett versenyzőknek.
Tiszaújváros 2006 óta állandó helyszíne a különböző ITU sportágfejlesztési pro-
jekteknek, több edzőtábornak is a helyszíne volt az elmúlt években és változatla-
nul itt működik az ITU egyetlen akkreditált edzőközpontja.

Ifj. Faldum Gábor is bizakodhat.

OOlliimmppiiaaii  bbaajjnnookkkkaall  
jjöötttteekk  aa  bbrriitteekk

A városban rendre feltűnnek kisebb-nagyobb csoportokban a szombattól a
városban edzőtáborozó brit junior triatlonválogatott tagjai. A sportág nagy-
hatalmának képviselői - már nem először - a strand melletti Apartmanházban
alakították ki főhadiszállásukat, innen járnak az edzésre, a regenerálódásra, a ki-
kapcsolódásra és a megfelelő táplálkozásra kiterjedő,  percre pontos napi-
rendjük szerint  tréningezni a Sportcentrumba, a környék útjaira. Időközben
persze sűrűn megfordulnak a TVK-Mali TK otthonában, a klubházban is.  A
fegyelmezett és szimpatikus versenyzők, köztük a tavalyi nanjingi ifjúsági olim-
pia egyéni bajnoka, a kimagasló futóteljesítményre képes, nemrégiben a junior
Európa-bajnokságon bronzérmet nyert Ben Dijkstra (képünkön jobbra ül),
természetesen rajthoz állnak a hétvégi ETU Triatlon Junior Európa-kupán. 

1 Vanek Margit HUN
2 Felicity Sheedy-Ryan AUS
3 Kovács Zsófia HUN
4 Elizabeth Bravo ECU
5 Anastasia Abrosimova RUS
6 Elena Danilova RUS
7 Summer Cook USA
8 Mari Rabie RSA
9 Dominika Jamnicky CAN
10 Audrey Merle FRA
11 Erin Dolan USA
12 Line Thams DEN
14 Petra Kurikova CZE
15 Alexandra Coates CAN
16 Chika Sato JPN
17 Theresa Moser AUT
18 Sara Dossena ITA
19 Kaidi Kivioja EST
20 Chia-Chia Chang TPE
21 Cassandre Beugrand FRA
22 Laura Dennis AUS
23 Emy Legault CAN
24 Sophie Coldwell GBR
25 Tamsyn Moana-Veale AUS
26 Lauren Dance RSA
27 Giorgia Priarone ITA
28 Leah Stanley NZL
29 Ivana Kuriackova SVK
30 Hargitai Henrietta HUN
31 Ting-Ting Chang TPE
32 Yi-Hui Liu TPE
34 Chelsea Burns USA
35 Sara Vilic AUT
36 Ditte Kristensen DEN
37 Jolanda Annen SUI
38 Arina Shulgina RUS
39 Emmie Charayron FRA
40 Jessica Broderick USA
41 Anel Radford RSA
42 Julia Hauser AUT
43 Gaia Peron ITU
44 Romina Biagioli ARG
45 Maria Czesnik POL
46 Hideko Kikuchi JPN
47 Fabienne St Louis MRI
48 Grace Musgrove AUS
49 Alessia Orla ITA
50 Jessica Learmonth GBR
51 Julie Nivoix FRA
52 Horváth Zsanett HUN
53 Horváth Gréta HUN
54 Anna Godoy Contreras ESP
55 Amanda Bohlin SWE
56 Kseniia Levkovska AZE
57 Jenny Manners GBR
58 Angelica Olmo ITA
59 Chloe Cook GBR
60 Agnieszka Cieslak POL
61 Avital Gez ISR
62 Joselyn Brea VEN
63 Carolyn Hayes IRL
64 Vida Medic SRB
65 Yu-Yan Huang TPE
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Tisztelt Városlakók!
A tiszaújvárosi 17. Triatlon Nagyhét ideje alatt az idén
is számítani kell időszakos útlezárásokra és parkolási
korlátozásokra, melyekhez ezúton is kérjük szíves meg-
értésüket és támogatásukat. Az elmúlt évekhez képest
csökkentettük az érintett útszakaszok hosszát és a vá-
rosrészek számát.
Augusztus 6-án (csütörtökön) 18 órától és augusztus 7-én (pén-
teken), 17 órától rendezzük meg a tömegsport progra-
mokat, melyek ideje alatt nem kell parkolási tilalomra
számítani. Mindössze 20-30 perces, szakaszos útlezárá-
sok lassíthatják a forgalmat a résztvevők biztonságos
elhaladása érdekében.
Augusztus 7-én, pénteken 17:30-kor kezdődik a Jabil 1/3
Maraton, melynek útvonala a következő: Bethlen Gábor út - Lévay
József út (a Zita útig) - Szent István út - Ifjúsági park - Bartók
Béla út - Bethlen Gábor út. Parkolási tilalom nem lesz ezen
a napon. A Szent István úton a verseny a Dísztó felé eső
két sávot veszi igénybe, a másik két sávon rendőri irányí-
tás mellett folyamatosan haladhat a forgalom mindkét
irányba. A verseny legkésőbb 19:30-ra befejeződik.
Augusztus 8-án, szombaton a program a 19. TVK ITU Tri-
atlon Világkupa és az ETU Triatlon Junior Európa-kupa
selejtezőivel folytatódik. Ezen a napon a kerékpárpálya
a Kazinczy Ferenc út (Építők útja és Rózsa út közötti rövid sza-
kasz) - Bethlen Gábor út - Lévay József út - Szent István út -
Örösi út (Kesznyéten irányába) útvonalon halad, a futópálya a
Kazinczy Ferenc út - Bartók Béla út - Ifjúsági park - Bethlen
Gábor út érintésével. Útlezárásokra 12:30 és 18:30 között kell
számítani, amit időlegesen feloldunk, várhatóan 14 és 15 óra kö-

zött. Folyamatos áthaladás biztosított a gépkocsik részére
a Kertváros két része között a Margit-sétányon a verseny
teljes időtartama alatt. Parkolási tilalom lép életbe 12 órá-
tól egészen 18 óráig a Kazinczy Ferenc úton (Építők útja
és Rózsa út közötti rövid szakasz), a Bethlen Gábor úton
és a Szent István úton (a Lévay József út és a Templom út
közötti szakaszon).
Augusztus 9-én, vasárnap a TREK Magyar Utánpótlás
Gála, az ETU Triatlon Junior Európa-kupa, majd a 19.
TVK ITU Triatlon Világkupa döntőit láthatják az ér-
deklődők. Ezen a napon a kerékpáros- és futópályát a Bethlen
Gábor út - Lévay József út (Bethlen Gábor út és Zita út közötti
szakaszon) - Szent István út - Bartók Béla út - Bethlen Gábor
út érintésével jelöltük ki. A versenyek 9:00-18:00 óra között foly-
nak. A Szent István úton a verseny a Dísztó felé eső két
sávot veszi igénybe, a másik két sávon rendőri irányítás
mellett folyamatosan haladhat a forgalom. Parkolási tila-
lom lép életbe reggel 7 órától 18 óráig a Bethlen Gábor úton és a
Szent István úton (a Lévay József út és a Bartók Béla út közötti
szakaszon a Dísztó felé eső 2 sávban).
Amennyiben a parkolási tilalom ellenére a versenypályán
gépjármű marad, azt a tilalom kezdetének idejétől a leg-
közelebbi parkolóba szállítjuk el. Mivel ez komoly terhet
jelent a rendezők részére, együttműködésükre az idei
évben is feltétlenül számítunk!
Megértésükben bízva, tisztelettel:

Lehmann Tibor, főrendező,
a TVK-Mali TK elnöke

Márkus Balázs,
a Szervező Bizottság társelnöke

FFoorrggaalloommkkoorrllááttoozzáássookk,, úúttlleezzáárráássookk

Gályász Józsefet nem kell bemutatni a tiszaújvárosi sportkedvelőknek. Ő is azon triat-
lonos szülők egyike, aki a ‘90-es évek elejétől munkálkodik a helyi versenyek sikeréért.
Régi motorosként is meglehetősen sokrétű és felelősségteljes feladatok ellátását vállalta
el.

- Feladataim az elmúlt években nem igazán változtak, azaz a tiszaújvárosi triatlon események
előtti és utáni nagy ki- és bepakolást irányítom - tudtuk meg a két fia, András és Dániel révén
a triatlonnál tartósan lehorgonyzott édesapától, a két kislány unokával büszkélkedő nagyapá-
tól. - Ezen kívül a napi tömegsport események ki- és bepakolását is mi végezzük. Munkám har-
madik szegmensét a futópályák biztosítása jelenti. A szabadidősportos napokon, valamint a
Jabil 1/3 Maratonon számíthatunk a kerékpáros pályáért felelős rendező kollégák segítségére
is, melyet mi is rendszeresen viszonzunk feléjük. Szombaton és vasárnap már speciálisabb, ösz-
szetettebb a feladatunk. A tóparttól a kerékpáros depóig, majd onnan egészen a célig nekünk
kell biztosítani a versenyzőket. 25-26 tagú kis csapatunk azon fáradozik, hogy a sportolók csak
a versenyzésre koncentrálhassanak. A mi tevékenységünk értelemszerűen nem ér véget a
célbaérkezéssel, hiszen vasárnap délután, este azon vagyunk, hogy mielőbb visszaállítsuk a vá-
rosban a megszokott közlekedési rendet. Hétfőn reggel kezdjük el lebontani és visszadepo-
nálni azokat az eszközöket, kellékeket, melyeket a hét előtt és alatt kihordtunk és felépítettünk.
Annak ellenére, hogy több, mint két évtizede csinálom ezt a dolgot, minden nagy esemény
előtt magam is igénylem a rendszeres egyeztetéseket  Márkus Gergellyel, Márkus Balázzsal,
Lehmann Tiborral, valamint szakágvezető kollégáimmal, az “úszó” Csoma Bertalannal és a
“kerékpáros” Nagy Alpárral. Úgy gondolom, hogy nem jó, ha pusztán rutinból tevékenyke-
dünk, szükséges a folyamatos kapcsolattartás és kommunikáció. Így tudjuk méltó módon őrizni
a dr. Márkus Gábor által ránk hagyott örökséget. 

A Triatlon mellékletet készítették: Fodor Petronella, Szűcs István.
Fotók: Bartók István, Kelemen Tamás

ÉÉppíítteenneekk,,  bboonnttaannaakk,,  
bbiizzttoossííttaannaakk

Gályász József (középen) eligazítást tart a kerékpárverseny előtt.
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