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A versenyzők örömteli össztánca.

Krónika szerdán,
tévé csütörtökön!

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, Nézőinket, hogy a jövő
héten változik lapunk megjelenésének időpontja és a Tisza TV
adásnapja. A Krónika nem csütörtökön, hanem augusztus 19-én,
szerdán jelenik meg. Erre való tekintettel kérjük olvasóinkat,
hirdetőinket, az intézményeket, szervezeteket, hogy közlésre
szánt leveleiket, hirdetéseiket, hirdetményeiket legkésőbb au-
gusztus 17-én, hétfőn 10 óráig juttassák el szerkesztőségünkbe.
A Tisza TV viszont szerda helyett csütörtökön jelentkezik
saját szerkesztésű adásával. A műsor gerincét a Városnapok
és a Szent István nap eseményeiről szóló beszámolók, közve-
títések adják.

Tisza Média Kft.

Kitüntetettjeink
Tiszaújváros képviselő-testülete az alábbi személyeknek és
közösségeknek adományozott önkormányzati kitüntetéseket.

Pro Urbe Életműdíj

Árvai Julianna, volt önkormányzati képviselő, Kovács
Tibor volt országgyűlési és önkormányzati képviselő.

Szent István Emlékérem

Kéki Sándor műszaki vezető, Kiss László volt önkormány-
zati képviselő, Orosz István a vízirendészeti őrs néhai pa-
rancsnoka, Verdó Istvánné, ügyvezető igazgató, Gulyás
Ferencné gazdasági igazgató, Jakab István szakosztályve-
zető, az Atlétikai Világnap atlétikai verseny szervezője, Ti-
szaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Széchenyi Iskola közössége, Tiszaújvárosi Római Katoli-
kus Énekkar.

Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett

Dr. Varga Istvánné református lelkipásztor, Magyar Vörös-
kereszt Tiszaújvárosi Területi Szervezete, Football Club
Tiszaújváros NB III-as csapata, Frónáné Balla Éva szak-
ápoló.

Az elismeréseket az augusztus 20-án rendezendő városi ün-
nepségen adják át.

Ünnep kilenc napon át

Nagyhét: nagy siker a nagy melegben

A pusztító erejű viharral meg-
spékelt tartós hőség ellenére
sikert hozott a 17. TVK Triat-
lon Nagyhét és a 19. TVK ITU
Triatlon Világkupa egyaránt.

Részvételi rekordok dőltek meg a futó-, ke-
rékpáros- és természetjáró tömegsport ren-
dezvényeken. Több alkalommal kicsinek
bizonyult a Városháztér a koncerteken. A
juniorok Európa Kupáján és a felnőtt világ-

kupa-futamon izgalmas, színvonalas verse-
nyeket láthatott a közönség. Hab a tortán,
hogy mindkét viadalon született magyar
érem, és számos értékes helyezés, s ebben
jutott szerep a fiatal tiszaújvárosi triat-
lonistáknak is.
Egy szomorú emlékünnep okán is emlé-
kezetes marad az idei Triatlon Nagyhét.
Tiszaújváros önkormányzata szobrot állít-
tatott dr. Márkus Gábor emlékére, melyet

augusztus 7-én avattak fel. Így ezentúl e
szobor előtt is tiszteleghet a város lakos-
sága, a triatlonvilág, a város díszpolgárá-
nak, a helyi triatlonsport atyjának, a
triatlon nagyhetek legendás főszervezőjé-
nek emléke előtt.
(A Triatlon Nagyhét eseményeiről, verse-
nyeiről készült tudósításaink, képriportja-
ink lapunk 3., 7., 8. és 9. oldalán, valamint
mellékletünkben.)

Lézershow-val zárult a nagyhét.

Faldum a dobogón.
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A plébánia melletti garázstetőt is leszakította a szél.

Egyházi hírek
Római katolikus

A szentmisék hétköznap 18:30-kor, szombaton 18:30-kor, va-
sárnap délelőtt 11:00 órakor lesznek templomunkban. Csütör-
tökön, augusztus 13-án Fatimai engesztelő mise lesz 18 órától.

Görög katolikus

Augusztus 15-én, szombaton az Istenszülő elhunytának ünnepét
tartjuk: 8:00 utrenye, 9:30 Szent Liturgia Sajószögeden, 11:00
Tiszaújvárosban, 18:00 vecsernye. Vasárnap 8:30 Szent Litur-
gia Sajóörösön, 9:30 Sajószögeden, 11:00 Tiszaújvárosban.
18:00 vecsernye. Szerdán 8:00 Szent Liturgia, 18:00 vecsernye.
Augusztus 20-án 11:00 Szent Liturgia.
„Ha valakiből hiányzik Krisztus, akkor ezer más dolog áll a he-
lyére: irigység, gyűlölet, unalom, búskomorság, ellenkezés, vi-
lági gondolkodás, világi örömök. Próbáljátok meg Krisztussal
eltölteni a szíveteket, hogy ne legyen üres!” (Áthoszi Szent
Porfíriosz atya)

Református

Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban
11:00 órától lesz istentisztelet.

Bölcs
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik 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.

A Tiszaújvárosi Krónika
elérhetőségei:

Tel.: +36 49 341-755, +36 49 341-844.
Fax: +36 49 341-852

E-mail: kronika@tiszatv.hu

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot augusztus 16-ig (vasárnapig) a
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050),
majd augusztus 17-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár
(Bethlen G. u. 17., tel.: 49/540-688) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Vasárnap és ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra
között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitva tartása:

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

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
TAKÁCS ANDRÁSNÉ

SZ.: SZÉKELY ILONKA

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

Hívatlan látogató

Jelentős károkat okozott a vihar
Pusztító erejű széllel, jégesővel érkezett vihar „látogatta meg” városunkat augusztus 5-
én, szerdán délután. Termetes fák dőltek derékba, lombkoronák hullottak a földre, ház-
tetőket szaggatott a szél, gépkocsikat rongált meg a jég. A tiszaújvárosi hivatásos
tűzoltókat hét helyszínre riasztották közvetlenül a felhőszakadás után. Jelentős kár érte
a római katolikus plébánia épületének tetőszerkezetét, egy kidőlt fa pedig a Tündérkert
óvoda kerítését rongálta meg.
A vihar nagy riadalmat keltett a Városháztéren is. Mind a nagy-, mind a kisszínpad erő-
sen megrongálódott, sátrak, napernyők szakadtak, s „szaladtak”. A szervezők és a Vá-
rosgazda Kft., valamint a TiszaSzolg 2004 Kft. szakembereinek köszönhetően azonban
a rend - és a biztonság - hamar helyreállt.
A közvetlen balesetveszélyt a tűzoltók mindenütt elhárították, a helyreállítási munká-
latok azonban még több helyszínen zajlanak.
Személyi sérülés - információink szerint - szerencsére nem történt.

Esőben, szélben is vidáman.

Piaci csendélet, vihar után. A vihar aktív volt a KreAktív színpadnál is.

A vihart a Tündérkert óvoda kerítése is bánta.
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Glédában a tankönyvek.

Ingyenes atlaszok

Tankönyv van,
osztás még nincs

Már három hét sincs hátra, és véget ér a vakáció,
kezdődik az újabb tanév. Napjaink aktuális kér-
dése, hogy mikor érkeznek meg a tankönyvek, s
miként jutnak hozzá a tanulók?

Az Eötvös középiskolába augusztus 7-én hiánytalanul megér-
keztek a rendelt tankönyvek - nyilatkozta lapunknak Pogonyi-
Simon Edit intézményvezető. A kormány a bejövő kilencedike-
seknek ingyenes földrajz és történelem atlaszokat ígért, ezeket
azonban csak részben teljesítette. A földrajzi atlaszokból egy sem
érkezett az iskolába, a történelem atlaszból pedig csak egy osz-
tálynyit kaptak, holott 5 kilencedikes osztály indul szeptember-
től. A tankönyvosztás idejéről később adnak tájékoztatást.
A Brasssaiba is hiányosan érkezett meg a megrendelt könyvál-
lomány, amit várhatóan tanévkezdésig pótolni fognak. Az osztás
tervezett ideje augusztus 26, 27. A tankönyveket a 8- 17.30 kö-
zötti időszakban vehetik át. Azok, akik nem ingyen jutnak hozzá
a könyvcsomagokhoz, csak úgy vehetik át, ha van velük felnőtt
vagy 18. életévüket betöltötték. A befizetési csekkek az iskolába
érkeznek, ott vehetik majd át a családok- tájékoztatta a Krónikát
az intézmény vezetője Jakab Dénes.
Az állami általános iskolába is megérkeztek a tankönyvek. A ta-
valyival ellentétben most nem névre szólóan csomagolva kapták
a diákok, hanem ömlesztve, raklapon érkezett a rengeteg könyv
az intézményekbe. A tankönyvfelelősök ezekben a napokban vá-
logatják össze a csomagokat. A szülők még áprilisban jelezhet-
ték, hogy melyik tankönyvre nincs szükségük, (mert már van
otthon belőle egy a nagyobb testvértől, rokonoktól). Tavaly a be-
fizetett sárga csekkel kellett sorba állni a tankönyvosztáson, idén
itt is lesz változás. A Könyvtárellátó Nonprofit Szervezet
(KELLO) augusztus 24-31. között küldi ki a csekkeket az isko-
lának, amit az intézményben vehetnek majd át a családok és ezzel
együtt a tankönyveket is. Az összeget szeptember 15-ig kell majd
befizetni - tudtuk meg Makrai Marianntól az állami általános is-
kola Széchenyi iskolájának igazgató- helyettesétől. A tankönyv-
osztás idejét még itt sem tudják pontosan, várhatóan a 24-e utáni
napokban lesz.
Hasonló a helyzet a Kazinczy iskolában is. A tankönyvek már az
iskolában vannak, melyeket előreláthatólag 28-29-én osztanak
ki 9-17 óra közötti időszakban. A Szent István katolikus iskola
éppen lapzártánkkor vette át a tankönyveket, így hiányosságról
egyelőre nem tudtak beszámolni, az osztás időpontjáról is csak a
jövő héten tudnak tájékoztatást adni. A csekkek befizetési határ-
ideje itt is egységesen szeptember 15.

berta

Testvérvárosi kapcsolatok

Csíki vendégek

Tizenegyedik alkalommal látja vendégül Tiszaújváros önkor-
mányzata testvérvárosunk, Csíkszereda gyermekcsoportját.
A 20 gyermekből és 6 felnőtt kísérőből álló csapat augusztus 10-
től 17-ig táborozik Bogácson, de ellátogat számos egyéb hely-
színre is.
Szerdán Tiszaújváros volt a „célállomás”, s ebből az alkalomból
a hagyományoknak megfelelően Bráz György polgármester is
köszöntötte a vendégeket. A gyerekek és kísérőik ezt követően a
Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben töltötték el a nap nagy
részét, de jutott idő egy közös fagyizásra is a Castello cukrász-
dában.

Márkus-szobor a rózsakertben

A közösség építőmestere
Mobiltelefonnal a kezében,
sportos ruházatban, baseball-
sapkában a triatlon versenyen.
Munka közben ábrázolja Dr.
Márkust Gábort az a bronz-
szobor, melyet múlt pénteken
avattak fel ünnepélyesen a
Dísztó melletti rózsakertben. A
megható emlékünnepen az e-
gész „triatloncsalád” jelen volt.

Az elmúlt néhány esztendőben „termett”
egy-két köztéri alkotás városunkban. Kö-
zülük több is Józsa Lajos szobrászművész
keze munkáját dicséri. Számos alkotása
után a triatlon atyjaként is emlegetett
Márkus Gábor egészalakos szobrát öntötte
bronzba a budapesti művész.
Márkus Gábor jó barátja, a triatlon család
egyik tagja, a nagyhét szpíkere, Péter
Attila köszöntötte az emlékünnep résztve-
vőit, majd dr. Mészáros János a Magyar
Olimpiai Bizottság alelnöke méltatta Már-
kus Gábor munkáját, életútját.
- Annakidején Gábor megalapított egy
klubot, majd ki kellett találni, hogy ez ho-
gyan működik tovább és egyszer csak itt
volt a lehetőség, hogy elindulhatott a vi-
lágkupa sorozat. Ahogy haladt ezen az
úton, ő lett a Magyar Triatlon Szövetség
alelnöke, vállalva ezt a kihívást is –
mondta többek között a MOB alelnöke.
Sok más hazai és külföldi sportvezető,
edző és sportoló mellett az Európai Triat-

lon Szövetség (ETU) elnöke, Renato Ber-
trandi is tiszteletét tette a szoboravatáson.
Ő Márkus Gábor triatlonsportért hozzáér-
téssel végzett szakmai tevékenységét
hangsúlyozta.
- 2013-ban voltam itt először, ez volt az
első személyes találkozásunk - mondta
Renato Bertrandi.- Már ekkor meggyő-
ződhettem arról, milyen kisugárzása van
Gábornak, és mit jelent ez a város, ez a
verseny, a világ triatlonja számára, és
megértettem, hogy miért működnek itt
Tiszaújvárosban olyan jól a dolgok.
Az ETU elnöke a szoboravató ünnepségen
jelentette be, hogy jövőre Tiszaújvárosban
rendezik meg az ifjúsági Európa bajnok-
ságot és az Ifjúsági játékokat.
Márkus Balázs a család nevében köszönte
meg a városvezetésnek és a lakosságnak
munkájuk mindenkori támogatását, és azt,
hogy az önkormányzat a szoborral, az em-
lékhellyel tiszteleg édesapjuk emléke
előtt.
- Megtisztelő az az érzés, amit a város
kezdeményezett, hogy édesapánknak em-
léket állítanak. Mi, a család és a triatlon
klub mindenkinek megígérjük, hogy szí-
vünket, lelkünket, minden erőfeszítésün-
ket beleadva azon leszünk, hogy ez a
csodás esemény, Tiszaújváros motorja biz-

tosan tovább menjen. Mindannyian azon
fogunk dolgozni, hogy amit a Márkus csa-
lád Gábor tagjai - édesapám és bátyám -
ránk hagytak, azt megőrizzük, továbbvi-
gyük. Köszönjük a család nevében azt a
szeretetet, támogatást, összefogást, amit
mindenki nyújt a rendezvényért - fejezte
be gondolatatit Márkus Balázs.
Bráz György polgármester Márkus Gábor
közösségteremtő szerepét hangsúlyozta
beszédében.
- Gábor életútja, munkája, tevékenysége
bizonyította azt, hogy ahogy a kultúra,
úgy a sport is közösséget teremt. Persze ha

van egy jó építőmester, akkor ez a közös-
ség még gyorsabban tud létrejönni. Már-
kus Gábor a közösségépítés mestere. Az,
amit ő végigvitt és kigondolt, az újra-
egyesítette a szó legnemesebb értelmében
Tiszaújváros lakosságát és összehozta a
világgal is -mondta Bráz György.
A polgármester szoboravató beszéde után
a városvezető a két Márkus fiúval, Ger-
gellyel és Balázzsal együtt leplezték le a
szobrot. Az ünnepség résztvevői virágokat

helyeztek el az alkotás talapzatánál.
Tiszaújváros polgármestere 2014 tavaszán
vetette fel a szoborállítás ötletét, melyet
nem sokkal később a képviselő-testület
egyhangúan megszavazott. A családdal
való egyeztetés után a művész hozzálátott
a munkához. Az egészalakos bronzszob-
rot kilenc hónap alatt készítette el Józsa
Lajos. A háromszög alakú talapzaton a tri-
atlont alkotó három sportág domborműve
kapott helyet. Régi ismerősét, a sokoldalú
Márkus Gábort munka közben ábrázolta a
művész.
- Személyesen ismertem Gábort, sokat be-
szélgettünk, láttam őt a triatlon versenyeken
többször is -mondta Józsa Lajos. - A sze-
mélyes benyomások, emlékek mellett a róla
készült fotók is segítettek a tervezésben, de
a családdal és a képviselő-testülettel is fo-
lyamatosan konzultáltam. A sok megbeszé-
lés és egyeztetés után végül ez lett: sportos,
laza ruházatban, verseny közben, pont
olyan, amilyen ő volt.Az ábrázolt mozdulat
is jellegzetes, olyan Gá-boros. Remélem,
tetszik majd a város-lakóknak is és elége-
dettek lesznek munkámmal.

berta

Márkus Gábor mobiltelefonnal a kezében, sportos ruházatban a triatlon versenyen.

Bráz György polgármester Márkus Gábor közösségépítő szerepét hangsúlyozta köszöntő
beszédében.

A család nevében Márkus Balázs köszönte
meg a sok-sok támogatást.

Az ünnepség résztvevői virágokat helyeztek el a szobor talapzatánál.
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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
DR. KÉBEL ZSOLT

kompenzációs listán mandátumot
szerzett képviselő

2015. augusztus 19-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 szü-
lő 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 moz-
gásszervi, érzékszervi, értelmi vagy be-
szédfogyatékos, 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.
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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jézsó Gábor az 1. sz. választókerület

képviselője
2015. augusztus 17-én (hétfő)

16.00 órától Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház -

volt tsz iroda)
2015. augusztus 18-án (kedd)

16.00 órától
a Tisza-parti városrészben

(Tisza-parti Szabadidőház, Neumann J. út 1.)
fogadóórát tart.

Polgármesteri Hivatal

Máshol, máskor
rendelnek

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy augusztus 14-
én (péntek) felújítási munkálatok miatt a háziorvosok
rendelési helye és ideje az alábbiak szerint történik.
I. Körzet - Dr. Szinku Tímea
8:00-10:00 Ügyeleti rendelő
H: Dr. Szurdoki Virág

VIII. Körzet - Dr. Szurdoki Virág
10:00-12:00 Ügyeleti rendelő

VII. Körzet - Dr. Fónagy Sütő Zoltán
12:00-14:00 Ügyeleti rendelő

IV. Körzet - Dr. Márczis Andrea
8:00-10:00 Ideggyógyászati szakrendelő

V. Körzet- Dr. Iszlai Zoltán
10:00-12:00 Ideggyógyászati szakrendelő

Dr. Szilárd Szilvia
13:00-15:00 Ideggyógyászati szakrendelő

II. Körzet- Dr. Szabó Maák Sándor
15:00-17:00 Ideggyógyászati szakrendelő
H: Dr. Szilárd Szilvia Készenlét

Ügyelet: Dr. Márczis Andrea
Ügyeleti rendelő

Megértésüket köszönjük.
Nagyné Kántor Judit főigazgató

Tisztelt Ügyfeleink!
A Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán

2015. 08. 19-én (szerda) 11.30-tól előreláthatóan 15 óráig
az ügyfélfogadás az ÉMÁSZ hálózati felújítási,

karbantartási munkálatai miatt szünetel.
Megértésüket köszönjük!

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Tiszaújvárosi Járási Hivatala

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
pályázatot hirdet a 2015/2016. tanévre 1 fő angolszakos ál-
talános iskolai tanár munkakör betöltésére.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidőben 2015. szeptem-
ber 1-től.
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok: részletes
szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolatok,
erkölcsi bizonyítvány sikeres pályázat esetén.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 26.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton Gál Ben-
jáminné igazgató asszonynak címezve (3580 Tiszaújváros,
Rózsa út 12.)
A pályázattal kapcsolatosan további információt Gál
Benjáminné intézményvezető nyújt, a 06-49-542-203-as te-
lefonszámon.
Egyéb információ az iskoláról a www.szentistvan-tisza-
ujvaros.hu honlapon található.

Gál Benjáminné igazgató
tiszi.igazgato@gmail.com

Áramszünet lesz
Tisztelt Fogyasztóink!
Ezúton értesítjük Önöket arról, középfeszültségű hálózatunkon fel-
újítási, karbantartási munkát végzünk.
A munkavégzés időtartama alatt, az alábbi vételezési helyeken a
villamos-energia- szolgáltatást szüneteltetni fogjuk.
2015.08.18 07:30-tól 13:30-ig
Érinti :
Közterület (utca) Házszám (tól) Házszám (ig)
Bethlen G 6
Építők 1 17

2 20
Kazinczy 4 18
Rózsa 7 13

32
Széchenyi 2
Tisza 6 34
2015.08.18-án 11:30-tól 15:00-ig
Érinti:
Közterület (utca) Házszám (tól) Házszám (ig)
Barcsay tér 2 10A

5 7
Bartók B 2A
Bethlen G 13 15
Szent István 2 10

4a 4b
Városháztér 12
2015.08.19-én 11:30-tól 15:00-ig
Érinti:
Közterület (utca) Házszám (tól) Házszám (ig)
Irinyi J 1
Munkácsy M 13

18 24
Rózsa 1 5
Szederkényi 11 15

6 10
Teleki B 1 5
Tisza 4
Béke 9 13
Kenyérgyári garázsok
2015.08.23-án 07:30-tól 11:00-ig
Érinti:
Közterület (utca) Házszám (tól) Házszám (ig)
Bethlen G 8 16
Juhar-köz 1 7

2 8
Rózsa 12 30
Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra, hogy
ha a munká-latokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a hálózatot
előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.
Megértésüket és türelmüket köszönjük.

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Angoltanári
munkakör



5. oldal2015. augusztus 13. Önkormányzat/Közlemények

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 Tiszaújváros
Város Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének a gyermekvédelmi és gyermek-
jóléti ellátásokról, azok igénybevételéről
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 kedvezmény-
ben 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 nyilatkozatok/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

Első lakáshoz jutók
támogatása

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének az első la-
káshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015. (VI.01.) önkor-
mányzati rendelete alapján a 3. bírálati időszakban (2015. június 1. -
2015. július 31.) az alábbi kérelmezők részesülnek első lakáshoz jutók
pénzügyi támogatásában

Név

A visszaté-
rítendő tá-
mogatás
összege

E Ft

A vissza
nem térí-

tendő támo-
gatás

összege E Ft

Vásárolt ingatlan címe

Spitzmüller Andrea 750 500 Szent I. út 15. 4/3.

Jakab István 650 400 Munkácsy M. út 4. Fsz. 4.

Kispál István 600 350 Munkácsy M. út 32. 4/3.

Orliczki Frigyes 200 100 Liszt F. út 3. 2/27.

A kérelmezőknek megállapított
összeg 2 200 1 350

Maradvány összesen 24 250 16 650
Bráz György polgármester

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (cím: 3580 Tiszaúj-
város, Kazinczy út 3.) ismételten pályázatot hirdet 1 fő részére
határozatlan időre, családgondozó munkakör betöltésére a Csa-
ládsegítő Szolgálatnál.
Feladatai:
- családgondozás,
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek kezelése,
- bővebben: 1993. évi III. törvény, 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren-
delet.
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz,
- 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet 5. pontjában csa-
ládgondozóra vonatkozó képesítést igazoló oklevél másolat,
- 3 hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági erkölcsi bi-
zonyítvány a Kjt.20 § (1) és (5) bekezdésének megfelelően,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes
adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelésé-
hez.
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba,
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni a Tiszaújváros,
Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben fel-
sorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pá-
lyázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat
azonosító számát: 2160/2015., valamint a munkakör megnevezé-
sét: családgondozó.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
Az elbírálásnál előnyt jelent:
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
A pályázatok beérkezésének határideje: 2015. augusztus 27.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. szeptember 04.
Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intéz-
ményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. Az intéz-
mény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás a
KSZK honlapján 2160/2015. azonosító számon 2015. augusztus
11-én is megjelent.

Hirdetmény

Szelektív szigetek
A hulladékkezelési közszolgáltatásban július 1-től bekövetke-
zett változások érintik a város területén telepített hulladék-
gyűjtő szigetek működtetésének rendjét.
A tömblakásos övezetben - az eddigi gyakorlatnak megfele-
lően - megmaradnak a mindhárom hulladéktípus (papír, üveg,
műanyag) gyűjtését biztosító konténerek, illetve a frekventált
helyszíneken a tárolókapacitás növelése érdekében további
műanyaghulladék-gyűjtő konténerek telepítése történik.
A családi házas övezetekben (Kertváros városrészben, Tisza-
szederkény városrészben) a papír és a műanyag hulladék gyűj-
tésére bevezetett zsákos gyűjtés miatt csak az üvegek gyűj-
tésére szolgáló konténerek maradnak meg a hulladékgyűjtő
szigeteken.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Álláspályázat

Családgondozó
munkakör

A jármű adatai:
Márka: Ford
Típus: Transit VAN 2.0 TD
Hengerűrtartalom: 1998 cm3
Teljesítmény: 67 KW
Hajtóanyaga: Diesel
Váltó: mechanikus
Tényleges km futás: 193.238 km
Gyártási év: 2002.03.05.
Eddigi tulajdonosok száma: 1
Műszaki érvényességi idő: 2016.01.16.
ATiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont gépkocsiját árverésen értékesítjük a
kihirdetett alapárról induló szabad licitá-
lással.
A licit induló összege (alapár): bruttó
900.000,- Ft

Az árverésen a licitlépcső: 10.000,- Ft
A gépkocsi megtekintési lehetősége:
Agépkocsi személyes megtekintésére 2015.
szeptember 01-én 9.00 órakor van lehető-
ség.
A megtekintés helye: Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központ Kazinczy Közös-
ség Ház, Tiszaújváros, Kazinczy út 3. sz.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési lap;
- a pályázó árverésen való személyes,
vagy a pályázó törvényesen meghatalma-
zott képviselőjének jelenléte;
- 50.000,- Ft összegű kaució befizetése.
Jelentkezési lap benyújtásának határideje,
helye:
Határidő: 2015. szeptember 04. 12.00 óra.

Helye: Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ Titkárság Tiszaújváros, Bethlen
Gábor út 7. sz. 119/1. sz. iroda.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
06-49/548-327.
Árverés ideje, helye:
Ideje: 2015. szeptember 07. 11.00 óra.
Helye: Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ Kazinczy Közösségi Ház, Tisza-
újváros, Kazinczy út 3. sz. 73/1. sz. iroda.
Az árverés nyertese a legmagasabb ár-
ajánlatot tevő, aki a vételárat egy összeg-
ben, a szerződéskötést követő 15 napon
belül köteles megfizetni.

Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ

Használt gépkocsi értékesítése
Árverési hirdetmény
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A Derkovits Kulturális Központ pályázatot hirdet 1 fő művelő-
désszervező munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötés-
sel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: művelődésszervezői feladatok ellátása, a
kulturális központ rendezvényeinek szervezése és lebonyolítása.
Pályázati feltételek:
- főiskolai művelődésszervezői szak,
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság,
- egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- felhasználói szintű számítógépes ismeretek (office progra-
mok),
-társalgási szintű angol nyelvismeret,
- művészetek terén szerzett jártasság,
- PR anyagok tervezésében és kivitelezésében szerzett szakmai
gyakorlat.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata,

- szakmai önéletrajz.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 26.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 28.
Az állás 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.
Érdeklődni a 49/542-004 –es telefonszámon lehet.
A pályázatot az alábbi címre kérjük benyújtani:
Derkovits Kulturális Központ, Mátyás Zoltán igazgató, 3580
Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a munkakör megnevezését feltüntetni.

Mátyás Zoltán
igazgató

Művelődésszervező állás

Kerüljük a meleget Fontos megjegyzések
Hűtse lakását Fontos a szobahőmérséklet mérése.

Napközben tartsa az ablakokat csukva, használjon
függönyt vagy egyéb sötétítőt. Lehetőleg éjszaka
szellőztessen. Kapcsolja ki a nem fontos elektromos
készülékeket (még a világítást is). Ha van légkondi-
cionáló berendezése, ennek működtetése idején tartsa
csukva az ajtót és az ablakot.

Hőhullámok idején, amikor a külső hőmérséklet 35-39
oC közötti, az ideális belső hőmérséklet 28 fok körüli
- nem javasolt a túlzott légkondicionálás.
A ventillátort csak rövid ideig lehet használni, mivel
kiszárítja a szervezetet! Fontos a fokozott folyadék-
pótlás!

Ha a fent említettek nem valósíthatók meg, töltsön el
legalább 2-3 órát légkondicionált helyen

Biztosítva van-e a hűtött helyek elérhetősége? Csak
ennek megléte esetén ajánlható!

Kerülje a megterhelő fizikai munkát, tartózkodjék ár-
nyékban a legmelegebb órákban

A következő nyárra gondoljon arra, hogyan hűtheti
lakását („hideg” festék, párologató, zöld növények).

Tartsa testhőmérsékletét alacsonyan, és fogyasszon
sok folyadékot, előzze meg a kiszáradást

Gyakran zuhanyozzon vagy fürödjön langyos vízben Időseknél növelheti az elesés veszélyét

Használjon vizes borogatást, hűtse lábát langyos vízben

Viseljen világos, természetes alapanyagú, bő ruhát.
Ha a napra megy, viseljen széles karimájú kalapot és
napszemüveget

Rendszeresen fogyasszon folyadékot, ne fogyasszon
alkohol- és magas cukortartalmú italokat

Fontos a sópótlásra való figyelmeztetés! Vízmérgezés
veszélye! A coffein vízhajtó hatására is fel kell hívni a
figyelmet

Ha rendszeresen szed gyógyszert, kérdezze meg ke-
zelőorvosát, hogyan befolyásolják a gyógyszerek a
folyadékegyensúlyt

A lázas betegekre különösen oda kell figyelni! Foko-
zattan ügyeljünk a lázas gyermekek folyadékpótlására

Ellenőrizze testhőmérsékletét!
Fontos tudatosítani, hogy ha a testhőmérséklet 38 fok
fölé emelkedik, az már káros az egészségre. 39 fok fe-
lett hőguta! 40 fok felett életveszélyes állapot!

Tárolja gyógyszereit megfelelő hőmérsékleten
Ha a szobahőmérséklet 25 fok fölé emelkedik, célszerű
a gyógyszereket hűtőben tárolni akkor is, ha ez nincs
ráírva a dobozra!

Keresse fel orvosát, ha krónikus betegségekben szen-
ved, vagy többféle gyógyszert szed. Ha bármi szo-
katlan tünetet észlel, azonnal keresse fel orvosát

Tájékozódjon az igénybe vehető segítségekről

Hőségriasztás
Az Országos Tisztifőorvos az Országos Meteo-
rológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint
az Országos Közegészségügyi Központ szakmai

javaslatát figyelembe véve a korábban kiadott
III. fokú hőségriasztást 2015. augusztus 16-án
24:00 óráig meghosszabbította.
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A Tisza TV műsora
Augusztus 13., csütörtök

9:00: A Triatlon Nagyhét legszebb pillanatai (A szerdai adás
ismétlése)

Augusztus 17., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Tiszaújváros - Hatvan NB III-as labdarúgó
mérkőzés közvetítése felvételről

Augusztus 20., csütörtök
18:00 Ünnepi műsor

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.

Számos alkalommal elcsodálkoztam már azon, hogy
Tiszaújvárosban mennyire szeretik - és értik - a színhá-
zat. Jártam már sok városban, és bizton állíthatom, nem
mindennapi ez a fajta érdeklődés. A miértre a Borsodi
Vegyész 1970. augusztus 13-i számában lehet, hogy meg-
találtam a választ.
A néhány sor mindössze annyiról szól, hogy a leninvá-
rosi Derkovits Gyula Művelődési Központ milyen szí-
nielőadásokat mutat majd be a következő évadban.
„...az elmúlt évekhez hasonlóan az 1970-71-es színházi
évad 7 előadására ismét bérletet bocsát ki. Az előzetes
tárgyalások alapján a Déryné Színház és a Miskolci Nem-
zeti Színház előadásában a következő darabok kerülnek
bemutatásra: Könyves Kálmán (Jókai Mór történelmi já-
téka), Tanítónő (Bródy Sándor színműve), Adáshiba
(Szakonyi Károly vígjátéka), Dinasztia (Gyárfás Miklós
vígjátéka), Pompadour (Fall Leo nagyoperettje), A ke-
gyelmes úr hozománya (Darvas József vígjátéka), Le-
ányvásár (Jacobi Viktor operettje).”
Szóval így érthető. A tiszaújvárosiak - vagy tiszaszeder-

kényiek, esetleg leninvárosiak - mindig el voltak látva jó
minőségű színházzal. Ezzel az adottsággal pedig éltek az
évek folyamán. Jó tudni, hogy nem csak az ipar növeke-
dett errefelé 45 évvel ezelőtt.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Színházi kínálat
45 éve történt

Nappali tagozatos képzés

Pénzügyi-számviteli
ügyintéző

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium felvételi eljárást hirdet érettségire épülő, 2 éves
pénzügyi-számviteli ügyintéző képzésre nappali tagozaton
(OKJ: 54 344 01).
A pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés a gazdasági szakmák
alapképzése, erre az alapra bátran építheted a jövődet! A pénz-
ügyi-számviteli ügyintéző bizonyítvánnyal otthonosan fogsz
mozogni a vállalkozások gazdálkodásában, számvitelében és
pénzügyeiben.
Neked találták ki a pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesí-
tést, ha:
• gazdasági területen szeretnél munkát vállalni, vagy
• saját vállalkozásba szeretnél kezdeni, vagy
• gazdasági felsőoktatásban szeretnél továbbtanulni, vagy
• a pénzügyi vagy számviteli osztályon szeretnél majd dol-
gozni, vagy mérlegképes könyvelő szeretnél lenni.
Elhelyezkedési lehetőségek:
A pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés széles alapokat
nyújtó szakképesítés, amely segítségével könnyebben tanul-
hatsz tovább a felsőoktatásban, ahol ez akár 50 kreditpontot
érhet és a gyakorlatot is beszámíthatják. Továbbá továbbta-
nulhatsz az OKJ keretein belül mérlegképes könyvelőnek,
majd adótanácsadónak. Elhelyezkedhetsz asszisztensi/ügyin-
tézői munkakörben vállalkozásoknál vagy az állami szférában
(pl.: NAV).
A felvételi kérelmek beadási határideje: 2015. augusztus 28.
Jelentkezési lapok kérhetők az iskola titkárságán. Nappali ta-
gozaton a tanulók utoljára abban az évben kezdhetnek tanévet,
amelyben a 25. életévüket betöltik.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

Rendkívüli felvételi
eljárás

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium rendkívüli felvételi eljárást hirdet a 2015/2016-
os tanévre, a következő tanulmányi területre:
- tagozatkód: 11; szakközépiskolai közgazdasági osztály.
A képzés helye: az Eötvös gimnázium épülete (Munkácsy M.
út 13.)
A felvételi kérelmek beadási határideje: 2015. augusztus 31.
A rendkívüli felvételi eljárásra egy új jelentkezési lap kitölté-
sével lehet jelentkezni, a kitöltött jelentkezési lapot a szülő
juttatja el intézményünkbe. (Jelentkezési lapok kérhetők az is-
kola titkárságán, vagy letölthetők honlapunkról: http://www.
eot-vos-tuj.sulinet.hu.)

Amennyiben a rendes felvételi eljárás során nem felvételizett
iskolánkba, kérjük csatolni az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi bi-
zonyítvány hitelesített fénymásolatát.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

Tavaly Alice csodaországába
invitálta a Tisza Média Kft. a
gyerekeket a Triatlon Nagy-
hét Tiszaújváros-napján, idén
pedig minden Süsü, az egy-
fejű sárkány körül forgott.

Már kora reggel nagy volt a nyüzsgés a
Dísztó és a színpadok körül, a Városgazda
Kft. munkatársai felállították a rendez-
vény kapuját, amit pillangókkal és vad-
körtével díszítettek, a TVSE kajakosai
pedig a sárkányhajókat tették vízre, ké-
szülődtek a hennafestők és a történelmi
játszópark is javában épült már. Szerkesz-
tőségünkbe pedig megérkezett Bodrogi
Gyula, a Nemzet Színésze, Süsü hangja is.
Tíz órakor vette kezdetét a nagy nap, a
gyerekeket a Csiribiri együttes hangolta rá
az egész napos mókára. Egyszer csak min-
denki hátrafordult a nézőtéren, hisz meg-
jelent Süsü, a sárkány, aki még táncra is
perdült a KreAktív színpad előtt. Volt, aki
félve közelítette meg a hatalmas sárkányt,
többen kezet ráztak vele, megsimogatták
és integettek neki.
Majd jött Bodrogi Gyula, és megtörtént a
nagy találkozás, a nagy ölelés, s itt egy pil-
lanatra megállt az idő. „Én vagyok a híres
egyfejű, a nevem is ennyi, csak Süsü” -
énekelte Bodrogi Gyula a színpadon, s egy
pár percre mindenki gyermekké vált, szü-
lők, nagyszülők együtt énekelték az apró-
ságokkal a több mint harminc éves nótát.
- Nagyon örülök annak, hogy ebben az
évben újra meg tudjuk tartani ezt a rendez-
vényt, ez a nap rólatok, gyerekekről szól,
érezzétek nagyon jól magatokat - mondta
megnyitó beszédében Bráz György polgár-
mester, a nap fővédnöke.
Bodrogi Gyula köszöntője után a Süsü a

nagyhéten rajzpályázat díjátadója követ-
kezett. A rajzokat a Dísztó partján bárki
megnézhette: Süsü biciklizett, úszott, fu-
tott, vagy épp szurkolt a nagyhéten. A gye-
rekek változatos technikákkal varázsolták
papírra elképzeléseiket. Az alkotásokat
Bodrogi Gyula is megtekintette, akit lép-
ten-nyomon megállítottak rajongói egy-
egy közös fotó elkészítésére.
A színpadi programok sorát a Fogi szín-
ház előadása követte. A Süsü, a sárkány
mesejáték festett vászondíszletekkel, az
eredeti bábjátékhoz hasonló jelmezekkel
mutatkozott be.
- Süsü népszerűségének titka, hogy a jó-
ságról, a barátságról, a szeretetről szól -
mondta a Süsüt játszó Frech Zoltán, aki
hozzátette, lassan húsz éve játsszák a da-
rabot, töretlen sikerrel.
A Dísztavon közben kezdetét vette a sár-
kányhajózás. Ez a több mint kétezer éves
Dél-Kínából eredő sportág Tiszaújváros-
ban évről-évre egyre népszerűbb. Itt tízfős
hajókkal evezték körbe a tavat, és mint azt
Rakusz Éva, olimpiai ezüst- és bronzérmes
kajakos elmondta, a gyerekek sokkal bát-
rabbak, mint a szüleik, nagyszüleik, de
egy kis bátorítás után sokan kipróbálták
most is azt, hogy milyen dobszóra, egy-
szerre evezni ebben a hatalmas hajóban.
Hatalmas volt az a strucc is, ami a Toma és
csapata által létrehozott történelmi-népi
játszóházban várta a gyerekeket. A nagy
madárral labdákat kellett összeszedni, de
volt itt mindenféle játék, gondolkodni,
ügyeskedni bárkinek volt lehetősége.
- Az egyik legnépszerűbb játékunk a hor-
dócsúszka - mondta a csapat egyik tagja,

Máté Balázs -, de hoztunk magunkkal ki-
rakót, lehet vívni, vannak könnyebb és ne-
hezebb, erőnlétet igénylő és gondolkodós
feladataink is.
A játszóház mellett pedig sorra készültek
a henna- és testfestések. Szabóné Orosz
Ildikóval itt futottunk össze, kisfia azt
kérte, sárkányt fessenek a kezére. Ildikó
elmondta, hogy nagyon tetszett nekik a
Süsü-mesejáték, Süsü egy kedves, aranyos
sárkány, az egész család jól szórakozott az
előadáson. Virág Viktor és unokatestvére,
Portányi Szandra is megnézték a mesejá-
tékot, ők utána sárkányhajózni mentek,
ami annyira tetszett nekik, hogy ígérték,
délután is visszatérnek. A nagy melegben
sokan hazamentek a déli órákban, játszani,
evezni délután is lehetett, és folytatódtak a
színpadi programok is.
Galagonya bohóc tavaly járt először város-
unkban, akkor elveszett menyétjét kereste,
most pedig régi és új dalaiból válogatta
össze mesekoncertjének kínálatát. Galago-
nya bohóc nem csak a kicsiket, hanem a
szüleiket is jól megtáncoltatta, hiszen elő-
adásainak fontos része az interaktivitás.

Fodor Petronella

Tiszaújvárosban járt a híres egyfejű

Süsüt mindenki szereti

A nagy találkozás. Bodrogi Gyula és Süsü.

Népszerű volt a játszóház is.

Dobszóra eveztek.
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CCssaallááddiiaass  BBoommaa
Két belga, egy magyar. Így állt össze a városunkban először
járó Boma Family nevű trió. A „Flip-Folk” zenét játszó együt-
tes nagyrészt saját dalaival járja Kelet-Európa fesztiváljait. A
zenészek a Triatlon Nagyhét hatodik napján a KreAktív szín-
padon mutatkoztak be a tiszaújvárosi közönségnek. Zenei
összeállításuk először szokatlan hangzásvilággal indult, mely
szép lassan teljesedett ki a közönségcsalogatóbb irányzat felé,

a nézők legnagyobb örömére.

NNeemm  mmaattttoolltt  aa  vviihhaarr
A sakk - versenyszinten - kifejezetten zárt helyen űzött sport. Nemúgy a Triat-
lon Nagyhéten, hiszen a korábban rendezett szimultánok és az utóbbi évek
snellversenyeinek helyszíne a Városháza csak részben fedett bejárati előtere. Így
a szerdai vihar itt is galibát okozott. A sakkozók azonban bizonyították edzett-
ségüket és a sportág iránti elkötelezettségüket, 24-en indultak a felhőszakadás
miatt a tervezettnél később kezdődött versenyen. Az ötfordulós, svájci rend-
szerű viadalt, valamennyi ellenfelét legyőzve Zelei Imre nyerte.

FFóórruumm  ddiivvaatt
A nyár végének, az ősz kezdetének ak-
tuális trendjét mutatta be a debreceni
Fórum Bevásárlóközpont divatbemu-
tatója a Triatlon Nagyhéten. A hajdú-
sági üzletközpont két alkalommal,
szerdán és vasárnap adott tanácsot az
aktuális divatirányzatokkal kapcsola-
tosan és nem csak a hölgyeknek. A
csinos manökenek látványa azonban
azoknak is élményt nyújtott, akik a

divat világára kevésbé fogékonyak.   

SSoollttéésszzoossaann  sszzóólltt  aazz  éénneekk
Szerdán a nagyszínpad utolsó fellépője Soltész Rezső volt. Az 1968-as
Ki Mit Tudon ismerhette meg a közönség, majd ezt követően a Corvina
együttes tagjaként zenélt. 1980-ban szólóénekesi pályára lépett. Egy év
múlva „Szóljon hangosan az ének” című dalával hódította meg rajongóit.
A dallal több nemzetközi fesztiválon is győzött. A nyolcvanas évek végén
visszavonult a zenéléstől, ám 1998-ban egy diákszigeti fellépés után úgy
döntött, hogy mégsem hagy fel az énekléssel. Azóta napjainkig folyama-
tosan koncertezik. Ahogy tiszaújvárosi fellépése is bizonyította, sikerrel.

AA  vvéérrüükkeett  aaddttáákk
Átlag felett teljesítettek az önkéntes véradók a Triat-
lon Nagyhéten. A Magyar Vöröskereszt Tiszaújvá-
rosi Területi Szervezete az okmányiroda bejáratánál
rendezte be alkalmi véradó-helyiségét, itt parkolt két
napig a véradóbusz. Itt állították fel azokat a sátra-
kat is, ahol a vért adó szülők gyermekei felügyelet
mellett játszhattak. Az első nap a hirtelen jött felhő-
szakadás kétórás kényszerszünetet rendelt el, ám még
így is 112-en adtak vért. A második napon 130-an,

közülük 37-en most először életükben. TTáánncceesstt  ttrriióóbbaann
Három tánccsoport adott műsort a Triatlon Nagyhét hagyomá-
nyos eseményén, a szerdai táncesten. A Fitt & Art tánccsoport az
ötvenes, hatvanas évek világát idézte meg bemutatójával. A
Pepper Akrobatikus Rock & Roll Sportegyesület nevéhez mél-
tóan látványos koreográfiákkal szórakoztatta a közönséget, míg a
Tiszaújvárosi Gimnasztráda Csoport a finnországi World Gim-
nastrada után először lépett színpadra, hogy kifejezetten a nagy-

hétre készült produkcióját bemutassa.

ÉÉnneekkeess,,  jjeellmmeezzeess
HHoorráánnyyii

Csütörtökön Horányi Juli lépett a nagyszínpadra. A fi-
atal énekesnőt sokan megkedvelték az X-Faktor te-
hetségkutató versenyben, ahol tavaly a második helyen
végzett. Az éneklés mellett jelmeztervezőként is dol-
gozik, fellépő ruhái is saját tervei alapján készülnek.
De a vad frizuráktól sem riad vissza. A tehetségkutató
óta teljesen megváltozott az élete, jóformán nincs sza-
bad hétvégéje a rengeteg fellépés miatt. Nemrégiben
megjelent új videoklipjének óriási sikere van. Nemso-

kára megjelenik egyedi hangzású szólóalbuma is. 

BBoouurrbboonn  ffééllhhoommáállyybbaann
A Triatlon Nagyhét 5. napján a Bourbon Street lépett fel a
KreAktív színpadon. A blues zenét játszó tiszaújvárosi
banda neve mára szinte egybeforrt a kisszínpaddal. A szín-
vonal ezúttal is a megszokottan magas volt, annyi kiegészí-
téssel, hogy a szerdai vihar utáni technikai problémák a
színpadvilágítást is érintették, mely még különlegesebbé
tette a fellépést. A kevés fény, a félhomály igazi klubhan-

gulat érzetét keltette.  

TThhuunnddeerr  JJaacckk
A Thunder Jack nevű rock banda sem most először járt városunkban. A leginkább
feldolgozásokkal szórakoztató csapat - melynek frontemberét, Szentesi Jánost a
Rotor nevű bandából ismerhetjük - a szokott módon jó hangulattal töltötte meg a
KreAktív színpad környékét. Szentesi „Rotor” Jancsi elmondta, a zenekar három
éve pont a nagyhéten történő fellépés előtt állt össze, így minden alkalom, amikor
itt járnak a Triatlon Nagyhéten, az egyúttal születésnapi ünneplés is. A zenei reper-
toár persze évről évre bővül, így ezúttal is tartogattak újdonságot a nézőseregnek. 

KKrreeAAkkttíívv  AAccoouussttiicc
Az Eötvös gimnázium tehetséges zenészei is teret és
lehetőséget kaptak a Triatlon Nagyhét KreAktív szín-
padán. A Late Akusztik formáció alig egy éve állt
össze, a középiskolás kvartett kizárólag akusztikus da-
lokat énekel, egyelőre még csak feldolgozásokat gitár-
és a különleges kahon dob kísérettel.  
Sepsi Adrienn, a gimnázium angoltanára és Síró Fló-
rián, egykori diákja pedig erre az alkalomra állt össze
néhány dal erejéig.  A zenészpáros fiatal billentyűse
zongorán kísérte egykori nyelvtanárát. 

BBiiggaa  nnyyeerreeggbbeenn  vvaann
Nem csak az éneklés, de a kerékpározás is közel áll Heincz
Gábor „Biga” szívéhez. A zenész lelkes sportember, ezért
külön örült, hogy már másodszor járhatott a tiszaújvárosi Tri-
atlon Nagyhéten. Jelenleg azonban kevés időt tud a nyeregben
tölteni, mert a fellépések kitöltik minden idejét. Ráadásul ké-
szül új lemeze is, melyről az ősz folyamán több dalt videoklip

és rádiópremier formájában is megismerhet a közönség.
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CClluubb  ‘‘9966
Hálátlan szerep jutott a Club '96 Fi-
atalok Egyesülete énekeseinek, hi-
szen délidőben kellett fellépniük a
nagyszínpadon. A musical részletek
azonban így is szépen szóltak.

AApprróó  kkeezzeekk,,  
ccssiillllooggóó  sszzeemmeekk

A korongozás tudományába kaphattak be-
pillantást a kézműves ház vendégei szomba-
ton délután. Apró kezek formázták az a-
gyagot, sorra készültek a vázák, bögrék, me-
lyeket csillogó szemekkel díszítettek a kis
kézművesek. 

KKiisskkaalláásszz
A 2009-ben alakult Kiskalász zenekar volt a
KreAktív színpad idei utolsó fellépője. A
gyermekműsor sok-sok zenét és táncot kí-
nált a közönségnek, a négytagú együttes
aranylemezei legsikeresebb dalaival állt szín-

padra. 

DDoobbrrááddyy  ÁÁkkooss
A nagyszínpad péntek esti első fellépője a TNT
együttes egykori frontembere volt. A csapat 2005-
ben feloszlott, azt követően Dobrády Ákos szóló-
karrierbe kezdett, míg társa, Inti, más zenei el-
képzeléseit valósította meg. Nem kellett azonban
sokáig várni, a TNT ismét összeállt, és a mai napig
időnként vállalnak fellépést. Ákostól a televíziós
szereplés sem idegen, három évadon keresztül volt
zsűritag a Nagy duett című produkcióban. Az esti
koncerten is bebizonyította, régi slágereik időtál-
lóak. Természetesen a TNT-dalok mellett az éne-
kes új szólódalait is megismerhette a közönség. 

VViiddéékkii
aasssszzoonnyy  
ééss  ppöörrkköölltt

A Bogratlonon countrypörköltet
főztek vidéki asszony-módra, majd’
egy héttel később, szombat este
pedig hamisítatlan country-val állt
a KreAktív színpadra az Alexa
Country Band. A helyi együttes
évek óta fellép a Triatlon Nagyhé-
ten, repertoárjuk folyamatosan
bővül, csakúgy mint fellépéseik

száma. 

TT--DDaannccee
A T-Dance táncosait nagy megtiszteltetés érte, ők lehet-
tek a mindig sok nézőt vonzó záró est „felvezetői”. A lá-
nyok rászolgáltak a bizalomra, látványos műsorral ör-
vendeztették meg a közönséget.

RRúúzzssaa,,  aa  pprrooffii
Rúzsa Magdi fellépése zárta a nagyszínpadi
produkciókat a Triatlon Nagyhét utolsó előt-
ti napján, aki nem először járt nálunk, ezút-
tal aktuális slágereivel, újdonságokkal is
készült. Az énekesnő az elmúlt majdnem 10
évben saját arculatot teremtett, mely egyedi
és gyönyörű hangjával igazán nagyszerű
zenei csemege. Mára már nem Rúzsa Magdi
a Megasztárból, hanem Ő Rúzsa Magdi, akit
saját dalairól ismerhetünk és nem egy tehet-
ségkutatóval azonosítunk. A színpadi pro-
dukció valóban látványos és színes volt.
Sokakat kérdeztünk a koncert után, és ha egy
szóval kellene összefoglalni a véleményeket,
akkor az a profi.

KKoozzmmiixx  rreettrroommiixx
A Triatlon Nagyhét utolsó napján a Kozmix lé-
pett fel utolsó zenekarként a nagyszínpadon. A
banda olyan, mára már klasszikusnak mondható
magyar popsláger-gyűjteménnyel készült, melytől
mindenki egy kicsit 15-20 évvel fiatalabbnak érez-

hette magát.

TTuurriissttaa  ttrriiaattlloonn
A hőség és a szombati munkanap ellenére részvé-
teli rekord született a 9. alkalommal megrendezett
Tiszaújvárosi Turista Triatlonon. A 7 km-es evezés-
ből, 10 km-es gyaloglásból és 25 km-es kerékpáro-
zásból álló teljesítménytúrát 125-en teljesítették. A
legjobb időt - 3 óra 54 percet - a Puding nevű csa-
pat (Tóth Attila, Balogh Attila, Tóth Sándor, Dukai
Gábor) érte el. A legkevésbé fiatal résztvevő a höl-
gyeknél Kathy Sándorné volt, ugyanezt a címet a
férfiaknál Schwardy Miklós érdemelte ki. A legfia-
talabb leány induló Szabolcsi Regi (11 éves), a legfi-
atalabb fiú Oros Dániel (8 éves) volt. Valamennyien
különdíjban részesültek.

LLeebbiilliinnccsseellőő
bbaannddaa

Igazi „sittes” arcok húzták a talpalá-
valót a KreAktív színpadon szom-
baton éjszaka. A The Prison Band
nem csak a rockabilly hőskorából
hozott dalokat, specialitásként kor-
társ zenéket is átdolgoztak „bőgő-
csattogtatós” változatban. A zene-
kar nevét Elvis Presley, Jailhouse
rock című számából kölcsönözte, és
színpadi megjelenésük is az ameri-
kai börtönök világát imitálta.

BBoorrkkaa  ggyyeerrmmeekkzzeennee
Gyermekeknek zenél, de már a felnőtteknek szóló re-
pertoárját is készíti a Borka Session zenekar. A képzett
muzsikusok gyermekműsort hoztak szombat délelőtt
Tiszaújvárosba. A zenekar tagjai valamennyien a 20
évvel ezelőtt megalakult híres Laokoón csoport nevű
együttesből „jöttek”, s mint mondták, védjegyük a kü-
lönleges hangzásvilág, ami egyedivé teszi őket a gyer-
mekzenét gyártó együttesek palettáján. Kizárólag saját
dalokat játszanak, első számú tesztközönségük saját
családjuk, hiszen mindannyiuknak van már gyermeke. 

BBaallkkaann  FFaannaattiikk
A Balkan Fanatikot a legtöbben talán a „Repülj madár” című daláról ismerhetik. A
formáció szép lassan kúszott be a „main stream” könnyűzenei életbe, dallamos ze-
néivel, melyet mára már a legtöbb rádió is előszeretettel játszik.Tiszaújvárosban
már jártak, de a Triatlon Nagyhét közönsége most láthatta őket először a nagy-
színpadon. Amely a szívébe is zárta a keleti, balkáni népzenei elemekkel operáló

Fanatikot, így biztos találkozunk még velük a következő években.



10. oldal 2015. augusztus 13.Hirdetés

A Tiszaújvárosi Krónikában is
megjelenik lakossági

apróhirdetése, amennyiben azt
a Tisza TV Képújságjában
legalább 5 napra (2.500 Ft),

legkésőbb kedden
12 óráig feladja.

Tisztelt Vendégeink!
Értesítjük Önöket, hogy a Sportcentrum uszodája

karbantartási munkálatok miatt
2015. augusztus 17- 30-ig zárva tart.

Nyitás: 2015. augusztus 31.
A továbbiakban a szokásos nyitva tartással várjuk kedves Vendégeinket!

Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.



Harmincnégy versenyző felkészülését segítik.
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A Sportcentrum eseményei

Augusztus 15. szombat

Labdarúgás

17.00 TFCT- FC Hatvan

NB III-as bajnoki mérkőzés

Labdarúgó stadion

Triatlon

Edzőtáborral
folytatják

Szinte még be sem fejeződött a Triatlon Nagyhét,
már újabb triatlonosok vertek tanyát Tiszaújvá-
rosban.

Az Európai Triatlon Szövetség (ETU) ugyanis hétfőtől szomba-
tig Tiszaújvárosban ,a Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU)
egyetlen akkreditált nemzetközi edzőközpontjában tart felzár-
kóztató jellegű edzőtábort. A horvát Zeljko Bijuk vezette gya-
korláson 7 edző és 34 versenyző sajátíthatja el a sportág forté-
lyait. A belorusz, görög, horvát, macedón, máltai és szerb sport-
emberek mindhárom sportágra kiterjedő elméleti és gyakorlati
képzéséből Baráth Tamás, a TVK-Mali TK edzője is jelentős
részt vállal. A tiszaújvárosi színek képviselői közül Balogh Bence
és Hankó Dávid edzőpartnerként igyekszik mind többet segíteni
az itt vendégeskedő fiataloknak.

*
A tiszaújvárosi triatlonosokhoz kapcsolódó hír, hogy Dévay
Márk és Lehmann Bence augusztus 11-szeptember 1. között a
Pireneusokban gyakorol a szeptember 15-i, amerikai világbaj-
nokságra. A Chicagó-i utazást megelőzően mindketten rajthoz
állnak a szeptember 5-én, a szlovéniai Bledben megrendezendő
junior Európa-kupán, csakúgy mint klubtársaik közül Putnóczki
Dorka, Filep Zsanna és Lehmann Csongor.

Kajak-kenu

Szolnokon
vitézkedtek

Július 31. és augusztus 2. között rendezték meg
Szolnokon az ifjúsági és U23-as országos bajnok-
ságot.

A versenyre 2000 fölötti nevezés érkezett. Rajthoz álltak
Magyarország legfrissebb világbajnokai és világbajnoki dobo-
gósai, hogy megmérkőzzenek az országos bajnoki címekért és a
magyar bajnoki pontokért. Tiszaújváros mindkét kajak-kenu
egyesülete részt vett a nagyszabású eseményen.
A Tiszaújvárosi Vízi SE eredményei:
K-1 férfi ifi 3x200 m váltó 2. Kántor László-Gömöri Dénes-
Pócsi Alex, K-1 férfi ifi 3x200 m váltó 6. Molnár András-Bod-
nár Bence-Gál Sándor, K-1 férfi ifi 3x200 m váltó 8. Kapczár
Ádám-Mándity Csaba-Fekete Zalán, K-4 férfi ifi 1000 m 7. Pócsi
Alex-Gömöri Dénes-Imre G. (Szolnok)-Czinege J. (Szolnok).
A TKKSE eredményei:
K2 Férfi U17-18 500m: 1. Béke Kornél- Mayer Keán (Graboplast
Győr), K1 Férfi U17-18 1000m: 2. Béke Kornél, C2 Női U17-18
500m: 2. Bragato Giada- Kisbán Zsófia (Lágymányos), K4 Férfi
U17-18 1000m: 2. Nagy Szabolcs- Szendy Márk (MTK)- Vásár-
helyi Norbert (MTK)- Csók Viktor (Csepel), C1 Női U17-18 500m:
3. Bragato Giada, K1 Férfi U17-18 4000m: 3. Béke Kornél, K1 Női
U17-18 1000m: 5. Somodi Viktória, K2 Női U17-18 1000m: 5.
Somodi Viktória- Stefanidesz Kenza (Szolnok), K2 Női U17-18
200m: 5. Somodi Viktória- Makk Cintia (Graboplast Győr), K1 Női
U23 4000m: 5. Soltész Noémi, C1 Női U17-18 200m: 6. Bragato
Giada, K2 Férfi U17-18 200m: 7. Mannheim Krisztián- Béke
Kornél, K2 Férfi U23 500m: 7. Szekeres Zsolt- Laczkó Máté (Váci
Vasutas), K2 Férfi U23 200m: 8. Szekeres Zsolt- Laczkó Máté
(Váci Vasutas), K1 Férfi U17-18 500m: 9. Mannheim Krisztián,
K1 Férfi U17-18 3x200m váltó: 5. Vass Nikolasz- Berkes Viktor-
Mannheim Krisztián, 7. Gyurkó Richárd- Vitos Ádám- Bóta János.

Labdarúgás

Csak a második félidő volt a miénk
A 2015/2016-os NB III-as
bajnokság második forduló-
jában a Kazincbarcika ott-
honába látogatott a Termál-
fürdő FC Tiszaújváros együ-
ttese.

A két vegyészváros évtizedek óta nagy csa-
tát vív egymással, nem volt ez másként
most sem. A két gárda óriási harcot vívott
egymással, ám egy korán megszerzett
hazai gól eldöntötte a találkozó sorsát.
Kazincbarcikai BSC FC - Termálfürdő

FC Tiszaújváros 1-0 (1-0)
Kazincbarcika: 200 néző, V.: Takács
(Vígh-Tarsonyi, Török).
Kazincbarcikai BSC FC: Szabó-Czető
(Irhás), Illés R., Privigyei, Nagy, Illés G.,
Lakatos, Dobos, Ondó (Lipusz), Farkas,
Faggyas (Hutter).
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-Andor-
kó (Horváth), Hajdu (Czégel), Fodor, Mol-
nár F., Sigér, Kerekes, Angyal, Hussein
(Molnár L.), Katona, Bussy.
2. perc: Faggyas ugratta ki Farkast a jobb
összekötő helyén, aki betört a tizenhato-
son belülre és 10 méterről kilőtte a bal
felső sarkot. 1-0
Alig kezdődött el a játék, máris kihasznál-
ták a hazaiak, hogy a tiszaújvárosi együt-
tes még fejben nem volt a pályán. Ezt
követően is a hazaiak irányították a játé-

kot, több helyzetet kidolgoztak, de nem si-
került ismét bevenniük Tóth kapuját.
Fordulás után óriásit változott a játék képe,
a tiszaújvárosiak diktálták az iramot,
számtalan gólhelyzetet alakítottak ki, de a
lehetőségeket elügyetlenkedték. A két el-
lentétes félidőből a kazincbarcikaiak jöt-
tek ki jobban, a hamar megszerzett gól
révén.
Huszák Géza, vezetőedző: Jól kezdtünk,
hamar gólt szerettünk volna szerezni, hogy
belekényszerítsük az ellenfelet egy nyitot-
tabb játékba. Számítottunk rá, hogy a vé-
dekezés lesz a fő stratégiája a Tiszaújvá-
rosnak. A második percben sikerült egy
gyönyörű gólt szerezni, és még az első fél-
időben volt 2-3 olyan ziccerünk, amiket
mindenképpen ki kellett volna használni.
A második félidőről nincs mit beszélni,
idegesen, kapkodva futballoztunk, holott
hatalmas területeink lettek volna az ellen-
támadásokhoz. Feldúlt vagyok, mert egy
ilyen kezdés után benne volt a meccsben,
hogy még jobban kinyílik a Tiszaújváros,
és akkor 3-4 gólt is szerezhettünk volna.
De ez mind csak „ha”, a fociban az meg
nem játszik, mert „ha” meg éppen ki-
egyenlít az ellenfél, akkor most még na-
gyobb kesergés lenne.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: Kicsit gyengébb
kezdés után fokozatosan belelendültünk a
játékba, és a második félidőben át is vettük
az irányítást, sőt, a hazaiakat védekezésre

tudtuk kényszeríteni, olyannyira, hogy
már az időt is húzták. Ha a győzelmet nem
is, de a döntetlent megérdemelte volna
csapatunk. Egy jó iramú mérkőzést láttam,
és úgy érzem, hogy - habár a nagy meleg
sokat kivett mindkét csapatból - a hazaiak
fölé tudtunk nőni. Nehéz hét áll előttünk,
hiszen a Magyar Kupában is mérkőzés vár
ránk, illetve a hétvégén fogadjuk a Hat-
vant. A játék ma biztató volt, de a futballt
gólra játsszák.

A mérkőzés 50. percében Bocsi Zoltán sé-
relmezett egy ítéletet, amiért Takács játék-
vezető figyelmeztette. A találkozó hosszab-
bításában, a 92. percben egy játékvezetői
döntés után a tréner egy vizes flakont vágott
a földhöz, mely után a játékvezető a kispad-
ról elküldte a tiszaújvárosiak vezetőedzőjét.
A fegyelmi bizottság döntése alapján Bocsi
Zoltán egy mérkőzésen nem ülhet le a csapat
kispadjára.
További eredmények
FC Hatvan - Jászberényi FC 0-4

Rákosmente KSK - Ceglédi VSE 0-2
Cigánd SE - Somos SE 6-0
REAC - Putnok FC 2-2
Újpest FC II. - Nyíregyháza Spartacus FC
1-4
DVTK II. - Felsőtárkány-Mezőkövesd
Zsóry 1-2
DVSC-DEAC II. - Nyírbátori FC 4-2
Következik a 3. forduló
2015.08.15., szombat, 16:30
Felsőtárkány-Mezőkövesd Zsóry -
Rákosmente KSK
2015.08.15., szombat, 17:00
Termálfürdő FC Tiszaújváros - FC Hatvan
2015.08.15., szombat, 17:30
Tállya KSE - REAC
Ceglédi VSE - Kazincbarcika SC FC
2015.08.16., vasárnap 11:00
Újpest FC II. - Cigánd SE
2015.08.16., vasárnap 17:30
Jászberényi FC - DVSC-DEAC II.
Putnok FC - DVTK II.
Nyírbátori FC - Nyíregyháza Spartacus FC
Szabadnapos: Somos SE

Kezükben a jövő focistái

Véglegessé vált, hogy a 2015/2016-os évad-
ban a Termálfürdő FC Tiszaújváros után-
pótlás csapatait kik irányítják.
Kurucz Gábor-UP technikai vezető
U19- Czerva Zoltán
U17- Császár Zoltán
U15- Barabás Zoltán
U14 -Bán András
U13- Kurucz Gábor
U11- Antal József (2006-os korosztály)
U11- Hágen Zsolt (2005-ös korosztály)
U9- Rémiás Róbert
U7- Demblovszky Gábor
Kapusedző: Molnár Zoltán
Leány csapat: Császár Zoltán
Tóth Lajos - továbbra is szükség szerint
segíti edzőkollégái munkáját.

Az NB III Keleti csoportjának állása:
1. Cigánd SE 2 2 0 0 9-1 6
2. Nyíregyháza Spartacus FC 2 2 0 0 6-1 6
3. Ceglédi VSE 2 2 0 0 4-0 6
4. KBSC FC 2 2 0 0 2-0 6
5. Felsőtárkány-Mezőkövesd Zsóry 2 1 1 0 4-3 4
6. Jászberényi FC 2 1 0 1 4-1 3
7. DVSC-DEAC II. 2 1 0 1 4-4 3
8. Rákosmente KSK 2 1 0 1 2-3 3
9. FC Hatvan 2 1 0 1 2-5 3
10. REAC 2 0 2 0 4-4 2
11. Putnok FC 1 0 1 0 2-2 1
12. Újpest FC II. 2 0 1 1 2-5 1
13. Somos SE 2 0 1 1 1-7 1
14. Tállya KSE 1 0 0 1 1-3 0
15. Termálfürdő FC Tiszaújváros 2 0 0 2 1-3 0
16. Nyírbátori FC 2 0 0 2 3-6 0
17. DVTK II. 2 0 0 2 1-4 0

Minden labdáért ádáz küzdelem folyt a pálya közepén.

Bocsi Zoltán pályán kívüli különszáma Takács János játékvezetővel.
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1. Igor Polyanskiy RUS 54:11
2. Faldum Gábor HUN 54:18
3. Andreas Schilling DEN 54:24
4. Tóth Tamás HUN 54:30
5. Andrea Secchiero ITA 54:39
6. Delian Stateff ITA 54:40
7. Anthony Pujades FRA 54:46
8. Jesus Gomar ESP 54:48
9. Gordon Benson GBR 54:50
10. Gianluca Pozzatti ITA 54:52
11. Aurelien Raphael FRA 54:57
12. SamWard NZL 54:59
13. Andrea Salvisberg SUI 55:03
14. Ricardo Hernandez Marrero ESP 55:06
15. Christopher Perham GBR 55:08
16. Xavier Grenier-Talavera CAN 55:16
17. Marco Van Der Stel NED 55:21
18. Casper Stenderup Korch DEN 55:25
19. Raoul Shaw FRA 55:32
20. Riccardo De Palma ITA 55:35
21. Stefan Zachaeus LUX 55:46
22. Rostyslav Pevtsov AZE 56:20
23. Davide Uccellari ITA 56:28
24. Etienne Diemunsch FRA 56:40
25. Drew Box AUS 56:49
26. Marc Austin GBR 57:03
27. Felix Duchampt FRA 57:07
28. Antonio Serrat Seoane ESP 57:11
29. Anders Lund Hansen DEN 57:18
30. Király István HUN 57:33
31. Tarnai László HUN 58:03

1. Felicity Sheedy-Ryan AUS 1:00:54
2. Audrey Merle FRA 1:00:55
3. Sara Dossena ITA 1:00:56
4. Kovács Zsófia HUN 1:01:05
5. Arina Shulgina RUS 1:01:16
6. AnastasiaAbrosimova RUS 1:01:19
7. Emmie Charayron FRA 1:01:22
8. Cassandre Beaugrand FRA 1:01:30
9. Vanek Margit HUN 1:01:41
10. Erin Dolan USA 1:01:50
11. Kaidi Kivioja EST 1:01:56
12. Giorgia Priarone ITA 1:02:00
13. Alexandra Coates CAN 1:02:01
14. Elizabeth Bravo ECU 1:02:02
15. Sara Vilic AUT 1:02:06
16. Amanda Bohlin SWE 1:02:11
17. Angelica Olmo ITA 1:02:11
18. Maria Czesnik POL 1:02:19
19. Summer Cook USA 1:02:21
20. Line Thams DEN 1:02:24
21. Alessia Orla ITA 1:02:34
22. Anna Godoy Contreras ESP 1:03:03
23. Petra Kurikova CZE 1:03:11
24. Julie Nivoix FRA 1:03:21
25. Chloe Cook GBR 1:03:39
26. Romina Biagioli ARG 1:03:59
27. Horváth Zsanett HUN 1:04:09

A férfiak eredményei A nők eredményei

FFaalldduumm  GGáábboorr  eezzüüssttöött  nnyyeerrtt

Folytatódott a tiszaújvárosi csoda, idén sem maradtunk ma-
gyar érem nélkül a sorrendben 19. TVK ITU Triatlon Világ-
kupán, hiszen ifj. Faldum Gábor tavalyi bronzát ezüstre
cserélte. A nők versenye ausztrál sikerrel zárult, de óriási el-
ismerés illeti Kovács Zsófiát is, aki megismételve tavalyi he-
lyezését, ebben az évben is negyedikként érkezett célba.

A 17. TVK Triatlon Nagyhét kilencnapos menetelésének legna-
gyobb eseménye, a riói olimpia kvalifikációs sorozatába tartozó
19. TVK ITU Triatlon Világkupa  döntője volt. Elsőként 30 hölgy
ugrott a 29 Celsius-fokos városi Dísztó vizébe, ahol három kör,
750 méter leúszása várt rájuk. A kerékpáros depóba vezető útra az
orosz Anastasia Abrosimova lépett elsőként, két amerikai, Erin
Dolan és Summer Cook kíséretében. Negyediknek  aquatlon vi-
lágbajnokunk, a budaörsi Vanek Margit  mehetett váltani, akitől
csak 2 másodpercre volt ekkor az újbudai színekben versenyző
Horváth Zsanett. Harmadik döntősünk, londoni olimpikonunk,
Kovács Zsófia csaknem egy perc hátrányt szedett össze, így ő a
harmadik kerékpáros bolyban kezdhette meg a 20 km-es, nyolc-
körös bringázást. A második körben egy nyolcas élboly tagjaként
Horváth és Vanek érkezett elsőként. Újabb négy gyors kör eltel-
tével egy bollyá olvadt össze a mezőny, azaz eldőlt:  bizony ezút-
tal is a futás dönt majd a végső helyezésekről. 
A négy körre osztott, 5 km-es futásra váltva két francia, Emmie
Charayron és Audry Merle kezdett be nagyon. Hozzájuk zárkózott
fel Kovács Zsófia és az ausztrál Felicity-Sheedy Ryan. Vanek
Margit is jó pozíciót foglalt el, 14 mp hátránnyal a 11. helyen ha-
ladt. 1250 méter elteltével Charayron helyét az olasz Sara Dossena
foglalta el a vezető négyesben, mely újabb körön tartani tudta az
őket üldözőket. A befejező bő egy kilométeren Ryan, Merle és
Dossena újítani tudott. A finisben az ausztrál hölgy ellenállhatat-

lannak bizonyult és nyert. A szintén a budaörsi színeket képviselő
Kovács Zsófia csodálatos futással ismételte meg tavalyi tiszaújvá-
rosi világkupa eredményét a rendkívül előkelő negyedik helyet sze-
rezve meg. A tavalyi ezüstérmes Vanek Margit mindent meg-
próbált a felzárkózás érdekében, mely ezúttal a kilencedik helyhez
volt elég az erős mezőnyben. A tikkasztó hőségben Horváth
Zsanett nagyon elfáradt a végére és 27.-ként érkezett a célba.

Szökés után irány a dobogó!
A 31 sportolót  felvonultató  férfi döntő úszószáma francia fö-
lényt hozott, hiszen az első négy között hárman is a gallkakasos
nemzetet képviselték. A magyar kvartettből Tóth Tamás és ifj.
Faldum Gábor a 10-11. helyen jött ki a vízből, de 18 mp-re mö-
göttük ott volt Király István is, majd pár másodpercre megjött
Tarnai  László. A 2012-ben a tiszaújvárosi vk-dobogón álló
Anthony Pujades és Aurelien Raphael, honfitársuk, Raoul Shaw,
továbbá az orosz Igor Polyanskiy  kerékpáros szökést kezdemé-
nyezett, mely a harmadik körre gyengülni látszott, 12 mp-re ro-
bogott mögöttük a Tóthot és Faldumot is soraiban tudó „gyors-
vonat”. Féltávnál a 2014-ben itt bronzérmes Faldum Gábor szö-
késre szánta el magát a dán Andreas Schilling oldalán. A páros
olyannyira jól dolgozott együtt, hogy a hátralevő körökben folya-
matosan növelték előnyüket, melynek köszönhetően 22 mp-cel
hamarabb pakolhattak le a depóban, mint vetélytársaik. 1250
méter futás után még a szökevények vezettek, de 10 mp-re ott lo-
holt mögöttük Polyanskiy és az ötödik helyre felzárkózott Tóth
Tamás. Amikor másodszor értek vissza a versenyzők a lelátókhoz,
az orosz vezetett, Faldummal a nyakán, Tóth pedig negyedikként
koptatta a forró aszfaltot. Újabb kör elteltével maradt az élen
Polyanskiy és Faldum, akiket az utolsó 1250 méteren még többen
megpróbálták utolérni, hiába. Az arany az oroszé lett, akinek test-
vére, Dmytry, 2009-ben ismerhette meg milyen elsőnek lenni
Tiszaújvárosban. Faldum Gábor pedig újabbat lépett előre a vk-
dobogón, ezüstéremmel gazdagodott. Az ezúttal is jelesre vizs-
gázó közönség hatalmas üdvrivalgása közepette érkezett célba,
élete legjobb világkupa eredményét elérve, a bronzról mindössze
6 másodperccel lemaradó Tóth Tamás.  Dicséret illeti a végére na-
gyon elfáradó, de a versenyt becsülettel befejező Király Istvánt és
Tarnai Lászlót is.  

Ezüstös gondolatok
- Elképesztően nagy verseny volt! Jó úszással kezdtem, az első tíz
között éreztem magam, melyet a vízből kiérve az edzőm meg is
erősített. A bringázás során hamar összeállt egy jó sor, de a 3. kör
után úgy gondoltam, ki kell használnom, hogy a jó futók közül
sokan mögöttünk vannak. Ekkor lógtunk meg a dán sráccal, aki-
vel keményen összedolgoztunk. A futásra kicsit nehezek voltak a
lábaim, de örültem, hogy tartani tudtam a lépést orosz vetélytár-
sammal. Jól éreztem magam,  a sprintre azonban  már nem maradt
erőm - fogalmazta meg gondolatait a célban Faldum Gábor.   
A férfiak  célba érkezését követően megtartották  mindkét elit fi-

nálé  első három helyezettjének  eredményhirdetését a verseny-
központban. Az érmeket Bráz György, Tiszaújváros polgármes-
tere, a 17. TVK Triatlon Nagyhét Szervező Bizottságának társ-
elnöke és dr. Bátorfi Béla, a Magyar Triatlon Szövetség  elnöke,
míg  a virágokat Antonio Arimany, a Nemzetközi Triatlon Szö-
vetség (ITU) ügyvezető igazgatója  és Huff  Zsolt, a MOL Petrol-
kémia Zrt. vezérigazgatója nyújtotta át a dobogósoknak. A
ceremónia elmaradhatatlan részét jelentette a közös pezsgőzés,
melynek kellékeit Lehmann Tibor főrendező és Márkus Balázs, a
Szervező Bizottság társelnöke biztosította a boldog medalistáknak.
A 19. TVK ITU Triatlon Világkupa legjobb 20 női és férfi ver-
senyzőjének legendásan óriási hangulatú eredményhirdetése 21
órakor kezdődött a nagyszínpadon.

Kovács Zsófia idén is a dobogót ostromolta. 

Az úszásban is jók voltak a mieink. 

Tóth Tamás (elöl) élete legjobb vk-helyezését érte el. 

I$. Faldum Gábor folytatta a tavalyi érmes hagyományokat. 
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1. Ben Dijkstra GBR 37:31

2. Emil Deleuran Hansen DEN 37:41
3. Ran Sagiv ISR 37:48
4. Dévay Márk HUN 37:50
5. Lehmann Csongor HUN 38:00
6. Jack Willis GBR 38:02
7. Soós Gergő HUN 38:04
8. Lehmann Bence HUN 38:08
9. Jose Felicio POR 38:22
10. Temirlan Temirov KAZ 38:33
11. Jannik Schaufler GER 38:38
12. Alex Chantler Mayne GBR 38:42
13. Philip Horwarth AUT 38:43
14. Matteo Gala ITA 38:47
15. Jean Duchampt FRA 38:52
16. James Teagle GBR 38:55
17. James Edgar IRL 38:57
18. Diego Luca Boraschi ITA 39:01
19. Pirmin Frey GER 39:05
20. Nagy Patrik Zékány HUN 39:17
21. Giulio Soldati ITA 39:25
22. Majoros Csaba HUN 39:26
23. Frederic Funk GER 39:33
24. Arany Attila HUN 39:38
25. Samuele Angelini ITA 40:06
26. Bernardo Portela POR 40:22
27. Tadeas Fazekas SVK 41:31
28. Guillermo Ferrer ESP 42:44

Junior férfiak

Az ifjúsági kora ellenére rendkívül éretten ver-
senyző Putnóczki Dorka révén bronzérmet ün-
nepelhettünk a tiszaújvárosi ETU Triatlon Junior
Európa-kupa női versenyében, míg a fiúknál a
negyedik helyen végzett Dévay Márk volt a leg-
jobb magyar.

A szupersprint távon megrendezett verseny 500 mé-
teres úszásának végén Putnóczki Dorka 5 mp-cel
előzte meg a második japán Fuka Segát, akivel a se-
lejtezőben is egy futamban „kínozták” egymást. Az
12,5 km-es kerékpározás első körében Dorka még
vezetett, de a japán lány a brit junior válogatott két
tagja, Sophie Alden és Olivia Mathias, valamint az
osztrák Theresa Feuersinger pár száz méterrel ké-
sőbb beérte őt, így öten igyekeztek meghatározó kü-
lönbséget elérni a már ekkor fél percnél is nagyobb
hátrányban tekerő üldözőkhöz képest. Újabb két kör
elteltével egy perchez közelített a szökevények elő-
nye. A második depózásnál 1:16 perc különbséget
mutatott az óra, így biztosra vehető volt, hogy a do-
bogósok ebből az ötösből kerülnek ki. Az első futó-
kilométereken a brit Olivia Mathias olyan tempót
diktált, amivel senki nem tudott lépést tartani. A má-
sodik helyen Putnóczki haladt Sega társaságában. A
mindent eldöntő utolsó 1800 méteren a futás elején
1:05 perc hátrányból indult brit Bronwen Owen el-
képesztő teljesítménnyel felrobogott a második
helyre. Mathias-tól már nem lehetett elvenni az ara-
nyat, míg a mindössze 16 éves Putnóczki Dorka
bronzzal örvendeztette meg a tiszaújvárosi közön-
séget.

Nyert az olimpiai bajnok
A selejtezőkben létrejött holtverseny miatt 30 helyett
31 tagú fiú mezőny úszásának első körét Dévay Márk

hozta elsőként, de az elsőéves ifjúsági Lehmann
Csongor harmadik helye is figyelemre méltó volt. A
partotérés Dévaynak és az idősebb Lehmann-fivér-
nek, Bencének sikerült a legjobban. Ők ketten egy
kört tekertek az üldözők előtt, akik közül 16-an - to-
vábbi három magyarral, Lehmann Csongorral, Soós
Gergővel, Zékány Nagy Patrikkal - csatlakoztak hoz-
zájuk. Ebben a csoportban haladt a tavalyi nanjingi
ifjúsági olimpia bajnoka, a brit Ben Dijkstra és a kínai
verseny bronzérmese, a dán Emil Deleuran Hansen
is.
A második váltás és öltözés a korosztályos olimpiai
bajnoknak sikerült a legjobban, de pár másodpercre
a skandináv sportoló és a magyar fiúk közül Dévay
és Lehmann Bence is ott lihegett a nyakában. Az első

kör végén Dijkstra távolodni látszott, melyet célig
stabilizálni tudott. Az ezüstért Hansen jelentkezett
be, míg a bronzcsata Dévay és az izraeli Ran Sagiv
között zajlott. A célba érkezésnél az első két helyen
nem változott a sorrend, a harmadik hely sorsa vi-
szont csak az utolsó 100 méteren dőlt el Ran Sagiv
javára. Legjobb magyarnak a negyedikként befutó
Dévay Márk bizonyult, viszont a mieink közül még
további hárman - Lehmann Csongor, Soós Gergő,
Lehmann Bence - zártak a top tízben.
Az érmeket Renato Bertrandi, az Európai Triatlon
Szövetség (ETU) olasz elnöke, a virágokat és a pénz-
díjakat dr. Fülöp György, Tiszaújváros alpolgármes-
tere adta át.
A döntőbe jutott valamennyi magyar versenyzőt
külön is felszólították az eredményhirdető színpadra,
ahol Lehmann Tibor főrendező, a Magyar Triatlon
Szövetség szakmai alelnöke nyújtott át hasznos aján-
dékot a sportolóknak.

1. Olivia Mathias GBR 42:13

2. Bronwen Owen GBR 42:25
3. Putnóczki Dorka HUN 42:41
4. Fuka Sega JPN 42:59
5. Alberte Kjar Pedersen DEN 43:10
6. Sophie Alden GBR 43:18
7. Cecilia D'Aniello ITA 43:19
8. Lina Völker GER 43:20
9. Federica Parodi ITA 43:23
10. Miyu Sakai JPN 43:24
11. Fuchs Dóra HUN 43:27
12. Sárszegi Noémi HUN 43:29
13. Petrov Dorka HUN 43:38
14. Therese Feuersinger AUT 43:41
15. Jakab Ilka HUN 43:44
16. Sophie Pilz GER 44:09
17. Anne Struijk AUT 44:15
18. Tania Molinari ITA 44:21
19. Elianne Huitema NED 44:23
20. Michelle Braun GER 44:35
21. Pavlina Polackova CZE 44:56
22. Daryna Moskalenko ITU 44:57
23. Andreea Teodora Balan ROU 45:38
24. Soós Fanni HUN 45:55
25. Alexandra Santos POR 46:13
26. Francesca Ferlazzo ITA 46:53

Junior nők PPuuttnnóócczzkkii  DDoorrkkaa::  bbrroonnzz  aa  hhaazzaaii  EEuurróóppaa--kkuuppáánn

A szabadidősport események teljesítéséért járó tombolaszelvényeket csütörtökön a
duatlonváltóval gyarapíthatták a jelenlevők. A rajt előtt a Tiszaújvárosi Kábítószer-
ügyi Egyeztető Fórum (KEF) 50 db fehér lufit eresztett fel a levegőbe, a tiszta, ká-
bítószermentes életet szimbolizálandó. Mindezt azért tették a tömegsporteseményen,
hogy mindenkit arra ösztönözzenek, inkább sportoljon, mint drogozzon. Aki egyet-
értett ezzel a törekvéssel, aláírásával megerősíthette azt a  helyszínen kihelyezett em-
lékkönyvben.
Az  1 km futásból, 4 km kerékpározásból és újabb 1 km futásból álló erőpróbára
101 váltó jelentkezett be, ami azt jelentette, a tömegsportos résztvevők száma újabb
300-zal nőtt. A három tagú csapatok jelképes versenyében a Tiszaújvárosi Tűzoltók
gyakorlatilag rajt-cél győzelmet arattak.

TTűűzzoollttóókk  aa  dduuaattlloonnvváállttóó  éélléénn ,,,,FFoottóózzzz  ééss  nnyyeerrjj!!””  --  eerreeddmméénnyytt  hhiirrddeetttteekk
“Készíts egy képet a Dísztó partján található I ♥ TRI felirattal és küldd el a TVK Mali Triatlon Klub Facebook
oldalára!" szólt a felhívás a Nagyhéten.  
A beküldött képeket feltöltötték az I ♥ TRI mappába. A három legtöbb like-ot begyűjtő kép tulajdonosa triat-
lonos ajándékcsomagot nyert. Az augusztus 8-án, szombaton délelőtt lezárt játékban, melyre 85 fotó érkezett, az
addigi like-ok alapján kihirdették a végső sorrendet, mely következő:
1. Molnár Petra (431 like)
2. Bodnár Patrícia (233 like)
3. Gáspár Emese (153 like)
/A 452 like-ot gyűjtő, legelső képet beküldő Márkus Balázs versenyen kívül indult :-)/
A fődíj - egyebek mellett - 2 db vasárnapi VIP jegyet és 2 db after party belépőt is tartalmazott. Ezen felül
TriJewelry karkötőt vihetett haza Bán Enikő, Horváth Jolán, Gál Csilla, Farkas Jenő és Egri Hajnalka. 
Az ajándékokat szombaton este, a Phőnix Hotel aulájában adták át. Akik valamilyen okból nem voltak jelen, a 30-
645-2746-os telefonszámon egyeztethetnek erre vonatkozó időpontot. 

Putnóczki Dorka (jobbról) nagyon készült, hogy hazai környezetben is dobogóra álljon. 

Az i#úsági olimpiai bajnok magabiztosan győzött. 

Az úszás rajtja előtti feszült pillanatok. 

A tiszaújvárosi tűzoltókat nem lehetett megelőzni. 

A nyertes kép...

... és a nyertesek.
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GGyyeerrmmeekk  --  lleeáánnyyookk

GGyyeerrmmeekk  --  fifiúúkk

1. Horváth Karolina Csepel Dolphins 27:14
2. Peszleg Dominika FTC 28:05
3. Kurilla Fanni  Csepel Dolphins 28:18
4. Fricska Anna Jogging Plus Szuperinfó 28:30
5. Hrncsár Lujza Kistarcsai VSRC 28:46
6. Józsa Bernadett Kistarcsai VSRC 28:51
7. Kovács Anna TVK Mali TK 28:57
8. Cseuz Lili  Martfűi ÚTK 29:15
9. Fülöp Fanni Gréta Martfűi ÚTK 29:18
10. Bóna Kinga TVK Mali TK 29:30
11. Shuchmann Eszter UTE-Merida 29:33
12. Putnóczki Réka TVK Mali TK 29:46
13. Leier Kata Rebeka Csepel Dolphins 29:52
14. Sági Fanni Lili Martfűi ÚTK 30:07
15. Gurisatti Jázmin Kőszegi Triatlon Klub 30:52
16. Hóbor Eszter Kőszegi Triatlon Klub 30:53
17. Nagy Ágnes Dabasi SZSE 32:24
18. Kiss Anna Martfűi ÚTK 32:33
19. Kovács Réka Lili Titán TC 32:39

1. Fekete József  ORTRI 26:36
2. Szentpétery Patrik BBSC Triatlon Szakosztály 26:45
3. Sánta Ármin Konrád Tekergők SE 26:54
4. Molnár Péter Vágta Triatlon SE 26:55
5. Dobi Gergő DSC-SI 27:27
6. Bandi Attila ORTRI 27:35
7. Péter Benedek KVD SE 27:38
8. Fodor Sámuel Kistarcsai VSRC 27:43
9. Dobos Zsolt Adrián Csepel Dolphins SC 27:46
10. Miszlai Milán Esztergomi TK 28:03
11. Farkas Zsolt Dabasi SZSE 28:16
12. Schwahofer Balázs Kőszegi Triatlon Klub 28:18
13. Farkas Csaba Dabasi SZSE 28:33
14. Pápai Balázs Martfűi ÚTK 28:40
15. Portik Botond Veresegyházi VSK 29:12
16. Vágási Zoltán TVK Mali TK 29:21
17. Nyul Marcell Kőszgi Triatlon Klub 29:44
18. Kósa Bence Tempo Aqua SE 29:52
19. Vajvoda Bálint Kistarcsai VSRC 30:04

SSeerrddüüllőő  --  lleeáánnyyookk

SSeerrddüüllőő  --  fifiúúkk

1. Rojik Dóra UTE-Merida 45:40
2. Nyers Kamilla  Budaörsi TK 45:47
3. Bukovszki Tünde Darabasi SZSE 45:49
4. Hangya Adrienn  Anonym 45:57
5. Botka Anikó Martfűi ÚTK 46:00
6. Pintér Rebeka BBSC Triatlon Szakosztály 46:06
7. Simon Szimonetta BBSC Triatlon Szakosztály 46:11
8. Fegyveres Vanda  Tekergők SE 46:29
9. Tóth Anna  TVK Mali TK 46:41
10. Ferenczi Nikolett DSC-SI 47:01
11. Hristina Karakoleva Bulgária 47:07
12. Csák Virág * TP Uniqa Team Újbuda 47:46
13. Rúzsa Kata  Titán TC 47:48
14. Honos Csenge FTC 48:29
15. Fuchs Réka  Uniqa Team Újbuda 48:49
16. Karácsonyi Boglárka  Tricepsz SE 48:56
17. Laczkó Rozina Luca Tarjáni Tornádó SE 49:55
18. Hozdik Adrienn TVK Mali TK 50:07
19. Pillisz Réka Kőszegi Triatlon Klub 51:41

1. Dévay Zsombor TVK Mali TK 40:16
2. Kovács Balázs DSC-SI 40:17
3. Kanyik András Dabasi SZSE 41:54
4. Fiala Gergely Esztergomi TK 42:17
5. Balla Bálint Titán TC 42:17
6. Schwarz Botond Hélix SE 42:46
7. Józsa Botond Kistarcsai VSRC 43:02
8. Torák Levente Tarjáni Tornádó SE 43:20
9. Antal András UTE-Merida 43:47
10. Jankov Máté Veresegyházi VSK 44:07
11. Hornyák Döme Martfűi UTK 44:24
12. Kiss Gergő Budaörsi TK 45:34
13. Kozák Dániel  Uniqa 45:57
14. Bende Gyula Kistarcsai VSRC 46:07
15. Németh Csaba Martfűi UTK 46:58
16. Kósa Máté Tempo Aqua SE 50:20

DDéévvaayy  ZZssoommbboorr  nnyyeerrtt  aa  ggáálláánn
A  Nagyhét kilencedik,  TVK Napja a
TREK Magyar Utánpótlás Gálával vette
kezdetét, melyen a gyermek- és serdülő
korcsoportos országos ranglista 16-16 leg-
jobb versenyzője mérhette össze tudását.
A tiszaújvárosi színek képviselői közül
Dévay Zsombor nyerte a serdülő fiúk ver-
sengését.   

A szervezők indulási lehetőséget adtak egy
bolgár és egy szlovák fiatalnak is, így a viadal
nemzetközi volt.
A legfiatalabb leányok küzdelmében a kor-
osztályos országos bajnok Horváth Karolina
nem bízta a véletlenre a dolgot. A 250 méte-
res úszásban az élre állt, a 7,5 km-es kerékpá-
rozásban folyamatosan növelte előnyét, mely-

re a 2,4 km-es futásban rátett még egy lapát-
tal, és 50 mp előnnyel nyerte meg a versenyt. 
A gyermek korcsoportos fiúknál sem borult
a papírforma. A ranglistavezető Fekete József
kicsit gyengébb úszás után erős bringázással
elsőként ért a futópályára, ahol a célig meg-
őrizte ezt a pozíciót.
A serdülő leányoknál Rojik Dóra, Nyers Ka-
milla és Csák Virág gyakorlatilag egyszerre ért
partot az 500 méteres úszás után. Az 5 körös,
összesen 20 km-es kerékpározásban tizenné-
gyen álltak össze, és így kezdték meg az 5 km-
es futást. A ranglista éllovasa, Rojik Dóra a
harmadik, utolsó körben emelte a sebességet
és magabiztosan szerezte meg az első helyet.
A lányokkal azonos távot teljesítő serdülő
fiúk úszó számában a hazai pálya előnyét él-
vező Dévay Zsombor bizonyult a legfris-
sebbnek, aki a depózást követően Balla Bá-
linttal és Kovács Balázzsal ellógott a többiek-
től. A trió fél percnél nagyobb előnyt harcolt
ki a 12,5 km során. A futásra Dévay és Ko-
vács maradt az élen, akik a célegyenesig
együtt haladtak, amikor is a magyar bajnok
Zsombor robbantott és elsőként szakította át
a célszalagot.
A TREK Magyar Utánpótlás Gála díjátadá-
son kategóriánként a legjobb 10 versenyzőt
szólították fel a pódiumra, ahol a támogatók
jóvoltából értékes ajándékokat osztottak ki. A
díjakat Pignitczky Dorottya, a Magyar Olim-
piai Bizottság Sport XXI. Programjának igaz-
gatója és Lehmann Tibor, a Magyar Triatlon
Szövetség szakmai alelnöke, a Nagyhét fő-
rendezője, a TVK-Mali TK elnöke adta át. 

A Jabil 1/3 Maratonon, mely  egyben a
háromfordulós Jabil 3Próba szabadidő-
sport eseménysorozat záró felvonása volt,
a hölgyeknél kenyai, a férfiaknál magyar
siker született. 

A  pénteki  Jabil Nap hagyományosan a fu-
tásé Tiszaújvárosban. A pénzdíjas Jabil 1/3
Maraton 485 tagú mezőnye 17.30-kor “csa-
pott bele a húrokba”, hogy a 14 km-t egyé-
niben, vagy négy  tagú váltóban hagyja maga
mögött. Lehetőség volt 3,5 km-es egyéni tel-
jesítésre is, mely szintén értékes pontokat ho-
zott a Jabil 3Próbára regisztrált sportem-
bereknek. A verseny korelnöke a 82 eszten-
dős Kenyér Imre volt, aki a rekkenő hőség
ellenére gond nélkül, könnyedén teljesítette
a rövidebb távot.
A hosszabb távon hamar eldőlt az elsőség
sorsa. A férfiaknál Csere Gáspár nem sokkal
a rajt után ellépett a vetélytársaktól és remek
ritmusban haladva, közel két perc előnnyel
nyert. 
A hölgyeknél Szederkényi-Takács Andrea
megpróbált lépést tartani afrikai ellenfeleivel,
de a második körtől nem bírt velük. Harma-
dik helye több, mint dicséretes.
A váltóknál a „A könnyebbik vége” alakulat
meggyőző fölénnyel utasította maga mögé a
győzelemre áhítozókat.  

1. Csere Gáspár 45:28
2. Nagy Tamás 47:18
3. Kovács Zsolt 48:51
4. Tugyi Levente 49:11
5. Szederkényi Máté 49:37
6. Csontos Imre 51:26

1. Salina Jebet 53:25
2. Rebecca Jepchirchir Korir 53:27
3. Szederkényi-Takács Andrea 54:31
4. Tinta Tamara 1:03:22
5. Szabolcsi Fruzsina 1:06:52
6. Sávolyi Sára 1:07:48

1. A KÖNNYEBBIK VÉGE 45:26
2. ESTE MÉG A FAL IS… 49:29
3. BAB SE 50:19

Férfiak Nők

Váltó abszolút

KKöözzeell  eezzrreenn  
aa  ffllaasszztteerreenn

A pénteki Jabil Napon a Phőnix Hotel
előtt gyülekeztek azok az amatőr futók,
akik a 2 km-es rövid táv teljesítését céloz-
ták meg. 17 órakor 874 résztvevő rajtolt
el a minifutamban. Voltak köztük olyanok
is, akik bemelegítésnek szánták ezt a fél-
órával később induló Jabil 1/3 Maratonra.

Dévay Zsombor elsősége nem volt kérdés. 

KKeennyyaaii  ééss  mmaaggyyaarr  ssiikkeerr  aa  JJaabbiill  11//33  MMaarraattoonnoonn

A „bemelegítő” futáson is sok százan vettek részt. 

A serdülő lányok versenyében is a ranglistavezető, Rojik Dóra (jobbról) nyert .

A kenyai Salina Jebet könnyedén nyert. 

A rajt után még mosolyogva kezdték a kilométerek gyűjtését. 
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FFoorrttuunnaa  nnaaggyyhheetteess  
kkeeggyyeellttjjeeii

Az idei nagyhét utolsó napjaiban megtartott sorsolá-
sokon Fortuna kegyeltjei ezúttal is sok-sok értékes
ajándékot nyertek. A Jabil 3Próba fődíjainak, egy-egy
4 napos, 3 éjszakás utazásnak az idei Berlin Maratonra
( 2015. szeptember 25-28, repülőjegy, szállás félpanzi-
óval) SZABÓ IMRE (Jabil) és BOLGÁR ZSÓFIA
örülhetett. A Jabil-dolgozók közül KARSHEH ILI-
ÁSZ, FAZEKAS GÁBOR, BÍRÓ ISTVÁN, VARGA
LAJOS és MATÓK GYULA  1-1 CEP kompressziós
zoknit vehetett át. 
A legalább 12 pontot elérők közül SAUCONY sport-
cipőt nyert: BALOGH IMRE, SZABÓNÉ STE-
FÁN ANITA, VÍGH SÁNDOR, MOLNÁR LE-
VENTE, és PELYHE GÁBOR, míg TiMEX pul-
zusmérős órának örülhetett TÓTH KITTI, GU-
LYÁS DÁVID, BÜDI TIBOR, DANÓ ÁDÁM és
MURVAI JÁNOS.
A szabadidősport események teljesítéséért járó tom-
bolaszelvényekből 2014-hez képest mintegy ezerrel
többet, 6470 darabot osztottak ki a rendező TVK-
Mali TK munkatársai. A vasárnap esti sorsolás fődí-
jait, egy, a Mali Bicycle Technology által felajánlott
MALI országúti kerékpárt VERES VIKTÓRIA
(Tiszaújváros), míg a Jabil Circuit Magyarország Kft.
által felajánlott Mali citybike kerékpárt KISS
ÁGOTA (Tiszaújváros) vihette haza. Ezen kívül a tá-
mogatók felajánlásának köszönhetően további 39
ajándék is gazdára talált. 

A nyár közepén Bakuban megrendezett I.
Európa Játékok triatlon versenyeinek tech-
nikai menedzseri munkája után Nagy
Alpár a 17. TVK Triatlon Nagyhéten újra a
tiszaújvárosi rendezői gárdát erősítette.

- Az Európai Triatlon Szövetség (ETU) meg-
bízásából másfél évig Azerbajdzsánba szólított
a munkám - kezdte beszélgetésünket a tiszaúj-
városi sportdiplomata. – Az ETU vezetése ki-
fejezetten örült annak, hogy a triatlon benne
volt azon 20 sportág között, melyek bemutat-
kozási lehetőséget kaptak az első alkalommal
kiírt Európa Játékokon. Az külön boldogság
volt számunkra, hogy - hét másik sportággal
együtt - olimpiai kvalifikációs versenyt rendez-
hettünk, azaz a két bakui győztes megváltotta
repülőjegyét Rióba. A Technikai delegátus dr.
Varga Béla volt, akivel hosszú évek óta kivá-
lóan együtt dolgozunk Tiszaújvárosban és a
határon túl is. Jómagam technikai menedzser-
ként a versenypályákért feleltem, a cseh Lucas
Matys versenyigazgató közvetlen beosztottja-
ként. Az úszás helyszínének kiválasztásával a
Kaszpi-tenger vízminősége miatt akadt némi
gondunk, de végül is a Bilgah Beach-en meg-
találtuk a jó helyet. Érdekesség, hogy a verseny
előtt alig egy héttel több tonna sziklát szedtünk
ki a vízből a sportolók biztonsága érdekében.

A kerékpáros pálya kijelölésénél arra töreked-
tünk, hogy technikás legyen és ne veszélyes. A
futópálya egy gyönyörű kertvárosi részen ha-
ladt át, ott ahol az államelnök lányai is laktak. 
- Az európai ranglista alapján 65-65 női és férfi
induló állhatott rajthoz a versenyen - folytatta
Nagy Alpár. - A verseny előtti napon egy taka-
rító autó némiképp átrendezte a bringás- és fu-
tópályát, melyet este, éjszaka a velem együtt
dolgozó tiszaújvárosi különítménnyel, Földesi
Róberttel, Pólik Szabolccsal, Magyarosi Zol-
tánnal és Tóth Mátéval hoztunk rendbe. Végül
is egyetlen bukás sem volt a versenyen, ami iga-
zolta, hogy jól tettük a dolgunkat. Hivatalból
vendégül láthattuk Marisol Casado asszonyt, a
Nemzetközi Triatlon Szövetség elnökét, Rena-
to Bertrandit, az ETU elnökét és Márkus
Gergelyt, az ITU sportigazgatóját, akik maxi-
málisan elégedettek voltak az ott tapasztaltak-
kal. Elmondásuk szerint kihoztuk a maximu-
mot egy olyan országban, ahol ez volt az első
nemzetközi triatlon verseny. S, hogy mennyire
volt fontos ez az esemény a nemzetközi sport-
életnek, meglátogatott bennünket és a férfiak
díjátadásában közreműködött Albert, monacói
herceg és találkozhattunk Thomas Back-kal, a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökével is. 
- Bakuból hazaérve, ahol szakmailag sok új dol-
got megtapasztalhattam, természetesen azon-
nal becsatlakoztam a 17. TVK Triatlon

Nagyhét szervezői munkájába, ahol a kerékpá-
ros pályával kapcsolatos összes feladatot mi lát-
tuk el csapatommal. A visszajelzések alapján
ezúttal sem vallottunk szégyent. Nagyon büsz-
ke vagyok rá, hogy itthon, ahol minden elkez-
dődött, ahol Dr. Márkus Gábortól és Márkus
Gergelytől megtanulhattam az alapokat, helyt
tudok állni ebben a nagyszerű rendezői gárdá-
ban,  Egy újabb jól sikerült nagyhét után foly-
tatom a munkámat az ITU technikai részle-
gében és nemzetközi versenybíróként is tény-
kedek. Megyek Chicagóba, a világbajnokságra,
majd Szocsiban és Alanyában is számítanak
rám a házigazdák.  Mindenhol igyekszem gya-
rapítani a tudásomat, melyet szeretnék Ti-
szaújvárosban is kamatoztatni.

RReekkoorrddookkkkaall  ééss  ssiikkeerrrreell  kkíísséérrtt  NNaaggyyhhéétt  uuttáánn
Soha nem járt még 53 nemzet, közel 350 sportolója a TVK
Triatlon Nagyhét nemzetközi versenyein, az elit világkupán
és a junior Európa-kupán. Ez a rekord és az idén is komoly
elismerést kivívott sorozat újra jó hírét vitte Tiszaújvárosnak
határon innen és túl.  

- Mindenki óriási munkát végzett, így zárhattuk idén is sikeresen
a kilencnapos menetelést - kezdte összegzését Márkus Balázs, a
Szervező Bizottság társelnöke. - A városi önkormányzat, a közre-
működő intézmények, szervezetek, a támogatóink mind-mind nél-
külözhetetlen részét képezték annak, hogy gond nélkül rendez-
hessük meg a 2015-ös programot. A Városgazda Kft. intenzíven
kivette a részét az előkészületekből és az utómunkálatokból is. Egy
jó példa, a szerdai nagy vihar után 2 óra alatt rendbe hozták, kita-
karították a főteret és környékét. A biztonsági szolgálatot meg-
erősítettük, a rendőrség is nagy létszámban volt jelen minden nap.
A szombati munkanap külön kihívást jelentett, de ekkor is min-
denki rendkívül segítőkésznek bizonyult. Összességében nem le-
hetünk eléggé hálásak az egész városban érzékelhető önzetlen
segítségért. A reggeltől estig tevékenykedő rendezők ezúttal is át-
lagon felülit nyújtottak. Úgy gondolom név szerint is ki kell emelni
a reszortfelelősöket, Filep Anikót, Dzsupin Évát, Sávolyi Sárát,
Szabolcsi Fruzsinát, Bán Csabát, Bodolai Zsoltot, Csoma
Bertalant, Nagy Alpárt, Gályász Józsefet, Földvári Róbertet,
Pocsai Csabát, Pólik Szabolcsot és Kádár Róbertet. A fentieken
kívül külön köszönetet szeretnék mondani Bráz Györgynek,
Tiszaújváros polgármesterének és dr. Fülöp György alpolgár-
mesternek, akik ezúttal is mindenben mellettünk álltak.  

Tartották a színvonalat
- A vasárnapi első utánpótlás versenyen döbbentem rá, hogy Dr.
Márkus Gábor pénteken felavatott szobra - tudatos kiválasztás
után - mennyire jó helyre került, hiszen a vízből kifelé futva éppen
előtte haladnak el a versenyzők - hangsúlyozta Lehmann Tibor
főrendező. - Eddig a szívünkben, lelkünkben, a szobor révén egy
kicsit a valóságban is velünk lesz mindörökre a triatlonsport helyi
meghonosítója, a Nagyhét megálmodója, megvalósítója, a világ-
hírnév megalapozója. A tavalyi fergeteges magyar siker után azt
mondtuk, hogy azt nem lehet megismételni. Persze nagyon druk-
koltunk legjobbjainknak, Kovács Zsófinak, Vanek Margitnak,
Tóth Tamásnak és ifj. Faldum Gábornak, hogy közülük ismét do-
bogóra állhasson valaki. Ez a végtelenül szerény, a fiatalok elé pél-
daképként is állítható Gábornak sikerült, aki bátor taktikát
alkalmazva nagyon megérdemelte az ezüstöt, mellyel megkoro-
názta a világkupát. A 2014-es színvonalat nem csak az elit viada-
lokon, hanem a junior Európa-kupán is tartani tudtuk, sőt a még
csak 16 éves Putnóczki Dorka hazai éremmel örvendeztetett meg
bennünket. Sokat mondó az is, hogy a TREK Magyar Utánpótlás
Gálán egyetlen lemondással sem találkoztunk, minden arra jogo-
sult itt akart lenni és itt is volt ezen a viadalon. 

Jelentősen javítottak a mieink 
- Örvendetes, hogy egyetlen baleset nélkül bonyolítottuk le a meg-
lehetősen sűrű versenyprogramot, pedig az extra hőség extra igény-
bevételt jelentett a versenyzők és a rendezők számára - vélekedett
Márkus Gergely, az ITU sportigazgatója, a tiszaújvárosi viadalok
versenyigazgatója. - Szerintem papírforma-győzelmek születtek.
Polianskiy egy héttel korábban a riói olimpia hivatalos tesztverse-
nyén állt rajthoz, onnan jött el hozzánk. Tudtuk, hogy bombafor-
mában van, amit bizonyított is. Felicity a legjobb világranglistás
hellyel rendelkezett a mezőnyben, így az ő elsősége sem volt meg-
lepetés. Ami a mieinket illeti, mostani kiváló szereplésükkel nagyon
sokat erősítettek kvalifikációs helyzetükön. Tóth Tamás jelenleg
induló helyen szerepel a listán. A tavalyi vk után 2-2 magyar részt-
vevőt lehetett prognosztizálni, mely pár hónap alatt visszaesett egy-
egy főre. A mostani világkupánkon elért helyezéseknek betud-
hatóan ismét 2-2 női és férfi sportolónk számára van elérhető kö-
zelségben az olimpiai indulás. Reménykedjünk benne, hogy ezt si-
kerül érvényesíteni a következő hónapokban!  Mindannyiunk
nevében mondhatom, hogy szorítunk a makacs lábsérüléssel baj-
lódó tavalyi tiszaújvárosi győztesnek, Vanek Ákosnak is, hogy mi-
előbb rendbe jöjjön, és ismét csatázzon a riói kiküldetésért.  

Tanultak is tőlünk 
- Nagyon örülök, hogy sikerült eljönnöm Tiszaújvárosba, ahol rend-
kívül élveztem a versenyek atmoszféráját - tudtuk meg Antonio

Arimany-tól , a Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) ügyvezető
igazgatójától. - Sokat tanultam arról, hogy egy fesztivál miként tudja
felhőtlenül szórakoztatni a közönséget. Az itt tapasztaltakat igyek-
szem majd más ITU-versenyeken is kamatoztatni.
Renato Bertrandi, az Európai Triatlon Szövetség (ETU) olasz el-
nöke, aki ezúttal feleségét is elhozta Tiszaújvárosba, ismételten el-
ragadtatással vélekedett az itt töltött napokról. 
- Többször beszélgettem Renatóval, aki azt szeretné, hogy a jövő
évi tiszaújvárosi ifjúsági Európa-bajnokságon minél több fiatal
rajthoz állhasson, hogy minél többen megtapasztalhassák az itteni
hangulatot - fogalmazott Lehmann Tibor, a Magyar Triatlon Szö-
vetség szakmai alelnöke, a TVK-Mali TK elnök-vezetőedzője. -
Ha rajta múlna, akár 5-6 egyéni selejtező futamot is rendezhet-
nénk, de már így is nagyon feszes a lebonyolítás rendje. A döntők
mellett váltóverseny is szerepel majd a programban, ami újabb le-
hetőséget kínál a sportolók számának emelésére. Az biztos, hogy
2016-ban már az első hétvégén is komoly nemzetközi erőpróbát
rendezhetünk, majd a második hétvégén jöhet a nagy ünneplés, a
jubileumi, 20. ITU Triatlon Világkupán.

BBaakkuu  uuttáánn  úújjrraa  iitttthhoonn  ttüüssttéénnkkeeddeetttt

Nemzetközi elismerések  
Vasárnap, a legjobb 20-20 női és férfi versenyző köszöntése
előtt Antonio Arimany Bráz Györgynek, Tiszaújváros pol-
gármesterének, a Szervező Bizottság társelnökének átnyúj-
tott emlékplakettel köszönte meg a házigazdák idei évben
végzett kiemelkedő munkáját. Renato Bertrandi  Lehmann
Tibor főrendezőnek és Márkus Balázsnak, a Szervező Bi-
zottság társelnökének nyújtott át elismerő plakettet.   

Renato Bertrandi (balról), Lehmann Tibor és Márkus Balázs a pó-
diumon.

Antonio Arimany (balról) Bráz Györgynek mondott köszönetet.

Nagy Alpár a bakui versenyközpontban. 
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