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Megnyitották a Triatlon Nagyhetet

Sportolás, szurkolás, szórakozás

A 18. MOL Petrolkémia Tri-
atlon Nagyhét megnyitóját 
szombaton este az ETU Ifjú-
sági Triatlon Európa-baj-
nokság előfutamait követő-
en, a Városháztéren tartották 
meg, a Derkovits Fúvósze-
nekar és Majorette-csoport 
közreműködésével.  

Az egybegyűlteket elsőként Lehmann 
Tibor főrendező, a Tiszaújvárosi Triat-
lon Klub elnöke, a Magyar Triatlon Szö-
vetség szakmai alelnöke üdvözölte, aki 
egyebek között elmondta, hogy az elmúlt 
18 évben a világkupa köré egy egyre te-
rebélyesebb rendezvénysorozatot sikerült 
létrehoznia a 2013-ig dr. Márkus Gábor 
nevével fémjelzett szervezőknek. 
 - A huszadik világkupánk világrekordnak 
számít, sehol máshol nem rendeztek meg-
szakítás nélkül ennyi futamot - hangsú-
lyozta Lehmann Tibor. - Az is figyelem-
re méltó, hogy a jubileum kapcsán ellá-
togatott hozzánk Marisol Casado, a Nem-
zetközi Triatlon Szövetség (ITU) elnö-
ke, Renato Bertrandi, az Európai Triatlon 
Szövetség (ETU) elnöke és  mi rendez-
hetjük az ifjúsági Európa-bajnokságot. A 
héten vendégül láthatjuk Tiszaújvárosban 
a „Budapest 2024” olimpiai pályázat több 
vezető képviselőjét is. A fentiek bizonyít-
ják, hogy városunk központi helyet foglal 
el a magyar sportdiplomáciában.   
Renato Bertrandi egy történetbe ágyazta 
mondandóját.

 - Van egy baráti társaságunk, melynek 
tagjaival ezen a héten lett volna a hagyo-
mányos közös vacsoránk - mondta. - Mi-
vel ideutaztam, le kellett mondanom ezt a 
programot. Barátaim nem értették a dol-
got, azt kérdezgették, vajon miért Tisza-
újvárost választom helyettük? Azért, mert 
itt sok a műemlék, szépek a katedrálisok, 
vagy szépek a nők? Azt válaszoltam ne-
kik: egyik sem! Azért jövök ide, mert az 
év számomra legfontosabb triatlonver-
senyét rendezik Tiszaújvárosban, ahol 
ott kell lennem! Sportvezetőként örülök, 
hogy idén az ETU Ifjúsági Triatlon Eu-
rópa-bajnoki Fesztivállal bővült a prog-
ram, mert a versenyzés mellett lehetősé-
get kínálhatunk egymás megismerésére, 
így nyitottabbá válhatnak ezek az esemé-
nyek.  
Márkus Balázs, a szervezőbizottság társ-
elnöke kiemelte, hogy ebben az évben 43 
országból érkeztek sportolók és kísérők.
 - A rendezői csapat látványos és kevés-
bé látványos feladatokat ellátó, nagyon 
komoly erőfeszítéssel, áldozatos munká-
val ténykedő tagjai rendkívül sokat tet-
tek azért, hogy minden vendég ezúttal is 
jól érezze magát nálunk - mondta. - Ne-
kik is óriási szerepük van abban, hogy hu-
szadik alkalommal is világkupát rendez-
hetünk. Egy apró gesztust szerettünk vol-
na gyakorolni feléjük azzal, hogy édes-
apám Dísztó melletti szobránál felállítot-
tunk egy táblát, ahol mindenki megtalál-
hatja a nevét. A közreműködőkön kívül 

szintén hatalmas köszönet jár a városban 
tapasztalt önzetlen összefogásért, a sok-
sok segítségért.
- Az ITU elnökének látogatása egya-
ránt szól a szervezőknek, az esemény-
nek, és egy picit szól Tiszaújvárosnak, az 
itt élő embereknek, annak a hangulatnak, 
amit  ők teremtenek - mondta a megnyi-
tón dr. Fülöp György alpolgármester. - Ez 
egy erős üzenet Tiszaújvárosnak, nagyon 
büszkék lehetünk rá, mindenki magáé-
nak érezheti ezt az elismerést, ezt a sikert. 
A szenzációs szervezői csapat munkájá-
ról én is csak elismeréssel szólhatok. Azt 
gondolom, hogy a sportág meghonosító-
jának, a világkupa, a nagyhét megálmo-
dójának, megvalósítójának, Dr. Márkus 
Gábornak az érdemei elévülhetetlenek. 
Éppen ezért csütörtökön, az Önkormány-
zati Napon a legendás sportvezető és cso-
dálatos ember szobránál tisztelgünk, em-
lékezve a Tiszaújvárosért emberfeletti tel-
jesítményt nyújtó barátunkra. Többször 
megkérdezték tőlünk a napokban, hogy 
meddig tart a Triatlon Nagyhét Tiszaúj-
városban? Bráz György polgármester úr-
ral együtt azt válaszoltuk, ha rajtunk mú-
lik, akkor az idők végezetéig.  Mégis csak 
ez az az eseménysorozat, ami világhírne-
vet hozott Tiszaújvárosnak. Városmarke-
ting szempontjából is óriási érték, de leg-
alább ilyen fontos, hogy együtt lehetünk, 
sportolhatunk, szórakozhatunk és szur-
kolhatunk.

Lift a gyermekrészlegben

Partnerség 

Akadálymentesen

Hóvárra túráztak

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet gyermek-
gyógyászati részlegén beépített liftet adtak át a la-
kosság számára.

Tiszaújváros vezetése nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a város-
ban élő emberek életét minél komfortosabbá tegye. Bráz György 
polgármester az átadóünnepségen elmondta, hogy már több in-
tézményben szereltek be személyfelvonót az utóbbi években. 
Tervezik a Derkovits Kulturális Központban és a Kazinczy Ház-
ban is egy-egy szerkezet beszerelését. A szakrendelőben lévő 
liftet már felújították, ez kifejezetten személyszállításra hiva-
tott. A gyermekrészlegen lévő felvonó beteghordó-ágy szállítá-
sára is alkalmas, ami a betegeknek és a mentősöknek is köny-
nyebbséget jelent.
- Törekedni kell az akadálymentes közlekedés megvalósításá-
ra, nagyon fontos, hogy a kerekesszékkel közlekedők és a ba-
bakocsival érkező kismamák számára is megközelíthető és bent 
is „használható” legyen a rendelőintézet - mondta lapunknak 
Nagyné Kántor Judit főigazgató. 
A felvonó építési munkálatai az év elején kezdődtek, átadása 
április közepén volt. A közel 13 millió forintba kerülő szerke-
zetet - minden engedély megszerzése után - most már a lakos-
ság is használhatja.

Háromfős önkormányzati delegáció vett részt testvérvárosunk, 
Beregszász „Beregszász és barátai a Hóvárra túráznak” elneve-
zésű  programján július 1-3. között. A 2061 méter magas Hover-
la - magyar nevén Hóvár - Ukrajna legmagasabb hegycsúcsa. 
A túrázók útba ejtették a Rahói járást is, ahol az Európa közepe 
emlékoszlop áll. Képünkön Bráz György polgármester és Kiss 
Zoltán képviselő az emlékműnél. 
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Az ünnepélyes pillanat.



Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Tördelőszerkesztő: Fodor Petronella l Szerkesztőség: 
3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Önkormány-
zata l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Russmedia Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Sza-
bolcs jegyző l Nyomdai munkák: Russmedia Kft. Debrecen l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133

Egyházi hírek
Római katolikus
Júliusban hétköznap nem lesznek misék, szombaton 18 órakor, 
vasárnap 11 órakor lesz a szentmise templomunkban. A plébá-
niairoda nyitva tartása júliusban SZÜNETEL. 
Görögkatolikus
Pénteken 8:00 Szent Liturgia, utána betegek meglátogatása. 
Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia. Szerdán 8:00 
Szent Liturgia.
Református
Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 
09:00 órától lesz istentisztelet. 

 Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

 KeréKgyártó János
 temetésén megjelentek és osztoztak 

fájdalmunkban.
A gyászoló család

„Semmi sem csökkentheti a fájdalmat, amikor elveszítünk valakit. 
Életünk végéig velünk marad, bármilyen hosszú legyen is. Csak 
abban reménykedhetünk, hogy a seb idővel gyógyulni kezd, de 
nem számít, milyen erősek vagyunk, milyen keményen küzdünk, a 
heg örökké velünk marad.” 

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

rácz róbert tamás
(a Borsod Volán dolgozója)

életének 54. évében, július 4-én tragikus hirtelenséggel el-
hunyt.  Temetése július 11-én, hétfőn 15 órakor lesz Tisza-

újvárosban, a római katolikus templom altemplomában. 
Előtte 14.30-tól szentmise lesz az elhunyt tiszteletére. 

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy

Timár Jenőné Anci néni 
életének 92. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúzta-

tása július 11-én, hétfőn 11 órakor lesz Sajószögeden, 
a Városi Temetőben. 

A gyászoló család

Megköszönjük mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk
széles zsigmond

zsiga
(nyugalmazott rendőr-főtörzsőrmester)

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

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot július 10-ig (vasárnapig) a Ti-
sza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd jú-
lius 11-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 
9-11., tel.: 49/340-052) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.  
Gyógyszertárak nyitvatartása:
                                    Hétköznap            Szombat     Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-19

 Stabil 
oldalfekvés

Ha a beteg eszméletlen, de jól lélegzik és nincs jele durva sérülés-
nek, a fulladás megelőzése érdekében helyezze stabil oldalfekvésbe 
és hívja a mentőket.

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a  Tisztelt Lakosságot, 
hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van köz-
érdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon 
üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített beje-
lentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szüksé-

ges intézkedéseket. 

Irány Kárpátalja!
A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub a Rá-
kóczi Szövetség támogatásával autóbuszos kirándu-
lást szervez Kárpátaljára augusztus 2-4-ig. /3nap, 2 
éjszaka/ 
Várjuk klubtársaink, nyugdíjasok, és minden érdek-
lődő jelentkezését július 10-ig keddi és csütörtöki na-
pokon a Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület irodájá-
ban /Kazinczy út 3./ 9-10 óra között. 
Az utazáshoz útlevél szükséges! 
Útvonal: Beregszász, Munkács, Vereckei-szoros, 
Ungvár. 

Békés tüntetés 
iskoláinkért 

Találkozzunk 2016. július 7-én, csütörtökön 15-óra-
kor Tiszaújvárosban a Kazinczy Ház belső udvarán! 
Várunk mindenkit!

A szervezők

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. szervezésében a 2016. július 6-9. kö-
zötti időszakban légi kémiai szúnyogirtás lesz Tiszaújváros bel-
területén.

                       Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Légi szúnyogirtás

Frontális ütközés

Halálos baleset
a palkonyai úton 
Az elsődleges adatok szerint július 4-én 14 óra 30 
perc körül Tiszapalkonya külterületén, a 3313-as 
számú úton egy Skoda Fabia típusú személygép-
jármű frontálisan összeütközött egy szlovák fel-
ségjelzésű kamionnal. A baleset következtében a 
személygépkocsit vezető férfi olyan súlyos sérü-
léseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesz-
tette. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a 
rendőrök a forgalmat mindkét irányból a 3310-es 
számú útra terelték. 
A halálos kimenetelű baleset körülményeit a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Közlekedésrendészeti Osztálya szakértők be-
vonásával vizsgálja. 

Szabadság
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik júliu-

si sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.
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Semmelweis nap

Gyógyítók ünnepe

Július elseje a magyar egészségügy legnagyobb ün-
nepe. Ezen a napon született Semmelweis Ignác, az 
anyák megmentője. Ilyenkor országszerte elisme-
réseket adnak át, s e napon köszönik meg az ága-
zatban dolgozók munkáját, kitartását, munkabí-
rását, elhivatottságát.

Így volt ez Tiszaújvárosban is.
A Semmelweis-napi ünnepséget Nagyné Kántor Judit, a Tisza-
újváros Városi Rendelőintézet főigazgatója nyitotta meg. Az ün-
nep alkalmából köszöntötte az ágazat dolgozóit, s tolmácsolta 
jókívánságait kollégáinak, méltatva mindennapi munkájukat, 
kitartásukat. Városunk polgármestere és alpolgármestere sem 
szűkölködött a dicsérő szavakban. 
- Március 15-én ágazati kitüntetéseket adunk át és augusztus 
20-án is elismerjük a városban élő és a városért tevékenykedő-
ket, köztük az egészségügyben dolgozókat is - mondta dr. Fü-
löp György alpolgármester. - Nem véletlenül, hiszen egy köz-
véleménykutatás szerint az itt élőknek az a legfontosabb, hogy 
az egészségügyi szolgáltatások jól működjenek. Én azt gondo-
lom, hogy nem csupán jól, hanem kiválóan működik, s adód-
janak bármilyen nehézségek is, a városvezetés és a rendelőin-
tézet vezetése ezeken közösen igyekszik úrrá lenni. A képvise-
lő-testületben valamennyien elkötelezettek vagyunk a tekintet-
ben, hogy támogatnunk kell ezt az intézményt.
Bráz György polgármester, mint mondta, 1983-tól látja a tisza-
újvárosi egészségügyet, s ez idő alatt sok mindent megélt, töb-
bek között az üzemegészségügy fénykorát, a rendelőintézet vál-
tozásait, a felújítást.
 - Sok minden történt, de a közös munka eredményeként csak 
előreléptünk - kezdte beszédét. - Azért az emberfeletti munkáért 
mondok köszönetet, amit Önök a nap 24 órájában végeznek. El-
ismerésünkként jutalmat biztosít az önkormányzat az intézmény 
dolgozóinak. Újdonság, hogy idén már sikerült olyan jogi meg-
oldást találnunk, hogy az alapellátásban dolgozó szakszemély-
zet is kapjon jutalmat. Azok is, akik az alapellátásban segítik az 
orvosok munkáját. A városi keretből nyújtott jutalom a testület 
döntése alapján azonos mértékű a közalkalmazottakéval.
Az ünnepségen főorvosi címet adományoztak három olyan sze-
mélynek, akik legalább 20 éven keresztül dolgoztak Tiszaújvá-
ros egészségéért. Dr. Szilárd Szilviának az egészségügyben el-
töltött 52 év munkájáért, Dr. Heldner Szilviának, aki immár 
21 éve gyógyítja a betegeket és Dr. Valerij Polozunnak, aki az 
alapellátásban eltöltött több mint 30 év munkájáért kapta meg a 
főorvosi címet.
Sass Szabolcsné, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 
tiszaújvárosi elnöke a rendelőintézet egyik munkatársának, Sza-
bó Ferencnének köszönte meg munkáját, aki nem csak az intéz-
ményben, hanem az otthonápolás és a hospice ellátás keretében 
is fáradhatatlanul és lelkiismeretesen dolgozik évek óta.
A köszöntők és a kitüntetések átadása után műsorral kedveske-
dett az ágazat dolgozóinak az Eötvös Diákszínpad, majd vacso-
rával vendégelték meg az ünnepelteket.

berta

Béres bejelentés

Köztisztviselők napja

A felújított, átalakított Brigádházban tartotta a köztisztviselők 
napja alkalmából rendezett ünnepségét a Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatal. 
A dolgozókat dr. Juhos Szabolcs jegyző és Bráz György polgár-
mester köszöntötte. Utóbbi a méltató szavak mellett bejelentet-
te: a vezetés elszánt abban - ha lesz kormányzati döntés, ha nem 
- hogy a helyi, önkormányzati köztisztviselők is megkapják azt 
a béremelést - ha más formában is -, mint az állam által foglal-
koztatott köztisztviselők. 

Ülésezett az önkormányzat

Módosított költségvetés, fejlesztések
Június 30-án rendezett ülé-
sén a főösszeg több mint 2 
milliárd forintos megemelé-
sével Tiszaújváros képvise-
lő-testülete módosította az 
önkormányzat 2016. évi költ-
ségvetését. A pénzügyi terv-
hez kapcsolódóan egy több 
pontból álló határozatcso-
magot is elfogadtak a képvi-
selők, újabb támogatásokat 
nyújtva ezzel.

Napirend előtt Bráz György polgármes-
ter bejelentette, hogy a korábbi döntés-
nek megfelelően az önkormányzat meg-
kérdezte a Tiszaújvárosi Napközi Ottho-
nos Óvoda illetékes közösségeit, hogy 
mi a véleményük Micskiné Bodó Erzsé-
bet óvodavezetői munkájáról. Az adott 
közösségek elsöprő többséggel támogat-
ták a vezető újabb 5 évre szóló kinevezé-
sét, így - élve a törvény adta lehetőséggel 
- Micskiné Bodó Erzsébetet pályázat ki-
írása nélkül bízták meg az intézmény ve-
zetésével.
Zárt üléssel kezdte munkáját a testület. 
Az azt követő tájékoztatón Bráz György 
közölte, augusztus 20-a alkalmából 4 Pro 
Urbe Életműdíj, 16 Szent István Emlé-
kérem és 8 Lorántffy Zsuzsanna Emlék-
plakett kitüntetést adnak át. További két 
személy pedig Tiszaújváros Szolgálatáért 

Díj kitüntetésben részesül, ők a soros tes-
tületi ülésen vehetik át az elismerést. In-
gatlanokkal kapcsolatos döntéseket is ho-
zott a testület, ezek a város jövője szem-
pontjából fontos építési telkek kialakítá-
sával, illetve a Sportcentrum és a fürdő 
fejlesztésével függenek össze - mondta a 
polgármester. 

A nyilvános ülés első mozzanataként a 
testület módosította a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központ (TIK) szerve-
zeti és működési szabályzatát. Erre töb-
bek között azért volt szükség, mert július 
1-jétől a TIK látja el 5 helyszínen a porta-
szolgálatot, ezért 160-ról 169-re emelke-
dett az intézmény álláshelyeinek száma.
A képviselők arról is határoztak, hogy az 
önkormányzat 2018. január 1-től a Bar-
tók Béla út 5. szám alatt a Tiszaújváro-
si Humánszolgáltató Központ keretei kö-
zött 6 férőhelyes demens részleggel egy 
20 férőhelyes idősek otthonát működ-
tet. A család- és gyermekjóléti szolgálta-
tás zavartalan biztosítása érdekében pedig 
úgy határozott a testület, hogy 3 helyisé-
get biztosít 2016. december 1-től a Kazin-
czy Közösségi Ház első emeletén. Ezzel 
összefüggésben a polgárőrség és a Ru-
szin Nemzetiségi Önkormányzat székhe-
lye novembertől a Tisza út 2/E szám alat-
ti épület földszintjén lesz. 
Bővül városunkban a sportorvosi tevé-
kenység is. A most elfogadott határozat 
értelmében 2016. szeptember 1-től 2017. 
december 31-ig Dr. Kébel Zsolt sportor-
vos, mint személyes közreműködő a ti-
szaújvárosi szabadidő-sportolók számá-
ra - heti 2 órában a rendelőintézetben, he-
ti 2 órában az egyesületeknél - havi 120 
ezer forint díjazás ellenében sportorvo-
si szaktanácsadást végez. Feladata lesz 
az egészséges életmód, a táplálkozás és 
a megfelelő testsúly kialakítása, a szerve-
zet fizikai aktivitásának növelése érdeké-
ben végzett felvilágosító, tájékoztató te-
vékenység is. 
Változik az otthoni szakápolási tevékeny-
ség finanszírozása is. Az Országos Egész-

ségbiztosítási Pénztár (OEP) által finan-
szírozott havi vizitszám 275-ről 128-ra 
csökken. Ez Tiszaújváros és további 9 te-
lepülés ellátási lehetőségét tartalmazza. 
Az ellátási színvonal megőrzése érdeké-
ben a képviselő-testület úgy határozott, 
hogy 2016. december 31-ig a tiszaújváro-
si lakóhellyel rendelkező betegek számá-
ra 83 vizitet nem az OEP által finanszíro-
zott ellátásként biztosít, s ehhez 1,9 mil-
lió forint fedezetet nyújt.
A képviselő-testület - a főösszeget több 
mint 2 milliárd forinttal megemelve - mó-
dosította 2016. évi költségvetését. A nö-
vekmény döntően az értékpapírok bevé-
teleiből (900 millió forint), a maradvány 
beépítéséből (626,5 millió forint) és a fi-
nanszírozási bevételekből (600 millió fo-
rint) származik. A 900, illetve a 600 milli-
ós tétel ugyanakkor kiadási oldalon is je-
lentkezik. A módosítás mellett egy több 
pontból álló határozatcsomagot is elfoga-
dott a testület.
A közvetlen kiadással járó tételek közül 
a legnagyobb a Polgármesteri Hivatal au-
lájának és III. emeletének rendbetételé-
re szánt 10 millió forint, a közterületi ke-
rékpártárolók, kerítések kiépítésére, jár-
daszakaszok felújítására 7,5 millió forin-
tot, míg az Örösi úti sportpálya melletti 
„szabadidős terület” rendbetételére 5 mil-
lió forintot szavaztak meg a képviselők.

Ferenczi László

Támogatás és tüntetés
Ahogy arra számítani lehetett, a Széchenyi iskola ügye is terítékre került a testüle-
ti ülésen. 
A költségvetés módosításakor dr. Fülöp György javaslatára a testület úgy határozott, 
hogy a polgármester augusztus végéig ne írja alá azt a megállapodást, amely arról a 
20 millió forintos önkormányzati támogatásról szól, amit a Klebersberg Intézmény-
fenntartó Központ használhat fel Tiszaújvárosban fenntartói feladatokra. Időközben 
ugyanis változott a jogszabályi környezet, s egyelőre nincs garancia arra, hogy itt 
használják fel a pénzt, augusztus végéig azonban meg lehet találni a jogilag is kor-
rekt megoldást a támogatás átadására. 
(Tavaly a 20 millió forintot a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ kapta, és 
mint a működtetést végző szervezet vásárolt eszközöket, s adta át azokat használat-
ra az iskoláknak. 2017 januárjától azonban a működtetői jogot is elvonják az önkor-
mányzatoktól.)
E kérdéskörtől „egyenes út” vezetett a Széchenyi iskola kiválásának taglalásához. 
Azaz volt egy kis kitérő, Bráz György polgármester cáfolta Bozsikné Vig Marian-
na tankerületi igazgató nyilvánosan elhangzott állítását, miszerint az önkormányzat 
miatt nem kapták még meg a pedagógusok a testület által megszavazott jutalmat. 
Ami a Széchenyi iskola ügyét illeti, több képviselő is a demokrácia megcsúfolásá-
nak nevezte, hogy a közösségi véleményekkel, lényegében a helyi társadalom aka-
ratával ellenkező döntés született. 
Dr. Fülöp György alpolgármester bejelentette, július 7-én 15 órától békés tünte-
tést tartanak a Kazinczy Közösségi Ház udvarán, így tiltakozva a megengedhetet-
len, elfogadhatatlan döntés ellen. „Nem balhézni, botrányt okozni akarunk, hanem 
azt akarjuk demonstrálni, hogy elegünk van az ilyen módszerből” - mondta az al-
polgármester. 
„Emeljük fel a szavunkat, mutassuk meg, hogy sokan nem értünk egyet az ilyen 
módszerrel, a helyi társadalommal szembe menő döntésekkel. Jöjjön el mindenki, 
aki nem fél, aki elég bátor, hogy ott legyen” - tette hozzá Bráz György.

Balla-balhé

Nevén nem nevezték ugyan, de a szö-
vegkörnyezetből - például, hogy a két 
hiányzó képviselő egyikéről van szó, 
aki nem Hok Csaba - könnyen kitalál-
ható, hogy Balla Gergő ellen tett pa-
naszt az alpolgármesteri fogadóórán 
a Szőke Tisza szórakozóhely tulajdo-
nosa. A Jobbik önkormányzati képvi-
selője a panaszos elmondása szerint a 
Magyarország - Portugália labdarúgó 
mérkőzés után fiatalok társaságában 
kereste fel a szórakozóhelyet, s botrá-
nyosan viselkedett, inzultálta a vendé-
geket, amiért finoman szólva, ki kellett 
„tessékelni.”
A témát Kiss Zoltán képviselő vetet-
te fel, mondván, többektől is hallott a 
történetről, de név nélkül. Márpedig az 
ilyen név nélküli történetek arra jók, 
hogy a testületből mindenki besáro-
zódjon egy kicsit, éppen ezért a testü-
let, a nyilvánosság előtt kell tisztázni 
az ügyet - indokolta napirend előtti fel-
szólalását a képviselő.
Balla Gergő az ülés későbbi szakaszá-
ban sem volt jelen, így nem állt mód-
jában magyarázatot adni képviselőhöz 
méltatlan magatartására.
Bráz György polgármester közölte, le-
velet ír a képviselőnek, s ebben kérde-
zi meg a történtekről.

3. oldal2016. július 7. Aktuális

Szilárd Szilvia és Valerij Polozun főorvosi címet kapott. 

A testület mintegy kétmilliárd forinttal emelte meg a költségvetés főösszegét.

Micskiné Bodó Erzsébet újabb öt évre 
kapott óvodavezetői megbízást. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
PaP Zsolt

a 6. sz. választókerület képviselője
2016. július 13-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.
              Polgármesteri Hivatal

Árverési hirdetmény
Önkormányzati lakás 

értékesítése
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesí-
tésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi la-
kást:

Megneve-
zés/Cím

Alapterü-
let / szoba-

szám

Hely-
rajzi 
szám

Alapvé-
telár

Kaució 
összege

Lakás, Ti-
szaújváros, 
Bolyai köz 

11. 4/3.

63 nm/ 
2+1/2

659/8/
A/30

8.200.000 
Ft

400.000 
Ft

Az ingatlant árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételárról 
induló szabad licitálással.
A lakás műszaki állapota:
Panel, összközműves (távfűtéssel), állaga korának (kb.: 30 év) 
megfelelő, panelprogramos (kifizetve), részleges felújítást igé-
nyel.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása, 
- határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,
- legalább egy alkalommal az ingatlan megtekintése,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó törvé-
nyes meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű kaució befizetése és a befizetés igazolása.
Jelentkezési lapok beszerezhetőek: Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, 
ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Megtekintés: telefonos időpontegyeztetés alapján: tel.: 06-49-
548-043.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje: 
2016. július 11-én 12,00 óráig Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, 
ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda)
Árverés ideje, helye:
2016. július 12-én 09.00 óra a Polgármesteri Hivatalban (talál-
kozás: 206. számú iroda).

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő 

reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 

történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli esemé-
nyek bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. 

A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérke-
ző hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 

üzenetrögzítő rögzíti. 

A Tiszaújvárosi Járási Hivatal
Kormányablak Osztálya 

tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy 
2016. július 12-én (kedden)

 technikai okok miatt
ZÁRVA tart.

Szelektív 
begyűjtés

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a szelek-
tíven gyűjtött hulladékok (papír, műanyag) házhoz menő be-

gyűjtését a közszolgáltató a következő héten, 
2016. július 13-án (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató szakmai vizsgával rendelkezők
 érettségi vizsgára történő felkészítéséről

A Szerencsi SzC Brassai Sámuel Szakkép-
ző Iskolája (Tiszaújváros, Rózsa út 10.) a 
2016/2017-es tanévben szakmai vizsgával 
rendelkezők érettségi vizsgára való felké-
szítését indítja nappali tagozaton.
A képzés 2 éves. A jelentkezés feltétele 
szakmai vizsga megléte.
A tanuló attól az évtől kezdődően, amely-
ben huszonötödik életévét betölti, kizáró-
lag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet. 
Nappali tagozatra a 16. életévüket betöl-
töttek jelentkezhetnek. A nappali oktatás 
munkarendje szerint azok részére szer-
vezhető meg az oktatás, akik nem kizá-
rólag felnőttoktatásban vehetnek részt. A 
képzés a jelentkezők létszámától függő-
en indul.
A szakiskolai végzettséggel rendelkező ta-
nuló - közismereti tanulmányainak és tel-
jesített szakmai követelménymoduljainak 
beszámításával - folytathatja tanulmánya-
it olyan kétéves középiskolai képzésben, 

amely legalább négy kötelező közismereti 
érettségi vizsgatárgyból készít fel érettsé-
gire. A képzés követelményeinek teljesíté-
se egyenértékű a középiskola befejező év-
folyamának elvégzésével.
A szakiskolai végzettséggel rendelke-
ző tanuló kétéves, érettségire történő kö-
zépiskolai felkészítését a szakközépisko-
la tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamán 
kell megszervezni azzal, hogy a szakkö-
zépiskola a tanulót a kötelező közismere-
ti érettségi vizsgatárgyakra a közismereti 
kerettantervben a szakközépiskola kilen-
cedik-tizenkettedik évfolyamára előírtak 
szerint készíti fel.
Az érettségi vizsgán a tanuló a követke-
ző vizsgatárgyakból ad számot tudásáról:
a) magyar nyelv és irodalom,
b) történelem,
c) matematika,
d) idegen nyelv 
 Amennyiben a tanuló a négy kötele-

ző közismereti érettségi vizsgatárgyból 
érettségi vizsgát tesz, a szakiskolában 
szerzett államilag elismert szakképesítést 
a tanuló kérésére középszintű szakmai 
érettségi vizsgának kell elismerni.
A tanuló szakmai vizsgával rendelke-
zők érettségi vizsgára történő felkészítés-
be bekapcsolódhat a szakiskola befejező 
évfolyamának elvégzésével, azzal, hogy 
legkésőbb a tizenegyedik évfolyam el-
ső félévének utolsó tanítási napjáig meg-
szerzi a szakmai végzettséget. Megszűnik 
a tanuló tanulói jogviszonya, ha a meg-
adott határidőig a szakmai végzettséget 
nem szerzi meg.
A pótjelentkezés határideje: 2016. au-
gusztus 31.
Jelentkezési lapok beszerezhetők az isko-
la portáján, vagy letölthetőek a követke-
ző honlapról:
www.brassai-tiszaujvaros.hu 

Jakab Dénes mb. igazgató

Rendkívüli felvételi eljárás
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 43. 
§ (1), (2) és (3) bekezdései alapján a Sze-
rencsi SzC Brassai Sámuel Szakképző Is-
kolája (OM: 203055) az alábbi tanulmá-
nyi területekre ír ki rendkívüli felvételi 
eljárást a 2016/2017 tanévre.
A rendkívüli felvételi eljárásban csak 
azok a tanulók vehetnek részt, akiket az 
általános iskolai felvételi eljárás során 
egyetlen, a tanuló által megjelölt közép-
fokú intézménybe sem vettek fel.
A rendkívüli felvételi eljárás időpontja: 
2016. május 2. és augusztus 29. között.

A beérkezett felvételi kérelmeket az isko-
la igazgatója 2016. augusztus 31-ig bírál-
ja el.
A rendkívüli felvételi eljárásra egy új je-
lentkezési lap kitöltésével lehet jelentkez-
ni, a kitöltött jelentkezési lapot a szülő 
juttatja el iskolánkba. A jelentkezési lap 
beszerezhető iskolánk portáján, vagy le-
tölthető a honlapunkról: 
www.brassai-tiszaujvaros.hu
Amennyiben a rendes felvételi eljárás so-
rán nem felvételizett iskolánkban, kérjük 
csatolni az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi 

bizonyítvány hitelesített fénymásolatát.
Az iskola neve, címe: Szerencsi SzC 
Brassai Sámuel Szakképző Iskolája Ti-
szaújváros 3580 Rózsa út 10.
Az igazgató neve: Jakab Dénes
Az intézmény/iskola fenntartójának ne-
ve, címe: Nemzetgazdasági Minisztérium 
1051 Budapest József nádor tér 2-4.
OM azonosító: 203055
Az iskola telefon-és fax száma: 49/542-
180, fax: 49/341-907
E-mail címe: brassai@brassai-tiszaujvaros.
hu. Honlap: www. brassai-tiszaujvaros.hu

Tago-
zatkód

Szakgimnázium - Szakterület, szakmacsoport

019 4 évfolyamos; szakgimnáziumi közismereti és szakképzési kerettanterv; idegen nyelv az angol vagy a német; az egész-
ségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; elméleti és gyakorlati gépészet szakmacsoportos 
oktatás; gépészet szakgimnáziumi ágazati oktatás; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a gépgyártástechno-
lógiai technikus szakképesítés megszerzése. OKJ-szám: 54 521 03

020 4 évfolyamos; szakgimnáziumi közismereti és szakképzési kerettanterv; idegen nyelv az angol; az egészségügyi alkal-
massági követelményeknek való megfelelés szükséges; elméleti és gyakorlati elektrotechnika-elektronika szakmacso-
portos oktatás; villamosipar és elektronika szakgimnáziumi ágazati oktatás; a szakképzési évfolyamok után tervezett ki-
menet az elektronikai technikus szakképesítés megszerzése. OKJ-szám: 54 523 02

021 4 évfolyamos; szakgimnáziumi közismereti és szakképzési kerettanterv; idegen nyelv az angol; az egészségügyi alkal-
massági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; elméleti és gyakorlati ügyvitel szakmacso-
portos oktatás; ügyvitel szakgimnáziumi ágazati oktatás; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet az irodai tit-
kár szakképesítés megszerzése. OKJ-szám: 54 346 03

022 4 évfolyamos; szakgimnáziumi közismereti és szakképzési kerettanterv; idegen nyelv az angol; az egészségügyi alkal-
massági követelményeknek való megfelelés szükséges; elméleti és gyakorlati informatika szakmacsoportos oktatás; in-
formatika szakgimnáziumi ágazati oktatás; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a műszaki informatikus 
szakképesítés megszerzése. OKJ-szám: 54 481 05

Tagozatkód Szakközépiskola - Szakterület, szakmacsoport, szakképesítés
036 3 évfolyamos szakközépiskolai képzés; szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv; idegen nyelv a né-

met; szükséges az egészségügyi alkalmassági feltételeknek való megfelelés; elméleti és gyakorlati szakmacsoportos 
oktatás; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet az ipari 
gépész szakképesítés megszerzése; OKJ-szám: 34 521 04

037 3 évfolyamos szakközépiskolai képzés; szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv; idegen nyelv a né-
met; szükséges az egészségügyi alkalmassági feltételeknek való megfelelés; elméleti és gyakorlati szakmacsoportos 
oktatás; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a közpon-
tifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés megszerzése; OKJ-szám: 34 582 09

038 3 évfolyamos szakközépiskolai képzés; szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv; idegen nyelv az 
angol; szükséges az egészségügyi alkalmassági feltételeknek való megfelelés; elméleti és gyakorlati elektrotechni-
ka-elektronika szakmacsoportos oktatás; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése 
után tervezett kimenet a villanyszerelő szakképesítés megszerzése; OKJ-szám: 34 522 04

Az érettségi vizsga után a továbbtanul-
ni szándékozó diákoknak módjukban áll, 
hogy két év alatt gyakorlatorientált OKJ-s 
szakképesítést szerezzenek, és techniku-
si vizsgát tegyenek. A szakképzés egy-
ben átjárást biztosít a diploma felé, a diák 
nem csupán az elméletet tudja, hanem a 
szakma gyakorlati részét is. A szakképzés 
további átalakítása során várható, hogy 
érettségi utáni sikeres szakirányú szak-
képzési tanulmányok beszámításával a 
felsőfokú tanulmányi idő rövidül.
A Szerencsi SzC Brassai Sámuel Szak-
képző Iskolája ezt a lehetőséget szeret-
né biztosítani a szakmát tanulni vágyók-
nak, ezért érettségi utáni szakképzéseket 
indít a 2016/2017-es tanévben. A jelent-
kezés feltétele sikeres érettségi vizsga, 
vagy 4 befejezett középiskolai évfolyam 

és az első szakképzési évfolyam félévé-
nek zárásáig megszerzett érettségi bizo-
nyítvány. Szívesen látjuk azok jelentke-
zését is, akiket nem vettek fel felsőokta-
tási intézménybe sem, de szeretnének to-
vábbtanulni.
A következő területeken indítjuk képzése-
inket:
1. Villamosipar és elektronika ágazat, 
elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
A szakképzési évfolyamok után tervezett 
kimenet az elektronikai technikus szakké-
pesítés megszerzése.
(OKJ-szám: 54 523 02).
2. Gépészet ágazat, gépészet szakmacsoport
A szakképzési évfolyamok után tervezett 
kimenet a gépgyártástechnológiai techni-
kus szakképesítés megszerzése.
(OKJ-szám: 54 521 03).

3. Ügyvitel ágazat, ügyvitel szakmacso-
port
A szakképzési évfolyamok után terve-
zett kimenet az irodai titkár szakképesí-
tés megszerzése. 
(OKJ-szám: 54 346 03).
A pótjelentkezés határideje: 2016. au-
gusztus 31.
A jelentkezési lapok beszerezhetők az in-
tézmény portáján, vagy letölthetőek az is-
kola honlapjáról, ahol bővebb informá-
ció is található az iskoláról, a benne folyó 
képzésekről, illetve a szakképzésben rej-
lő lehetőségekről.
A honlap elérhetősége: www.brassai-ti-
szaujvaros.hu 

Jakab Dénes mb. igazgató

Tájékoztató érettségi utáni szakképzésről
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Hirdetmény
biztonsági jelentés közzétételéről

Hirdetmény
biztonsági jelentés közzétételéről

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 
neve, működési helye: 
MOL Petrolkémia Zrt. 
3581 Tiszaújváros, Ipartelep, Gyári út
A veszélyes tevékenység rövid leírása:
A tiszaújvárosi MOL Petrolkémia Zrt., a 
MOL 100 százalékos tulajdonú leányvál-
lalata (2015. augusztus 1. előtt TVK) ár-
bevételét tekintve Magyarország egyik 
legnagyobb vegyipari vállalata. A válla-
lat már több mint négy évtizede állít elő 
versenyképes minőségű alapanyagokat a 
műanyag-feldolgozó ipar számára, ame-
lyekből a mindennapi életünk szerves ré-
szévé vált fogyasztási és iparcikkek ké-
szülnek.
Fő tevékenységei:
Olefingyártás - etilén-, propilén- és 
olefingyártási társtermékek előállítása és 
nagykeres-kedelme;
Polimergyártás - kis-, közepes és nagy sű-
rűségű polietilén (LDPE, MDPE, HDPE), 
illetve polipropilén (PP kopolimer és ho-
mopolimer) előállítása és nagykereske-
delme.

A különböző kissűrűségű polietilének a 
TIPOLEN®, míg a közepes- és nagysűrű-
ségű polietilén típusok a TIPELIN® már-
kanevet viselik. A TIPPLEN® az izotak-
tikus polipropilén bejegyzett márkaneve, 
amire elsősorban a nagy polimer tisztaság 
és az egyenletes minőség a jellemző.
A biztonsági jelentés megtekinthető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 
Baráti Zsolt közbiztonsági referens, II. 
emelet 226. szoba, telefon: 49/548-070 
ügyfélfogadási időben.
• A http://www.tiszaujvaros.hu/ honlapon 
(a honlap alján: Egyéb tájékoztatók, Biz-
tonsági jelentések, MOL Petrolkémia Zrt. 
biztonsági jelentése 2016 hivatkozáson).
Írásbeli észrevételek megtétele a bizton-
sági jelentéssel kapcsolatban:
A biztonsági jelentéssel kapcsolatban a 
lakosság írásbeli észrevételeket tehet, 
melyet Tiszaújváros Város Önkormány-
zata jegyzőjének kell eljuttatni a követke-
ző címre: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal, dr. Juhos Szabolcs jegyző, 3580 Ti-

szaújváros, Bethlen Gábor út 7.
Az írásbeli észrevételek benyújtásának 
határideje: 2016. július 8. 14:00 óra.
Közmeghallgatás helye, ideje:
Tekintettel arra, hogy az eljárás a már 
működő, veszélyes anyagokkal foglalko-
zó üzem tevékenységének jelentős vál-
toztatására vonatkozó katasztrófavédel-
mi engedély megadására vonatkozik, 
ezért a veszélyes anyagokkal kapcsola-
tos súlyos balesetek elleni védekezésről 
szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 
21.§-ában foglaltak alapján, közmeghall-
gatást kell tartani, amelynek helye és ide-
je:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, III. 
emeleti tanácsterem, 
2016. július 20. (szerda) 16:30 óra.
Az illetékes hatóság:
B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság 3525 Miskolc Dózsa Gy. út 15.

Bráz György
polgármester

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 
neve, működési helye: 
MOL Nyrt. által üzemeltetett MOL Lo-
gisztikai Telephely Tiszaújváros 
3581 Tiszaújváros, Mezőcsáti út 1. sz.
A veszélyes tevékenység rövid leírása:
A MOL Nyrt. MOL Logisztikai Telephely 
Tiszaújváros technológiáit a Downstream 
MOL-on belül a Logisztika MOL szerve-
zet üzemelteti.
Az üzem jelenlegi és tervezett tevékeny-
sége a termékek kereskedelmi célú táro-
lása, töltési és lefejtési feladatainak ellá-
tása közúton, vasúton és csővezetéken. 
Tárolótér töltő-lefejtő rendszerek, illet-
ve a kapcsolódó technológia és biztonsá-
gi rendszerek üzemeltetése. Telepi tűzvé-
delmi, munkavédelmi és környezetvédel-
mi szempontok érvényesítése, kapcsoló-
dó rendszerek rendeltetésszerű működte-
tése a napi munkavégzés során. A termé-
kek előírt minőségének biztosítása, meny-
nyiségi elszámolása. Minden tevékeny-
séghez kapcsolódó nyilvántartási, adat-

szolgáltatási és adminisztrációs tevé-
kenység végzése.
A termékek tárolótartályokban vannak 
tárolva, forgalmazásuk vasúti tartályko-
csikkal és közúti tartálykocsikkal bizto-
sított. A telepen átmeneti jelleggel vasúti 
tartálykocsikban LPG tárolása is történik.
A biztonsági jelentés megtekinthető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 
Baráti Zsolt közbiztonsági referens, II. 
emelet 226. szoba, telefon: 49/548-070 
ügyfélfogadási időben.
• A http://www.tiszaujvaros.hu/ honlapon 
(a honlap alján: Egyéb tájékoztatók, Biz-
tonsági jelentések, MOL Logisztikai Te-
lephely Tiszaújváros biztonsági jelentése 
2016 hivatkozáson). 
Írásbeli észrevételek megtétele a bizton-
sági jelentéssel kapcsolatban:
A biztonsági jelentéssel kapcsolatban a 
lakosság írásbeli észrevételeket tehet, 
melyet Tiszaújváros Város Önkormány-
zat jegyzőjének kell eljuttatni a követke-
ző címre: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-

vatal, dr. Juhos Szabolcs jegyző, 3580 Ti-
szaújváros, Bethlen Gábor út 7.
Az írásbeli észrevételek benyújtásának 
határideje: 2016. július 8. 14:00 óra.
Közmeghallgatás helye, ideje:
Tekintettel arra, hogy az eljárás a már 
működő, veszélyes anyagokkal foglalko-
zó üzem tevékenységének jelentős vál-
toztatására vonatkozó katasztrófavédel-
mi engedély megadására vonatkozik, 
ezért a veszélyes anyagokkal kapcsola-
tos súlyos balesetek elleni védekezésről 
szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 
21.§-ában foglaltak alapján, közmeghall-
gatást kell tartani, amelynek helye és ide-
je:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, III. 
emeleti tanácsterem, 
2016. július 20. (szerda) 17:00 óra.
Az illetékes hatóság:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság
3525 Miskolc Dózsa Gy. út 15.
 Bráz György polgármester

Kardiológus munkakör
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet pá-
lyázatot hirdet, az alábbi munkakör be-
töltésére:
kardiológus szakorvos (teljes munkaidő-
ben, határozatlan időre történő foglalkoz-
tatásban).
A munkakör betöltéséhez szükséges felté-
telek:
- orvostudományi egyetem, kardiológia 
szakvizsga,
- büntetlen előélet, egészségügyi alkal-
masság,
- működési nyilvántartási adatok érvé-
nyessége.

Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz,
- végzettséget, szakképesítést igazoló ok-
iratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány, 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 
pályázat tartalmát a bíráló bizottság min-
den tagja megismerheti.
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2016.07.22.
- Az elbírálás határideje 2016.08.01.

- Az állás betölthető: elbírálás után azon-
nal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tisza-
újváros Városi Rendelőintézet Tiszaújvá-
ros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580. 
- A tevékenység ellátására részmunka-
időben, illetve személyes közreműködői 
szerződés keretében is lehetőség van.
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályáza-
ti azonosító számát: 50187/2/2016, vala-
mint a munkakör megnevezését: kardio-
lógus szakorvos.

Nagyné Kántor Judit főigazgató 

Árverési hirdetmény

Üzemképtelen személygépkocsik értékesítése
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ér-
tékesítésre meghirdeti az alábbi ÜZEM-
KÉPTELEN személygépjárműveket.
A járművek adatai: 
1./ Gyártmány: Fiat, típus: Ducato 1.9 
TD., rendszám: NINCS, forgalmi enge-
dély: NINCS.
2./ Gyártmány: Trabant 1.1, típus: Com-
bi, rendszám: NINCS, forgalmi engedély: 
NINCS.
3./ Gyártmány: Peugeot, típus: 205 XL., 
rendszám: NINCS, forgalmi engedély: 
NINCS.
4./ Gyártmány: Ford, típus: Sierra 2.0i., 
rendszám: NINCS, forgalmi engedély: 
NINCS.
A gépkocsikat árverésen értékesítjük a ki-
hirdetett alapárról induló szabad licitálás-
sal.

Árverési alapár, kaució, licitlépcső: 

Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• személyesen legalább egy alkalommal a 
gépkocsi megtekintése,
• az árverésen való személyes részvétel 
vagy a pályázó törvényesen meghatalma-
zott képviselőjének jelenléte,
• kaució befizetése és igazolása.
Jelentkezési lapok 

• Átvehetők ügyfélfogadási időben a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal 206. 
sz. irodában.
• Beadás határideje: 2016. július 21-én 
12.00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal 206. sz. irodában.
Árverés ideje, helye:
2016. július 22-én 9.00 órakor a Tiszaúj-
városi Polgármesteri Hivatal III. emeleti 
tárgyalójában.
Érdeklődni lehet: Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatal, 206. számú irodában, 
Bazsó Gábor munkatársnál, tel.: 49-548-
043, email: gbazso@tujvaros.hu
Megtekintés helye, ideje:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
telephelyén ( Tiszaújváros, Tisza út 2/C.) 
• 2016. július 11-én 14.00 - 15.00-ig,
• 2016. július 18-án 14.00 - 15.00-ig.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Gyárt-
mány

Árverési ala-
pár (bruttó) Ft

Licitlépcső 
(Ft)

Fiat 4.000 1.000
Trabant 4.000 1.000
Peugeot 4.000 1.000
Ford 4.000 1.000

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ állást hirdet 1 fő 
kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.
Feladatai: három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, 
harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és 
egyéni sajátosságok figyelembevételével. A jogviszony időtar-
tama: várhatóan 2019. májusig tartó határozott idejű kinevezés, 
4 hónap próbaidő kikötéssel. 
Jelentkezési feltételek: 
- önéletrajz, 
- csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA); vagy bölcsődei szak-
gondozó (OKJ); vagy csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ); 
vagy csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ); vagy 
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ); vagy kisgyer-
mekgondozó, -nevelő (OKJ); vagy csecsemő- és kisgyermekne-
velő asszisztens (FOKSZ); vagy csecsemő- és gyermekgondozó 
(OKJ) végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes hatósági erkölcsi bi-
zonyítvány a Kjt. 20. § (1), (2d) és (2e) bekezdései alapján,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt szemé-
lyes adatok az álláshirdetéssel összefüggésben szükséges keze-
léséhez,
- nyilatkozat, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) 
bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll 
fenn.
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint. 
A jelentkezési feltételekben megadott valamennyi dokumentu-
mot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich 
Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni 3580 Tiszaújváros, Ka-
zinczy út 3. címre. Jelentkezni csak a jelentkezési feltételekben 
felsorolt valamennyi dokumentum együttes benyújtásával lehet, 
ellenkező esetben a jelentkezés érvénytelen. Kérjük a borítékon 
feltüntetni az állás iktatószámát: 2169/2016. valamint a munka-
kör megnevezését: kisgyermeknevelő. 
Az álláshirdetés megjelentetője fenntartja magának a jogot, 
hogy az álláspályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A jelentkezés határideje: 2016. július 11. A jelentkezések elbí-
rálásának határideje: 2016. július 18. Az állás a jelentkezések 
elbírálását követően azonnal betölthető.  Az állással kapcsolat-
ban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-
190-es telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI hon-
lapján 2169/2016. azonosító számon 2016. június 23. napján is 
megjelent.

Kisgyermeknevelő 
munkakör

Álláspályázat

Jubileumi 
emléklap kiadása 

Tiszaújváros 2016-ban ünnepli várossá nyilvánításának 50. 
évfordulóját, ebből az alkalomból jubileumi emléklap készül 
az 1966-tól folyamatosan itt élők részére.
Az emléklapot 2016. december 31-ig lehet igényelni a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál (Tiszaújváros, Beth-
len G. út 7. fszt.), illetve a Tiszaújváros honlapjáról (www. ti-
szaujvaros.hu) is letölthető igénylőlapon. 
A kitöltött igénylőlapot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatánál (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. fszt.) kell leadni. Az 
adatok feldolgozását követően a kiállított emléklapot postai 
úton kapják meg a kérelmezők. 

Polgármesteri Hivatal

Még lehet pályázni
A Társasházak, Lakásszövetkezetek és Egyedi Lakástulajdo-
nosok Érdekvédelmi Egyesülete felhívja a tulajdonközössé-
gek, illetve közös képviselőik figyelmét, hogy az Épületfenn-
tartási Alapra 2016. július 31-ig még lehet pályázni.
A pályázatokat a szükséges mellékletekkel együtt az egye-
sület címére (Szent István út 8. sz.fszt.1) szíveskedjenek el-
juttatni.
    Csoma Bertalan

   elnök
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Ízzel-lélekkel 

A hegyi pörkölt nyert
Vasárnap már kora délelőtt 
finom illatok lengték körül 
a Dísztavat, sorra gyűltek a 
csapatok, s gyúltak a tüzek, 
kezdetét vette az idei Bograt-
lon. 

Ötven csapat nevezett a már hagyomá-
nyos főzőfesztiválra, a legtöbben tízó-
rairól is gondoskodtak, hiszen idő kell a 
versenyétel elkészítéséhez. Kolbász, sza-
lonna, sonka sorakozott az asztalokon, s 
gyűltek a süteményes tányérok is. A Kon-
dér Brigádnál isteni Rákóczi túróssal vár-
tak minket, miközben már javában főtt a 
szarvasragu rókagombával, ez utóbbi is 
nagyon finom lett.
Az Énekszó Baráti Kör rendszeres részt-
vevője a versenynek, idén hamisítatlan 
székelygulyást főztek. 
- Sok emberre számítunk - mondta Vár-
konyi Ilona, az Énekszó Baráti Kör tagja 
-, hiszen az énekkarban is sokan vagyunk. 
Az előbb már énekeltünk is, itt volt a Szá-
madó zenekar, nagyon szeretjük őket, na-
gyon jó a hangulat. 
A jó hangulat valamennyi csapatnál adott 
volt. A Lol Markt sátránál is gulyás főtt a 
bográcsban. 
- Másodjára vagyunk itt - mondta Czaga 
Zsolt -, szerettük volna egy kicsit össze-
szedni a brigádot. Vannak üzleteink Ti-

szaújvárosban, Egerben, Miskolcon és 
Debrecenben is, ez pedig egy jó alkalom 
arra, hogy összejöjjünk mindnyájan és 
főzzünk egy jót. 
Munkatársak gyűltek össze az Üst-tökö-
sök csapatánál is, ők a Tisza Automotive 
Kft.-nél dolgoznak.
- Nagyon jó csapat vagyunk - mondta 
Türk Andrea -, szeretjük egymást, és jó, 
hogy ilyen sokan itt vagyunk most együtt. 
Fontos, hogy a munkahelyen kívül is ta-
lálkozzunk, együtt legyünk, hisz barátok 
is vagyunk. 
Sajt- és borkóstolóval várta vendégeit 
a Puliszkák csapata. Cserépfalusi kecs-
kesajtot és bort kínáltak, és a bográcsban 
is kecske főtt.
 - Ez a szegények tehene volt régen - 
mondta Faragó Sándor -, most éli a re-
neszánszát. A kecskének kicsit édesebb 

a húsa, jobban kell fűszerezni, én rozma-
ringot és kakukkfüvet használok. A pör-
költ mellé pedig rakott puliszkát készí-
tünk majd. 
És még egy különlegesség: skót füstölt
halleves. A Hegylakók és Pocaklakók 
egy mini Skóciát varázsoltak a tópart-
ra, ahogy azt kell: népviselettel, whis-
key-vel, skót vajas keksszel. 
- Angliában dolgoztunk sokáig - mond-
ta Pribéli Tamara -, és elmentünk Skóci-
ába nyaralni. Nagyon megihletett minket 
a kultúra meg a konyha, ott ettünk ilyen 
levest is, és most megpróbáljuk utánozni. 
Fakanalat ragadott az Alexa Country 
Band is, a főszakács posztján idén Bíró 
István állt.
 - Reméljük, nem sózzuk el és nem éget-
jük oda - mondta -, ha ez így lesz, akkor 
már minden rendben van. Húsos pásztor-
tarhonyát főzünk, amit cowboytarhonyá-
nak neveztünk el a zenekar miatt - mond-
ta. 
A Jenei Tamás, Jenei Lóránt, Babits Lász-
ló és Magos Zoltán alkotta zsűri többször 
is végigjárta a főzőhelyeket, és persze 
idén sem volt könnyű dolguk. 
- A jó, harmonikus ízeket keressük - 
mondta Jenei Tamás -, és ahogy minden 

versenyen lenni szokott, találtunk nagyon 
finom, és kevésbé finom ízeket is, de rosz-
sz ételt ma még nem ettünk, ez azért jó 
hír. Nagyon örülünk annak, ha vannak 
könnyű ételek, például ettünk ma már 
nyulat és kétféle halételt is. Volt egy kor-
helyhalászlé és egy skót füstölt halleves, 
ezeknek mindig örülünk - tette hozzá.
A főzőverseny eredményhirdetésén vala-
mennyi csapat elismerő oklevelet kapott, 
hárman pedig - az Énekszó Baráti Kör, 
a Gumimacik és a Kondér Brigád - kü-
löndíjat vihettek haza. A verseny harma-
dik helyezettje az MSZP lett a vargányás 
muflonnal, a második helyen a Nagyi-
ványi Betyárok végeztek, ételük a Szár-
nyasjava betyárosan nevet viselte. A fődí-
jat, az arany bográcsot az Üst-tökösök vi-
hették haza. 
- Hegyi pörköltet főztünk - mondta a csa-
pat séfje, Papp Imre -, marha, sertés és 
csirke került bele. Ezek különböző idő-
pontban puhulnak, így nagyon oda kell fi-
gyelni. A végén tettük bele a vargányát, 
az alapot pedig házi füstölt szalonnával 
készítettük. Nagyon oda kell figyelni a fő-
zésnél, és persze bele kell tenni a szívün-
ket is, hogy finom legyen. 

Fodor Petronella

Testamentum zenében

Omega volt, van, 
és lesz

A színpadi látvány mindig kiemelt szerepet játszott az 
Omega koncerteken. 

Az elnyűhetetlen Kóbor János 74. évében jár, de változatla-
nul „végigszántja” a színpadot. 

A magyar könnyűzene történetének egyik legna-
gyobb sikert elért formációja, az 1962-ben alakult 
Omega együttes adott koncertet a Triatlon Nagy-
hét nulladik napján a Sportcentrum labdarúgó 
stadionjában.

Az érdeklődésre nem lehetett panasz, közel ötezren nézték vé-
gig a látványos produkciót. A legendás együttes magja ebben az 
évben négy főre olvadt, Mihály Tamás ugyanis kilépett a ban-
dából. Nem maradt basszusgitáros nélkül azonban az Omega, 
Szöllősi Katalinnal pótolták az egykori tagot. A koncerten az új 
formáció tagja volt még Szekeres Tamás gitáros is. A háttérből 
ketten, Levente és Vivien vokálozott.  
Debreczeni Tamás, az együttes dobosa bizakodó a jövőre nézve. 
- Megvan a tagokban az az erő, én úgy érzem, amely tovább vi-
szi a zenekar munkáját – nyilatkozta. - Annak ellenére is, hogy 
bármilyen külső vagy belső intrikák érik az Omegát. Én úgy 
gondolom, ha már eddig a zenével töltöttem az életemet, ma-
radok a dobok mögött, csinálom tovább a dolgomat az együt-
tesben. 
- Ameddig a közönség kijön a koncertjeinkre, addig nekünk ku-
tya kötelességünk játszani, szórakoztatni őket, még ha tolóko-
csiban gurítanak is ki - veszi át a szót az együttes szólógitáro-
sa, Molnár György, akinek volt egy kis afférja a többiekkel, hi-
szen nem igazán ért egyet a templomi fellépésekkel. - Nemrégi-
ben Ausztriában meglátogattunk egy csodálatos kis templomot. 
Ahogy bementünk, a két pici gyerekem ösztönösen elhallgatott. 
Elcsodálkoztak, pedig senki nem szólt rájuk. Én úgy érzem, a 
templom a befelé fordulásra, az elmélkedésre való hely. 
Az együttes vezetője, Benkő László szerint folyamatosan meg 
kell újulniuk.
- Az együttes régi tagjainak, akik valamennyien jóformán egy-
korúak vagyunk, szükségünk van fiatalabb zenésztársakra, akik 
már az újabb generációt képviselik - magyarázza. - Ez azért jó, 
mert így jobban átlátjuk, meghalljuk azokat az üzeneteket, ze-
nei instrukciókat, ami nekünk esetleg a figyelmünket elkerül-
né. Örülünk annak, hogy most, amikor az embereknek a leg-
nagyobb szüksége van az egymás iránti szeretetre, és az ösz-
szekapcsolódásra, a mi zenénk, szövegeink mondanivalója, amit 
érzünk és megfogalmazunk a zenében, összehozhatja az embe-
reket. 
Az együttes frontembere, Kóbor János, a magyar „Mick Jag-
ger” fáradhatatlanul rója a métereket a színpadon, pedig már a 
74. évében jár. 
- Jobban szerettem volna az angol Mick Jagger lenni, de az biz-
tos, hogy van párhuzam a két csapat között, hiszen ők is 1962-
ben alakultak és jóformán ők is ugyanabban a formációban ját-
szanak még ma is - mondja. - Abban viszont különbözünk, hogy 
ők azóta is egy stílusnál maradtak, mi viszont három-, négyé-
venként igyekeztünk és igyekszünk megújulni. Az új anyagban, 
a Testamentumban megpróbáltunk egy nagy összefoglalót adni 
az eddigi pályafutásunkról. Arra törekszünk, hogy magas szin-
ten megfeleljünk a közönség elvárásainak, folyamatosan kon-
certezünk, nem csak Magyarországon, hanem Európa-szerte is. 
Jövőre pedig szeretnénk megünnepelni az együttes megalakulá-
sának 55. évfordulóját. Az Omega volt, van és remélem még so-
káig lesz. 

kiss p.
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Kecskepörkölt fő a Puliszkák csapatánál. Faragó Sándor rozmaringgal és kakukk-
fűvel ízesíti az édeskés húsú kecskét. 

Skót vajas keksz lekvárral - ezt kínálták vendégeiknek a Hegylakók és Pocakla-
kók. A bográcsban szintén skót étel, füstölt halleves főtt. 

A Számadó zenekar már évek óta min-
den csapat nótáját elhúzza. 

A bográcsban főzés nem egyszemé-
lyes mutatvány: van aki kóstol, van 
aki a tűzre figyel. 

Az Üst-tökösök öröme a díjátadó után. 



Ami még hátra van 
JÚLIUS 7. CSÜTÖRTÖK- ÖNKORMÁNYZAT NAP
9:30 A GYEREKNAP RÉSZTVEVŐINEK KÖSZÖNTÉSE
10:00 MAGYAR VÖRÖSKERESZT - VÉRADÁS
10:00-16:00 CSÓNAKÁZÁS A TAVON
10:00-17:00 DEBRECZENI PRODUKCIÓ INTERAKTÍV JÁTSZÓ-
PARKJA
10:00 100 FOLK CELSIUS
11:00 SZABAD ÖTLETEK SZÍNHÁZA: A NAGY HO-HO HORGÁSZ 
MESE-MUSICAL
14:30 CSIRIBIRI ZENEKAR
17:00 TÓÁTÚSZÁS
18:30 ALEXA COUNTRY BAND
19:30 PETER SHRAMEK
20:00 BIKINI
JÚLIUS 8. PÉNTEK - JABIL NAP
17:00 5 AMPER
17:00 FUTÓVERSENY
17:30 JABIL 1/3 MARATON
18:30 ZONGORISTA TALÁLKOZÓ
20:00 JABIL 1/3 MARATON EREDMÉNYHIRDETÉS
20:30 SZIKORA ROBI ÉS AZ R-GO
JÚLIUS 9. SZOMBAT - MB BARTER NAP

8:00 TURISTA TRIATLON
9:00 LÁBTENISZ
10:00 STREETBALL
10:00 CSICSERI ÉS BORSÓ GYEREKZENEKAR
13:00 KÉZMŰVES HÁZ
12:30-14:30 ETU TRIATLON JUNIOR EURÓPA-KUPA - ELŐFUTA-
MOK
15:10-18:00 ITU TRIATLON VILÁGKUPA - ELŐFUTAMOK
18:30 KREAKTÍV AKUSZTIK
20:00 GESZTI
21:30 BOURBON STREET
JÚLIUS 10. VASÁRNAP - MOL NAP
9:00 UTÁNPÓTLÁS GÁLA - GYERMEK LÁNYOK
9:40 UTÁNPÓTLÁS GÁLA - GYERMEK FIÚK
10:20 UTÁNPÓTLÁS GÁLA - SERDÜLŐ LÁNYOK
11:15 UTÁNPÓTLÁS GÁLA - SERDÜLŐ FIÚK
13:00 ETU TRIATLON JUNIOR EURÓPA-KUPA - NŐI DÖNTŐ
14:00 ETU TRIATLON JUNIOR EURÓPA-KUPA - FÉRFI DÖNTŐ
15:45 ITU TRIATLON VILÁGKUPA - NŐI DÖNTŐ
17:10 ITU TRIATLON VILÁGKUPA - FÉRFI DÖNTŐ
19:00 TOMBOLASORSOLÁS
20:00 NEW LEVEL EMPIRE
21:00 VILÁGKUPA EREDMÉNYHIRDETÉS
22:00 VASTAG TAMÁS
22:45 TŰZIJÁTÉK
Nagyszínpad KreAktív Színpad Esemény/Sportesemény

Az első Mohikán
A főleg Borsod megyéből összeálló Mohikán nyi-

totta meg a Triatlon Nagyhetet a KreAktív színpa-
don. Valamilyen formában minden tag kapcsoló-
dott a Republic zenekarhoz, dolgoztak is velük. 
Ez a hatás járja át zenéjüket, de nem akarnak in-
digó zenekar lenni. Járják a saját útjukat és kizá-
rólag saját dalokkal állnak a közönség elé.   

Nem közönséges blues
Populáris blues, így jellemzi saját stílusát a Mojo 
Workings. A zenekar tagjainak különböző zenei íz-
léséből egy különleges formáció született, ötvözve 
a tradicionális blues-, a hatvanas évek beat-, illet-
ve a későbbi korok pop dallamainak világát. A fi-
úk gyakran háromszólamú énekléssel és olyan ritkán 
látott hangszerekkel, mint a diddley-bow, a harmonet-
ta, a basszus harmonika, a stompbox, színesítik reper-
toárjukat. 

Testvéri rock
Rockot és bluest hozott a KreAktív színpadra test-
vérvárosunk, Polgár zenekara, a White Reavans. 
Két évvel ezelőtt alakult a csapat, sok fellépé-
sük volt már motoros fesztiválokon, de blues és 
rock kocsmákba is sokszor hívják őket. A Triatlon 
Nagyhéten most először léptek fel kedvenc dalaik-

kal, melyek egyelőre még nem sajátok, de ígérik, ha-
marosan lesznek azok is a repertoárban. 

Mi a manó, manoswing
A 2015-ben alakult Elegant Jazz Band idén 
először lépett fel a tiszaújvárosi közönség 
előtt. Mivel nagyon fiatal a formáció, sa-
ját dalaik még gyerekcipőben járnak, ezért 
most a teljes repertoár a ’20-as és ’30-as évek-
beli magyar és külföldi előadók dalainak feldolgo-
zásaiból áll. Ezeket dolgozzák át manoswing stílusban. 

Mindent bele 
zene

Mindent lehet, mindent szabad 
címmel jelent meg a Zanzibár ze-
nekar legutóbbi albuma. Ezzel az 
anyaggal indult országos turnéra a 
Terecskei Rita nevével fémjelzett 
formáció. A nagyszínpados kon-
certen is felcsendült az albumról 
számos nóta a régi slágerek mel-
lett.

Régen és most
Huszonegy éve vannak a pályán, rengeteg sláger fűződik a ne-
vükhöz, most szinte valamennyit elhozta magával a Bon Bon 
együttes, de új dalaik is felcsendültek. A zenekar a nagyhét nyi-
tónapján lépett fel. 

Lúdas Matyi
Lúdas Matyi történetével ismertette meg gyermekközönségét a 
Csodamalom Bábszínház. A miskolci csapat rendszeres vendé-
ge a Triatlon Nagyhétnek. 

Saját hangon
Az 1999-ben alakult Magna 
Cum Laude zenekar kezdet-
ben a kedvencek (Kispál és a 
borz, Piramis, Edda) reperto-
árjából játszott. Később már 
egy színpadon állhattak velük 
és együtt játszhatták el ked-
venc dalaikat. Akikkel nem 
zenélhettek együtt - például a 
Beatles vagy Prince - azok da-
lai tiszteletből hangzottak vagy 
hangoznak fel ma is a színpadon 
a saját nóták mellett.

Fotók a szabadban 
Vasárnapig látható Tóth László Madaraink című, rendhagyó 
fotókiállítása a Dísztó melletti ivókútnál. Nem csak a helyszín 

különleges, hanem azok a fotók is, melyek városunk madara-
it örökítik meg. Melyek közül többen a kiállításra is „ellátogat-

nak”, csivitelésükkel zenei kíséretet adva a tárlathoz. 
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Tájékoztatás
A TiszaSzolg 2004 Kft. tájékoztatja a Tisztelt Fogyasztókat, a lakosságot, hogy szolgáltatóvál-
tás miatt az alábbi vezetékes telefonok esetében nem garantált a zökkenőmentes átállás. Amen�-
nyiben az alábbi vezetékes telefonszámok hívásakor hibát tapasztal, kérjük a mellette feltünte-
tett mobil hívószámot használja!
                                          Vezetékes telefonszám           Mobil telefonszám 
Ügyfélszolgálat                           06-49/544 323            06-70/383-2510 
Távhőszolg. diszpécser (0-24h)        06-49/341-627         06-70/333-7486 
Telefonközpont                               06-49/544-310; 06-49/544-320     06-70/333-7597 
Lakáskarbantartó csoport           06-49/341-166           06-70/333-7597 

Az átállás befejezéséről külön tájékoztatást adunk. 
Köszönjük megértésüket! 

 TiszaSzolg 2004 Kft. 

Játék!
Kedves Olvasók! 

A MOL Petrolkémia Zrt. és a Tisza Média Kft . közös játékot hirdet. Azok 
az olvasóink, akik mind az öt kérdésre hel�esen válaszolnak, részt vesz-
nek július 10-i sorsolásunkon, amit a Triatlon TV élő adásában tartunk. A 
három g�őztes értékes n�eremén�eket vehet át. A válaszokat a kronika@
tiszatv.hu e-mail címre várjuk július 9-én 14 óráig.

A Triatlon Nagyhét melyik napjának a fő támo-
gatója a MOL?
Mit jelent a MOL rövidítés?
Hány triatlon világkupát támogatott az elmúlt 
20 évben a TVK, illetve a MOL csoport?
Melyik 3 szín van a MOL logójában?
Hány benzinkutat üzemeltet a MOL Magyar-
országon?

Pályázati lehetőség a Jabiltól
A Jabil kötelességének érzi, hog� az észak-mag�arországi régióban működő civil szervezete-
ket és munkavállalói kiemelkedő teljesítmén�eit szervezett keretek között támogassa. Ezért a 
vállalat pál�ázatot ír ki a régió területén működő civil szervezetek, a Jabil munkavállalói, illet-
ve azok önkéntes szerveződései számára, amenn�iben tevéken�ségük kivételes sport, tudomá-
n�os, vag� művészeti célt valósít meg civil szervezeti formában. 
Az „EGYÜTT EGYMÁSÉRT” Támogatási Program célja, hog� ol�an hel�i kezdemén�ezé-
seket támogassanak, amel�ek összhangban vannak a Jabil társadalmi felelősségvállalási prog-
ramjával. 
A támogatásra  rendelkezésre  álló  keretösszeg várhatóan 1.000.000 forint, a ben�újtott pál�á-
zatok költségeinek maximum 100 százaléka (támogatási intenzitás) támogatható, eg� pál�ázat 
keretében eln�erhető támogatás maximális mértéke 1.000.000 forint. 
A részletes pál�ázati felhívás és a további információk megtalálhatóak a http://jabil.hu/hu/pal�-
azat oldalon. A pál�ázatok ben�újtási határideje 2016. július 22-e.

Tiszaújvárosban gyártják

Környezetbarát festék
Leg�ártotta első tonna vizes bázisú, körn�ezetbarát útburkolatfestékét a tiszaújvárosi CNI Kft. 
A harminc főt foglalkoztató, festék- és hígítóg�ártással foglalkozó cég már tesztelte is az új ter-
méket. A 35-ös út eg� szakaszának eg�ik oldalát hag�omán�os, míg a másikat az új típusú fes-
tékkel festették le. A vizes bázisú festék láthatósága megegyezik  a hagyományoséval, a szára-
dási ideje azonban feleann�i, és kétszer ol�an tartós, mint az oldószeres verzió. 
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A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Írók, költők fürdőruhában - kamarakiállítás. Helyszín: a 
könyvtár aulája. A kiállítás augusztus 31-ig tekinthető meg.
Helytörténeti Gyűjtemény
ÚJ IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS NYÍLIK  A  „VILLA SCEDER-
KYN” TÁJHÁZBAN!
Július 16. (szombat) 14.00 óra: A „Tiszaszederkény akkor 
és most” című időszaki kiállítás megnyitója. A kiállítást meg-
nyitja Urbán Anett, a Helytörténeti Gyűjtemény muzeológu-
sa. Játszóház: népi játékeszközök kipróbálása, gyurmázás, ki-
rakózás, kifestő.
A kiállításon régi és új fényképek segítségével mutatjuk be 
egyes tiszaszederkényi és környékbéli helyszíneknek, épüle-
teknek az idők folyamán bekövetkezett változásait. Az archív 
és a mai fotók egymás mellé helyezésével látványosan érzé-
kelhetőek ezek a változások. Reményeink szerint olyan kuri-
ózumnak számító fotókat is kiállítunk, melyek a helyiek szá-
mára is újdonságot jelentenek.
A kiállítást képes idővonal és néhány 3D-ben megtekinthető 
fénykép színesíti.
Helyszín: a  „Villa Scederkyn” Tájház.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Tisza TV műsora

Július 7., csütörtök 

21.30 Triatlon TV

Július 8., péntek 

21.30 Triatlon TV

Július 9., szombat

21.30 Triatlon TV

Július 10., vasárnap

22.30 Triatlon TV

A Triatlon TV adásait másnap délig folyamatosan ismétli a 

Tisza TV. 

Július 13., szerda

18:00 Az Énekszó Baráti Kör újévi koncertje

Július 14., csütörtök

9:00 A szerdai adás ismétlése

Korábbi visszatekintő írásaimban már megemlé-
keztem arról, hogy Tiszaszederkényt sem hagyta 
érintetlenül a második világégés. Bár itt csak rövi-
debb ideig folytak harci tevékenységek, azok még-
is nyomot hagytak a vidéken. Ennek találta meg 
kézzelfogható tanújelét két gyermek 1990 nyarán. 
Erről a Leninvárosi Krónika - hiszen ekkor még e 
néven nevezték városunkat - számolt be.
„Megdöbbentő, első hallásra hihetetlen hírt kap-
tunk az elmúlt héten pénteken: egy olvasónk sze-
rint a Birkacsárda és a bútorraktár közötti füves 
területen néhány tizenéves fiú egy második világ-
háborús bombával játszadozik.”
A területen akkoriban építkezések, egészen pon-
tosan közművesítések folytak. Nem az ásás során, 
hanem a feltöltéshez használt homokban lelték 
meg a robbanószert az ott játszó gyerekek. Persze 
a nem mindennapi leletet azonnal felügyelet alá 
helyezték, nehogy tragédiát okozzon. Legalább-
is így írta le címoldalán az újság 1990. július 5-én.
„Tulajdonképpen szerencsésen megúszták a fi-
úk az esetet, hiszen a kezükben is felrobbanhatott 
volna a lövedék.”
A tűzszerészek kiérkezéséig állandó felügyeletet 
kapott a robbanószer.
„Elvileg minden háborús „emlék” veszélyeket rejt-
het magában. Azt eddig még nem sikerült meg-

tudnunk, hogy honnan szállítják a közművesek a 
homokot, de ki fogják deríteni, mert ahonnan ezt 
a lövedéket hozták, ott másik is lehet. Mindeneset-
re szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ha 
hasonló lövedékkel találkoznak, ne nyúljanak hoz-
zá az ismeretlen tárgyhoz.” 
A jövő héten nem csak új évből, de egy új rend-
szerből is ízelítőt kaphatunk, hiszen 1989. 28. he-
téből szemlézgetünk majd.

borza

Bombahír
Hétről hétre évről évre

Tiszaújváros várossá nyilvánításának 
50. évfordulója tiszteletére megjelent

a Képes Krónika című kétkötetes kiadvány.
A díszdoboz a Képes Krónika 1966-2016 és a Tiszaújváros 

iparvállalatainak története című köteteket tartalmazza.
Ára: 5.000,- Ft

Megvásárolható a Hamvas Béla Városi Könyvtárban.

Gazdasági és kényelmi okok

Mamahotelben, de meddig?
A ’80-as években jelent meg 
világszerte a mamahotel je-
lenség. Azokról a fiatalokról 
van szó, akik a 20-as éveik vé-
gén, 30-as éveikben is még a 
szüleiknél élnek. A háttérben 
több ok állhat, mint ahogy 
megoldás is többféle lehet. A 
témáról Szőllősi Tibor pszi-
chológus tartott előadást a 
legutóbbi Ötórai teán. 

- Hazánkban a ’90-es évektől létezik ez 
a jelenség, az akkor lezajlott társadalmi 
változások szülték meg mondta a szak-
ember. - Régebben is voltak olyanok, 
akik felnőttként is a szüleiknél éltek, de 
akkoriban rájuk azt mondták, hogy lus-
ták, nem életrevalók. Mára ez társadalmi 
jelenséggé nőtte ki magát. Nem csak arról 
van szó, hogy a fiatalok otthon maradnak, 
ez most már szociológiai probléma.
- Gondolom, első körben gazdasági okok 
indokolják az otthonmaradást. De aztán 
mi történik? A fiatalok részéről a kénye-
lem, a szülők felől pedig a ragaszkodás? 
Ki lép ki ebből nehezebben? 
- A gazdasági ok a klasszikus magyarázat. 
Ennek mélyén azonban más is van. A mai 
fiatalok gyorsabban, felturbózva élnek. 

Egy pályakezdő fiatal már elvárja, hogy 
olyan fizetést kapjon, mint az, aki már 20-
30 éve van a pályán. És gyakran csalódik, 
ez a pályakezdési krízis. Egy hatalmas le-
hetőségből egy óriásit esik, és nem tud-
ja újrakezdeni. A fiatalok máshogy élnek, 
ma már nem 8-tól 4-ig dolgoznak. Sze-
retnek későn bejárni, sokáig dolgozni és 
iszonyatosan terhelhetők, akár 10-12 órát 
is le tudnak húzni. Sokkal könnyebben ér-

hetnek el sok mindent és hamar veszíthe-
tik el ugyanazt. Kapcsolataik sokkal zár-
tabbak, kevés barátjuk van és a szüleik-
kel sem olyan már a kapcsolat. Ez az iga-
zi probléma. Otthon élni nagyon könnyű, 
hisz mindent megkap az ember, de fontos 
azért megkeresni a háttérben lévő okokat, 
és kell az is, hogy egy fiatalnak legyen jö-
vőképe. 

FP

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola  nyári nyitvatartási rend-
je 2016. július 6-ától augusztus 17-éig  az alábbiak szerint 
alakul: Ügyfélfogadás, adminisztrációs és vezetői ügyelet a 
székhelyen (Alkotmány köz 2.): szerdánként 8.00-12.00 és 
13.00-14.00 óráig.
 Hok Csaba intézményvezető

Brassais jelesek
A 2015-2016-os szakmai vizsgán jelesre végzett tanulók a 
SZSZC Brassai Sámuel Szakképző Iskolájában: 
Gépgyártástechnológiai technikus: Papp Balázs, Székely Ádám. 
Ügyviteli titkár: Bejó Bella, Bessenyei Nikolett, Czipfel Kamil-
la, Nagy Szabina, Németh Erzsébet, Nyerges Andrea, Tóth Ani-
ta, Truzsi Ivett, Turi Leila Éva. Hegesztő: Balogh György Márk, 
Barkóczi Tamás, Kerékgyártó Gábor, Rontó Csaba. Központi-
fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő: Veres Csaba, Weisz Lász-
ló Bence. Villanyszerelő: Forgó Nándor, Kiss Krisztián, Nagy 
Richárd. Géplakatos: Nagy Ákos, Vincze Dávid. Hegesztő: Ba-
logh Kálmán Károly, Sárkány Bence. Központifűtés-és gázhá-
lózat rendszerszerelő: Okváth László. Villanyszerelő: Csórián 
Dániel, Filimion Hunor Zoltán, Jónyer Szilveszter, Kiss László 
Richárd, Rontó Roland Ernő.

Nappali vagy esti 
gimnázium

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközép-
iskola és Kollégium (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.) a 
2016/2017-es tanévben felnőttek számára gimnáziumi kép-
zést indít nappali vagy esti tagozaton. 
Nappali tagozatra a 16. életévüket, esti tagozatra a 18. életé-
vüket betöltöttek jelentkezhetnek. A képzés 3 éves, a 10. év-
folyamtól indul, előző tanulmányok beszámításával.
Nappali tagozaton a tanulók utoljára abban az évben kezd-
hetnek tanévet, amelyben a 25. életévüket betöltik. A képzés 
csak az egyik tagozaton indul, a jelentkezők létszámától füg-
gően. Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 8.  
Jelentkezési lapok beszerezhetők az iskolatitkárnál, illetve le-
tölthetők az iskola honlapjáról: www.eotvos-tuj.sulinet.hu

 Pogonyi-Simon Edit 
                  intézményvezető

Az előadó és hallgatósága. 

9. oldal2016. július 7. Kultúra/Oktatás



Világbajnok testvérpáros

Adrienn és Kata kötéllel
Háromszoros világbajnok, öt-
szörös Európa-bajnok és két 
világcsúcs tartója Bánhegyi 
Adrienn. Sportága az ugró-
kötelezés, de nem csak neki, 
hanem húgának Katának is, 
akivel immár duóban járják 
a világot bravúrjaikkal. 

A Sportfesztivál egyik sztárvendége volt 
a sportoló, aki kétszer is színpadra lépett. 
A dicsőségtábla avatásán szólóban, nem-
zeti színű ruhában, a délutáni programok 
között pedig testvérével az ugyancsak te-
hetséges Katával. 
- Édesapám látott annak idején egy fil-
met, amiben ugróköteles lányok szere-
peltek, és úgy gondolta, hogy ez a sport 
épp megfelelő lenne az iskolában a tanít-
ványainak, hiszen javítja a koordinációt, 
a kondicionális képességet és fejleszti a 
koncentrációt - kezdi Adrienn.  - Így in-
dult, hobbiszinten. Akkor nyolc éves le-
hettem, aztán felfedeztük, hogy van Ma-
gyarországon egy ugróköteles szövetség, 
akik versenyzőket visznek Európa- és vi-
lágbajnokságokra, így kapcsolódtunk 
be. Később kötélugró klubot is alapított, 
melynek tagjaként a testvéremmel 1997-
ben csapatban megnyertük a világbajnok-
ságot gyermek kategóriában. 2006-ban 
világrekordot állítottam fel 330 ugrással 
„triplázásban”, melynek során egy ugrás 
alatt háromszor pörgettem meg a kötelet 
magam alatt.
- Mennyi edzés van a sikereid mögött?
- Több mint 20 év. Kisgyermekként kezd-
tem, kezdtük, de persze emellett rengeteg 
sportágat kipróbáltam már. Úsztam, kézi-
labdáztam, no nem versenyszerűen, de ez 
is jó alapot adott ahhoz, amit most csiná-
lunk. Kata nemrégiben befejezte a Cirque 
du Soleil társulatnál, így mostanság együtt 
járjuk duóban a világot. Mintegy 15 évig 
űztem versenysportszerűen az ugrókötele-

zést, 2008-ban a Lords of Gravity akroba-
tikus kosárcsapattal NBA mérkőzéseken 
is felléptem, 2010-ben pedig bekerültem a 
Cirque du Soleil társulatba, 2014-ben pe-
dig elindultam a német Das Supertalent te-
hetségkutató műsorban. 
- Miközben hajtod a kötelet, labdával de-
kázol és akrobatikus elemekkel is tarkítod 
a produkciódat. Ez saját fantázia és ko-
reográfia? 
- Sokat kísérleteztünk az elmúlt évek 
alatt, melyhez nagy segítség volt a külön-
böző sportágak kipróbálása során szerzet 
alap, de rengeteg videót is megnéztünk az 
interneten, és persze jár az agyunk. Egy 
alap tornász képzettség is van benne, amit 
sajnos én magasabb szinten nem tudtam 
művelni, de nagyon jól belekombinálha-
tó a koreográfiákba. Kata inkább az akro-
batikusabb elemeket, én inkább az erőele-
meket szeretem.
- Erről a sportágról keveset hallani. Ma-
gyarországon van sok követője, kiválósá-
ga?
- Igen, egyre többen vagyunk, a világ 

szinte valamennyi országában van már 
ugróköteles klub, Magyarországon is sok 
a tehetséges utánpótlás, például Maklá-
ron, vagy a sportág hazai fellegvárában, 
Szombathelyen, és egyre több nemzetkö-
zi verseny is van. 
- Úgy hallottam, hogy a jótékonykodás 
sem áll távol tőletek. 
- A szüleink sérült gyermekekkel foglal-
kozó pedagógusok, biztos innen gyökere-
zik. Amikor járom a világot, ha van időm, 
szoktam ugróköteles foglalkozásokat tar-
tani az ott élő gyerekeknek, illetve van 
egy amerikai szervezet, amelyikkel kar-
öltve ugrókötelet küldünk a gyerekeknek 
a világ árvaházaiba.
- Mi a jövőd, mik a terveid?
- Remélem sikerül az a törekvés, hogy 
a fitneszvilágba is magasabb szinten be-
kerüljön az ugrókötél, ez a legfontosabb 
jelenleg. Mindemellett a marketing és 
a promóciós terület érdekel, valószínű, 
hogy a későbbiekben ez fogja majd kitöl-
teni az időm nagy részét.  

berta

Figyelem a szünidőben is
A nyári hónapokban a gyermekek foko-
zott baleseti veszélyeknek vannak kitéve. 
A B-A-Z Megyei Balesetmegelőzési Bi-
zottság néhány fontos, a megelőzést szol-
gáló momentumra hívja fel a figyelmet.
A nyári hónapokban, a tanítási szünet 
időszakában megnövekedhet a gyerme-
kek veszélyeztetettsége. A tanítás befeje-
zését követően a gyermekek felszabadul-
tabbá, óvatlanabbá, figyelmetlenebbé vál-
hatnak, sok szabadidővel rendelkeznek, 
így gyakrabban jelennek meg a közterü-
leteken, a parkokban, játszótereken és az 
utak mentén.
 A gyermekek koruknál és tapasztalatlan-
ságuknál fogva a legveszélyeztetettebb és 
legsérülékenyebb résztvevői a közleke-
désnek, még nem rendelkeznek azokkal 
az ismeretekkel, melyek a biztonságos 
közlekedéshez elengedhetetlenül szüksé-
gesek, nem érzik a rájuk leselkedő veszé-
lyeket, s figyelmük sem eléggé koncent-
rált.
A szülők éppen ezért a gyermekeikkel 
együtt tekintsék át a legfontosabb gyalo-
gos és kerékpáros közlekedési szabályo-
kat, vizsgálják át gyermekeik kerékpárját 
és szükség esetén szereljék fel a kötelező 
tartozékokkal, mint például a fékek, vilá-
gítóberendezések, prizmák, csengő.
Nagyon fontos, hogy a kerékpárok mű-
szaki állapota mellett saját és gyerme-
keink biztonságáról se feledkezzünk el. 
Mindezek érdekében a megyei baleset-
megelőzési bizottság azt tanácsolja, hogy 
a kerékpározás, görkorcsolyázás és a gör-
deszkázás közben használjanak bukósisa-
kot, védőfelszereléseket.
Kérjük a tisztelt szülőket és közlekedő-
ket, a nyári időszakban különösen ügyel-
jenek a gyermekekre, akár az úton, vagy 
annak közelében gyalogosan, vagy ke-
rékpárral jelennek meg. Számítsanak ar-
ra, hogy a gyermekek közlekedése kiszá-

míthatatlan, sokszor nincs veszélyérze-
tük, és teljesen másként látják a világot, 
gyakran kalandot keresve minden észlelt 
dologban.
A nyári szünidő beköszöntével a gyerme-
kek kikerülnek a biztonságot adó iskola 
falai közül, ám sok munkába járó szülő-
nek nehézséget okoz az elhelyezésük, ál-
landó felügyeletük. Nagyon fontos, hogy 
felkészítsék a gyermekeket az őket érintő 
veszélyekre, melyek közül a legszüksége-
sebb tudnivalók a következők:
- Értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne 
tartsák jól látható helyen, ne adják oda 
idegeneknek.
- Táskájukat közösségi helyeken ne hagy-
ják őrizetlenül. A legjobb, ha azt mindig 
maguk mellett tartják.
- Idegenekben - még ha kedvesek is - ne 
bízzanak meg, velük ne menjenek seho-
vá, még útbaigazítás céljából sem.
- A késő esti órákban lehetőség szerint ne 
egyedül induljanak haza, hanem egymást 
védve-kísérve.
- Ha támadás éri őket, ne az értékeiket, 
hanem testi épségüket védjék.
- Ismerjék a segélyhívó telefonszámokat 

(107, 112), illetve tanulják meg szüleik 
telefonszámát is.
 - Szórakozó- és közösségi helyeken itala-
ikat ne hagyják őrizetlenül. Amennyiben 
ez mégis megtörténik, ne igyanak abból, 
hiszen nem tudhatják, hogy nem került-e 
bele valamilyen szer.
- Ne próbálják ki a különböző kábítósze-
reket, mert hatásuk kiszámíthatatlan és 
könnyebben válhatnak áldozattá és elkö-
vetővé is.
A nyári idény elmaradhatatlan velejárója 
a szabadvizek, szabad strandok környé-
kének látogatása.
• A vízi balesetek megelőzésére az alábbi-
akban fordítsanak figyelmet:
A szabadvizeken, folyókon, holtágakon, 
egyéb vízfelületeken, több helyen is meg-
engedett a fürdőzés, vannak azonban 
olyan helyek, ahol tiltják, amelyet táblá-
val jeleznek.
Különösen veszélyesek a szabadvizek kö-
zül a bányatavak, a hirtelen változó víz-
mélység és hőfok miatt.
Kellő óvatosság szükséges az ismeretlen 
vizeken, ugyanis a víz alatti nem látható 
tárgyak, így például faágak és egyéb aka-
dályok könnyen sérülést okozhatnak. Fo-
kozottan vigyázni kell az erős sodrású fo-
lyókban, ahol gyakoriak az örvényképző-
dések, hiszen ezek még a jó úszókra is ve-
szélyt jelentenek.
A szabadvizek hőfoka általában elmarad 
a strandfürdők megszokott vízhőmérsék-
letétől, a hőségtől felhevült testtel törté-
nő vízbe ugrás különösen veszélyes, ezért 
kerüljék, mert megterheli a szervezetet, 
izomgörcsöt okozhat, sőt akár vízbe ful-
ladáshoz is vezethet.
Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 
éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen 
felügyelete mellett fürödhet a szabad vi-
zekben.

  B-A-Z Megyei Balesetmegelőzési 
Bizottság

Kajak-kenu

Hárman 
a válogatottban

A szolnoki kajak-kenu pálya adott otthont a II. ifjúsági és U23 
válogató versenynek. Az ezen a versenyen, illetve a három hét-
tel korábbi szegedi válogatón elért eredmények alapján tette 
meg javaslatát Hüttner Csaba szövetségi vezetőedző az ifjúsági 
és U23 világbajnokságon, illetve az ifjúsági és U23 Európa-baj-
nokságon szereplő válogatott névsorára. A Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség elnöksége elfogadta a javaslatot, így végül három ti-
szaújvárosi versenyző is képviselheti hazánkat az ifjúsági kor-
osztály két legrangosabb nemzetközi megmérettetésén.
Béke Kornél a minszki ifjúsági világbajnokságon K-1 1000 mé-
teren, Mannheim Krisztián és Bragato Giada pedig a plovdivi 
ifjúsági Európa-bajnokságon rajtolhat majd, előbbi K-1 500 mé-
teren, utóbbi NC-1 500 méteren, és NC-2 200 méteren - a pécsi 
Szigethy Virág oldalán - képviselheti majd hazánkat, egyesüle-
tét és Tiszaújvárost. 
Betlenfalvi István a minszki, Krucsay József a plovdivi magyar 
edzői team-et fogja erősíteni. 
A TKKSE versenyzőinek eredményei:
NC-1 U17-18 500m: 2. Bragato Giada, NC-2 U17-18 200m: 3. 
Bragato Giada - Szigethy Virág (Pécs), NC-1 U17-18 200m: 4. 
Bragato Giada, C-2 U17-18 1000m: 7. Kőszegi Milán – Odno-
ga Martin (Győr), C-2 U17-18 500m: 9. Kőszegi Milán – Odno-
ga Martin (Győr), K-1 Férfi U17-18 1000m: 1. Béke Kornél, 4. 
Erős Patrik, K-1 Férfi U17-18 500m: 1. Mannheim Krisz-
tián, 3. Erős Patrik, K-1 Férfi U17-18 200m: 5. Mannheim 
Krisztián, 6. Erős Patrik, K-1 Női U17-18 1000m: 5. Somodi 
Viktória, K-1 Női U17-18 200m: 9. Gábor Netta, K-2 Férfi U17-
18 200m: 6. Béke Kornél - Molnár Martin, K-2 Férfi U17-18 
500m: 6. Béke Kornél - Molnár Martin, K-2 Női U17-18 500m: 
9. Gábor Netta - Vasi Nóra (VÉRT SE)

Ismét versengtek 
az eszkimók és az indiánok

Négy helyszínen, Fadd-Domborin, Mosonmagyaróváron, Ti-
szaújvárosban és Budapesten, a Csepeli Kajak-Kenu Egyesület-
ben rendezték meg hétvégén a négy tusából, célba dobásból, hú-
zódzkodásból, illetve hendikepes futásból és kajakozásból, ke-
nuzásból álló Eszkimó-Indián Játékokat. Az elmúlt évhez ha-
sonlóan ismét rengeteg gyerek megmozdult: 850-en vettek részt 
a hétvégi eseményen.
Mosonmagyaróvár első alkalommal rendezett régiós játékokat, 
de nem csak ezért alakítottak nagyot a szervezők. A családias 
hangulatú esemény mindenkiben szép emlékeket, mély nyomo-
kat hagyott.
„A versenyszámok mellett külön programokkal vártuk a kis esz-
kimókat és indiánokat. Az országban egyedülálló Malomági 
Lajtán megtett túra, az esti tábortűz kellemes élményeket adott 
a gyerekeknek” - mondta a főszervező, Salga István, aki azt is 
elárulta, a második napon népes szurkolótábor buzdította a gye-
rekeket.
Fadd-Domboriban 250 versenyző mérte össze tudását: 16 fu-
tamban álltak rajthoz a fiatalok és a 15 egyéni versenyszám mel-
lett a kenu négyesek vetélkedése is látványos küzdelmet hozott. 
Utóbbi számot az Atomerőmű SE nyerte.
„Kétszázötven gyerkőc jött el Domboriba és vett részt a verse-
nyen - mesélte Bedecs Ferenc főszervező. - Jól érezték magukat 
a fiatalok, az első nap versenyei után szellemi vetélkedőn is ösz-
szemérhették tudásukat, és persze a strand is csábító volt ebben 
a melegben. Jól összejött a társaság, a különböző egyesületek 
versenyzői beszélgettek, ismerkedtek egymással. Igazából ez is 
a szépsége, a lényege ennek a sportágnak, hogy csapatot ková-
csoljon és élményeket adjon.”
Tiszaújváros beugró rendező lett (Tiszafürednek ugyanis prob-
lémái adódtak a helyszínnel), s remekül helyt állt, pedig mind-
össze pár napjuk volt arra, hogy „tető alá hozzák” a rendezvényt.
„A tiszaújvárosiak gyakorlatilag a hét elején vállalták be a ren-
dezést, pár nap alatt megszerezték a szükséges engedélyeket, te-
rületet rendeztek, stéget állítottak, le a kalappal előttük, hiszen 
észre sem lehetett venni, hogy ez beugrás volt a részükről. Sőt, 
jelezték, jövőre ismét szívesen megrendeznék az eseményt. Az 
időjárás kedvező volt, a gyerekek nagyon élvezték a hangula-
tot, és mindenki a szívét-lelkét beletette abba, hogy jól sikerül-
jön ez a verseny” - mondta Kovács Tamás, a szövetség szakmai 
koordinátora.
Csepelen szerepelt a legtöbb gyerek, közel háromszázan vettek 
részt a kétnapos viadalon, amely látványos küzdelmeket és re-
mek hangulatot hozott, és a nagy létszám miatt a bíróknak is ki 
kellett tenni magukért.
„Csepelen a programot kiegészítettük népi játékokkal, valamint 
arcfestéssel, amit nagyon szerettek a gyerekek. Ahogyan a többi 
helyszínen, természetesen a győztesek nálunk is megkapták az 
Eszkimó-Indián Játékok bajnoka feliratú pólót. A srácok nagyon 
szeretik ezt a versenyt, hiszen itt nem csak kajak- és kenutudá-
sukról, hanem sokoldalúságukról is tanúbizonyságot tehetnek” - 
mondta Dónusz Éva, a csepeli viadal főszervezője.
A kétnapos rendezvényen a gyerekeknek célba dobásban (7 mé-
terről 70 centi átmérőjű körbe), fél perces húzódzkodásban, va-
lamint az előző napi eredmények és bónusz másodpercek alap-
ján hendikepes futásban és 2 km-es kajakozásban, illetve ke-
nuzásban kellett helyt állniuk.

A gyerekek nem érzik a rájuk leselke-
dő veszélyeket. 

A lányok a közönséget is megugráltatják. 
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Labdarúgás

Alakulgat 
a csapatunk

Szombaton találkozott először a Termálfürdő FC 
Tiszaújváros NB III-as labdarúgó csapatának ke-
rete. 

A ráhangoló edzést követően hétfőtől már napi egy tréninggel 
kezdték meg a felkészülést az augusztus 6-án rajtoló bajnokság-
ra. Gerliczki Máté vezetőedző mellett négyen már aláírtak a ti-
szaújvárosi csapathoz, Bodó Gábor, Kristófi Sándor és Dajka 
László az ibrányi együttesből, Herceg Péter Putnokról érkezett. 
A tavalyi szezonban pályára lépett csapat valamennyi tagjának 
lejárt a szerződése, így az egyesület elnökségének újra meg kell 
állapodnia azokkal, akikre számítanak az új bajnoki évadban. A 
régiek közül biztosan marad Tóth Csaba, Horváth Tamás, Fo-
dor Péter, Molnár Ferenc, Molnár László, Bussy Dávid, Czégel 
Máté, Hussein Shadi, Polényi Tamás, Kovács Szilárd. Távozott 
Varga Zoltán, Koltai Dániel, Holecz Péter, Katona Bence, Hajdu 
István. A tervek szerint még két támadó érkezhet a csapathoz. A 
hétvégén már láthatják edzőmérkőzésen a kék-sárga legénysé-
get. Július 9-én, szombaton, 9.30-kor a megyei I. osztályú Tisza-
vasvári, míg július 13-án, szerdán, 18 órakor az osztálytárs Tály-
lyát fogadja Gerliczki Máté csapata. 

Triatlon

Dobogóközelben és dobogón
A 18. MOL Petrolkémia Tri-
atlon Nagyhét Támogatói

 Napján az ETU Triatlon 
Ifjúsági Európa-bajnokság  
egyéni döntői jelentették a 
kiemelt programot.  

A dán női és portugál férfi sikerrel zárult 
eseményen az egyaránt a negyedik he-
lyen végzett és a Tiszaújvárosi Triatlon 
Klubot képviselő Putnóczki Dorka és Le-
hmann Csongor bizonyult a legjobb ma-
gyarnak.
A sportág történetében először Tiszaújvá-
rosban mérhették össze tudásukat egyéni-
ben is az ifjúsági korosztály képviselői.  
A versenyzőkre 500 méter úszás várt a 
Dísztóban, ahonnan a 12 km-es, 5 körből 
álló kerékpározáshoz vezetett a sportolók 
útja, hogy ezt teljesítve lerakják bringáju-
kat és belevágjanak a 3 körből álló, ösz-
szesen 3,6 km futásnak.
 Először a 30 főt számláló, 12 nemzetet 
reprezentáló női finálét tekinthették meg 
a jelenlévők, köztük Marisol Casado, a 
Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) el-
nöke, Renato Bertrandi, az Európai Szö-
vetség (ETU) elnöke, dr. Bátorfi Béla, 
a Magyar Triatlon Szövetség elnöke és 
Bráz György, Tiszaújváros polgármeste-
re.
Az első versenyszámban az orosz Tatiana 
Baskakova 6:19 perces idejével alaposan 
ráijesztett a többiekre, kivéve a hazai kör-
nyezetben versenyző Putnóczki Dorkát, 
aki 5 mp-el utána jött ki a vízből. A depó-

ból is ők mehettek ki elsőnek. A kerékpá-
rozás első két körében Putnóczki egyedül 
tekert a mezőny előtt, de mire harmad-
szor is visszaértek a versenyközpontba, 
már hatan voltak, hiszen egy-egy olasz, 
portugál, dán és svájci lány is csatlako-
zott hozzájuk. A második depózásnál ha-
tan szinte együtt rohantak ki a futópályá-
ra, ahol 1200 méter után a dán Sif Ben-
dix Madsen állt az élre. Akkor még nem 
gondolhattuk, hogy ezt a pozíciót már ki 
sem engedi a kezéből. Az olasz Beatrice 
Malozzi hiába üldözte őt, meg kellett elé-
gedni az ezüsttel.  A harmadik helyért ví-
vott kiélezett csatában 1 km-rel a vége 
előtt még Putnóczki Dorkáért izgulhat-
tunk, ám a hajrát a svájci Delia Sclabas 
bírta jobban, így Dorka legjobb magyar-
ként a nagyon dicséretes negyedik pozíci-
óban fejezte be a döntőt.

Ezúttal is a futás döntött   

 A 11 országból érkezett, szintén 30 spor-
tolót számláló férfi döntő úszószámának 
végén a spanyol Romaric Forques és a 
hazai környezetben versenyző Lehmann 
Csongor ért elsőként partot, de 30 mp-en 
belül utánuk eredtek még legalább tizen-
öten. A kerékpározás 3. köréig egy 22 ta-
gú élboly állt össze, benne négy magyar-
ral. A 16. születésnapját éppen aznap ün-
neplő Kovács Balázs egy szökési kísér-

lettel hívta fel magára a figyelmet, de el-
távolodnia neki sem sikerült a többiek-
től, így ezúttal is sejteni lehetett: az ér-
mek sorsának eldöntése a futásra ma-
rad. 1200 futóméter megtétele után az el-
ső nyolc helyezett között három magyar, 
Soós Gergő, Lehmann Csongor és Dévay 
Zsombor szerepelt. A folytatásban a brit 
Matthew Willis robbantott, amit csak a 
portugál Vasco Vilaca bírt el. A hosszú fi-
nisben nyert a portugál, a brit és az ép-
pen Lehmann Csongort lehajrázó hispán 
Forques előtt, vagyis a lányok után a fiúk-

nál is egy remek negyedik helynek örül-
hetett a tiszaújvárosi közönség.
Az érmeket  Marisol Casado, és Rena-
to Bertrandi, a virágokat pedig  Pignitz-
ky Dorottya, a Magyar Olimpia Bizott-
ság Sport XXI. programvezetője és Bráz 
György, Tiszaújváros polgármestere, a 
szervezőbizottság társelnöke adta át a do-
bogósoknak. 
Eredmények
Nők:
1. Sif Bendix Madsen (DEN) 41:33, 2. 
Beatrice Mallozzi (ITA) 41:50, 3. Delia 
Sclabas (SUI) 42:00, 4. Putnóczki Dorka 
(HUN) 42:23……12. Soós Fanni (HUN) 
42:47,……15. Bukovszki Tünde (HUN) 
42:55,……18. Petrov Dorottya (HUN) 
43:11…….20. Mátyás Lili (HUN) 43:30.
Férfiak:
1. Vasco Vilaca (POR) 37:38, 2. Matt-
hew Willis (GBR) 37:40, 3. Romaric For-
gues (ESP) 37:44, 4. Lehmann Cson-
gor (HUN) 37:48……6. Dévay Zsom-
bor (HUN) 38:03, …..8. Kovács Ba-
lázs (HUN) 38:11,…….23. Kanyik And-
rás (HUN) 39:11, …….27. Ferencz Ábel 
(HUN) 39:44.

Magyarország a kontinens 
második legjobbja

Hatalmas magyar sikerrel ért véget az 
Ifjúsági Európa-bajnokság mixváltó futa-

ma, a mieink az oroszok mögött ezüstér-
mes pozícióban fejezték be a versenyt. A  
Tiszaújvárosi Triatlon Klubot képviselő 
Putnóczki Dorka, Dévay Zsombor és Le-
hmann Csongor, valamint az abonyi Soós 
Fanni összeállítású magyar válogatott vé-
gig az élmezőnyben haladva érdemelte ki 
a figyelemre méltó eredményt.
A keddi Inno-Comp Nap fő eseményét, az 
ETU Triatlon Ifjúsági Európa-bajnokság  
mixváltó (2 leány és 2 fiú) versenyszáma 
jelentette, ahol 21 ország sportolói mellett 
hat európai vegyes csapat és egy, a város-
ban edzőtáborozó ETU-gárda mérte össze 
tudását.  Az első emberek az úszás hely-
színén, a Dísztó partján sorakozhattak fel, 
ahonnan egyesével szólították be őket a 
pontonra. Hazánkat a három tiszaújvá-
rosi színeket képviselő sportoló egyike, 
az egyéniben 4. helyen végzett Putnócz-
ki Dorka reprezentálta a rajtnál. A szuper-
sprint táv első számában, a 250 méteres 
úszásban az orosz Baskakova 3:27 percet 
tempózott, de mögötte 5 mp-re ott volt 
Dorka, míg a harmadik helyet a szlové-
nok birtokolták.  A 6,6 km-es, 2 körös ke-
rékpározáson a mieink mellett az olasz, a 
svájci és a portugál váltó vitézkedett elől. 
Az első váltásnál Dévay Zsombor nem 
csak tartotta magát az elitben, hanem erős 
kerékpározásával felhozta váltónkat a do-
bogóra. Harmadik emberünk, Soós Fanni 
(Fergeteg TK-Abony) helyzetében az je-
lentett változást, hogy a dánok versenyző-
jével, a hétfői egyéni Európa-bajnok Sif 
Bendix  Madsen-nel is számolnia kellett. 
A befejező emberek küzdelmébe a Tisza-
újvárosi Triatlon Klub harmadik sportoló-
ját, Lehmann Csongort küldtük „csatasor-
ba”. A hétfőn szintén egyéni Eb-negyedik 
triatlonos már az úszás során előzni tu-
dott, és az orosz Grigory Antipov mögött 
másodikként rohanhatott ki a depóból. A 
középső számban ők ketten, valamint az 
olasz Nicolo Ragazzo és a portugál Tiago 
Fonseca bő félperces előnyt harcoltak ki 
vetélytársaikkal szemben. Futásra váltva 
Antipov olyan sebességre kapcsolt, amit 
senki sem tudott átvenni. Lehmann Cson-
gor az első körben elfoglalta, a második 
körben előnyét stabilizálva meg is tartotta 
a második helyet, hatalmas örömet okoz-
va ezzel csapattársainak és a fergeteges 
hangulatot teremtő közönségnek. A bronz 
a jól hajrázó olaszoknak jutott.
Az érmeket este a nagyszínpadon Bráz 
György polgármester, a szervezőbi-
zottság társelnöke, Torma Péter, az In-
no-Comp Kft. ügyvezetője, Huff Zsolt, a 
MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója és 
Renato Bertrandi, az ETU elnöke adta át 
a sportolóknak.
Végeredmény: 
1. Oroszország (Tatiana Baskakova,  Dmit-
ry Fedoseev,  Ekaterina Spitcyna, Grigo-
ry Antipov) 1:24.03 óra, 2. Magyarország 
(Putnóczki  Dorka, Dévay Zsombor, Soós 
Fanni, Lehmann Csongor) 1:24.23, 3. 
Olaszország ( Beatrice Mallozzi,  Nicolò 
Strada, Carlotta Missaglia, Nicolò Ragaz-
zo) 1:24.34.

Atlétika

Bronzérmes Kristály

Jakab István edző tanítványainak sűrű a versenynaptáruk. Nem-
zetközi versenyeken, korosztályos magyar bajnokságokon mé-
rettetnek meg az atléták.
Kristály Csanád az ifjúsági válogatott tagjaként vett részt júni-
us 11-én  Brnoban a négy nemzet viadalán, ahol 200 m-en hato-
dik helyezést ért el, hozzájárulva a magyar csapat győzelméhez. 
A hétvégén Miskolc adott otthont Magyarország 2016. évi Ifjú-
sági Atlétikai Bajnokságának. A Tiszaújvárosi SC két atlétája 
állt rajthoz. Kristály Csanád 100 m-en 5. helyezett lett, erősebb 
számában, 200 m-en viszont a dobogó harmadik fokára állhatott 
fel.  A versenyen Pöstényi Márk az erős mezőnyben mindkét tá-
von jól szerepelt.
Szombathely adott otthont a junior és utánpótlás országos baj-
nokságnak, ahol a már utánpótlás korú Kiss Csaba képviselte 
Tiszaújvárost. A korcsoportot váltott atléta 200 m-en 5. helye-
zést ért el. Sajnos 400 méteren hibás rajt miatt kizárták a ver-
senyből. 

Ellenfeleink

A Magyar Labdarúgó Szövetségben elkészítették a 2016/
2017-es NB III-as bajnokság csoportbeosztásait (Keleti, Kö-
zép, Nyugat, 3x18 csapat). A Tiszaújváros ezúttal is a Keleti 
csoportba nyert besorolást. 
Az NB III Keleti csoport csapatai: BKV 2013 Futball Kft., 
Diósgyőr FC Kft., DVSC FSZ Zrt., ESMTK LE Kft., FC 
Hatvan, Termálfürdő FC Tiszaújváros, Hajdúböszörményi 
TE, Jászberényi FC, Kazincbarcikai SC FC Kft., Monori SE, 
MTK Budapest Zrt., Nyírbátori FC, Putnok FC Kft., Rákos-
menti Községi SK, REAC Sport Kft., STC Futball Kft., Tály-
lya Községi SK, Újpest 1885 Futball Kft. 

11. oldal2016. július 7. Sport

Kristály Csanád edzőjével, Jakab Istvánnal.

Putnóczki Dorka, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub kiválósága legjobb magyarként a 
negyedik helyen végzett az először megrendezett egyéni versenyen. 

A magyar válogatott - Putnóczki, Soós, Lehmann, Dévay - a dobogó második fo-
kán. Hátrányuk 20 másodperc volt csupán az oroszok mögött. 
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TISZTELT SPORTOLÓK, SPORTVEZE-
TŐK! KEDVES TISZAÚJVÁROSIAK ÉS 
VENDÉGEK!
A Nemzeti Sportváros, Tiszaújváros és a ma-
gam nevében köszöntöm a versenyzőket, az 
edzőket és a sportvezetőket, a hazai és külföl-
di vendégeket, és nem utolsó sorban a helyi-
eket.
Településünk idén ünnepli várossá nyilvánítá-
sának 50. évfordulóját és immáron huszadik 
éve fogadja megszakítás nélkül világkupa-fu-

tamon a triatlonsport élvonalába tartozó versenyzőket. Kettős jubileu-
mot, ünnepet ülünk tehát, s méltán mondhatjuk, hogy a sportág és a vá-
ros egybeforrt, ezt szimbolizálja az oly gyakran elhangzó Triatlonújvá-
ros elnevezés is.
Az 50. évforduló alkalmából mi, tiszaújvárosiak számos rendezvényt 
szerveztünk, s szervezünk még az év során, s ezek közül az egyik leg-
jelentősebb a legendás Dr. Márkus Gábor által - kinek emlékére szob-
rot állíttatott önkormányzatunk - tizennyolc évvel ezelőtt útjára indított 
Triatlon Nagyhét. Tömegsport rendezvények, kulturális, szórakoztató, 

gasztronómiai programok követik majd egymást, az idén tíz napon át.
Élversenyzők szelik majd a habokat a Dísztóban, s róják a köröket ke-
rékpáron és futva a város központjában. De ezt teszi sok-sok tiszaújvá-
rosi, hazai és külföldi vendég is a tömegsport rendezvényeken, akik az-
tán esténként a neves előadók, zenekarok műsorán szórakoznak majd.
Ünnepelni fog a város és a triatlonvilág! A közösségépítés ünnepe lesz 
ez a bő egy hét. A kis- és nagy közösségeket építő város és a triatlons-
port ünnepét üljük majd.
Nagyhetünk egy hónappal előzi meg az olimpiát, sok versenyző itt tart-
ja főpróbáját.
Mi arra készülünk, hogy olimpiai szintű eseményt rendezzünk.
Hiszek a nagyhét és a világkupa sikerében, mert a versenyzők és a szer-
vezők felkészültek, mert a tiszaújvárosiak szeretik és művelik a sportot, 
a kultúrát, a közösségi létet.
A versenyzőknek sikeres szereplést, a közönségnek sok-sok mozgást, jó 
szórakozást kívánok.

Bráz György
Tiszaújváros polgármestere

a szervezőbizottság társelnöke

KEDVES BARÁTAIM,
Nagy örömömre szolgál, hogy a tiszaújvárosi 
Ifjúsági Európa-bajnoki Fesztiválon, valamint 
a Triatlon Junior Európa-kupán és az ITU 
Triatlon Világkupán üdvözölhetem az ide ér-
kező versenyzőket, edzőket és minden ked-
ves vendéget.
Tiszy - ahogyan a nemzetközi triatlon család 
berkein belül hívjuk - idén két kerek évfordu-
lót is ünnepel. A 20 éves világkupa Magyaror-
szágot és az 50. évét betöltő Tiszaújvárost is 

visszavonhatatlanul a triatlon térképére véste már sok-sok éve.
A triatlon viszonylag fiatal sportágnak számít. Így a Dr. Márkus Gábor 
által megálmodott és létrehozott tiszaújvárosi verseny az egyik legerő-
sebb gyökerünk, amely sokat segített abban, hogy sportágunk ilyen nagy 
léptékben növekedhessen és hogy ezen a szinten tarthasson, ahol, nap-
jainkban.
Mindezek mellett nagy örömmel tölt el, hogy idén a „klasszikus”-nak 

számító Triatlon Junior Európa-kupa és ITU Világkupa mellett rá-
adásként az Ifjúsági Fesztivál is megrendezésre kerül. Az Ifjúsági Eu-
rópa-bajnokság régi formátuma is itt, Tiszaújvárosban született meg a 
2000-es évek elején. Ezért meggyőződésünk, hogy nem is választhattunk 
volna jobb helyet annak a fesztiválnak az otthonaként, amely – várakozá-
saink szerint – a triatlon évente megrendezendő ünneplése lesz a követ-
kező generáció versenyzőinek számára.
Emiatt szeretnénk, ha ez az esemény több lenne, mint egy verseny, va-
lami hasonló, mint ami minden évben a Triatlon Nagyhét alatt történik.
Élvezni az együtt töltött időt, eltérő formátumokban versenyezni, aktí-
van részt venni a helyiek életében és kihasználni az időt szeretett sportá-
gunkkal kapcsolatos eszmecserékhez.
Hálásan köszönjük a támogatást a helyi szervezőbizottságnak, a Magyar 
Triatlon Szövetségnek, Tiszaújváros önkormányzatának, az összes tá-
mogatónak és végül, de nem utolsó sorban Tiszaújváros lakóinak.
Alig várom, hogy ismét egy nagyszerű hetet tölthessünk együtt!

Renato Bertrandi
az Európai Triatlon Szövetség elnöke

KEDVES SPORTBARÁTOK, TISZTELT 
OLVASÓK!
A triatlon a világ egyik legdinamikusabban fej-
lődő sportága, amely az ezredfordulón, Syd-
ney-ben került fel az olimpiai játékok műso-
rára.
Az emberiség legősibb mozgásformáit, az 
úszást és a futást a legrégebbi, technikai jár-
művet is igénylő sportággal kiegészítve, jó ok-
kal tartozik az egyre népszerűbb mozgásfor-
mák közé. Első lépéseink, úszó karcsapásaink, 

bátortalan egyensúlykeresésünk a kerékpáron, majd az első sikerek … 
feledhetetlen emlék nemcsak nekünk, szüleinknek is.
A sokak által csak a „megszállottak sportja”-ként emlegetett triatlont 
„profi” és „amatőr” szinten, valamint szabadidős tevékenységként vi-
lágszerte, igazoltan, több mint másfél millióan űzik. Keresettségét vál-

tozatosságának, elérhetőségének, presztízsének és kimondottan fiatalos 
imázsának köszönheti.
A várossá nyilvánításának 50. évfordulóját ünneplő Tiszaújváros, ez év-
ben 20. világkupájához érkezett. Idén a Triatlon Nagyhét Európa-ku-
pa és Világkupa futamait az Ifjúsági Európa-bajnokság eseményei teszik 
még színesebbé, ahol újdonságként, 2016-ban debütál a korosztály egyé-
ni versenyszáma is.
Abban a szerencsés és hálás helyzetben vagyok, hogy köszöntőmmel 
a tiszaújvárosi rendezvénysorozat fővédnökeként, a sportág igazi sze-
relmeseit szólíthatom meg; s kívánhatok mindannyiuknak önmagukhoz 
mérten is kiemelkedő eredményeket, kiváló, emlékezetes, magyaros han-
gulatot, sok-sok izgalmas, sportos órát, a szervezőknek pedig az évfor-
duló fényét jól tükröző sikeres rendezvényhetet!

Dr. Sávolt-Szabó Tünde
sportért felelős államtitkár

KÖSZÖNTÖM ÖNÖKET A 2016-OS 
TISZAÚJVÁROSI ITU TRIATLON VI-
LÁGKUPÁN!
Ez a magyar kisváros, mint a legrégebben 
futó világkupa helyszín, nagyon különleges 
helyet foglal el a Nemzetközi Triatlon Szö-
vetség történetében, ezért nem is lehetnénk 
boldogabbak, hogy immár a 20. születés-
napját ünnepeljük az idén az ITU verseny-
naptárában.
A két évtized alatt a triatlonos esemény nap-

jainkra egy igazi nyári fesztivál lett. A nézők és sportolók által továbbra 
is az egyik legkedveltebb verseny idén is folytatódik.
Sajnos Dr. Márkus Gábor, aki ezt nagyszerű hagyományt megterem-
tette, már nincs közöttünk. Azonban öröksége és a családja által kép-
viselt szellemisége, elképzelései végig velünk lesznek ezen a héten is.
Tiszaújvárosban idén is az újszerű és nagy kihívást jelentő versenyzési 
formában rendezik meg a küzdelmeket. A sportolók először szomba-
ton az elődöntőkben versenyeznek, hogy eldöntsék kik fognak harcol-
ni a végső győzelemért a vasárnapi döntőben. A versenytáv mindkét 
napon a megszokott táv fele lesz – 750 m úszás, 20 km kerékpár, 5 km 
futás – amely nagyon gyors és látványos küzdelmeket ígér.
Miközben az ITU arra törekszik, hogy a vegyes váltó csapatversenyt 
felvegyék az olimpiai játékok műsorára, felemelő érzés, hogy a helyi 
versenyrendezők is azon fáradoznak, hogy ez a gyors, lendületes és 
szórakoztató versenyforma egyre több szurkolót és versenyzőt von-
zon a triatlon világába. A nemzetközi szövetség is tovább folytatja a 
sportág fejlesztését, nehezebb pályák létrehozásával és új versenyfor-
mák bevonásával.
Tiszaújváros egyben emlékeztetőül is szolgál, hogy miközben a legna-
gyobb nemzetközi versenyeket a világbajnoki sorozatban (WTS) ren-
dezzük meg, a világkupa-sorozat továbbra is nagyon fontos a sportág-
fejlesztés és az elit sportolók szempontjából. Ezért kijelenthetem, hogy 
az ITU ezután is elkötelezett marad a világkupa sorozat iránt, amelynek 
meghatározó szerepe volt abban, hogy a triatlonsport ott tart, ahol ma.
Szeretnék köszönetet mondani az ITU nevében a helyi szervező bi-
zottságnak, a Tiszaújváros Önkormányzatának, a Magyar Triatlon Szö-
vetségnek és a támogatóknak a segítségükért, amelynek eredménye-
ként újra ITU Triatlon Világkupa verseny lesz Tiszaújvárosban, ezzel 
is segítve a triatlonsport innovatív növekedését. Gratulálok a 20. év-
forduló alkalmából és remélem, még sokszor visszatérhetünk ide a jö-
vőben is.
Végezetül kívánom minden városlakónak, látogatónak, sportolónak, 
szervezőnek, média képviselőnek és támogatónak, hogy érezzék jól 
magukat ebben a csodálatos városban az ITU világkupa versenyén. Le-
gyen csodás hétvégéjük!
Üdvözlettel,

Marisol Casado
a Nemzetközi Triatlon Szövetség elnöke

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja

A „Törzsfejlődés”
lapátolt az élre

Közel kilencszázan húztak „nyúlcipőt”
Evezősversennyel vette kezdetét a  18. MOL Petrolkémia  Triatlon 
Nagyhét szabadidősport eseménysorozata. A  Dísztavon megren-
dezett vetélkedés fináléjában a „Törzsfejlődés” hetese látványos 
csatában szerezte meg az elsőséget a főtámogató  „Más néven” 
jegyzett legényei előtt.

A Fortrex napján a méltán népszerű evezősverseny jelentette a  Nagy-
hét első tömegsportos tombola-szelvény-gyűjtő lehetőségét. A Dísztavon 
megrendezett csatározásra 32, egyenként hét tagú egység adta le nevezé-
sét. A páros küzdelmekben a győztes mindig továbbjutott, a vesztes pedig 
elbúcsúzott. A verseny nemzetközi jellegét az ifjúsági Eb-re, junior Ek-ra 
és az elit világkupára  érkezett olasz küldöttség tagjai  jelentették, akik saj-
nos csak egyszer kaptak bizonyítási lehetőséget, mert futamukban alulma-
radtak. A különböző hajóegységekben olyan neves személyiségek is lapát-
oltak, mint  Szonda Kornélia egykori kajakos világbajnok és dr. Juhos Sza-
bolcs, Tiszaújváros jegyzője.
 A döntőbe a „Törzsfejlődés” és a „Más néven” együttesei kerültek be. 
Igazán szoros és látványos küzdelemben végül nyert a TKKSE Kősze-
gi Ákos, Kostolányi Roman, Farkas Andrea, Kovács Marcell, Macz János, 
Krucsai Ádám, Kovács Richárd összeállítású hetese, a főtámogató MOL 
Petrolkémia Zrt.  Szmicsek Tibor, Nagy Lóránt, Danó Sándor, Réti Lász-
ló, Zelei Zoltán, Dombi Viktor, Poór Tibor alkotta legénysége előtt. A 
bronz-csatában a Pí csapata bizonyult a jobbnak. Az első három helye-
zett képviselői Márkus Balázstól, a szervezőbizottság társelnökétől vehet-
ték át az ajándékokat.  

A 18. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét keddi Inno-Comp  
Napján először a tömegsport képviselői sorakoztak fel  a 
Hotel Phőnix és a Polgármesteri Hivatal előtti útszakaszon. 

Péter Attila, a rendezvénysorozat hangja és a rendező Tiszaújvá-
rosi Triatlon Klub tagjai nem kevesebb, mint 874 „rajtszámot” ra-
gasztottak fel az indulók ruházatára. A közös sportolásban csa-
ládjával együtt részt vett dr. Fülöp György alpolgármester és Tor-
ma Péter, az Inno-Comp Kft. ügyvezetője, aki ezúttal is számítha-
tott kollégái, vezetőtársai támogatására a 2 km teljesítése közben. 
A MOL-csoport regisztrált dolgozói a kezdés előtt vehették át 
egyenmezüket, így őket messziről felismerhették a családtagok, 
barátok.
A helyi triatlonos-palánták által színesített mezőnyben ezúttal is 
valamennyi korosztály képviselőit megtalálhattuk. A pár hónapos  
picinyeket édesanyjuk, édesapjuk, vagy nagyszüleik tolták körbe 
babakocsiban, de olyanok is akadtak bőven a szépkorúak köréből, 
akik önállóan kocogták le a távot.  
Valamennyi célba érkező megkapta a teljesítéséért járó tom-
bolaszelvényt, mellyel részt vehetnek a július 10-én megtartandó 
sportos ajándékok sorsolásán.



Rajtszám Név Egyesület
1 Molnár Kata Vágta TSE
2 Soós Dorka Százhalombattai VUK
3 Rózsa Sarolta DSC-SI
4 Szekeres Tamara Csepel Dolphins SC
5 Schuchmann Eszter UTE-Merida
6 Dobi Lili DSC-SI
7 Kovács Korinna DSC-SI
8 Putnóczki Réka Tiszaújvárosi Triatlon Klub
9 Bende Gyöngyvér Kistarcsai VSRC
10 Jánossy Fanni DSC-SI
11 Nagy Ágnes Dabasi SZSE
12 Mándi FTC
14 Kuti Tempó-Aqua ÚTSE
15 Fedor Tempó-Aqua ÚTSE
16 Somoghy VISE Vác
17 Babych Ukrajna
18 Zarovna Ukrajna

R a j t -
szám Név Egyesület

41 Horváth Karolina Helga Csepel Dolphins
42 Peszleg Dominika FTC
43 Ferenczi Nikolett DSC-SI
44 Kurilla Fanni Csepel Dolphins
45 Fricska Anna Jogging Plus
46 Rojik Dóra UTE-Merida
47 Tóth Anna Tiszaújvárosi Triatlon Klub
48 Kovács Anna Tiszaújvárosi Triatlon Klub
49 Bóna Kinga Tiszaújvárosi Triatlon Klub
50 Józsa Bernadett Kistarcsai VSRC
51 Hangya Adrienn Anonym SE
52 Spanraft Liza Kőszegi TÚK
53 Hrncsár Lujza Kistarcsai VSRC
54 Leier Kata Rebeka Csepel Dolphins
55 Hóbor Eszter Kőszegi TÚK
56 Kovács Fruzsina Csongrád ISE
57 Grusina Jázmin Kőszegi TÚK
58 Kelemen Dorottya Veresegyházi VSK

34 Jayme-Sue Vermaas RSA
35 Maude Elaine Le Roux RSA
36 Flóra Bicsák HUN
37 Tania Molinari ITA
38 Dorka Putnóczki HUN
39 Fanni Soós HUN
40 Volha Ramanenka BLR
41 Hannah Hanusch AUT
42 Aleksandra Sikora POL
43 Ida Osterman SWE
44 Rozalina Grazhdan UKR
45 Ilka Jakab HUN
46 Sára Molnár HUN
47 Ann-Sophie Chalifoux CAN
48 Ivana Vilim SRB
49 Henrika Parviainen FIN
50 Cecilia Czarnecki SWE
51 Dóra Fuchs HUN
52 Szabina Laczkó HUN
53 Iveta Tothova SVK
54 Sara Moretti ITA
55 Yaheli Rochell ISR
56 Pia Hehenwarter AUT
57 Karla Seselja CRO
58 Kamilla Nyers HUN
59 Zsanna Filep HUN
60 Lia Federbusch ISR

Rajtszám Név Ország
1 Andreanne Brière-Dulude CAN
2 Grace Hoitink AUS
3 Therese Feuersinger AUT
4 Lina Völker GER
5 Anne Struijk AUT
6 Tjasa Vrtacic SLO
7 Caterina Cassinari ITA
8 Dorottya Petrov HUN
9 Dora Derczbach HUN
10 Sara Guerrero Manso ESP
11 Sára Szegedi HUN
12 Lili Mátyus HUN
14 Kristina Jesenska SVK
15 Pavla Kmonickova CZE
16 Tünde Bukovszki HUN
17 Gizelde Strauss RSA
18 Shanae Williams RSA
19 Alida Lilljequist SWE
20 Hagar Cohen Kalif ISR
21 Anikó Botka HUN
22 Daryna Moskalenko AZE
23 Raz Poradosu ISR
24 Klaudia Sebők HUN
25 Elisabetta Vitasovic CRO
26 Lucija Petrovic CRO
27 Kamilla Erika Kutasy HUN

Rajtszám Név Egyesület
21 Molnár Róbert DSC-SI
22 Vágási Zoltán Tiszaújvárosi triatlon Klub
23 Kovács Gyula DSC-SI
24 Soós Gergő Fergeteg TSE
25 Kondor Dávid FTC
26 Pápai Balázs Martfűi ÚTK
27 Trungel-Nagy Kolos Jogging Plus
28 Horváth Márk Vágta TSE
29 Tóth Márton Veresegyház VSK
30 Nyúl Marcell Kőszegi TÚK
31 Varga Dávid Vágta TSE
32 Tóth Tamás Csepel Dolphins SC
33 Illés Gergő Szentendrei KHSE
34 Kerkács Bana Zsolt Uniqa Team Újbuda
35 Marshall Eliot Vágta TSE
36 Lesták Ármin Veresegyház VSK
37 Holba Dániel Csepel Dolpins
38 Baier Kristóf Tempó-Aqua ÚTSE
39 Zakharcenko Denys Ukrajna
40 Piasetsky Vladyslav Ukrajna

Rajtszám Név Egyesület
61 Fekete József Esztergomi TK
62 Vajkovics Ferenc Veresegyházi VSK
63 Oláh Csongor Budaörsi TK
64 Hornyák Döme Martfűi ÚTK
65 Miszlai Milán Esztergomi TK
66 Molnár Péter Vágta TSE
67 Molnár Gábor Kőszegi TÚK
68 Sánta Ármin Tiszaújvárosi Triatlon Klub
69 Schwahofer Balázs Kőszegi TÚK
70 Ferencz Domonkos Veresegyház VSK
71 Szentpétery Patrik BBSC Balatonboglár
72 Bandi Attila Esztergomi TK
73 Farkas Csaba Dabasi SZSE
74 Háder Olivér Tricepsz TKSZSE
75 Farkas Zsolt Dabasi SZSE
76 Dobi Gergő DSC-SI
77 Marshall Alex Vágta TSE
78 Vajvoda Máté Kistarcsai VSRC
79 Portik Botond Veresegyház VSK
80 Boiko Myron Ukrajna

Gyermek - leányok

Serdülő - leányok

Gyermek - fiúk

Serdülő - fiúk

Rajtszám Név Ország
1 Oscar Coggins HKG
2 Dylan Nortje RSA
3 Bence Lehmann HUN
4 Luka Paliska CRO
5 Valerio Cattabriga ITA
6 Botond Józsa HUN
7 Tjebbe Kaindl AUT
8 Ákos Fróna HUN
9 Marek Smetana SVK
10 András Kanyik HUN
11 Jan Baran POL
12 Grzegorz Rogacz POL
14 Albin Andersson SWE
15 Viktor Mészáros HUN
16 Idan Apsimon ISR
17 Anton Schiffer GER
18 Milán Balogh HUN
19 Andrei Sergiu Chis ROU
20 Levente Torák HUN
21 Zaur Arkaniya AZE
22 Matus Kozlovsky SVK
23 Hennadii Anzin UKR
24 András Antal HUN
25 Duje Maric CRO
26 Levente Karai HUN

Rajtszám Név Ország
34 Nicholas Quenet RSA
35  Jamie Riddle RSA
36 Youri Keulen NED
37 Frederic Funk GER
38 Botond Karai HUN
39 Gergő Soós HUN
40 Oliver Gorges LUX
41 Zsombor Dévay HUN
42 Leon Pauger AUT
43 Danijel Bartol SLO
44 Nikodem Kelner POL
45 Johan Forsman SWE
46 Máté Jankov HUN
47 Yoav Avigdor ISR
48 Gianluca Purzer ITA
49 Sergiy Polikarpenko ITA
50 Balázs Kovács HUN
51 Róbert Tóth HUN
52 Balica Andrei Mircea ROU
53 Bálint Petróczy HUN
54 Tomas Tolkunov SVK
55 Volodymyr Kritiko UKR
56 Gyula Bende HUN
57 Leon Pandza CRO
58 Vadzim Hurchanka BLR

66 Wickus Saunders RSA
67 Ben De La Porte RSA
68 Franco Pesavento ITA
69 Attila Arany HUN
70 Csongor Lehmann HUN
71 Zoltán Jenes HUN
72 Lukas Gstaltner AUT
73 Stijn Jansen NED
74 Josef  Jurica CZE
75 Tamás Papp HUN
76 Sheng Cher, Bryce Chong SIN
77 Domen Obreza SLO
78 Wojciech Bernaciak POL
79 Axel Ramhult SWE
80 Theodor Moon SWE
81 Ábel Ferencz HUN
82 Jonas Osterholt GER
83 Milán Tóth HUN
84 Csaba Majoros HUN
85 Bálint Balla HUN
86  Luka Grgorinic CRO
87 Luka Dumančić CRO
88 Kyrylo Novikov UKR
89 Martin Micik SVK
90 Dénes Szántó HUN
91 Tamir Ish Tov ISR

Marisol, 
a szurkoló

Az ETU Triatlon Ifjúsági Európa-bajnokság hétfői egyé-
ni döntőit a VIP-lelátóról szurkolta végig - Bráz György 
polgármesternek, a szervezőbizottság társelnökének, 
Csovelyák Zitának, a Nemzetközi Triatlon Szövetség 
(ITU) sportágfejlesztési vezetőjének és dr. Bátorfi Bé-
lának, a Magyar Triatlon Szövetség elnökének társasá-
gában - Marisol Casado asszony, az ITU spanyol elnö-
ke. Az utoljára 12 esztendővel ezelőtt Tiszaújvárosban 
járt, rendkívül szimpatikus sportvezetőt hamar magával 
ragadta az itteni hangulat, olyannyira, hogy egy ritmusos 
zeneszám közben önfeledten táncra perdült a székek kö-
zött, így szurkolva a pályán küzdő fiataloknak.
A világszövetség vezetőjére kedden reggel már egy bu-
dapesti hivatalos program várt. Márkus Gergelynek, az 
ITU sportigazgatójának, a tiszaújvárosi versenyek igaz-
gatójának társaságában fogadta őt az Országházban Or-
bán Viktor miniszterelnök. A sportág hazai továbbfej-
lesztését célzó megbeszélésen részt vett Schmitt Pál, a 
Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli elnöke, dr. Bá-
torfi Béla, a Magyar Triatlon Szövetség elnöke és Fürjes 
Balázs kormánybiztos is.   

Nők

Férfiak

2162 résztvevő (878 nő és 1284 férfi). Egy évben átlagosan 114 induló 
(46 nő és 68 férfi)
1109 különböző versenyző (447 nő és 662 férfi), 71 országot képvisel-
tek a sportolók

Tiszaújvárosban járt triatlon olimpiai bajnokok: Simon Whitfield (CAN), Bri-
gitte McMahon (SUI), Hamish Carter (NZL), Jan Frodeno (GER), Em-
ma Snowsill (AUS)

Tiszaújvárosban járt felnőtt triatlon világbajnokok: Emma Carney (AUS), Joan-
ne King (AUS), Loretta Harrop (AUS), Nicole Hackett (AUS), Siri Lind-
ley (USA), Leanda Cave (GBR), Emma Snowsill (AUS), Sheila Taormina 
USA), Vanessa Fernandes (POR), Emma Moffat (AUS), Gwen Jörgensen 
(USA), Greg Welch (AUS), Miles Stewart (AUS), Simon Lessing (GBR), 

Spencer Smith (GBR), Chris McCormack (AUS), Dmitry Gaag (KAZ), 

Peter Robertson (AUS), Ivan Rana (ESP), Bevan Docherty (NZL), Dani-

el Unger (GER), Javier Gomez (ESP).

Legtöbbször indultak:

Férfiak, 13 alkalom: Kuttor Csaba, Dmitry Gaag (KAZ)

Nők, 10 alkalom: Kovács Zsófia, Walkó Andrea

Legtöbb győzelem: Loretta Harrop (AUS) - 1998, 1999, 2000.

Legtöbb dobogós helyezés: Dmitry Gaag (KAZ) 2005, 1998, 2001, 2003, 2006

Legtöbbször a Top 10-ben: Volodymyr Polikarpenko (UKR) - 1998, 1999, 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009.

Beszédes tiszaújvárosi világkupa számok (1997-2015)
2. oldal 2016. július 7.

Kovács Zsófia tíz alkalommal vett részt a tiszaújvárosi világkupa-futa-
mon. 

A többszörös felnőtt világbajnok Javier Gomez kétszer nyert Tiszaújvá-
rosban. 



Rajtszám Név Ország
1 Yuliya Yelistratova UKR
2 Lindsey Jerdonek USA
3 Margit Vanek HUN
4 Emma Jeffcoat AUS
5 Dominika Jamnicky CAN
6 Taylor Spivey USA
7 Leonie Periault FRA
8 Verena Steinhauser ITA
9 Paula Findlay CAN
10 Deborah Lynch NZL
11 Giorgia Priarone ITA
12 Hideko Kikuchi JPN
14 Elena Maria Petrini ITA
15 Theresa Moser AUT
16 Emilie Morier FRA
17 Jeanne Lehair FRA
18 Marlene Gomez-Islinger GER
19 Anna Flaquer ESP
20 Yuliya Golofeeva RUS
21 Tereza Zimovjanova CZE
22 Lianne Witkin ISR

Rajtszám Név Ország
1 Dmitry Polyanskiy RUS
2 Kevin Mcdowell USA
3 Luke Willian AUS
4 Stefan Zachaeus LUX
5 Lukas Hollaus AUT
6 Matthew Sharpe CAN
7 Matthew Roberts AUS
8 Benjamin Shaw IRL
9 Gregory Barnaby ITA
10 Yegor Martynenko UKR
11 István Király HUN
12 Ákos Vanek HUN
14 Genis Grau ESP
15 Anders Lund Hansen DEN
16 Jan Volar CZE
17 Riccardo De Palma ITA
18 Casper Stenderup Korch DEN
19 Aleix Domenech ESP
20 Donald Hillebregt NED
21  Itamar Alster ISR
22  Kristóf  Anheuer HUN
23 Albert Parreno ESP
24 Valerio Patane ITA

34  Renee Tomlin USA
35 Yuko Takahashi JPN
36 Elena Danilova RUS
37 Simone Ackermann NZL
38 Erin Dolan USA
39 Aoi Kuramoto JPN
40 Michelle Flipo FRA
41 Anna Godoy Contreras ESP
42 Sandra Dodet FRA
43 Margot Garabedian FRA
44 Alessia Orla ITA
45 Elisabeth Boutin CAN
46 Ilaria Zane ITA
47 Emy Legault CAN
48 Zsanett Bragmayer HUN
49 Georgia Taylor-Brown GBR
50 Noémi Sárszegi HUN
51 Gal Rubanenko ISR
52 Vida Medic SRB
53 Antoanela Manac ROU

33 Igor Polyanskiy RUS
34 Drew Box AUS
35 Francesc Godoy ESP
36 Kohei Tsubaki JPN
37 Raphael Montoya FRA
38 Vladimir Turbayevskiy RUS
39 Oleksiy Syutkin UKR
40 Raoul Shaw FRA
41 Alexis Lepage CAN
42 Jordi García Gracia ESP
43 Dario Chitti ITA
44 William Huffman USA
45 Bence Bicsák HUN
46 Jeremy Obrand CAN
47 Matija Lukina CRO
48 Ron Lewinsohn ISR
49 Gabriel Sandör SWE
50 Lorenzo Ciuti ITA
51 Dávid Ruzsás HUN
52 Jean-Paul Burger NAM
53 Márk Dévay HUN
54 Kristóf  Király HUN
55 Linus Stimmel GER
66 Gábor Faldum HUN
67 Tamás Tóth HUN
68 Ivan Ivanov UKR
69 Xavier Grenier-Talavera CAN
70 Jesus Gomar ESP
71 Delian Stateff ITA
72 Ricardo Hernandez Marrero ESP
73 Mehdi Essadiq MAR
74 László Tarnai HUN
75 Kenji Nener AUS
76 Matthew Mcelroy USA
77 Constantine Doherty IRL
78 Ilya Prasolov RUS
79  Roberto Sanchez Mantecon ESP
80  Tayler Reid NZL
81 Alessio Fioravanti ITA
82 Christopher Perham GBR
83 Marco Akershoek NED
84 Giulio Pugliese ITA
85 András Czigány HUN
86 Alberto Eugenio Casillas Garcia LTU
87 Dejan Popovic SRB
88 Gergo Simon ROU

Dupla 
fesztivál-activity

Az ETU Ifjúsági Triatlon Európa-bajnoki Feszti-
vál keretében két, úgynevezett activity-programot 
is megrendeztek Tiszaújvárosban. A kontinensve-
télkedő résztvevői július 4-én, pénteken délután a 
Kazinczy Ház udvarában találkozhattak a három 
Magyarországon tartózkodó olimpikonunkkal, 
Vanek Margittal, ifj. Faldum Gáborral és Tóth Ta-
mással. A negyedik magyar riói induló, Kovács Zsófia jelenleg Spanyolországban készül a nagy megmérettetésre, 
míg megjelent társai rajthoz állnak hétvégén a 20. ITU Triatlon Világkupán. A fiatalok kötetlen beszélgetés formá-
jában ismerhették meg elit sportolóink pályafutásának különböző állomásait, fontos momentumait, és betekintést 
nyerhettek felkészülésük különböző fázisaiba is. A programot Renato Bertrandi, az ETU elnöke zárta be, aki más-
nap, ugyanott megnyitotta az antidopping  workshopot. A Magyar Antidopping Csoport munkatársai a témára vo-
natkozó kérdőívek kitöltésével, majd kérdezz-felelek módszerrel tájékozódhattak a nagyon fontos terület részlete-
iről, szabályairól, esetleges buktatóiról.  

Szívmelengető gesztus 
húsz év rendezőinek

Szinte lehetetlen vállalkozás, hogy felsoroljuk azokat, akik az elmúlt húsz évben rendezőként, közremű-
ködőként sokat tettek a tiszaújvárosi triatlonversenyek, a világkupák, majd a nagyhetek, nemzetközi vi-
adalok sikeréért. Az idei, jubileumi világkupa alkalmából a rendező Tiszaújvárosi Triatlon Klub (tavaly 
nyárig TVK-Mali Triatlon Klub) kísérletet tett minderre.  A Dísztó partjára, dr. Márkus Gábor egésza-
lakos bronzszobra mellé - szívmelengető gesztust gyakorolva - felállítottak egy hatalmas táblát, melyen 
az eddigi segítők nevét tüntették fel.  A régebbi és jelenlegi segítők büszkén kereshetik és találhatják meg 
magukat a „falon”, melyen azokról is megemlékeznek, akik neve valamilyen oknál fogva esetleg lema-
radt onnan. 

Nők

Férfiak

Példátlan nemzetközi 
sportszakmai összefogás

 
Magyarországon egyedülálló, közös sajtótájékozta-
tót tartott július 4-én, Tiszaújvárosban Marisol Ca-
sado, a Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) elnö-
ke, Renato Bertrandi, az Európai Triatlon Szövetség 
(ETU) elnöke és dr. Bátorfi Béla, a házigazda Ma-
gyar Triatlon Szövetség (MTSZ) elnöke, valamint 
Kozmann György sportért felelős helyettes állam-
titkár. 

Marisol Casado, az ITU elnöke elmondta, hogy a ma-
gyarországi triatlonsport fejlődése látványos, s amilyen 
látványos, olyan sikeres is. Ebben a sportolók, az egye-
sületek és a nemzeti szövetség munkája is benne van. 
Ez dicséretes. Casado asszony bejelentette, hogy a ha-
zai, a nemzetközi és az európai triatlon szövetség közötti 
egyeztetéseknek köszönhetően az ITU Versenyrendezői 
Világkonferenciáját 2017 tavaszán Magyarországon, Bu-
dapesten rendezik meg.
A konferencia megrendezése több szempontból is ki-
emelkedően hasznos lehet a triatlon és az egész magyar 
sport számára. A konferencia egyúttal arra is kiváló alkal-
mat jelenthet, hogy a 2024-es olimpiai pályázatok 2017 
szeptemberi limai elbírálása előtt Budapestre látogathas-
son az ITU elnöke, aki egyben a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság tagja is.
A sajtótájékoztatón Szabó Zita, a MTSZ főtitkára, a riói 
olimpián résztvevő magyar triatlon csapat vezetője mu-
tatta be a mieinket. A 2016-os riói ötkarikás játékokon 
négy magyar versenyző is képviselheti Magyarországot, 
ugyanis a nemzetközi szövetség rangsorában ifj. Faldum 
Gábor, Kovács Zsófia, Tóth Tamás és Vanek Margit is 
kvótát érő helyet ért el. A 2012-es londoni ötkarikás játé-
kok triatlon versenyén a jelenleg baszkföldön edzőtábo-
rozó Kovács Zsófia már indult. A vezetőedzői feladatot 
Bajai Péter látja el a válogatottnál.
Renato Bertrandi, az ETU elnöke rámutatott a riói olim-
piára 42 tagországból 31 nemzet adott sportolót, 43 
olimpikon kvalifikált Európából, ebből négy magyar ver-
senyző. Ez igazán nagyszerű teljesítmény - mondta.
A hazai versenyek színvonalának emelése érdekében az 
MTSZ hagyományteremtő céllal Közép-Európai Triat-
lon Kupasorozatot (TriBest_TriFest) alapított. Az Euró-
pában is egyedülálló kezdeményezéshez Ausztria, Hor-
vátország, Románia, Szlovákia és Szerbia is csatlakozott, 
így a körverseny hazai állomásai mellett a partnerorszá-

gokban is tartanak megmérettetéseket. A regionális ku-
pasorozat mind az utánpótláskorú, mind a felnőtt ver-
senyzőknek lehetőséget teremt nemzetközi színvonalú 
versenyeken való szereplésre. Mindemellett a szomszé-
dos országok triatlon szövetségéveivel kezdődő szoro-
sabb együttműködés keretében egyebek mellett a szak-
mai programok egyeztetése, valamint közös edzőtáborok 
szervezése is megvalósulhat.
Az MTSZ megpályázza az ETU U23-as Európa-bajnok-
ság 2017-es rendezési jogát - jelentette be dr. Bátorfi Béla. 
Az MTSZ támogatásával és közreműködésével Magyar-
országon rendezett nemzetközi versenyek hozzájárulnak 
a hazai versenyek minőségének javulásához, az élsport-
ban, az utánpótlás sportban és a szabadidő sportban egy-
aránt, legyen az profi vagy amatőr verseny. A hazai tri-
atlonsport számára a nemzetközi színvonalú és minő-
ségű mezőnyt felvonultató versenyek törvényes és szabá-
lyos megrendezése rendkívül jelentőséggel bír. Számunk-
ra különösen fontos, hogy a nemzetközi szövetségekkel 
és szervezetekkel ápolt kapcsolatainkat tovább mélyítsük. 
A hazai triatlonsport hosszú távú érdekei azt diktálják, 
hogy Magyarországon gyarapodjon az ITU és ETU égi-
sze alatt rendezett versenyek száma. Ennek megvalósítá-
sához azonban nélkülözhetetlen, hogy a nemzetközi ver-
senyszervezői sztenderdek és a magyar törvényi feltéte-
lek egymással összhangban eljussanak a magyar rende-
zőkhöz - mondta az MTSZ elnöke
Kozmann György, sportért felelős helyettes államtitkár 
biztosította a szövetséget a magyar kormány támogatá-
sáról. Mint mondta kevés sportág tud ilyen nagy fejlő-
dést bemutatni, ilyen rövid idő alatt. A magyar triatlons-
port a kevesek között is az egyik leg elismerésre méltóbb. 
Biztosíthatom a Magyar Triatlon Szövetséget arról, hogy 
a kormányzat figyelme, tisztelete, segítőkészsége meg-
teremti a biztos hátteret ahhoz, hogy mind a szövetség, 
mind a sportolók tervezhessenek sikereikkel. A sikere-
ik mindannyiunk sikerei, így a támogatásunkkal is garan-
táltan számolhatnak - tette hozzá a helyettes államtitkár.
Az eseményen Marisol Casado, Renato Bertrandi, és 
dr. Bátorfi Béla, a szervezetek egyedülálló összefogását 
szimbolizáló, a magyar nemzeti színeket is megjelenítő 
triatlon installációt állított össze.
A sajtótájékoztatót követően a triatlon szervezetek veze-
tői közösen rajtoltatták el az ifjúsági Eb női és férfi dön-
tőjét.

Bajai Péter vezetőedző (balról), ifj. Faldum Gábor, Vanek Margit, Renato Bertrandi, az Európai Triatlon 
Szövetség elnöke,  Marisol Casado, a Nemzetközi Triatlon Szövetség elnöke, Szabó Zita főtitkár, Dr. Bá-
torfi Béla, a Magyar Triatlon Szövetség elnöke és Tóth Tamás.
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„Számít, hogy itt vagy!”
A címben szereplő szlogent az idei Triatlon Nagyhét névadó támogatója, a MOL Petrolkémia Zrt. 
munkatársai nem csak magukénak vallhatják, hanem az erre az alkalomra elkészített technikai pó-
lókon is hirdethetik. A vállalat és a MOL-csoporthoz tartozó többi tiszaújvárosi egység dolgozói 
regisztrációt követően juthattak, illetve juthatnak hozzá az egyedi sportruházathoz, mely a hozzá 
passzoló baseball-sapkával egyetemben már a Bogratlonon és az evezősversenyen is „debütált”.  
A pólón túl a társaság további akciókkal is igyekszik serkenteni a részvételi aktivitást, melyre eddig 
sem lehetett panasz.  Saját belső elektronikus „újságjukban”, az e-panorámában meghirdettek egy 
tombola-játékot, ahol a Nagyhéttel, a világkupával kapcsolatos kérdések  (három héten át, hetente 
három kérdés) helyes megválaszolói között vasárnap sorsolnak ki három  értékes ajándékot: a fődí-
jat, egy pulzusmérő órát, egy sporttáskát úszófelszereléssel, és egy triatlonoscsomagot.   Ezen túl-
menően a Tiszaújvárosi Krónikában is indítottak egy kvíz-játékot, ahol nem csak a triatlonhoz, ha-
nem a MOL-hoz kapcsolódó kérdések is szerepelnek. A jól tippelők itt is sportos ajándékcsoma-
gokra számíthatnak.
A hétvégi nemzetközi versenyek előtt időszerű megemlítenünk a cégcsoport másik aktuális szlo-
genjét is, mely szerint a „Szurkoló benned van!”.  A magyar és persze a külföldi sportolók számára 
ezúttal is sokat jelenthet, ha ezt a pálya szélén minden sportbarát bizonyítja majd! 

Tisztelt Városlakók!
A tiszaújvárosi 18. MOL Petrolkémia Triatlon Nagy-
hét ideje alatt az idén is számítani kell időszakos út-
lezárásokra és parkolási korlátozásokra, amelyhez ez-
úton is kérjük szíves megértésüket és támogatásukat. 
Az elmúlt évekhez képest csökkentettük az érintett 
útszakaszok hosszát és a városrészek számát. 
A Bethlen Gábor úton a 3,8 m-es magasságkorláto-
zás július 11-én (hétfő) 16 óráig marad érvényben.
Július 8-án (pénteken), 17 órától rendezzük meg a tö-
megsport futást, melynek ideje alatt nem kell parko-
lási tilalomra számítani. Mindössze 20-30 perces, sza-
kaszos útlezárások lassíthatják a forgalmat, a résztve-
vők biztonságos elhaladása érdekében.
Július 8-án, pénteken 17:30-kor kezdődik a Jabil 1/3 
Maraton, melynek útvonala a következő: Bethlen Gá-
bor út - Lévay József  út (a Zita útig) - Szent István út 
- Ifjúsági Park - Bartók Béla út - Bethlen Gábor út. 
Parkolási tilalom nem lesz ezen a napon. A Szent Ist-
ván úton a verseny a Dísztó felé eső két sávot veszi 
igénybe, a másik két sávon rendőri irányítás mellett 
folyamatosan haladhat a forgalom mindkét irányba. 
A verseny legkésőbb 19:30-ra befejeződik.
Július 9-én, szombaton a program a 20. ITU Triat-
lon Világkupa és az ETU Triatlon Junior Európa-ku-
pa selejtezőivel folytatódik. Ezen a napon a kerékpár-
pálya a Kazinczy Ferenc út (Építők útja és Rózsa út 
közötti rövid szakasz) - Bethlen Gábor út - Lévay Jó-
zsef  út - Szent István út - Örösi út (Kesznyéten irá-
nyába) útvonalon halad, a futópálya a Kazinczy Fe-
renc út - Bartók Béla út - Ifjúsági Park - Bethlen Gá-
bor út érintésével. Útlezárásokra 12:30 és 18:30 kö-
zött kell számítani, amit időlegesen feloldunk, várha-
tóan 14 és 15 óra között. Folyamatos áthaladás bizto-
sított a gépkocsik részére a kertváros két része között 

a Margit-sétányon a verseny teljes időtartama alatt. 
Parkolási tilalom lép életbe 12 órától egészen 18 óráig 
a Kazinczy Ferenc úton (Építők útja és Rózsa út kö-
zötti rövid szakasz), a Bethlen Gábor úton és a Szent 
István úton (a Lévay József  út és a Templom út kö-
zötti szakaszon).
Július 10-én, vasárnap a tri-shop.hu Magyar Utánpót-
lás Gála, az ETU Triatlon Junior Európa-kupa, majd 
a 20. ITU Triatlon Világkupa döntőit láthatják az ér-
deklődők. Ezen a napon a kerékpáros- és futópályát 
a Bethlen Gábor út - Lévay József  út (Bethlen Gá-
bor út és Zita út közötti szakaszon) - Szent István út 
- Bartók Béla út - Bethlen Gábor út érintésével jelöl-
tük ki.  A versenyek 9:00-18:00 óra között folynak. A 
Szent István úton a verseny a Dísztó felé eső két sá-
vot veszi igénybe, a másik két sávon rendőri irányítás 
mellett folyamatosan haladhat a forgalom.  Parkolá-
si tilalom lép életbe reggel 7 órától 18 óráig a Beth-
len Gábor úton és a Szent István úton (a Lévay Jó-
zsef  út és a Bartók Béla út közötti szakaszon a Dísz-
tó felé eső 2 sávban).
Amennyiben a parkolási tilalom ellenére a versenypá-
lyán gépjármű marad, azt a tilalom kezdetének idejé-
től a legközelebbi parkolóba szállítjuk el. Mivel ez ko-
moly terhet jelent a rendezők részére, együttműködé-
sükre az idei évben is feltétlenül számítunk!
A versenyközpont elbontása miatt a Bethlen Gábor 
út zsákutcává alakul a Bartók Béla út és a piac bejá-
rata közötti szakaszon július 11-én (hétfőn) 7 és 16 
óra között. 
Megértésükben bízva, tisztelettel: 

Lehmann Tibor főrendező, 
a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnöke                                                                                                                                           

Márkus  Balázs, a szervezőbizottság társelnöke

Forgalomkorlátozások, útlezárások
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