
Öröm, mosoly, 
kacaj az arcokon

Békés tüntetés
iskoláinkért

/3. oldal 

Tiszaújvárosi
a kedvese

/8. oldal/9. oldal

„Ön választ, mi segítünk” 

Virágok a szobor előtt

Zsetonok 
az egészségért

A Tesco áruház májusban indult zsetongyűjtő akciójának ered-
ményét hirdették ki a múlt héten. A kezdeményezés lényege az 
volt, hogy a vásárlók a pénztárnál kapott zsetont abba az urnába 
dobhatták, amelyik civil szervezetet támogatni akarták. 
Az „Ön választ, mi segítünk” támogató pályázat nyertese az 
Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért lett. Az 
alapítvány elnöke, Dr. Pető Gabriella lapunknak elmondta, hogy 
a 400 ezer forint támogatást az általuk szervezett nagy sikerű 
életmódtáborra fordítják. A tábor célja, hogy a hasonló problé-
mákkal küzdő gyermekekkel egészséges környezetben, jó le-
vegőn megismertessenek olyan mozgásformákat és egészséges 
recepteket, finom ételeket, melyeket aztán otthon is könnyedén 
gyakorolhatnak, kipróbálhatnak. A doktornő hozzátette, az ala-
pítvány a civil támogatásokon kívül Tiszaújváros önkormányza-
tának segítségével tudja megvalósítani céljait.  

Márkus Gáborra
emlékeztek

A triatlon atyjára, helyi megteremtőjére. dr. Márkus Gáborra 
emlékeztek csütörtök délután mindazok, akik fejet hajtottak ta-
valy felavatott szobránál. A Dísztó partján családja, barátai, tisz-
telői, sportolók és sportdiplomaták helyeztek el egy-egy szál fe-
hér kardvirágot a szobor talapzatánál. Felelevenítve életútját, dr. 
Fülöp György alpolgármester méltatta munkásságát, így emlé-
kezett közösen az egész triatlon család dr. Márkus Gáborra.

Nagyheti értékelések

Készen állnak a folytatásra

A 18. MOL Petrolkémia Tri-
atlon Nagyhét július 1-10. 
között megszokottan magas 
színvonalú, magyar sikerek-
kel is fémjelzett sportviada-
lokat, továbbá jobbnál jobb 
kulturális eseményeket kínált 
a városlakók, valamint az eb-
ben az időszakban a települé-
sen vendégeskedők számára.   

- Röviden értékelve az elmúlt napokat, azt 
mondom, hogy mindenki, szervezők, ver-
senyzők jól vizsgázott, a város lakossága 
pedig idén is toleráns volt velünk szem-
ben, melyet ezúton is megköszönök - te-
kintett vissza Lehmann Tibor főrendező. 
-  Felemelő érzés, hogy évek óta nincs vi-
lágkupa nálunk magyar érmes nélkül, ami 
egyaránt fontos nekünk, rendezőknek, a 
sportágnak és a magyar triatlonnak. Rá-
adásul ebben az évben mi rendezhettük 
meg az ifjúsági Európa-bajnokságot, ahol 
az egyéni versenyben az előfutamos-dön-
tős rendszer itt debütált Tiszaújvárosban. 
Nagy megtiszteltetést jelentett valameny-
nyiünknek, hogy a jubileumi világkupa, 
az ifjúsági Eb kapcsán ellátogatott hoz-
zánk a sportág világszövetségének elnö-
ke, Marisol Casado és Renato Bertrandi, 
az ETU elnöke, akik dr. Bátorfi Bélával, 

a hazai szövetség első emberével itt tar-
tottak sajtótájékoztatót az együttműködé-
si elképzelésekről. A második hétvége új-
donságaként egyedülálló élő közvetítéssel 
rukkoltunk elő, melynek betudhatóan a 
helyszínen egy óriás LED-falon, valamint  
interneten is követni lehetett a vasárnapi 
nemzetközi események történéseit. 
- Nagyon elégedett vagyok az idei Nagy-
héttel, mely elsősorban a kiváló előkészí-
tő- és végrehajtó munkának köszönhető 
- hangsúlyozta Bráz György polgármes-
ter, a szervezőbizottság társelnöke. - Min-
dig az éppen zajló sorozatunkat érzem 
a legjobbnak, így most is azt mondha-
tom, hogy az idei, a nulladik napon Om-
ega-koncerttel indított Nagyhét volt a leg-
jobb. Bebizonyítottuk, hogy tudunk dol-
gozni és tudunk szórakozni is.  A bizton-
ságért hiba nélkül feleltek a rendőrség, a 
polgárőrség, a közterület-felügyelet, és a 
biztonsági szolgálat munkatársai. A na-
gyon sok háttérmunkásnak is kijár a kö-
szönet, hiszen a tisztaság mellett minden 
a helyén volt, bármi gond adódott, rög-
tön segítségünkre siettek. Boldogok lehe-
tünk, hogy a településünknek világhírne-
vet hozó, megszakítás nélküli 20. világ-
kupa idején is ilyen nagy érdeklődés kí-
sérte a sport- és kulturális programokat. 

Ez arra buzdít bennünket, hogy legyen 
folytatás. Amikor a múlt héten nálunk 
jártak a triatlon nemzetközi és hazai szö-
vetségeinek vezetői, én csak annyit kér-
tem tőlük: ígérjék meg, lesz 21. világkupa 
is Tiszaújvárosban. Persze ez támogatók 
nélkül a jövőben sem megy, éppen ezért 
nagyon fontos, hogy a magyar kormány 
illetékes szervei, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság, a sportági szövetség, a jelenlegi 
és jövendőbeli szponzorok mellénk áll-
janak. Itt kell megjegyeznem, hogy  Ti-
szaújváros önkormányzata  a kezdetektől 
fogva a legnagyobb támogatója a sorozat-
nak. Mi készen állunk a folytatásra. 
- Egy nagyon hosszú Triatlon Nagyhé-
ten vagyunk túl, úgy érzem, hogy a csa-
pat mindent megtett azért, hogy a Tisza-
újváros várossá nyilvánításának 50. év-
fordulóján életre hívott jubileumi ren-
dezvényt rendben, jó minőségben tudhas-
suk magunk mögött - fogalmazott  Már-
kus Balázs, a szervezőbizottság társelnö-
ke. - Ezúton is gratulálok minden rende-
zőnek, akik sokszor erőn felül óriásit tel-
jesítettek. Idén öt alkalommal láthattunk 
nemzetközi mezőnyt a város utcáin és 
ebből kettő hétköznapra esett. Ezért is 
volt egyedülálló és különleges a 2016-os 
Nagyhét.
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Az emlékezők egy-egy szál virágot helyeztek el a szobornál. 

Életmódtáborra fordítják az adományt. 

A világkupa első húsz-húsz versenyzője ünnepel a díjátadás után.      Fotó: Fróna Judit
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Egyházi hírek
Római katolikus
Júliusban hétköznap nem lesznek misék, szombaton18 órakor, 
vasárnap 11 órakor lesz a szentmise templomunkban. A plébá-
niairoda nyitvatartása júliusban SZÜNETEL. 
Görögkatolikus
Pénteken 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 17:00 vecsernye. 
Vasárnap 8:00 utrenye, 9:30 Szent Liturgia Sajóörösön (az 
örösi templom címünnepe), 11:00 Szent Liturgia. Szerdán 
8:00 Szent Liturgia.
Július 24-én máriapócsi zarándoklaton veszünk részt. Indulás 
reggel 7 órakor a templom elől, az útiköltség 2000 Ft. Jelent-
kezni a parókián (340-681) vagy Farkas Gábornénál (Ica né-
ni) lehet.
Református
Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 
11:00 órától lesz istentisztelet.

Szomorú szívvel emlékezünk 
TóTh János 

halálának (2014. július 16.) 
2. évfordulóján

„Bennünk él egy arc, egy mosoly, 
egy meleg tekintet, egy simogató

kéz, egy sóhaj, egy lehelet. 
Segítő szavad most hiányzik csak igazán, 

kérünk, továbbra is figyelj és vigyázz ránk!”
Családja

„Két éve már, hogy minket örökre itt 
hagytál. 

Drága emlékeddel örökre szívünkben 
maradtál. 

Bármilyen csodás is a világi élet,
pótolni nem tudna soha senki téged.”

Fájó szívvel emlékezünk
Vásári Józsefre

halálának évfordulóján. 
Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod, 

míg élünk, fájó emlék marad. 
A gyászoló család

kronika@tiszatv.hu

Tűzszerészsirató
Nekik is voltak terveik, vágyaik. Kertes ház, új motor, gye-
rekáldás, vagy épp egy szép ruha, vagy ékszer az asszony-
nak, egy jó játék a kicsiknek. Dehogy akartak, készültek Ők 
meghalni, hisz bátorságuk annyi bajon átsegítette már Őket. 
Most is úgy jöttek el otthonról, hogy megölelték szeretteiket, 
és hogy majd jövünk. 
Nem jöhetnek többé. Hiába voltak igazi, kemény férfiak, a 
SORS kegyetlensége közbeszólt. Azon az átkozott pénteken 
elvett négy életet, árva lett öt gyerek, egy életre elszomorít-
va a családtagok, édesanyák, feleségek. Miért? Miért? Miért?
Elakad a szó, sír a lélek, elfogynak már a könnyek is. A fáj-
dalom marad. Magas rangú SENKIK meg magántestőrséget 
szerveznek, osztják az észt, holott ezeknek a fiúknak a cipőjét 
sem köthetnék meg, mert gyávák. A jó érzésű emberek döb-
benete, tisztelete, mélységes részvéte, sajnálata az igaz meg-
nyilvánulás. Utcai beszélgetésekben, interneten, ismeretlenül 
is. Rózsa Nándi távoli rokonom volt, unokatestvérem fia. Baj-
társaival azért haltak meg, hogy mások élhessenek. Igazi hő-
sök Ők.

Némelyik gyerkőc talán még nem is érti, miért nem jön haza 
édesapa. Majd álmaikban toppan be, autót, babát hoz és meg-
ölelgeti Őket.
Tiszta szívből kíván minden ember békét és megnyugvást a 
családoknak.
A hősöknek örök nyugalmat, nem éltek hiába. A Hortobágyon 
majd jobban reszket és sír a délibáb és a végtelen égen négy 
csillaggal több fog ragyogni. 

K. Tóth Imre

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

drága testvérünk, 
PaPP János 

 54 éves korában hosszan tartó beteg-
ség után elhunyt. Temetése 2016. júli-
us 15-én (péntek) 14.30 órakor lesz a 

szederkényi temetőben. 
A gyászoló család

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 
szunyog Mária

 2016. július 8-án hosszú betegség után 65 éves korában 
elhunyt. Temetése 2016. július 15-én (péntek) 14.00 óra-

kor a görömbölyi temetőben a családi sírhelynél lesz.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

rácz róberT TaMás

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

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszer-
tári ügyeleti/készenléti szolgálatot július 17-ig (vasárnapig)  
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-
052) , majd július 18-tól (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár 
(Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.  

Újraélesztés
Ha nincs légzés, kezdjünk újraélesztést, végezzünk mellkas nyo-

másokat:

• Kulcsolja össze az ujjait és helyezze tenyerét a mellkas köze-

pére.

• Nyújtott karral, merőleges irányban végezzen ütemes lenyomá-

sokat 4-5 cm mélységben. Folytassa a lenyomásokat a mentők 

megérkezéséig, vagy egy defibrillátor csatlakoztatásáig.

• Elhúzódó újraélesztésnél minden harmincadik lenyomás után 

végezzen két befúvást.

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a  Tisztelt Lakosságot, 

hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van kö-

zérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A te-

lefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzí-

tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi 

a szükséges intézkedéseket. 

Irány Kárpátalja!
A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub a Rákóczi Szövet-
ség támogatásával autóbuszos kirándulást szervez Kárpátaljára 
augusztus 2-4-ig. /3nap, 2 éjszaka/ 
Várjuk klubtársaink, nyugdíjasok, és minden érdeklődő jelent-
kezését keddi és csütörtöki napokon a Tiszaújvárosi Nyugdíjas 
Egyesület irodájában /Kazinczy út 3./ 9-10 óra között. 
Az utazáshoz útlevél szükséges! 
Útvonal: Beregszász, Munkács, Vereckei-szoros, Ungvár. 

Pénz
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik 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.

2. oldal 2016. július 14.Sokféle



Békés demonstráció

Tüntetés iskoláinkért
Békés tüntetést tartottak jú-
lius 7-én délután a Kazinczy 
Közösségi Ház udvarában. A 
demonstráció egyetlen szó-
noka Bráz György polgár-
mester volt. Az alábbiakban 
a teljes beszédet közöljük.

Szeretettel köszöntök mindenkit, aki el-
jött ma ide!
Eljött ma ide azért, hogy felemeljük a sza-
vunkat és megmutassuk azt, hogy min-
dent azért nem lehet megtenni szó nélkül 
- kezdte a szónok, kinek beszédét sok-
szor nagy tapssal szakította meg a mint-
egy 150-200 tüntető. - A képviselő-testü-
let legutóbbi ülésén elhatározta a képvi-
selők többsége, hogy mindenképpen szót 
emelünk az ellen az égbe kiáltó igazság-
talansággal szemben, ami történt Tiszaúj-
városban - folytatta Bráz György. 
 Egy normális városban az emberek oda-
figyelnek a közös dolgaikra. Itt hozzá-
szoktak az emberek a kezdetektől fog-
va, hogy ahhoz, hogy fejlődjünk, ahhoz, 
hogy békességben tudjunk élni, a dolgo-
kat normálisan meg kell beszélnünk. Azt 
is tudták az itt élő emberek mindenkor, 
hogy nem csak a jelenünk, hanem a múl-
tunk és a jövőnk is közös. Éppen ezért az 
itt élő emberek mindig arra törekedtek, 
hogy függetlenül attól, hogy hogyan is 
szemléljük a világot, próbáljunk szót ér-
teni egymással és próbáljuk a gyermeke-
inket is ilyen módon nevelni és oktatni. 
És a közös dolgokba természetesen bele-
tartozik a felnövekvő nemzedék nevelése 
és oktatása. Ha valaki végignézte ennek a 
városnak a nevelését, oktatását, azt hogy 
hogyan foglalkoztak az itt élők, a min-
denkor itt élők a gyermekekkel, akkor azt 
láttuk, hogy szinte mindenki, aki tiszaúj-
városi, vagy bárhogy is nevezték ezt a vá-
rost, hogy mindenki azon munkálkodott, 
hogy a lehető legjobb nevelésben és okta-
tásban részesüljenek a gyermekeink. Ha-
ladt is ez szépen 2013. január 1-jéig, ami-
kor valamiért a FIDESZ államosította a 
nemzeti közoktatás rendszerét, a nemze-
ti köznevelés rendszerét, és azok a folya-
matok, melyek elindultak és több évtize-

den keresztül működtek Tiszaújvárosban, 
azok mellékvágányra kerültek. Persze tu-
domásul kell venni mindig azt az akara-
tot, amit ugye a törvények hoznak létre, 
tudomásul vettük mi is, nem jó szájízzel, 
s az elmúlt 3,5 év bebizonyította, hogy az 
a szervezet, amelyik megpróbálta a ma-
gyar köznevelés rendszerét működtetni, 
az csődöt mondott. Hiába emelték fel a 
szavukat különböző szervezetek, pedagó-
gusok az ellen, hogy ez így nincs jól, erre 
egy még agresszívebb válasz érkezett, és 
2017. január 1-jével elveszítjük a működ-
tetési jogunkat is. Most mondhatná vala-
ki, hogy mi itt a probléma, hisz minden 
rendben lesz, az állam teljes felelősséget 
vállal a köznevelés rendszerének a mű-
ködtetéséért. Hát az a probléma, hogy az 
elmúlt 3,5 évben bebizonyosodott, hogy 
nincs elegendő a magyar köznevelési 
rendszer működtetésére, ráadásul sok he-
lyen olyan vezetők tevékenykednek, akik 
tönkreteszik azt, amit az elődök létrehoz-

tak. És elérkeztünk Tiszaújvárosban egy 
olyan ponthoz, amikor bátorkodtak egy 
olyan javaslatot előterjeszteni, amely azt 
gondolom, hogy megadta a kegyelemdö-
fést Tiszaújváros köznevelési rendszeré-
nek. 
Azért hívtunk most ide össze benneteket 
- és köszönöm szépen mindenkinek, aki 
eljött -, mert itt működik az a szervezet, 
a Tiszaújvárosi Tankerület, amely része 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pontnak és itt dolgozik az a vezető, ame-
lyik a képviselő-testület ülésén kijelentet-
te, hogy az ő javaslatára történik meg ez 
a szörnyűség, hogy a nagy általános isko-
lából a Széchenyi István iskola úgymond 
kiválik, és önálló iskolaként fogja folytat-
ni tevékenységét. 
Megkérdezhetnénk azt, hogy mi ebben a 
probléma? Hát az a probléma, hogy el-
játszották azt a színjátékot a pedagógu-
sokkal, a közösségekkel, a szülőkkel és 
a diákokkal, hogy megkérdezték a véle-
ményüket, hogy mit gondolnak erről az 
egészről. Ezek a közösségek egyértelmű-
en elutasították ezt a változást. Ennek el-
lenére a helyi tankerületi igazgató javas-
latára az illetékes államtitkár jóváhagy-
ta a javaslatot. És még ezzel nincs vé-

ge, mert arra sem méltatták ezt a közös-
séget, a Széchenyi István iskola közössé-
gét, hogy közülük, azok közül a pedagó-
gusok közül, akik bizonyították egyrészt 
a köznevelés iránti elkötelezettségüket, 
másrészt pedig Tiszaújváros iránti elköte-
lezettségüket, hogy közülük válasszanak 
igazgatót. Azt gondolom, hogy ez igazi 
arcul csapása annak az elmúlt néhány év-
tizednek, amiért dolgoztak Tiszaújváros-
ban a pedagógusok és vezetők.
Felvetődik a kérdés, hogy ebben a hely-
zetben mit lehet tenni? A törvényes erő-
szak ellen rendkívül nehéz fellépni, mert 
látjuk, hogy ma Magyarországon bármi-
lyen közösség, bármilyen ügyben fel-
lép a kormányzat vagy a parlament in-
tézkedései ellen, minden esetben csak el-
utasítást kap. Láthatjuk a televízióban, 
hogy mi történik a Ligetben és mi törté-
nik egyéb alkalmakkor is. És mi történik 
nagyon sok helyen az országban, amikor 
egyes közösségek, élve a véleményezési 

jogukkal, kiállnak egy-egy pályázó mel-
lett, és mindenféle indoklás nélkül az ille-
tékes miniszter, államtitkár, vagy akinek 
ez a jogköre, teljesen más személyt nevez 
ki az iskola élére. Tiszaújváros követke-
zetes volt abban, hogy csak olyan veze-
tőket támogatott, akiket a helyi közösség 
is támogatott. Azt hiszem ez egy normá-
lis dolog. Ez nem egy gazdasági társaság, 
itt nem profitról van szó, nem nyereséget 
kell termelni évről-évre, hanem a lehető 
legjobb színvonalon kell nevelni és oktat-
ni a felnövekvő nemzedéket. Sajnos a mai 
gyermekek és a mai fiatalok nagyon rossz
példát látnak maguk előtt. Csak erősza-
kot látnak, csak azt látják, hogy a többség 
erőszakosan különböző törvényeket hoz-
va átveri az akaratát az állítólagos kisebb-
ségen. Azt gondolom, hogy nekünk va-
lamit mindenképpen tennünk kell annak 
érdekében, hogy továbbra is biztosítani 
tudjuk a felnövekvő nemzedék megfelelő 
színvonalú nevelését és oktatását. Mind-
annyiunk nevében jelentem ki, hogy az 
elkövetkező időszakban meg fogunk ten-
ni mindent annak érdekében, hogy ez így 
legyen. Meg fogjuk keresni azokat a le-
hetőségeket, melyekkel támogatni tudjuk 
továbbra is az iskoláinkat. Minden olyan 
dolog ellen, ami nem jogszerű, ami nem 
szolgálja az itt élő gyermekek nevelését, 
oktatását vagy súlyosan sértik a pedagó-
gusok érdekeit, minden esetben fel fogjuk 
emelni a szavunkat, nyilvánosságra fog-
juk hozni, és ha kell minden héten levelet 
fogok írni az illetékes miniszternek azzal 
kapcsolatban, ami itt történik.
Én ismerem ezt a várost. Ez a város 2010-
ben és 2014-ben sem hátrált meg. Min-
denfélét mondtak, mindenfélével fenye-
gettek, bűncselekményeket próbáltak 
ránk bizonyítani. És arra nem voltak ké-
pesek, amikor lezárult a nyomozás, hogy 
elnézést kérjenek úriemberhez méltóan és 
azt mondják, hogy tévedtünk. 
És ismerem ezt a várost, és tudom, hogy 
ennek a városnak van tartása és azt is tu-
dom, hogy 2018-ban és 2019-ben ez a 
város, az itt élő emberek nagy többsé-
ge, nem fog megfeledkezni arról, hogy 
mi történt Tiszaújvárosban. Én arra kérek 
mindenkit, hogy tegyünk meg mindent 
annak érdekében, hogy megőrizzük ezt a 
várost ilyen békésnek, barátságosnak és 
biztonságosnak és reménykedjünk abban, 
hogy az ország többi településén is végre 
rájönnek az emberek arra, hogy micsoda 
veszély fenyegeti a jövőnket. 
Azt gondolom, hogy erre a városra sosem 
volt jellemző, hogy mi botrányt okoztunk 
volna, vagy szélsőségesen viselkedtünk 
volna. Most se legyen így, hiszen a vá-
rossá nyilvánítás 50. évfordulóját ünne-
peljük, van mire büszkének lennünk, van 
mit tisztelnünk, van mit féltenünk és csak 
egyet tehetünk, dolgozunk a városért, a 
lehető legjobbat próbáljuk meg elérni és 
reménykedünk abban, hogy 2018-ban, il-
letve 2019-ben lesz változás Magyaror-
szágon. 
Köszönöm szépen. 

Balla - Magyarország - Portugália 3 : 3 
Képviselői reagálás

Sajnálattal értesültem, hogy képviselőtársaim a megkérdezésem 
nélkül testületi ülésen szóba hozták a magánéletemet. De mi-
vel meg lettem szólítva, ezért elmondom annak a napnak az ese-
ményeit. A MAGYAR VÁLOGATOTT hihetetlen teljesítmé-
nye után több szurkolóval közösen úgy döntöttünk, hogy a si-
ker élményét meg kell osztanunk másokkal is, hasonlóan Buda-
pesthez és más településekhez. Ezért énekelve, szurkolva elin-
dultunk a városban. Két vendéglátóegység is az utunkba került, 
ahol teltház volt a mérkőzés után.  Igazi felemelő élmény volt 
több száz magyar emberrel énekelni, éltetni a magyar foci újra-
éledését! Mindenki örömmel fogadott minket, közösen ünnepel-
tük a magyar csapat győzelmét. 
Az ominózus vendéglátóhelyen 3-4 asztalnál ültek vendégek, 
szokatlanul kevesen voltak. Amikor énekelve és szurkolva biz-
tattunk minden vendéget az ünneplésre, feltűnt, hogy az egyik 
asztaltársaság más tevékenységet folytat. Néhány perc múlva ők 
(négy-öt fő) támadólag léptek fel ellenem. Többször megpróbál-
tak megütni, és közben szidalmaztak. Ekkor a vendéglátóegység 
tulajdonosa közénk állt, ezzel megakadályozta, hogy a támadók 
elérjék céljukat. A feszült helyzetet látva, a tulajdonos megkért a 
távozásra, mert látta, a támadók nem fognak lenyugodni. Köszö-
nöm a lélekjelenlétét! Sajnálom, hogy a képviselőtársaim nem 
kerestek meg az üggyel kapcsolatban azonnal, mert akkor el-
oszlathattam volna a kétségeiket. Én voltam, akit megtámadtak, 
ezért együttérzést várok az önkormányzati testülettől. Részem-
ről nincs harag a támadóimmal szemben, mert a sikeres magyar 
továbbjutásnak tulajdonítom a felfokozott hangulatot.

Balla Gergő

Július 27-én indul

Nyári diákmunka
programváltozás

Tájékoztatjuk a Tiszaújváros Város Önkormányzata által szer-
vezett „Nyári diákmunka” elnevezésű munkaerőpiaci program-
ra jelentkezőket, hogy módosul a foglalkoztatás kezdési idő-
pontja.
 A munkavégzés július 27-től augusztus 14-ig tart, napi 6 órás 
foglalkoztatással, szakképzettséget nem igénylő munkakörben, 
a minimálbér időarányos hányadának megfelelő munkabérrel. 
Jelenleg 60 diák foglalkoztatására van lehetőségünk. Túljelent-
kezés volt az idén is, 76 diák adta be a kérelmét. A 60 fő kivá-
lasztásánál a rendelkezésünkre álló információk alapján igye-
keztünk figyelembe venni a családok életkörülményeit, illetve a 
városért végzett tevékenységet.
 Kérelemmel fordultam a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osz-
tályának vezetőjéhez további létszám biztosítására. Azt szeret-
ném, és arra törekszem, hogy valamennyi dolgozni akaró diákot 
tudjunk foglalkoztatni. 
Minden jelentkezőt elektronikusan tájékoztatni fogunk a mun-
kába állással kapcsolatos tudnivalókról (az egészségügyi alkal-
massági vizsgálat időpontjáról, a munkakezdés helyéről, idő-
pontjáról, stb.)
A diákmunka-programban résztvevő minden tanulónak kiváló 
munkatapasztalatot és munkasikert kívánok!

 Bráz György
 polgármester

„Énekelve, szurkolva elindultunk a városban.”

Már 2013-ban is volt nyári diákmunka az önkormányzatnál 
és intézményeinél. 

3. oldal2016. július 14. Aktuális

A hőségben a tüntetők az árnyékba húzódva hallgatták a beszédet. 

Reménykedünk abban, hogy lesz változás Magyarországon - mondta a polgár-
mester.



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Tokaji EdiT

a 4. sz. választókerület képviselője
2016. július 20-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              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. 

Műtőssegéd-gipszmester
munkakör

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munka-
vállalót az alábbi munkakör betöltésére:

Műtőssegéd-gipszmester
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság,
- műtőssegéd szakképesítés (OKJ 527250201003301, vagy 
OKJ 3272501).
Elbírálásnál előnyt jelent:
- műtéti területen szerzett szakmai tapasztalat.
Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz,
- szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a 
bírálóbizottság minden tagja megismerheti.
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Benyújtási határidő: 2016. augusztus 5.
- Az elbírálás határideje: 2016. augusztus 12.
- Az állás betölthető: elbírálás után azonnal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Ren-
delőintézet Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580. 
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát: 
50227/2016, valamint a munkakör megnevezését: műtősse-
géd-gipszmester. 

Nagyné Kántor Judit
 főigazgató 

Módosult az energiatakarékosságot célzó 
és gépészeti beruházásokat, felújításokat 

támogató pályázati kiírás
Tiszaújváros Város Önkormányzata mó-
dosította a lakásszövetkezetek és társas-
házak részére kiírt, lakóépületek energia-
takarékosságot célzó és gépészeti beruhá-
zásainak, felújításainak 2016. évi támo-
gatására vonatkozó pályázatát. 
A támogatás célja:
A támogatás célja a lakásszövetkezetek és 
társasházak tulajdonában lévő lakóépüle-
tek energiatakarékosságot eredményező 
utólagos hőszigetelési munkáinak, a lép-
csőházakban és a közös használatú helyi-
ségekben található külső nyílászárók cse-
réjének, valamint gépészeti beruházások-
nak, felújításoknak a támogatása.
A pályázók köre:
A támogatásra pályázhat a lakásszövetke-
zetek és társasházak tulajdonostársainak 
közössége, amelyek a lakóépületeik hom-
lokzati és végfal-felületeinek, tetőinek, 
valamint a panellapok dilatációs hézaga-
inak utólagos hőszigetelését kívánják el-
végezni, a lépcsőházaik külső nyílászáró-
it hőszigetelt kivitelűre kívánják cserélni, 
illetve gépészeti felújításokat, beruházá-
sokat kívánnak végezni.
Támogatás 2 témakörben igényelhető. 
A./ Szigetelési munkálatokra és közös 
használatú helyiségek nyílászáróinak 
cseréjére:
- lakóépületek egy vagy mindkét külső 
végfal-felületének utólagos hőszigetelési 
munkáinak elvégzésére, 
- a lakóépületek lépcsőházaiban a külső 
nyílászárók hőszigeteltre történő cseréjé-
hez, 
- a lépcsőházak bejárati nyílászáróinak 
hőszigeteltre történő cseréjére, 
- a lakóépületek közös használatú he-
lyiségeiben található külső nyílászárók 
hőszigeteltre történő cseréjére,
- a paneltechnológiával épült lakóépü-
leteknél a panellapok közötti dilatációs 
hézagok hőszigetelésének felújítására,
- homlokzat szigetelés azoknál a lakóépü-
leteknél, ahol a külső homlokzati - vala-
mennyi lakás és közös használatú helyi-

ség (lépcsőház, pince, egyéb) - nyílás-
záró cseréje 100%-ban már megtörtént, 
vagy olyan hőtechnikailag felújított nyí-
lászárókkal rendelkezik, melyek igazol-
tan (minőségi tanúsítvánnyal) megfelel-
nek az épületek energetikai jellemzőinek 
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) 
TNM rendeletben foglaltaknak,
- lakóépületek utolsó fűtött lakószint fe-
letti födém teljes felületének hő- és víz-
szigetelésére (lapostető),
- lakóépületek első fűtött lakószint alat-
ti födém alsó síkjának hőszigetelése, 
amennyiben az első fűtött lakószint alat-
ti födém fűtetlen helyiséggel érintkezik.
B./ Gépészeti felújításokra, beruházások-
ra:
• felvonók felújítására, cseréjére,
• meglévő közös használatú központi fű-
tési berendezések és rendszerek korszerű-
sítésére, energiatakarékos berendezésekre 
való cseréjére,
• hőleadók és fűtésszabályozók korszerű-
sítésére, energiatakarékos berendezésekre 
történő cseréjére (amennyiben az az ösz-
szes lakásban megvalósul),
• közös használatú hálózati melegvíz-el-
látási berendezések és rendszerek korsze-

rűsítésére, energiatakarékos berendezé-
sekre történő cseréjére,
• kazánok cseréjére, felújítására,
• csőrendszerek cseréjére, felújítására 
(víz, szennyvíz, gáz), 
• épületek közös részei világításának kor-
szerű berendezésekre történő cseréjére,
• központi szellőzőrendszerek felújításá-
ra, korszerűsítésére, tisztítására,
• hőtágulási tartályok felújítására, cseré-
jére,
• csapadékvíz-elvezetési problémák keze-
lésére.
A szolgáltató cégek tulajdonában lévő 
rendszerek felújítása nem támogatható.
Nem nyújtható támogatás azon lakásszö-
vetkezet és társasház részére:
- amelynek 60 napot meghaladó megálla-
pított köztartozása van.
A pályázati kiírásról bővebb információt 
a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemel-
tetési Osztályán, valamint a városi honla-
pon (www.tiszaujvaros.hu) kaphat.
A pályázat benyújtásának határideje:
 2016. szeptember 30-ig folyamatos.

Tisztelt Lakosság!
A Tiszaújváros közterületein lévő parko-
lóhelyek rendeltetésszerű használata ér-
dekében tájékoztatjuk Önöket, hogy Ti-
szaújváros Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2016. június 30-i 
testületi ülésén módosította a közterületek 
használatának rendjéről szóló 17/2013. 
(VII.05.) önkormányzati rendeletét, mely 
alapján a közterület-felügyelet a közterü-
letekről a forgalomképtelen járműveket - 
melyek nem felelnek meg a közúti köz-
lekedésről szóló KPM-BM együttes ren-
deletben meghatározott, a közlekedés-
ben való részvételre vonatkozó feltételek-
nek, vagy melyeket a központi gépjármű 
nyilvántartásban a forgalomból kivontak 
- előzetes értesítést követően elszállíttat-
hatja. Az elszállított járművek tárolása a 

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
Tiszaújváros Tisza út 2/E. szám alatti te-
lephelyén történik. A jármű elszállításá-
val és tárolásával kapcsolatos költségek a 
jármű üzembentartóját terhelik. 
A jármű elszállításának költsége személy-
gépkocsi vagy pótkocsija, továbbá mo-
torkerékpár és pótkocsija, valamint se-
gédmotoros kerékpár esetén 17.250 Ft. 
A közúti közlekedés szabályairól szóló 
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rende-
let 1. számú függelék II. pontjában meg-
határozott, a fentebb nem említett gépjár-
művek: vontató, lassú jármű vagy ezek 
pótkocsija esetén a költség háromszoro-
sa. A jármű tárolásának és őrzésének költ-
sége 1.200 Ft/nap. A jármű értékesítésé-
nek költsége 11.500 Ft. A költségek az ál-
talános forgalmi adót nem tartalmazzák.

Ha a jármű üzembentartója nem állapít-
ható meg, vagy a felszólítás ellenére az 
elszállított járművet az elszállítástól szá-
mított hat hónapon belül nem veszi bir-
tokba, az önkormányzat, mint a közút ke-
zelője, a járművet értékesíti vagy más 
módon hasznosítja. 
A fenti módosító rendelkezések 2016. au-
gusztus 15-én lépnek hatályba. Ezt kö-
vetően a közterület-felügyelet megkez-
di a rendelkezések alkalmazását, azaz 
a járműveken értesítést helyez el, majd 
- amennyiben a jármű üzembentartója a 
járművet önként nem szállítja el - azokat 
elszállíttatja.
Felhívjuk az érintett gépjárművek tulaj-
donosainak/üzembentartóinak figyelmét 
a fenti rendelkezések betartására!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Elszállítják a forgalomképtelen járműveket

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

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.

Növényi hulladék 
begyűjtése

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld 
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.) 
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a következő héten, 
2016. július 20-án (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Lényeges módosítás, hogy a panelprogramos társasházak is pályázhatnak. 



Tájékoztatás

Szünidei
gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes 
Képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyer-
mek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett 
tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települé-
si önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szü-
lő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hát-
rányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biz-
tosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a helyi rendelete alapján a déli 
meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon általános- vagy kö-
zépfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló, rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részé-
re, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodá-
si hellyel rendelkezik és életvitelszerűen bejelentett tartózkodá-
si helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben valamennyi, 
azaz 55 munkanapon keresztül (2016. június 16-tól 2016. au-
gusztus 31-ig) a Központi Étteremben (Tiszaújváros, Kazinczy 
út 3.), valamint a Tiszaszederkény városrészben élők esetében 
az „Esély” Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) 
helyben fogyasztással vehető igénybe.
Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek 
betegsége akadályozza, lehetőség van a szülője, más törvényes 
képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbí-
zott személy számára a gyermek részére biztosított étel ételhor-
dóban történő elvitelére. 
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, 
hogy a gyermek betegsége esetén az étel ételhordóban történő 
elvitele orvosi igazolás benyújtása, illetve a szülő, más törvé-
nyes képviselő által megbízott személy számára az elvitel írás-
beli meghatalmazás alapján lehetséges. 
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhe-
tő a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyi-
sége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Ka-
zinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tiszaújváros, Bocskai u. 33., 
kedden és csütörtökön 9,00-13,00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyi-
latkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szoci-
ális és Sport Osztályán (I. em. 111. iroda), valamint postai úton 
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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

Klímatelepítés engedélyezése
Az építési engedélyhez nem kötött építési 
tevékenységet, a rendeltetésváltozást, il-
letve a reklámelhelyezést csak a polgár-
mester által kiadott igazolás alapján lehet 
megkezdeni, településképi bejelentési el-
járás lefolytatásával. 
A helyi rendeletben felsorolt engedélyhez 
nem kötött építési tevékenységek között 
szerepel a   klímaberendezés közterületről 
látható felületen való elhelyezése, ha ah-
hoz nem kell az építmény tartószerkeze-
ti rendszerét vagy tartószerkezeti eleme-
it megváltoztatni, átalakítani, elbontani, 
kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni. 
A bejelentési eljárás lefolytatásához a ké-
relmező (építtető) kérelmét az erre rend-
szeresített formanyomtatványon /az adat-
lap letölthető: http://ugyfelterminal.tisza-
ujvaros.hu internetes címről/, papírala-
pon nyújtja be. A bejelentéshez két pél-
dány papíralapú építészeti-műszaki terv-
dokumentációt kell mellékelni. A tervdo-
kumentációt oly módon kell elkészíteni, 
hogy annak tartalma áttekinthető, egyér-
telmű legyen.
A dokumentációnak - a kérelem tárgyá-
nak megfelelően - a következő munkaré-
szeket kell tartalmaznia: 
1. műszaki leírást a telepítésről, 
2. helyszínrajzot a szomszédos építmé-
nyek feltüntetésével, 
3. alaprajzot 

4. homlokzatot 
5. utcakép vázlatot, színtervet, látvány-
tervet.
Az elhelyezésnél törekedni kell arra, hogy 
a berendezések szekciónként ugyanarra a 
helyre kerüljenek, a már esetlegesen meg-
lévő kihelyezett klímákkal összhangban. 
Kerülni kell a nyílászárók alá történő el-
helyezést, a légkondicionálókat lehető-
leg az ablakok mellé kell felszerelni, mi-
vel ebben az esetben a beltéri egység kon-
denzvize az alsóbb szintek lakásainak ab-
lakaiba nem folyik be. Azon lakások ese-
tében, melyek erkéllyel, illetve loggiával 
rendelkeznek, a készülékek kizárólag ott 
helyezhetők el.
Az eljárás lefolytatása, illetve a doku-
mentáció elkészítése előtt ajánlott egyez-
tetést kérni a városi főépítésztől.
/Durbák György, városi főépítész, (49) 
548-084, II. em. 224. szoba, szerda 14-18 
óra között, durbak@tujvaros.hu /
Az adatlapot és mellékleteit az I. fokú 
építési hatósághoz kell benyújtani.
/Jászovics Miklós építésügyi munka-
társ, (49) 548 057, I. emelet 108/2. szo-
ba, e-mail: jaszovics@tujvaros.hu, Ke-
mény Kálmán építésügyi csoportveze-
tő, 49/548-017, I. em. 108. szoba, e-ma-
il: kkalman@tujvaros.hu, Szalai Zita épí-
tésügyi munkatárs, 49/548-082, I. em. 
108/1. szoba, e-mail: szalai@tujvaros.hu/ 

ügyfélfogadási időben.
Az eljárásért 10.000 Ft igazgatási-szol-
gáltatási díjat kell fizetni.
A díjat Tiszaújváros Város Önkormány-
zata 11734114-15350064 számú számlá-
jára kell átutalással, vagy készpénz-átuta-
lási megbízással megfizetni.
A díj befizetésének tényét igazoló bizony-
latot a bejelentéshez mellékelni kell, en-
nek hiányában a polgármester a bejelen-
tés tudomásulvételét megtagadja.
A településképi bejelentésről az igazo-
lást a főépítész szakmai álláspontja alap-
ján a polgármester a kérelem beérkezésé-
től számított 8 napon belül adja ki. A pol-
gármester a bejelentést - kikötéssel vagy 
a nélkül - tudomásul veszi és erről a be-
jelentőt igazolás megküldésével értesíti.
A polgármester megtiltja az építési, rek-
lámelhelyezési, rendeltetésváltozási tevé-
kenységet, ha a bejelentés nem felel meg 
a követelményeknek, illetve nem illesz-
kedik a településképbe.
Amennyiben településképi bejelentési el-
járáshoz kötött építési tevékenységet be-
jelentés nélkül, vagy a bejelentéstől elté-
rő tartalommal valósítanak meg, e maga-
tartás elkövetőjével szemben 50.000 Ft-ig 
terjedő pénzbírság szabható ki.

 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Buchholz döntött 
A Triatlon Nagyhét hagyományos „betétszáma” a 

snell sakkverseny. Huszonhat, közte nagyon sok 
fiatal - még gyermekkorú - versenyző igyeke-
zett gyorsan mattot adni aktuális ellenfelének. 
Ez Tóth Tamásnak és Bolgár Zoltánnak sikerült 
a legtöbbször, kettejük játszmája viszont döntet-
lennel zárult. Az döntött, hogy ellenfeleik hány 

pontot szereztek összesen. Ez Tóth Tamásnak ked-
vezett, így ő szerezte meg a győzelmet.

Üdítő zenesziget
Igazi baráti örömzenélést hozott a Margaret Island 
a  KreAktív színpadra. Dalaikban keveredik a ma-
gyar népzene a folk-poppal. Még csak két éve ze-
nélnek együtt, de már rendszeresen felcsendülnek 
dalaik a rádiókban is. A zenekart hárman alapítot-

ták - Lábas Viki, Füstös Bálint és Törőcsik Kristóf 
- mára azonban már hatra nőtt az együttes tagjainak 

száma. 

Jó kis Fricska
A Triatlon Nagyhét már hagyomá-
nyos táncestjén idén a Fricska volt 
a meglepetésvendég. A három fiú 
néptáncra épülő koreográfiájával 
meghódította már a külföldi és ha-
zai tehetségkutatókat, most Tiszaúj-
városban is megdobogtatták rajongó-
ik szívét.

A közönség energiája
Mindössze 22 éves, nevét nem is olyan 
régen ismerte meg az ország: Peter 
Sramek most nálunk is megcsil-
logtatta énekhangját. A fia-
tal tehetség élete jelentősen 
megváltozott, mint mond-
ta, furcsa feldolgozni, 
hogy 22 évig például csak 
aláírt papírokat, és most 
egy-egy aláírásáért sorban 
állnak. Tele van a naptár-
ja most is, de a fáradtság azon 
nyomban elmúlik, amint színpad-
ra lép, hisz a közönség rengeteg ener-
giával tölti fel. 

Csiribí-csiribá
A Csiribiri együttes vidám, zenés, interaktív mű-
sorral szórakoztatta a legkisebbeket. Az előadások-

ba bevonják a nézőtérről a gyerekeket és a felnőtte-
ket, együtt zenélnek, énekelnek. Több, mint 20 éve 

állnak a színpadon, műsoraikat mindig meghatározott 
tematika köré építik fel és figyelembe veszik a jelenlé-

vő gyerekek életkorát, így a repertoár még az utolsó perc-
ben is változhat.    

Musicalben horgász
A Szabad Ötletek Színháza elhozta A nagy ho-ho-horgászt a 
Nagyhét nagyszínpadára. A társulat hét éve játssza már ezt a 
darabot, 2000-es alakulásuk óta egyre több mesét visznek szín-
padra, de népszerűek felnőtteknek szóló darabjaik is. 

Új arc, új nóták
Kevés olyan rendezvény van ma már 
Tiszaújvárosban, ahol nem lép 
fel az Alexa Country Band. A 
KreAktív színpadán új da-
lokkal is fellépett a zene-
kar. És egy új dobossal, 
a 17 esztendős Ferenczi 
Viktorral, aki ifj. Orliczki 
Frigyest váltotta, ő ugyan-
is egyetemi tanulmányi miatt 
egy ideje nem zenél a csapattal.

Generációkon át
A KreAktív színpadon szerdán a Szlovákiából érkezett Retrock 
zenekar lépett a közönség elé. Két éve zenélnek együtt fiatalok 
és idősebbek, de a korkülönbség ellenére teljes az összhang. A 
zenei ízlésük hasonló, az élőzenét részesítik előnyben. Saját da-
laik nincsenek és nem is terveznek, kizárólag feldolgozásokat 
játszanak.

Időtlen slágerek
A nagy ho-ho-horgász, Paff, a bűvös sárkány, Miki manó. 
Nagysikerű koncertet adott az idén 40 éves 100 Folk Celsi-
us együttes, több generáció nagy örömére. Nagyszülő és uno-
ka egyaránt szívesen hallgatta a régi nagy slágereket. Új da-
lok mostanában nem készülnek, a már meglévőket öltöztetik 
új köntösbe.  
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Erősebben, ütősebben
Az 5 Amper zenekar tavaly is színpadra állhatott a 

Triatlon Nagyhéten. Idén ismét eljöttek, most már 
a feldolgozások mellett saját számokat is hoztak. 
Egy év alatt sok minden történt a zenekar életé-
ben: tagcserét követően elkészültek a dalok de-
mó felvételei. Céljuk, hogy több fellépésük, kon-
certjük legyen, minél tágabb környezet megis-

merje őket.   

Akusztikusan
A KreAktív Egyesület saját szervezésű akusztikus mű-
sorát hallgathatták meg az érdeklődők szombaton. 
Először az egy éve együtt zenélő Not so far lépett 
a színpadra. majd Orliczki Frigyes akusztikus gitár-
ra írt dalokkal és néhány feldolgozással szórakoztat-
ta a közönséget.

Ez ám a csikidám!
A Triatlon Nagyhét hetedik napjának sztárvendége 
Szikora Robi és az R-Go együttes volt. A magyar 
popzene egyik meghatározó alakja, a Hungária egy-
kori tagja, a csikidám-stílus megteremtője most is a 
tőle megszokott lendülettel, zenei világgal, legújabb 
és a ma már pop klasszikusoknak számító egykori slá-
gerekkel, és természetesen az R-Go-s Gidákkal kiegé-
szülve varázsolta el a tiszaújvárosi közönséget. 

Nosztalgikus zárás
Vastag Tamás lépett a Nagy-
hét zárónapján utolsóként a 
színpadra. A fiatal énekes 
rendszerint szépszámú kö-
zönséget vonz, most sem 
volt ez másként. Tamás 
nem csak a tőle megszo-
kott dalokat hozta el magá-
val, hanem régi nagy slágereket 
is énekelt, például Máté Pétertől.

Utcai záróra
A nyolcadik nap utolsó - fergeteges - koncertjét és 

egyben a kisszínpad zenés programcsokrát zárva a Kre-
Aktív színpad házigazdái adták. A helyi illetőségű Bourbon 

Street állandó fellépője a Triatlon Nagyhétnek, de nem csak ze-
néltek a tíz nap alatt, hanem programokat és szabadtéri kiállítást is 
szerveztek a tóparton. 

Sajnálhatja, aki nem látta
Magyarország aktuálisan legjobbnak kikiáltott koncertzeneka-
ra is a színpadra lépett a Nagyhéten. A The Biebers formációról 
néhány éve még szó szerint azt sem lehetett tudni, hogy magya-
rok-e, mára viszont alig akad olyan, aki ne ismerné Sorry című 
dalukat, melyet természetesen most is elénekeltek.

Nem voltak utolsók
A New Level Empire a Triat-
lon Nagyhét zárónapján lépett 
a Nagyszínpadra. A 2013-ban 
megalakult zenekar a hazai 
elektronikus zene képviselő-
je. 2014-ben versenybe száll-
tak az Eurovíziós Dalfesztivál 
koppenhágai kijutásáért. A Dal 
című műsorban egészen a dön-
tőig meneteltek a The Last One 
című számukkal.

Bravúros billentyűsök
Három zongorista és egy dobos állt össze nemrégiben, egyelő-
re még csak alkalmi formációvá. Mindegyikük máshol is zenél, 
ám egy-egy találkozóra összeállnak. A zongoristák nem akár-
hogy zenélnek, hol mindenki a saját hangszerét szólaltatja meg, 
hol egy zongora mellett ketten, hárman, négy vagy hatkezest 
játszanak.

Mentek, tekertek, eveztek
A világkupa futam mellett még egy olyan eseménye van a Tri-
atlon Nagyhétnek, amely túlnő a város határán. Ez a 10 km 
gyaloglásból (vagy futásból), 25 km kerékpározásból, 7 km 
evezésből álló turista triatlon. Idén már kilencedik alkalommal 
szerepelt a Nagyhét programjában a TSC Természetjáró szak-
osztálya által megrendezett teljesítménytúra, melyet 36 csapat 
abszolvált sikerrel.
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Geszti újra alkot

A Bikinit nem lehet megunni

Bohóság, lelkesedés, létvágy

A szeretet zenészei

Másfél év munka után idén 
márciusra készült el Geszti 
Péter új albuma, a Létvágy. 
Most ennek dalait és persze 
a klasszikus „gesztis” dalokat 
is bemutatták a Nagyhét szín-
padán szombat este. 

- Nagyszerű muzsikosokkal játszom, 
akikkel már a Jazz+Az idején ismerked-
tem meg, ez az alapzenekar együtt ma-
radt - mondta Geszti Péter. - Pár évig  
Gringo Sztár néven játszottunk együtt, 
most pedig ez egy különleges lemez lett, 
amit március végén csináltunk, az a cí-
me, hogy Létvágy, ami tulajdonképpen 
egy nagy közös lemez, noha szólólemez. 
Ezt az ellentmondást úgy lehet feloldani, 
hogy van 11 zeneszerző és 9 előadó, aki-
ket felkértem ennek a lemeznek a létre-
hozására. A különböző dalokat különbö-
ző előadókkal éneklem, rappelem együtt. 
Ebből az egészből lett egy olyan formá-
ció is, amit élőben mindenhová el tudunk 
vinni, így ide is elhoztunk. Ambrus Rita 
énekli az összes olyan dalt, amit egyéb-
ként Tóth Gabi, Wolf Kati, vagy épp Vá-
czi Eszter énekel. 
- Miért Létvágy?
- Ez az egész onnan jött, hogy van egy 
inspirációs előadásom, ami nem zenei té-
májú, hanem egy kicsit inkább a kreati-
vitásról, az inspirációról, a szellemileg 
és lelkileg folyamatosan megújulni aka-
ró emberről szól. És ezt nagyon sok he-
lyen elő szoktam adni a különböző szer-
vezetek, cégek, vállalatok felkérésére. És 
ebben benne volt ez a kifejezés már évek 
óta. Aztán írtam az egyik dalszöveget, és 
pont azon gondolkoztam, hogy ide kéne 
egy fordulat - ez a Nyugi van című dal-
szövegben volt -, és egyszer csak eszem-
be jutott, hogy de hát a létvágy szóalko-

tásom már régóta megvan, de nem rak-
tam még bele egy dalba se. És akkor be-
le is írtam a Nyugi van-ba. Aztán ez lett 
az album címe is, tulajdonképpen azért, 
mert magamat akartam a zenén keresztül 
jobb kedvre deríteni. A létvágy, mint kife-
jezés azt takarja, hogy nem beleszürkül-
ni a felnőtt korba, nem belerohadni a ru-
tinokba, nem elveszni a rosszkedvben, az 
irigységben, ami sokszor körbeveszi az 
embert a hétköznapokban. A létvágy arról 
szól, hogy maradj éhes, maradj jókedvű, 
maradjon benned némi bohóság, marad-
jon benned valami, ami gyermekkorában 
még mindenkinek megvolt: az élet irán-
ti lelkesedés.
- A zene könnyű eszköz közvetíteni ezt a 
gondolatot? Könnyebb, mintha elolvas-
nánk egy könyvet vagy megnéznénk egy 
előadást?
- Befogadója, alkotója válogatja. Szerin-
tem minden művészeti ág nagyon jól tud 
közvetíteni gondolatokat, érzéseket. A ze-
ne azért fura, mert én ugye alapvetően 

dalszövegíró vagyok, de mégis azt gon-
dolom a zenéről, hogy sokszor szöveg 
nélkül is elmondja azt, amit valaki érez. A 
legnagyobb zeneszerzők színpadi művei-
ben sokszor nem hangzik el szöveg, még-
is valahogy értjük és érezzük, hogy mi-
ről is szól egy mű. A zene ugyanakkor na-
gyon jó összekötő kapocs, főleg a popze-
ne, azért is hívják popzenének, mert nép-
szerű műfaj. Viszonylag könnyű megérte-
ni, már ha az ember képes olyan dalszö-
veget írni, ami nem gagyi, de könnyen 
érthető, és még gondolatok is ne adj isten 
előfordulnak benne. Én erre törekszem 
rendszeresen, szerintem ez egy nagyon 
jó nyelv. Engem remekül konzervál, mert 
a zene egy nagyszerű plasztikai sebész, 
nem lehet észrevenni a keze nyomát.
- Mivel lennél ma elégedett, hogy térjenek 
haza a tiszaújvárosiak a koncert után?
- Egy kicsit boldogabban menjenek ha-
za, mint ahogy idejöttek, a mi feladatunk 
csak ennyi. 

Fodor Petronella

A Triatlon Nagyhét egyik 
nagy vissza-visszatérő együt-
tese a Bikini. Népszerűségük 
évtizedek óta nem csökkent, 
sőt az új generációk is meg-
kedvelték zenéjüket, szövege-
iket. Élő koncertjükre most 
is zsúfolásig megtelt a Város-
háztér. 

Az együttes frontemberét D. Nagy Lajost 
már az érkezését követően azonnal meg-
rohamozták. Dicséretére legyen mondva 
derekasan állta az autogramkérőket. Ré-
gi bakelitlemezek mellett CD-re és külön-
böző tárgyakra került fel az aláírása. Míg 
zenésztársai a színpadon a fellépés előtti 
utolsó beállításokat végezték ő készsége-
sen nyilatkozott. 
- A közönség igényli a régi nagy slágere-
ket és mellette persze az újakat, hogy áll 
össze a repertoár?
- A régi nagy klasszikusokat mindenkép-
pen el kell játszanunk, bármennyire sze-
retnénk, hogy mindig csak az újakat mu-
tassuk be, ezt nem tehetjük meg. Termé-
szetesen a régi nótákat áthangszereltük, 
és ezek úgy szólnak, mintha tegnap kerül-

tek volna fel a lemezre. 
- D. Nagy Lajos hangja viszont ugyanúgy 
szól, mint évtizedekkel ezelőtt. Hogy lehet 
karban tartani?
- Hál’ istennek nem éjszakázom, nem já-
rom a szórakozóhelyeket, nem dohány-
zom, nem iszok mértéktelenül, és sokat 
próbálok. Otthon van egy zeneszobám, 
elvonulok, ott írom a dalokat és sokat 
gyakorolok. 
- A Bikini együttesben nincs mozgás, tag-
csere, régóta ebben a felállásban játszik.
- Ez a mag, ez nagyon-nagyon jó. Gya-
korlatilag innen nem lehet kilépni, csak 
kihalni lehet az együttesből. Egyébként 
az együttes a turné előtt próbál mindig, 
összeállítjuk az új műsort, az összeköté-
seket, átnézzük a dalokat, utána már er-
re nincs idő, hiszen egymást érik a fellé-
pések, mindenkinek minden benne van a 
kisujjában. 
- A család hogy fogadja a sok távollétet? 
- Elkezdődik a koncertsorozat tavasz-
szal és októberig tart, a téli időszakban, 

amikor a gyerekek iskolába járnak, akkor 
én is apuka vagyok és nem rockzenész, 
együtt tanulok a gyerekekkel esténként. 
Ilyenkor nyáron pedig tudomásul veszik, 
hogy apa nekiindult a turnénak és kicsit 
kevesebbet látják. 
- Hogy kezelitek a rajongóitokat?
- Nagyon szeretjük őket, érezzük a szín-
padon a felénk áradó szeretetet, ez egy 
csodálatos dolog. A lényeg az, hogy a ze-
ne a szeretetről szóljon.  
- Meddig lehet ezt csinálni? 
- Egy szóval válaszolok, sokáig. Régen 
sem terveztük, most sem tervezzük a be-
fejezést. Rengeteg elvarratlan gondolata-
ink vannak még egyrészt, másrészt sze-
retnénk új dalokat írni, új lemezeket kiad-
ni és sokat koncertezni. 
A Bikini tehát újra visszatért Tiszaújvá-
rosba. Olyanok ők, mint egy lemez, amit 
időnként felrakhatunk, meghallgathatjuk, 
és ugyanúgy szól mindig, egyszóval él-
vezhetjük a zenéjüket.

kiss p. 

ByeAlex

Tiszaújvárosi 
a kedvese

Hipszter. Ezt a fogalmat Márta Alex, azaz ByeAlex 
hozta Magyarországon a köztudatba. Ő, illetve a 
Slepp is a vendége volt a Triatlon Nagyhétnek.

Koncertjüket megelőzve beszélgettünk vele, rákérdezve arra a 
pletykára is, hogy egy tiszaújvárosi lány rabolta el a szívét.
- A barátnőm tényleg tiszaújvárosi lány - válaszolt ByeAlex. - A 
családja most is itt lakik, ezért elég sokszor megfordultam már 
itt a városban. A Triatlon Nagyhéten is voltam már kint. Évek-
kel ezelőtt, amikor a Fluor lépett itt fel, őt például megnéztem. 
A barátnőm tizenegynéhány évig triatlonozott, tehát a sportot 
is ismerem és szeretem város parkjait is, nagyon sokat sétáltam 
már itt.
- Nem csak, mint zenész, hanem mint író is tevékenykedsz. Me-
lyik számodra a fontosabb?
- Nagyon szeretnék az írással foglalkozni, de a zene annyira vi-
szi most az életemet, nem sok időt tudok ráfordítani, pedig sze-
retnék. Az írás egy teljesen más kifejezési forma. Azt gondolom, 
hogy sokkal szabadabb az irodalom a popzenénél.
- Mennyire meghatározó számodra az, hogy Kelet-Magyaror-
szághoz több szállal is kötődsz?
- Miskolc nekem nagyon sok emléket és életeseményt szolgálta-
tott. Most is avasos póló van rajtam. Illetve a közönség is mesz-
sze itt a legjobb. Ha itt buli van, akkor az biztosan jó lesz. Itt Ti-
szaújvárosban azt tapasztaltam, hogy vagy van buli, vagy nincs. 
Remélem a mostani sem egy közepes lesz.

borza
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Nagyszerű muzsikusokkal játszik Geszti Péter. 

A Bikini népszerűsége töretlen. 

D. Nagy Lajos

Jó buli volt.



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Írók, költők fürdőruhában – kamarakiállítás. Helyszín: a 
könyvtár aulája. 
A kiállítás augusztus 31-ig tekinthető meg.

A Tisza TV műsora

Július 14., csütörtök

9:00 Az Énekszó Baráti Kör újévi koncertje (ismétlés)

Július 21., szerda

18:00 Mágnás Miska - a Sodrás Amatőr Színtársulat előa-

dása.

Ha néhány évvel korábban történik, biztosan gyászba borul 
az ország és napokig csak vele, életével és tetteivel foglalkoz-
tak volna az újságok, a rádió- és televízió műsorok. 1989 nya-
ra azonban már más volt. Az M1-es autópálya a hűtőládák út-
ja lett, és a bécsi Mariahilfer-strasse is ideiglenesen magyar gyar-
matnak minősült. 
A piacokat ellepte a nyugatról beszerzett svédcsepp, a kétkazet-
tás magnó és az egyéb, azelőtt elképzelhetetlen termék. Rövi-
den: 1989-ben már nem, hogy puhult a rendszer, hanem min-
den nap azzal telt, hogy egyben maradjon. Éppen ezért lehe-
tett az is, hogy Kádár János halálával, temetésével mindössze 
egy rövid cikk foglalkozott a Leninvárosi Krónikában 1989. jú-
lius 13-án. 
Arról a részvéttáviratról számoltak be, melyet a Magyar Szocia-
lista Munkáspárt Leninvárosi Bizottsága és a Leninvárosi Városi 
Tanács juttatott el az MSZMP Központi Bizottságához. 
„Leninváros lakossága, kommunistái mély megrendüléssel ér-
tesültek Kádár János elvtárs haláláról. Olyan politikust gyászo-
lunk, akit városunkban emberi magatartásáért, személyiségé-
ért, a szocializmusba vetett töretlen hitéért nagy megbecsülés 
és tisztelet övezett.”
Emellett részvétüket fejezték ki az özvegynek és az MSZMP 
KB-nak, illetve leírták, hogy a pártbizottság elől július 14-én 
buszt indítanak azok számára, akik részt kívánnak venni a te-
metésen.
A jövő héten 1988. 29. hetéből szemlézgetünk.

borza

Változó idők
Hétről hétre évről évre

A nagy ho-ho-horgász 

Öröm, mosoly, kacaj az arcokon 
Csütörtökön már kora dé-
lelőtt nagy volt a nyüzsgés a 
Dísztó partján és a KreAktív 
Színpad környékén. A nagy 
ho-ho-horgász miatt gyűltek 
össze ennyien, ez a mese volt 
a Tisza Média Kft. idei gyer-
meknapi programjának kö-
zéppontjában. 

A nagy ho-ho-horgász kalandjait 26 ré-
szen át követhettünk a nyolcvanas évek-
ben. A máig népszerű rajzfilmsorozat 
Csukás István és Sajdik Ferenc nevé-
hez köthető, a zenét a napokban elhunyt 
Pethő Zsolt és a 100 Folk Celsius együt-
tes szerezte, a főszerepben Balázs Péter 
és Mikó István hallható. Programjainkra 
Balázs Péter és a 100 Folk Celsius is el-
látogatott. 
Az eseményt Bráz György polgármester, 
a rendezvény fővédnöke nyitotta meg, 
majd Balázs Péterrel együtt adták át a 
horgászos rajzpályázat díjait. A harma-
dik helyezett Baksa Anna, Baksa Rozi és 
Baksa Máté alkotása lett, a második szin-
tén három testvér nevéhez fűződik: Kato-
na Leila Dominika, Katona Milán és Ka-
tona Csenge Zoé mozaiktechnikával ké-
szítette el alkotását, az első pedig egy ve-
gyes technikával készült jelenet lett, ezt 
Gulácsi Zoénak köszönhetjük. A pályá-
zatra beérkezett rajzokat a Dísztó part-

ján bárki megtekinthette, így tett Balázs 
Péter is, akivel a sorozat népszerűségéről 
beszélgettünk. 
- Sok apró részből tevődik az össze, hogy 
népszerű lett A nagy ho-ho-horgász - 
mondta Balázs Péter -, de a legmélyén 
kell lenni valami igazságnak, hogy való-
ban megszeressék. Mindenki szeretniva-
ló figura a mesében, a kukac és persze a 
horgász is, aki mindig pórul jár, és ez mo-
solyt csal nem csak a gyerekek, hanem a 
felnőttek arcára is. A mesét már a kezdet 
kezdetén kitörő örömmel fogadták, azóta 
már jó néhány év eltelt. Én is nagyapa let-
tem, négy fiúunokám van, és öröm látni, 
hogy a kortárs rajzfilmek mellett mennyi-
re szeretik ők is a magyar rajzfilmeket. Ez 
az igazi öröm, amikor a gyerekek arcán 
látni a kacajt, a mosolyt. 

A színpadon a 100 Folk Celsius zenélt, 
majd a Szabad Ötletek Színháza előadá-
sában A nagy ho-ho-horgász mesemusi-
calt láthatta a közönség, közben pedig el-
indult a sárkányhajózás is a Dísztavon és 
megnyitotta kapuit a Debreczeni Produk-
ció interaktív játszóparkja is. 
- Környezettudatos játékokat hoztunk - 
mondta Debreczeni Lajos tulajdonos - 
és egy Gulliver-parkot, ahol a játékok - 
sakk, jenga, puzzle, dominó, malom - óri-
ásiak. És persze most buborékokból is 
óriásit fújhatnak a gyerekek. Tíz éve fog-

lalkozunk ezzel, az a célunk a játékokkal, 
hogy a szülők és a gyerekek együtt legye-
nek, az a tapasztalatunk, hogy mindenki 
pont ezt szereti benne. 
A gyerekek szinte valamennyi játékot ki-
próbáltak. 
- A twister nagyon jó - mondta Dienes 
Ivett -, nekem is van ilyen otthon. Nagyon 
tetszik még a malom meg az ugróiskola. 
Sokan nagyszüleikkel érkeztek. Kristófné 
Márti épp az óriássakkozókat nézi, egy 
kislány sorra veri ellenfeleit. 
- Itt leszünk az unokákkal, amíg tartanak 

a programok - mondta Márti -, ebédelni 
megyünk csak haza, utána jövünk vissza. 
Nagyon érdekesek a játékok, sok olyan 
van, amit azelőtt még sosem láttunk. 
- Már a megnyitón is itt voltunk - mond-
ta Mártha Virág -, tetszett a koncert és a 
színházi előadás is. Most viszont leragad-
tunk az óriás buborékoknál. 
Ami egyébként sokak nagy kedvence 
volt, csakúgy, mint a sárkányhajózás. A 
TVSE hajója szinte egész nap rótta a kö-
röket a Dísztavon, Rakusz Éva vezetésé-
vel sokan megismerkedtek a sárkányha-
józás alapjaival. 
- Most először sárkányhajóztam - mond-
ta Katona Milán -, nagyon jó volt, tetszett 
az egész, én voltam a dobos. 

FP

Szlovákiai vendégszereplés

A Sodrás átlépte 
a határt 

Július 9-10.-én a szlovákiai Örös település meghívására a falu-
napon vendégszerepelt a Sodrás Amatőr Színtársulat. Az énekes 
csapat szombaton operett válogatással lepte meg az érdeklődő-
ket, másnap pedig a Mágnás Miska című operett előadással ör-
vendeztették meg a nagy létszámú közönséget. A társulat előa-
dásával először lépte át az országhatárt, de az ígéretek szerint 
nem utoljára. A baráti beszélgetés alkalmával Bráz György pol-
gármester ajándékát, a Képes Krónikát és a Tiszaújváros ipar-
vállalatainak története című kiadványt a társulat tagja, Jézsó Gá-
bor önkormányzati képviselő adta át a házigazdának, Horváth 
Gyula polgármesternek 

Figyelj, apa! Így kell csinálni. 

Gulácsi Zoénak a nagy ho-ho horgász, azaz Balázs Péter adta át az első helye-
zettnek járó díjat. 

Fával dominóztak. 

Az óriás buborék sokak kedvence lett. 

Nagyon népszerű volt a sárkányhajózás is.
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Nagycsécs, Kossuth úton 2780 nm-es telken régi tí-
pusú, közművesített tornácos családi ház eladó. A 
telken melléképület, alatta pince is van. Érdeklődni: 
+3630/641-8310

Haltelepítés!
A Zabos Géza HE 2016. július 15-én 2.100 kg pontyot 
telepít az alábbiak szerint:
Csécsi tó:  600 kg
Erdészeti tó:  700 kg
Tolnai tó:  300 kg
Örösi tó:  200 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó meg-
közelítését akkor:
Kürti tó:  300 kg - ha nem, akkor ezt a meny-
nyiséget is az Erdészeti és a Csécsi tóba telepítjük.
Horgászni 2016. július 16-án (szombaton) reggel 05.00
órától lehet. 
A változtatás jogát fenntartjuk..
Július 01-től augusztus 31-ig az Örösi és Tolnai tavon 
etetési tilalom van! Mindenféle etetőanyag vízbe do-
bálása, valamint etetőkosár használata tilos! 

Balázs Tibor horgászmester
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Írta és szerkesztette: Kiss Péter

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség minden évben külön-kü-
lön rendezi meg a vidéki és a budapesti egyesületek részére a 
Vidék-, illetve a Budapest Bajnokságot. Az előbbinek Sukoró 
adott otthont. Mindkét helyszínről a július végi országos bajnok-
ságra kvalifikálták magukat a versenyzők. A mezőnyben ott vol-
tak a tiszaújvárosi kajak-kenu egyesületek kajakosai is. 
A TKKSE versenyzőinek eredményei: 
K-4 lány U-13 1000 m: 1. Zöldi Csenge - Tóth Zsófia, MK-2 
lány U-12 2000 m: 1. Tóth Petra - Kovács Gréta, 5. Makrányi 
Laura - Nagy Luca, MK-2 fiú  U-11 2000 m: 2. Kórik Ákos - 
Deim Marcell, MK-2 lány U-11 2000 m: 2. Nagy Mira - Utassy 
Melinda, MK-1 fiú U-10 2000 m: 2. Makrányi Gábor, 9. Sko-
kán Máté, K-2 lány U-13 4000 m: 3. Zöldi Csenge - Tóth Zsófia, 
MK-1 fiú U-11 4X300 m váltó: 2. Kórik Ákos - Deim Marcell - 
Horváth Balázs - Makrányi Gábor,  MK-1 lány U-12  4X300 m 
váltó: 4. Tóth Petra - Kovács Gréta - Makrányi Laura - Nagy Mi-
ra,  MK-1  vegyes U-11 4X300 m váltó: 3. Bóta Bence - Utassy 
Melinda - Nagy Luca - Kaczvinszki Tamás, NC-2 U15-16 500 
m: 2. Meczkó Viktória - Farkas Andrea, C-1 U15 500 m: 2. Kő-
szegi Milán, C-1 U15 2000m + 200 m: 2. Kőszegi Milán, MC-1 
U10-12 2000 m: 4. Szegi Zsombor, C-1 U15 1000 m: 6. Kősze-
gi Milán, NC-1 U15-16 200 m: 7. Meczkó Viktória, NC-1 U15-
16 2000 m: 8. Farkas Andrea.
A TVSE versenyzőinek eredményei:
K1 női serdülő U16 500m Sárga Petra 9. helyezett
K1 női serdülő U16 200m Sárga Petra 8. helyezett
K1 férfi serdülő U16 4000m Bodnár Bence  8. helyezett
MK4 női kölyök U13 4000m Vitos Zsófia- Molnár Bernadett- 
Márton Tünde- Seres Laura 3. helyezett
MK1 női kölyök U13 4000m Erős Kinga 8. helyezett
MK1 férfi gyermek U12 2000m Mertinkó Marcell  10. helyezett
K1 női kölyök U13 3x200m Seres Laura- Vitos Zsófia-Erős 
Kinga 6. helyezett
MK1 női kölyök U13 3x200m Tóth Eszter- Molnár Bernadett- 
Márton Tünde 4. helyezett

Labdarúgás

Jönnek az edzőmérkőzések
A tiszavasvári labdarúgó csa-
pat lemondása miatt egy-
más közötti játékkal pótolták 
szombaton az elmaradt edző-
mérkőzést a Termálfürdő FC 
Tiszaújváros labdarúgói.

A felkészülés második hetébe lépett a gár-
da, a komoly erőnléti munka mellett most 
már a játékon a sor. Lassan kialakul a gár-
da kerete az augusztus 6-ai rajtra. Ger-
liczki Máté vezetőedző rendelkezésére 
jelenleg az alábbi keret áll a tavalyi gar-
nitúrából: Tóth Csaba és Szegő Márk ka-
pusok, Horváth Tamás, Czégel Máté, Fo-
dor Péter, Molnár Ferenc, Molnár Lász-
ló, Bussy Dávid, Hussein Shadi, Kovács 
Szilárd, Polényi Tamás, Kerekes István, 
Nagy Márk, Papp István. Újonnan érkez-
tek: Herceg Péter, kapus Putnokról, Bo-
dó Gábor, Kristófi Sándor, Dajka László 
Ibrányból és Fabu Márton Nyírbátorból. 
Továbbra is két támadót szeretne még 
igazolni a klub szakmai vezetése. A csa-
patból távozott Varga Zoltán, Koltai Dá-

niel, Holecz Péter, Katona Bence, Hajdu 
István, Potyka Attila. Angyal Norbert az 
NB II-es Cigánd csapatánál próbajátékon 
vesz részt, az ő jövője még bizonytalan. 
A bajnokság rajtjáig a tervezett edzőmér-
kőzések a következők: 
2016.07.16. szombat       10:00             TFCT 
- KBSC (NB III)
2016.07.20. szerda          18:00             TFCT 
- Sajóbábony (M I.)
2016.07.23. szombat       10:00             TFCT 
- Lokomitiva Kosice (Szlovák II.)
2016.07.27. szerda          17:00 (Pallag) 
DVSC II – TFCT
2016.07.30. szombat       17:00             TFCT 
- Mátészalka (M I.)
Az MLSZ Versenybizottsága legutóbbi 
ülésén a 2016-2017. évi NB III. osztályú 
labdarúgó bajnokságra benevezett csapa-
tokat három csoportba osztotta. Az elmúlt 
héten a Keleti csoportot már bemutattuk. 
Az NB III-as mezőny csoportonként:  
Keleti csoport:
BKV Előre, DVTK II, DVSC -DEAC 

II, ESMTK LE, FC Hatvan, FC Tisza-
újváros, Hajdúböszörményi TE, Jászbe-
rényi FC, KBSC FC, Monori SE, MTK 
II, Nyírbátori FC, Putnok FC, RKSK, 
REAC, STC, Tállya, Újpest FC II
Közép csoport:
Békéscsaba II, BMTE, Dabas-Gyón, Du-
naharaszti, Dunaújváros, FC Dabas, FTC 
II, Gyula, Hódmezővásárhely, Komló, 
Méhkerék, Mórahalom, Paks II, PMFC, 
Pénzügyőr, Szekszárd, Szentlőrinc, 
SZTK
Nyugati csoport:
III ker. TVE, Andráshida, Csepel, Csor-
na, DTC, Érd, ETO FC, Ajka, Fehérvár 
II, Gyírmót II, Hévíz, Honvéd II, Kapos-
vár, Komárom, Puskás FC II, Sárvár, Ta-
tabánya, Veszprém

Nehéz év vár a csapatra

A Magyar Labdarúgó Szövetség kiadta az 
NB III-as bajnokság 2016/2017-es ver-
senykiírását. 
Az idei évben 54 csapat vesz részt a har-
madosztály küzdelmeiben, azaz 3x18 csa-
pat várja az augusztus 6-ai bajnoki rajtot. 
A bajnokság 2017. június 4-én fejeződik 
be. A helyezéseket az összpontszám alap-
ján számolják. Azonos pontszám esetén 
először a bajnokságban elért több győ-
zelem, majd a bajnoki mérkőzések gól-
különbsége, aztán a bajnoki mérkőzése-
ken rúgott több gól, az egymás ellen ját-
szott bajnoki mérkőzések pontkülönbsé-
ge, majd a gólkülönbsége, azt követően 
az idegenben lőtt több gól, és a bajnokság 
fair play értékelésében elért jobb helye-
zés. Végső esetben sorsolás dönt. 
Az új bajnoki évadban a három csoport 
első helyezett csapatai feljutnak az NB II-
es bajnokságba.
A három csoport legrosszabb 13. helye-
zettje és a 14-18. helyezett csapatok ki-
esnek a megyei bajnokságokba. Azaz 16 
NB III-as csapat búcsúzik az osztálytól. 
Mivel a kiesettek helyére csak 10 megyei 
osztályú gárda lép fel, így a 2017/2018. 
évi NB III-as bajnokság létszáma 48 csa-
patra csökken. 
Az NB I-es együttesek második számú le-
génységei nem juthatnak fel az NB II-be, 
de kieshetnek. 
Ezek szerint csak az a csapat érezheti ma-
gát biztonságban, aki a bajnokság végén a 
legjobb 12-ben végez.  

Korhut Misit köszöntötték
Néhány perc erejéig a labdarúgásé volt a főszerep a Triatlon Nagyhét utolsó előt-
ti napján. A színpadon tartott élménybeszámolót a labdarúgó Európa-bajnokságon 
szerzett élményeiről az utánpótlásban nyolc évig Tiszaújvárosban focizó, jelenleg a 
DVSC válogatott játékosa, Korhut Mihály. A labdarúgót köszöntötte Bráz György 
polgármester és Együd András, az FC Tiszaújváros elnöke is. A találkozón felhang-
zott a mára a magyar válogatott himnuszává vált Az éjjel soha nem ér véget című 
dal is.

Kajak-kenu

Vidékbajnokság
Sukorón

Másodjára 
621 futó 

A július 8-i, második tömegsport futás 2 km-es távját jó né-
hányan bemelegítésnek szánták a közvetlenül utána megren-
dezett Jabil 1/3 Maratonra.  A házigazda Tiszaújvárosi Triat-
lon Klub munkatársai a Phőnix Hotel előtti „versenyközpont-
ban” 621 résztvevőt regisztráltak, akik könnyedén teljesítet-
ték a penzumot.

Bringán a város 
apraja-nagyja

A Nagyhét Borsodi Est napján kerékpárra pattanhatott Ti-
szaújváros apraja-nagyja, hogy két táv teljesítésével gyara-
píthassa tombolaszelvényei számát. Szokott időben, kora 
este a Phőnix Hotel előtti „rajtzónában” 1765 bringás gyüle-
kezett indulásra várva, szó szerint hosszú, tömött sorokban. 
Az ovisok mini-futama után rajtoltak el a nagyok, hogy a 
hétvégi triatlon világkupa kerékpáros pályáján teljesítsenek 
egy 4 km-es kört. Huff Zsolt, a MOL Petrolkémia Zrt. vezér-
igazgatója Kovács Tibor volt országgyűlési és önkormány-
zati képviselő társaságában tekerte le a távot, csakúgy, mint 
a vállalat szinte minden területéről érkezett félszáz munka-
társa. 

Átúszhatták
a Dísztavat

A tavaly vihar miatt elmaradt tömegsportos Dísztó-átúszást - 
ezúttal ragyogó napsütésben -  csütörtökön, az Önkormány-
zat Napján tartották meg a város központjában. Az 118 teljesí-
tő a partot éréskor átvehette a jól megérdemelt tombolaszelvé-
nyeket, növelve az esélyt arra, hogy a vasárnapi sorsoláson el-
nyerhesse Fortuna kegyeit.
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A második futónapon 621-en rugaszkodtak neki. 

Ki így, ki úgy „teljesítette” a távot. 

A válogatott labdarúgóval Péter Attila beszélgetett a nagyszínpadon. 

A tavaly elmaradt tóátúszás az idén debütálhatott. 
118-an ereszkedtek a Dísztó vizébe, ahol máskor tilos 
a fürdés. 

Ők az apraját képviselték.
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Tóth Tamás bronzéremmel folytatta a sort

Az amerikai Renee Tomlin és az orosz Dmitriy Polyanskiy 
sikerével ért véget Tiszaújvárosban a 20. ITU TVK Triatlon 
Világkupa női, illetve férfi döntője. Tóth Tamásnak köszön-
hetően magyar bronzéremnek örülhetett az ezúttal is csilla-
gos ötösre vizsgázó közönség.  

A világon egyedülálló módon megszakítás nélkül huszadik al-
kalommal Tiszaújvárosban megrendezett ITU Triatlon Világku-
pa-futam döntőjének résztvevőire - a szombati előfutamok után 
ismét -  a sprint táv, azaz  750 méter úszás, 20 km kerékpáro-
zás és 5 km futás várt. A hagyományos forgatókönyvnek megfe-
lelően ezúttal is a hölgyek 30 tagú fináléját rendezték elsőként, 
benne két magyarral. Az úszásban az amerikaiak domináltak, 
az első hétben hárman is „helyet foglaltak”. Ami azonban szá-
munkra ennél is fontosabbnak bizonyult, egy-egy kanadai, spa-
nyol és ausztrál sportoló mellett Bragmayer Zsanettet is a leg-
jobbak között üdvözölhettük a Dísztó partján. Ez a hét triatlonos 
kötött szövetséget a középső számra, a nyolckörös kerékpáro-

zásra. Zsanett jól tartotta magát az elitben, az alaposan lemaradt 
Sárszegi Noémit sajnos a 7. körben viszont utolérte, lekörözte a 
mezőny, ami a szabályok értelmében számára a verseny végét 
jelentette. Az utolsó 2,5 km-es kerékpározás közben az üldözők 
közelebb lopakodtak a szökevényekhez, akik előnye már csak 
15 másodperc volt ekkor. Az álmoskönyv alapján ez bizony azt 
jelentette, hogy a döntés most is a futásra marad.  Az úszásban 
is jeleskedő amerikai trió tagjai közül Renee Tomlin állt az élre, 
akit 10 mp-en belül honfitársai,  Lindsey Jerdonek és Erin Do-
lan követett. A riói olimpián is induló ukrán Yuliya Yelistratova, 
aki 2010-ben már nyert Tiszaújvárosban, és a szintén olimpikon 
orosz Elena Danilova bő 20 mp hátrányban hetedikként kezdte 
meg a felzárkózást, míg Bragmayer Zsanettet a 12. helyen üdvö-
zölhettük. Féltávnál még mindig az amerikai trió bizakodhatott 
a dobogóban. Tomlin valamelyest meglógott az övéitől, de nem 
nyugodhatott meg, hiszen hátulról - már a második helyen - na-
gyon jött mögötte az idei lisszaboni Európa-bajnokságon ezüs-
térmes Yelistratova.  Ami a végkifejletet  illeti, Tomlin meggyő-
ző módon, cseppet sem fáradva haladt az aranyérem felé, mely 
az övé is lett. Yelistratova mögött  Danilova futott fel a dobogó 
harmadik fokára. Bragmayer Zsanett végül 25.-ként zárt.  
Bragmayer Zsanett: - Nagyon nagy dolog, hogy a döntőbe ju-
tottam! Az úszás és a kerékpározás jól sikerült, bár a középső 
számban szerettünk volna jobban meglépni társaimmal. A futás-
ra már elfáradtam, kicsit csalódott vagyok a 25. hely miatt, de 
ez is sokat jelent nekem a folytatáshoz.  A tiszaújvárosi közön-
ség folyamatosan erőt adott a következő méterekre, melyért há-
lás vagyok!

Polianskiy-dupla és Tóth-bronz

A férfiak 30 sportolót - köztük nyolc magyart - számláló döntő-
jének 750 méteres, három- körös úszása a francia Raoul Shaw 
részsikerét hozta, miközben legjobb magyarként, minimális hát-
rányban negyedikként Dévay Márk mászott ki a vízből. Riói in-
dulónk, Tóth Tamás és a 2014-es tiszaújvárosi vk-győzelmével  
sporttörténelmet író, hosszú sérüléséből felépülő Vanek Ákos 
18, másik olimpikonunk, ifj. Faldum Gábor 40 másodpercre ér-
kezett meg a partra.
Az első 2,5 kilométeres kerékpáros kanyar végén kialakult egy 
szökevénycsoport, soraiban tudva Dévayt és Tóthot is, míg 
Vanek egy 10, Faldum, Tarnai László, Bicsák Bence, Czigány 
András pedig egy 33 másodpercre visszatérő csoportban hajtott. 
Három körrel a második  váltás előtt a tíztagú élcsoport csaknem 

egy perc előnyt jegyezhetett, a  tavalyi tiszaújvárosi vk-ezüstér-
mes  Faldum vezette második sorral szemben, akik újabb 2,5 km 
múlva nemhogy közeledtek volna, hanem további 10 mp-cel tá-
volodtak. A depózásnál a tavalyi tiszaújvárosi világkupa-futa-
mot megnyerő Igor Polianskiy-jal, és testvérével , a 2009-es ma-
gyar vk- győztes Dmitriy-jel együtt megérkező első sor Dévay 
Márkkal és Tóth Tamással, kis túlzással hátradőlhetett, hiszen a 
húsztagú üldözőcsoport 1:17 perccel később pakolta le a felsze-
relést. Az első futókörben a két riói olimpikon orosz húzta meg 
a tempót, de Tóth harmadikként velük tartott, Dévay pedig a ki-
lencedik pozícióban haladt. Újabb kör után Dmitriy Polyanskiy  
12 mp-es előnyt realizált öccsével, Tóthtal és a 2013-as itteni vi-
lágkupa másodikjával, a spanyol Francesc Godoy-el szemben. 
Az utolsó kilométerre Godoy már nem tudta tartani társai tem-
póját. A célegyenesbe fordulva Dmitriy Poliyanskiy öltözhetett 
be orosz zászlóba a nap férfi győzteseként. A fiatalabb Polians-
kiy nem engedte át az ezüstöt az utolsó méterekig vele viaskodó, 
tavalyi negyedik helye után ezúttal világkupa dobogót kiérdem-
lő - szintén óriási ovációval fogadott - Tóth Tamásnak. Hatalmas 
elismerés illeti az élete első világkupa döntőjében a  nyolcadik 
helyen célba érkező Dévay Márkot is. A harmadik legjobb ma-
gyar a tízedik helyre felfutó Faldum Gábor lett.
Tóth Tamás: - Öt héttel az olimpiai előtt ez egy nagyon ko-
moly megerősítést jelentett számomra, remek formát mutattam. 
Az várható volt, hogy a két orosz egy másik, magasabb szintet 
képvisel, de szerencsére sikerült tartani velük a lépést és szoros 
csatára kényszeríteni őket. Abszolút elégedett vagyok, innentől 
kezdve csak az ötkarikás játékokra koncentrálok.
Az érmeket Kozmann György, az EMMI sportért felelős állam-
titkár-helyettese, Bráz György, Tiszaújváros polgármestere, a 
18. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét szervezőbizottságának 
társelnöke,  a virágokat Csovelyák Zita, a Nemzetközi Triatlon 
Szövetség csapatvezetője és Kovács István, a MOL Petrolkémia 
Zrt. pénzügyi vezetője nyújtotta át a legjobbaknak. Az ünnep-
léshez szükséges pezsgőket Lehmann Tibor főrendező és Már-
kus Balázs, a szervező- bizottság társelnöke biztosította a pódi-
umos versenyzőknek.

Eredmények:
Nők:  1. Renee Tomlin (amerikai) 1:00:02, 2. Yuliya Yelistra-
tova (ukrán) 1:00:20, 3. Elena Danilova (orosz) 1:00:25, 
...25. Bragmayer Zsanett (magyar), 1:02:01. Sárszegi Noémi 
(magyar) helyezetlenül zárt.
Férfiak: 1. Dmitry Polyanskiy (orosz) 54:00, 2. Igor Polyans-
kiy (orosz) 54:06, 3. Tóth Tamás (magyar) 54:11, ...8. Dévay 
Márk (magyar) 54:47, ...10. Faldum Gábor (magyar) 55:12, 
11. Bicsák Bence (magyar) 55:14, ...17. Tarnai László (ma-
gyar) 55:58, ...20. Czigány András (magyar) 56:28, ...23. 
Vanek Ákos (magyar) 56:44, ...25. Király István (magyar) 
57:48.
(A részletes eredményeket a www.evochip.hu oldalon lehet 
megtekinteni.)

Dévay Márk élete első világkupáján a TOP 10-ben végzett. 

A közös ünneplés pillanatai ezúttal is nagy élményt jelentettek a női és férfi legjobbaknak. 

Renee Tomlin könnyedén verte vissza Yuliya Yelistratova 
támadását. 



Magyar sikerek a junioroknál

Kettős magyar siker született a tiszaújvárosi nyílt ETU Tri-
atlon Junior Európa-kupán. A nőknél Bukovszki Tünde bi-
zonyult a legjobbnak, a még ifjúsági korú Putnóczki Dorka 
pedig ezüstérmet nyert. A férfiaknál Soós Gergő nyert, míg 
Lehmann Bence negyedikként zárt. 

A nyílt ETU Triatlon Junior Európa-kupa idei nyolcadik állo-
mását jelentő tiszaújvárosi versenyen először a szombati előfu-
tamokban legjobb 30 hölgy (köztük 11 magyar) sorakozott fel 
a Dísztó partján kialakított pontonhídra. A két körre osztott 500 
méteres úszásban a Tiszaújvárosi Triatlon Klubot erősítő Putnó-
czki Dorka és az osztrák Therese Feuersinger  tempózott legy-
gyorsabban és mivel a váltásuk is jól sikerült, ketten elszöktek 
a kerékpározás elején. Nagyjából 20 mp körüli előnyük kitartott 
a második váltásig, de ekkor már sejteni lehetett, hogy ez kevés 
lesz a végső sikerhez. A szökevényekhez már az első kilométe-
ren csatlakozott az Azerbajdzsánból érkezett Daryna Moskalen-
ko. Újabb bő egy kilométer elteltével az osztrák lány leszakadt. 
Az addig rendkívül okosan tartalékoló dabasi Bukovszki Tün-
de viszont megérkezett az élre, így az ő vezetését követhették fi-
gyelemmel a pálya szélén, vagy a versenyközpontban felállított 
óriás ledfalon a szurkolók, miközben Putnóczki és Moskalen-
ko az ezüstért nyüstölte egymást.  Mivel az azeri-magyar kettős 
nem tudott már újítani, Bukovszki viszont nem fáradt, magyar 
győztest ünnepelhettek Tiszaújváros központjában. A második 
hely sorsa az utolsó pillanatig teljesen nyílt volt, Moskalenko 10 
méterrel a célvonal előtt még centiméterekkel vezetett, de Put-
nóczki beérte őt és ketten egyszerre „zúdultak be” a célba.  A 
versenybíróság a célfotó alapján sem tudta eldönteni közöttük a 
sorrendet, így mindketten ezüstérmet vehettek át az eredmény-
hirdetéskor.
Bukovszki Tünde: - Nem számítottam rá, hogy ilyen jól fo-

gom bírni a bringa utáni futást, ez nekem is meglepetés volt.  Az 
úszás most jól sikerült, utána is tartottam magam. Minden erő-
met beletettem ebbe a versenybe!
Putnóczki Dorka: - Teljesen elégedett vagyok a mai a teljesít-
ményemmel, mindent kihoztam magamból.  A múlt heti ifjúsági 
Eb után kicsit fáradtabban indultam, de semmiképpen sem akar-
tam rosszabbul teljesíteni, mint tavaly, amikor bronzérmes let-
tem. Sikerült.

Másodszor is szólhatott a Himnusz 

A férfiak szintén 30 tagot (11 magyart) számláló versenyében a 
hazai pálya előnyét maximálisan kihasználó Lehmann Bencé-
nek és Soós Gergőnek köszönhetőn magyar úszó-elsőséget je-
gyezhettünk fel, de az első ötben ott volt még Papp Tamás és 
Tóth Milán is.  A második kerékpáros körhöz érve egy 22 tagú 
„szerelvény” - a még hiányzó 7  magyar „kontingenssel „ együtt 
- robogott a kanyarokkal bőven megtűzdelt pályán. A második 
váltásig a 28-asra duzzadt boly tagjai 10 mp-en belül rohantak 
be kerékpárjaikat lerakni, futócipőiket felhúzni a depóba. 
1200 futóméter teljesítését követően Lehmann Bence vezérleté-
vel heten - Soós Gergő is – szaporázták a leggyorsabban, akik 
újabb egy kör elteltével sem döntöttek a végső helyezések sor-
sáról.  A végéhez közeledve Soós Gergő gondolt egy merészet, 
ritmust váltott, előbb utolérte a hosszú hajrát nyitó, addig veze-
tő izraeli Yoav Avigdort, majd egy adódó pillanatban kellő lel-
ki sokkot gyakorolva rá, el is lépett mellette. Ez azt jelentette, 
hogy dupla magyar sikerrel zárult a tiszaújvárosi Európa-kupa. 
Az utolsó pár száz méteren az olasz Franco Pesavento frisseb-
ben mozgott, mint Lehmann Bence, ami bronzérmet hozott szá-
mára.  
Soós Gergő: - Az úszás jól ment, igaz elég kemény volt. A brin-
gán csak forogtunk együtt, senki nem akart kockáztatni, így ott 

már látni lehetett, hogy futóverseny lesz belőle. Én tartalékol-
tam és készültem a befejező számra. Szerencsére bejött a tak-
tikám.
Az érmeket Szabó Zita, a Magyar Triatlon Szövetség főtitká-
ra, Pigniczky Dorottya, a Magyar Olimpiai Bizottság Sport XXI 
programvezetője, a virágokat és pénzdíjakat dr. Fülöp György, 
Tiszaújváros alpolgármestere és Lehmann Tibor főrendező, a 
Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnöke adta a sportolók-
nak. A magyarok közül a Top 4 a CEP különdíját is átvehette.

Eredmények
Nők:
1. Bukovszki Tünde (Dabasi TKE) 41:50, 2. Putnóczki Dor-
ka (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 42:03 és Daryna Moskalen-
ko (azeri) 42:03, ..., 10. Jakab Ilka (Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub) 42:52,...15. Mátyus Lili (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 
43:20,...22. Szegedi Sára (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 44:08
Férfiak:
1. Soós Gergő (magyar) 37:53, 2. Yoav Avigdor (izraeli) 
37:58, 3. Franco Pesavento (olasz) 38:02, 4. Lehmann Ben-
ce (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 38:09, ... 25. Fróna Ákos (Ti-
szaújvárosi Triatlon Klub) 39:57.
(A részletes eredményeket a www.evochip.hu oldalon lehet 
megtekinteni.)A kanyarokkal bőven nehezített kerékpáros pálya nem akármilyen szépségeket is rejtett. 

Soós Gergő a futás során harcolta ki az aranyérmet.

Lehmann Bence végig kiválóan versenyzett és alig maradt 
le a dobogóról. 

A két ezüstérmes célfotós befutója: Putnóczki Dorka (balról) és Daryna Moskalenko. 
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Vágási Zoltán gálagyőztes

A július 8-i, Jabil Napon rendezték meg az idei Jabil 3Pró-
ba szabadidősport-sorozat befejezését jelentő Jabil 1/3 Ma-
ratont, melyen egyéniben és váltóban összesen 503 sportoló 
mérette meg magát. A tiszaújvárosiak Sávolyi Sára ezüstjé-
nek és a Habavaba váltó aranyának örülhettek.

A rajtot megelőzően a Jabil szép számban futásra is vállalko-
zó dolgozói 50 db lufit engedtek fel a levegőbe, szimbolizál-
va, hogy cégüket éppen 50 évvel ezelőtt alapították meg.  A 14 
km-es távot egyéniben és négytagú váltóban is vállalni lehetett. 
A kispróbázókra 3,5 km teljesítése várt. A versenyirodában 505 
sportoló adta le nevezését.
A rajtot követően a férfi versenyben a Gregor László, Nagy Ta-
más, Csere Gáspár hármas állt az élre, és az első kör végére meg 
is tartották mintegy 100 méteres vezetésüket. Mire újra vissza-
értek a versenyközpontba, már csak Gregor és Csere jelentette 
az élbolyt, míg Nagy biztosan őrizte harmadik helyét a mögötte 
54 mp-re érkező Csontos Imre előtt. A folytatásban a vezető ket-
tős még rá tudott dobni egy lapáttal, így az utolsó kör előtt már 
csak az a kérdés maradt, hogy vajon milyen különbséggel uta-
sítják maguk mögé a többieket. A célegyenesben Gregor Lász-
ló lehajrázta a 6 mp-el később a második helyen beérkező Csere 

Gáspárt, a 2:17 perccel később befutó Nagy Tamás pedig meg-
tartotta a bronzérmes pozíciót.  
A hölgyek versengésében Kiss Ágnes semmit sem akart a vé-
letlenre bízni, alaposan bekezdett, a 13:24 perces első kört sen-
ki sem bírta vele. A következő körökben folyamatosan és je-
lentősen, átlagban 2-2 perccel növelte előnyét. Az ezüst- és a 
bronzérem sorsa a harmadik körben még viszonylag nyitott 
volt, hiszen Pásztor Kornélia mindössze 28 mp-el előzte meg 
Pap-Csákvári Juditot. A célban mégsem őket fogadhatták a né-
zők másodikként, hanem az erejét kiválóan beosztó, a befeje-
ző körben az 5. helyről felzárkózó Sávolyi Sárát, a Tiszaújváro-
si Triatlon Klub sportolóját. A bronz Pásztor Kornéliának jutott. 
Remek idővel teljesítette a távot a TVSE egykori kajakos világ- 
és Európa-bajnoka, Szonda Kornélia is.
A váltók küzdelmében az Európai Triatlon Szövetség Tiszaújvá-
rosban edzőtáborozó utánpótlás versenyzői és edzői három egy-
séggel is képviseltették magukat. Itt a rendező Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub versenyzőiből, edzőiből verbuválódott, Hankó Dá-
vid, Baráth Tamás, Varró Bálint, Balogh Bence összeállítású Ha-
bavaba kvartettje ragadta magához a kezdeményezést, akiket a 
háromszoros olimpikon Kuttor Csaba vezette Uniqa Team-Új-
buda SE „Agybetegek” névre keresztelt négyese szorongatott 
legjobban szinte végig, de nem jártak sikerrel. A 14 km befejez-

tével a házigazdák örülhettek az első helynek. A harmadik he-
lyen, tisztes távolságban, több mint 4 perc hátrányban a Diszk-
rét Szomj váltója érkezett meg a célba.
A női egyéni és a váltó abszolút 1-3., illetve a férfi egyéni abszo-
lút 1-6. helyezettjei pénzdíjazásban részesültek. Minden célba 
érkező átvehette a verseny egyedi emblémázott pólóját.

Sávolyi-ezüst, Habavaba-arany 

A tiszaújvárosi 18. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét va-
sárnapi, MOL Napján az ukrán sportolók által nemzetközi-
vé avatott tri-shop.hu Magyar Utánpótlás Gálát rendezték 
meg, melyen a gyermek és serdülő ranglista legjobb 16-16 
leány és fiú sportolói kaptak versenyzési lehetőséget a dél-
utáni világkupa pályáin és díszletei között.

 A gyermek korcsoportosokra 250 méter úszás, 7,5 km kerék-
pározás és 2,4 km futás várt. Legelőször a lányok ugrottak be 
a Dísztó vizébe, ahonnan az ukrán Babych Oryna és Zarovna 
Oleksandra jött ki az első két helyen. A magyarok sorát Mánd-
li Zsófia (FTC) vezette ki. A háromkörös kerékpározásra to-
vábbi négy hazai versenyző Putnóczki Réka (Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub), Molnár Kata (Vágta TSE), Schuchmann Eszter 
(UTE-Merida), Rózsa Sarolta (DSC-DSI) csatlakozott az élen 
haladók csoportjához. A második váltás után Zarovna egyedül 
állt az élre, nyomában a jól taktikázó Dobi Lilivel (DSC-DSI). 

A befutás sorrendje változatlan maradt, abszolút értékelésben 
harmadikként ért célba Babych, de a szabályok értelmében a 
tri-shop.hu Magyar Utánpótlás Gála kategóriagyőztese Dobi Li-
li lett.   
Az azonos korú fiúknál Piasetsky Vladyslav révén szintén ukrán 
úszó részsikert könyvelhettünk el. 6 másodperc elteltével indul-
hatott a depóba Vágási Zoltán (Tiszaújvárosi TK). A két spor-
toló a középső versenyszámban összeállt, végig együtt tekertek, 
körről-körre növelve előnyüket a többiekkel szemben. A harma-
dik körben Vágási lerázta magáról az ukránt, egyedül depózott 
és az egyedül ment ki elsőként a futópályára.  Az első körben 

Zolinak le kellett tölteni egy 10 mp-es büntetést, ám így is sike-
rült megőriznie vezető pozícióját a célig. 
A serdülő lányoknál az újpesti Rojik Dóra után a tiszaújvárosi 
Tóth Anna és a csepeli  Horváth Karolina Helga sorrend alakult 
ki az 500 méteres, kétkörös úszás után. Az öt körre osztott 12,5 
km-es kerékpározás felénél öten megpróbáltak előnyt kicsikar-
ni, ami a második váltásig 20 másodpercet jelentett.  A 3,6 km-
es, háromkörös futáson Horváth Karolina Helga és Peszleg Do-
minika  (FTC) diktálta a tempót, egészen a célig. A hajrá Hor-
váthnak sikerült jobban, így ő nyert.  
A serdülő fiúk versenyének első számában a martfűi Hornyák 
Döme és a budaörsi Oláh Csongor 15 mp-el hamarabb teljesí-

tette az 500 métert, mint vetélytársaik. Ők ketten kerékpározás 
közben sem szakadtak el egymástól, végig jól együttdolgoztak, 
így a második váltásnál közel egy perces előnnyel tehették le ke-
rékpárjaikat. A futás első kilométerein kiderült, hogy a két szö-
kevény közül Csongor tudott frissebb maradni. A második kör-
ben már 40 mp fórral haladt az első helyen, melyet magabizto-
san őrzött meg a befutóig.  
Az érmeket és a tri-shop által felajánlott ajándékokat Pigniczky 
Dorottya, a Magyar Olimpiai Bizottság Sport XXI programve-
zetője és Lipták Tamás, a Magyar Triatlon Szövetség utánpótlás 
szakágvezetője adta át a kategóriák 1-8. helyezettjeinek.

Eredmények
Gyermek kcs., leányok: 1.Dobi Lili (DSC-DSI) 28:28 perc, 2. 
Molnár Kata (Vágta TSE) 28:37, 3. Soós Dorka (Százhalom-
battai VUK) 29:17
Gyermek kcs., fiúk:  1. Vágási Zoltán  (Tiszaújvárosi TK) 
27:30, 2. Kovács Gyula (DSC-DSI) 27:37, 3. Molnár Róbert 
(DSC-DSI) 27:40 
Serdülő kcs., leányok:  1. Horváth Karolina Helga (Cse-
pel-Dolphins) 44:44, 2. Peszleg Dominika (FTC)44:48, 3. 
Ferenczi Nikolett (DSC-DSI) 44:59
Serdülő kcs., fiúk: 1. Oláh Csongor (Budaörsi TKE) 41:00, 2. 
Fekete József (Esztergomi TK) 41:44, 3. 
(A részletes eredményeket a www.evochip.hu oldalon lehet 
megtekinteni.)

Eredmények:
14 km, férfi egyéni:  1. Gregor László, 44:16 perc, 2. Csere 
Gáspár, 44:22, 3. Nagy Tamás, 46:33
14 km, női egyéni: 1. Kiss Ágnes, 55:16, 2. Sávolyi Sára, 
1:04:13 óra, 3. Pásztor Kornélia, 1:04:18
14 km, váltó abszolút: 1. Habavaba, 45:30 perc, 2. Agybeteg, 
46:20, 3. Diszkrét Szomj, 49:31 
3,5 km, férfi abszolút: 1. Dörgő Máté, 13:32 perc, 2. Sipeki 
László, 14:02, 3. Fehér Szabolcs, 14:09
3,5 km, női abszolút: 1. Szabolcs Regina, 14:56 perc, 2. Ric-
ler Dóra, 16:18, 3. Rusznyák Beáta, 16:28.
(Részletes eredmények a www.evochip.hu oldalon.)

Egy jó váltás sokat lendíthet a folytatáson. 

Az úszás a fiataloknál is meghatározta a verseny alakulá-
sát. 

A gyermek korcsoportos fiúk legjobbjai a dobogón. 

Vágási Zoltán útban az arany felé. 

Balogh Bence, a Habavaba befutóembere a célban. 

Félezernél is többen kezdték meg az idei Jabil 1/3 maratont.

Sávolyi Sára hatalmas finise ezüstöt ért. 
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Triatlonos „olimpikonunk”: Márkus Gergely 

Sorsoltak 
a 3Próbások között

Díjátadó bulival MOL-csoportos 
nyertesek

A Jabil 1/3 Maraton esti eredményhirdetése előtt kisorolták a Ja-
bil 3Próba szabadidősport eseménysorozat díjait is. A három ál-
lomáson, a kerékpározáson, az úszáson és a 87 Jabil-dolgozót 
is felvonultató futáson legalább 15 pont kellett összegyűjteni-
ük azoknak a sportbarátoknak, akik a fődíjra is pályáztak. A sor-
soláson, melyen közreműködött Aczél Krisztián, a Jabil Circu-
it Magyarország Kft ügyvezetője is, Sánta Csanád Zéténynek és 
a Jabil dolgozók közül Hevesi Viktornak kedvezett a szerencse, 
így ők ketten utazhatnak el szeptemberben Európa egyik legna-
gyobb futóversenyére, a Berlin Maratonra. A jabilosok további 
öt meglepetés ajándékkal is gazdagodtak. Nyertesek: Ivan Luts, 
Imre Gyuláné, Varró Csilla, Varga lajos, Németh Kinga.
A Jabil 3Próbán legalább 12 pontot gyűjtök között 5 db TIMEX 
sportóra talált gazdára, melyek nyertesei a következők: Sereg 
Zsombor, Bóna Kinga, Fazekas Gábor, Molnár Károly, Szabol-
csi Bálint. Saucony-cipőt nyertek: Haraszik Linda, Hevesi Lau-
ra Viktória, Bari Béla, Kiss Dávid.

A Nagyhét tömegsport eseményein a MOL-csoport dolgozói - 
a házigazda Tiszaújvárosi Triatlon Klub által biztosított tom-
bolaszelvény mellé - minden alkalommal kaptak egy saját tom-
bolaszelvényt is. A MOL-os tombolaszelvények közötti sorso-
lást vasárnap este tartották meg a nagyszínpadon. A nyertes szel-
vényeket Kovács István, a MOL Petrolkémia Zrt. pénzügyi ve-
zetője húzta ki.
A fődíjat jelentő TIMEX-karórát és mellé egy triatlonos aján-
dékcsomagot  Szabó András nyerte meg. Hevesiné Galgóczi 
Anna hátizsákkal, úzsósapkával, úszószemüveggel és triatlonos 
ajándékcsomaggal térhetett haza. Halászné Szabó Ibolya, Né-
methné dr. Sóvágó Judit, Pöstényi Béla és Tóth Sándor jutalma 
egy-egy triatlonos ajándékcsomag volt.A 20. ITU Triatlon Világkupa első húsz női és férfi versenyző-

jét vasárnap este 9 órakor a Városháztér nagyszínpadán köszön-
tötték. Az egyedi emléktárgyakat Csovelyák Zita, a Nemzetkö-
zi Triatlon Szövetség csapatvezetője, Szabó Zita, a Magyar Tri-
atlon Szövetség főtitkára,  Bráz György polgármester, dr. Fülöp 
György alpolgármester, Kovács István, a MOL Petrolkémia Zrt. 
pénzügyi vezetője, Pálffy Gábor, a MOL Petrolkémia Zrt. kom-
munikációs vezetője, Lehmann Tibor főrendező és Márkus Ba-
lázs, a szervezőbizottság társelnöke adta át a megszokott mó-
don már a díjátadás közben önfeledt ünneplésbe kezdő sporto-
lóknak. Miután mindenki megkapta ajándékát, kezdődhetett az 
„össztánc”, majd a színpadról az after-partyra vezetett az útja a 
Top20-ba került hölgyeknek és uraknak. Ez a többlépcsős bu-
li egyike azon vonzó sajátosságoknak, melyek alapján a sport-
ág művelői legalább egyszer szeretnének eljönni Triatlonújvá-
rosba.   

A még mindig csak 30-as éveinek végén járó Márkus Ger-
gely már ötödik olimpiájára készül. A sportvezető hosszú 
évek óta Lausanne-ban él és dolgozik a Nemzetközi Triat-
lon Szövetség (ITU) sportigazgatójaként, de lakóhelyén, Ti-
szaújvárosban nem rendezhetnek triatlon versenyt nélküle. 
Természetesen így volt ez az elmúlt napokban is. 

- Nyilván az ember belülről lát olyan dolgokat, melyeket javíta-
ni lehet, de ez így volt az elmúlt 20 év világkupáinál is - kezd-
te értékelését Márkus Gergely. - Idén is próbáltunk mindent be-
letenni, bevállaltunk még egy nemzetközi versenyt, ami három 
napon át tartott. Plusz a szokásos menetrend szerint dolgoztunk. 
A jubileumi évet kicsit “megtoltuk” az Omega-szuperkoncert-
tel. Véleményem szerint szakmai szempontból nem volt külö-
nösebb gond. Már az ifjúsági Eb-n megalapoztuk a hangulatot, 
hiszen a tiszaújvárosi színeket képviselő versenyzők közül Put-
nóczki Dorka és Lehmann Csongor egyéniben negyedik lett, a 
mix-váltó tagjaiként, melyben helyet kapott klubtársuk, Dévay 
Zsombor, valamint Soós Fanni is a kontinens második legjobb-
jának bizonyultak. A junioroknál kettős magyar sikernek örül-
hettünk, és klubunk tehetséges fiatalja, Lehmann Bence is alig 
maradt le a dobogóról, negyedikként érkezett célba. A szintén a 

Tiszaújvárosi Triatlon Klubot erősítő Dévay Márk élete első vi-
lágkupáján rögtön kimagasló eredményt ért el, nyolcadik helye-
zése a legmerészebb várakozásokat is felülmúlta. A világkupán 
az olimpia közelségének ellenére is igazán jó mezőny gyűlt ösz-
sze, számos olyan versenyző is eljött hozzánk, aki megy Rióba 
is. A triatlon egy olyan sportág, ahol az élet nem áll meg az ötka-
rikás játékok közeledtével. A sportolók folyamatosan, ha nem is 
minden héten versenyeznek. Egyfajta stratégia sokaknak, hogy 
az ötkarikás játékok előtt elinduljanak egy, a miénkhez hason-
ló versenyen, még ha nincsenek is csúcsformában. Edzésből ér-
keznek, de egy ilyen sprint távú, pörgős edzéssel felérő verseny 
jó szintfelmérőt jelent számukra, hogy hol is tartanak pontosan a 
felkészülésben.  A férfi dobogósok például mindhárman ott lesz-
nek Brazíliában. Boldogok vagyunk, hogy jó néhányan bennün-
ket választottak, így ebben az évben is nagyszerű mezőny jött 
össze, ráadásul meglehetősen jó magyar eredmények születtek. 
- Rutinos „olimpikonként”, Sydney, Athén, Peking, London után 
az ötödik ötkarikás játékára készülő sportvezetőként milyen ta-
nácsokat tudnál adni a résztvevőknek?
- Egy olimpia a versenyzőnek, de a sportvezetőnek is - főleg, 
ha először szerepel ilyen nagy sportfesztiválon - óriási élményt, 
valóságos sokkot jelent, amit fel kell tudni dolgozni. Sokkal na-
gyobb a figyelem, abszolút más körülmények között kell helyt-
állni, egyszóval fejben is össze kell rakni a dolgokat.
- Mit kell tudnunk a riói triatlonos pályákról? 
- Az olimpiai pályák meglehetősen sajátosak, speciális felkészü-
lést igényelnek. Az úszást nyílt vízben, az óceánban rendezik, 
ahol bizony akár egy-két méteres hullámokra is számítani lehet. 
A kerékpáros körön két emelkedő is van, melyet nyolcszor kell 
teljesíteni, ami nagyon keménnyé teszi ezt a számot. A futópá-
lya  teljesen sík ugyan, de mivel a Copacabanán alapból sok em-
ber van és a triatlon egyike azon kevés versenyeknek, ahol nem 
kell belépőjegyet váltani, akár több százezres tömeggel is szá-
molhatunk. A minden bizonnyal óriási érdeklődésre nekünk is 
nagy hangsúlyt kell fektetni, a szervezőkkel, a rendőrséggel, a 
helyi biztonsági szolgálattal egyetemben.
- Jól gondoljuk, hogy az augusztusi viadalig már csak a finomí-
tás van hátra?
- Sportigazgatóként elmondhatom, hogy a munka dandárja már 
lement az olimpiával kapcsolatban, ha most kellene még nagyon 
pörögni a dolgokon, akkor az baj lenne. Többször jártunk kint a 
helyszínen, hetente két telefonkonferenciát tartunk, egyeztetünk 
a helyi csapattal, hogy minden úgy legyen, ahogy mi elképzel-

tük. Kiérkezve Rióba nem szeretnénk meglepetésekkel szembe-
sülni. Megpróbálunk mindenre odafigyelni, minden olyan rész-
letet korrigálni, mely a tavalyi  tesztversenyen előjött. Tesszük 
mindezt azért, hogy kívülről nagyon látványos,  tökéletes triat-
lon viadalokat rendezhessünk.
- Verseny közben, hivatalos minőségedben nem ülhetsz fel szur-
kolni a lelátóra a mieinknek, de ugye azért rajtuk tartod majd a 
szemedet?
- Munkámból, beosztásomból adódóan az a fő dolgom, hogy 
minden rendben legyen az olimpia triatlon versenyein. Első-
sorban erre fogok koncentrálni. A nemzetközi  rendezői, közre-
működői csapatban több magyar, így a tiszaújvárosi nemzetkö-
zi erőpróbákon vezető versenybírói feladatokat ellátó dr. Varga 
Béla is ott lesz. Persze jó néhány közvetlen kollégám segítségé-
re is támaszkodhatom majd a helyszínen.
Félszemmel természetesen szurkolni fogok a mieinknek. Na-
gyon bízom benne, hogy mind a négyen - Kovács Zsófia, Vanek 
Margit, ifj. Faldum Gábor, Tóth Tamás - sikeresek lesznek.  
Többször beszélgettem velük, így tudom, hogy nagyon készül-
nek. S, hogy ez mire lesz elég ebben az iszonyatosan erős me-
zőnyben, nehéz megfogalmazni. Nyilván nem dobogóban kell 
gondolkoznunk, de az biztos, hogy magukhoz képest nagyon jól 
fognak szerepelni!

4. oldal 2016. július 14.

A szurkolótábor és Péter Attila hangulatfelelős idén is egy-
másra talált. 

Márkus Gergely kezdéstől a zárásig minden részletre oda-
figyelt. 

Kovács István húzta ki a nyertes szelvényeket. 

Tóth Tamás a buli előtt fogadta a díjátadók gratulációját.
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