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Negyven országból
érkeznek hozzánk
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Lecsaptak a nyomozók

Tiszaújváros hetilapja

Jutalmazott a Mecénás

Tanulmányi ösztöndíj a legjobbaknak

Kiosztották a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány tanulmányi ösztöndíjait. Ezúttal 88 általános- és középiskolai tanulót
és 77 egyetemi és főiskolai hallgatót jutalmaztak. A megítélt összeg meghaladja a 6,1 millió forintot. Cikkeink a 3., a névsor a 7. oldalon.

Hétfő, péntek, szombat, vasárnap

Triatlon televízió másképp

Három, kettő, egy és csapó! Indul a Triatlon Nagyhét, és ezzel együtt a Triatlon TV adásai
is megkezdődnek. Idén nem
mindjárt az első naptól, hanem egy háromnapos összefoglalóval, hétfőn jelentkezünk
először.
Ebben az adásban beszámolunk a Jabil
1/3 Maratonról, ami a 3 próba utolsó kihívása, de ott leszünk a megnyitón is és
az Ottawan koncertet sem hagyjuk ki. Vasárnap bogratlonozunk, azaz képben és
hangban megmutatjuk majd, hogy mik
rotyognak a kondérokban. Szétnézünk
a kamion bemutatón és az evezősversenyen, majd megpihenünk a sörsátorban
esélyeket latolgatva a helyi szurkolókkal.
Az esti koncertről is láthatnak felvételeket, ahogyan a másnapi futóversenyről és
Tánc-est-ről.
Hétfő után pénteken jelentkezünk majd a
keddi, szerdai, csütörtöki és pénteki eseményekkel, majd az Európa- és világversenyek napjain, szombaton és vasárnap
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XXXVI. évfolyam, 26. szám

Diófa voltam
Fa voltam. Gazdagon termő diófa, amolyan szelíd óriás. Törzsem
nem kérgesedett még, hisz fiatal voltam. 11 éves, éppen egyidős azzal a fiúgyermekkel, amelyik születésekor én is megszülethettem.
Fürödtem a fényben, amikor ágaim között beszűrődött a napsugár, fürödtem az esőben, ha egy felhő épp felettem úszott, fürödtem
a boldogságban, ha a gyerekek nyaranta megmásztak, fürödtem a
dalban, ha madarak pihentek ágaimon hosszú út után, fürödtem
a jóban, amikor gazdám terméstől roskadozó ágaimat szüretelte.
Mégis megcsonkítottak. Jött az úr, meg az a másik. A fűrészt is
hozták, pedig nekik is földig hajolva, mélyen bólogattam, amikor
elmentek mellettem.
Kinéztek, megmértek, rám másztak, meghágtak, és vágtak. Igen
vágtak. Repedve, jajgatva kettéhasadtak vaskos ágaim, törtek,
zúztak szerszámukkal. Fájt, de nem szóltam. Fájt a testem,
amin fűrész éles pengéje járt részeg táncot, és fájt a lelkem. A lelkem fájt, hogy riadót sem fújhattam éppen növekvő kis dióimnak,
hogy meneküljenek, mert itt a vég.
Megcsonkítottak, pedig nem követtem el bűnt. Nem nyújtózkodtam szomszéd telkére, nem kopogtatták lehulló terméseim idegen ház tetejét, nem piszkoltam száradó tagjaimmal senki udvarát, bejáratát.
Csupasznak érzem magam, pőrén állok a kis ház előtt, mint
karjaitól megfosztott óriás. Termésben, zöldben gazdag levágott
ágaim alattam hevernek. Farakás lettem. Egy rakás.
Idegen kezek kérdés nélkül gyötörtek. Lekaszaboltak. Félember
vagyok. Igen ember. Emberibb, mint az a keményszívű, fafejű,
lelketlen úr, aki kénye kedve szerint döntött fűrészével felettem.
Mozdulatlan vagyok, s szótlan, elnémultam. Elnémultam a
sunyi tetten, s a magasból siratom a fűben holtan heverő, egykor
szélben lengedező ágaimat.
berta

Légy riporter!

Villáminterjúk
vetélkedhetnek

A Bogratlon nem maradhat ki a hétfői adásból.
friss hírekkel, eseményekkel jövünk ismét.
Az utolsó napon, vasárnap játékunk is
lesz, melynek fődíja egy 10 ezer forintos
vacsorautalvány lesz a hétfőn megnyílt

Szurkoljunk együtt!

Meccset nézni lehet otthon a tévé előtt, lehet élőben a pálya
mellett. A kétfajta szurkolási mód keverékéből kaphat ízelítőt
az, aki a Triatlon Nagyhéten a Városháztérre látogat és ott a
Szurkolói estek, vagy délutánok sorába bekapcsolódik.
A közös focinézésekre a következő időpontokban lesz lehetőség. Július 1-jén 16:00 órától, 2-án és 3-án16:00 és 20:00 órától, valamint 5-én és 6-án 16:00 órától lehet megtekinteni az
aktuális mérkőzéseket a sörsátrakban.

MEATing grill- és steakhouse étterembe.
Várjuk Önöket a képernyők elé hétfőn,
pénteken, szombaton és vasárnap este fél
tízkor!
Tisza Média Kft.

Azzal a céllal, hogy a Triatlon Nagyhét történéseit, sztorijait minél szélesebb körben megismerhessék az érdeklődők, a szervezők a technikai lehetőségekre, a fiatalok, no és persze az idősebbek kreativitására, találékonyságára alapozva meghirdetnek egy akciót.
A „Küldj nekünk egy nagyhetes miniinterjút!” címet viselő projekt lényege, hogy maximum 2 perces flash-interjúkat kell feltölteni a facebookra, elküldeni ennek linkjét a facebookon a Tiszaújvárosi Triatlon Klub oldalára, vagy a triathlon.tiszaujvaros@gmail.com e-mail címre, a projekt nevével és a beküldő
elérhetőségeivel együtt, esetleg betaggelni a facebookon a Tiszaújvárosi Triatlon Klubot. A téma természetesen minden, ami
nagyhét. A beérkezett mini-klipeket a Szervező Bizottság által
felkért zsűri döntése alapján díjazzák. Beérkezési határidő: július 6., péntek, 20.00 óra. Az első három helyezett 2-2 db, a vasárnapi döntőkre érvényes VIP-karszalagot és értékes, sportos
ajándékcsomagot kap ajándékba.
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Sokféle
Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az
alábbi internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.
hu/ index.php/
szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit főigazgató

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 események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-508-as
„Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser
hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a
Tisztelt Lakosságot, hogy
a 06-80/200-839-es telefonszámon
lehetőség van közérdekű problémák
bejelentésére. A hívás ingyenes.
A telefon üzenetrögzítős, a nap 24
órájában hívható.
A rögzített bejelentések alapján
a Polgármesteri Hivatal megteszi
a szükséges intézkedéseket.

Tanítvány
Ezzel a rejtvénnyel véget ér júniusi sorozatunk. A megfejtéseket július 3-ig
egyben várjuk e-mailben a kronika@
tiszatv.hu címre, vagy postai úton a
3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.
címre.
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot július 1-ig (vasárnapig) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052)
, majd július 2-től (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.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
8-17		
8-12
Remény Gyógyszertár
8-20		
8-20
Tisza Gyógyszertár
8-19

Kirándulás
a vadasparkba
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. július 21-én kirándulást szervez a Nyíregyházi Vadasparkba. Várja azok jelentkezését, akik részt szeretnének venni a kiránduláson. Jelentkezni lehet 2018. június 29-én és július 6-án a Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyiségben 11,00-13,00
óra között.
Farkas Sándor
elnök

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755,
+ 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852
E-mail: kronika@tiszatv.hu

Egyházi hírek
Római katolikus

Szerdán, csütörtökön, pénteken 8:30 órakor, kedden és szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11 órakor lesz szentmise templomunkban.
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően júliusban hétköznap nem lesznek szentmisék templomunkban. Szombaton
18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek a szentmisék.
A plébániairoda nyitvatartása júliusban szünetel.

Református

Tiszaújváros
2018. július 1-én, vasárnap 11.00 órakor kezdődik az istentisztelet.
Tiszaszederkény
2018. július 1-én, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az istentisztelet

Görögkatolikus

Csütörtökön 17.30 vecsernye litiával, kenyér-, bor- és olajáldással. Pénteken Szent Péter és Szent Pál főapostolok emlékét ünnepeljük: 8.00 utrenye, 17.00 Szent Liturgia. Szombaton 17.00 vecsernye. Vasárnap 8.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Hétfőn 17.30 vecsernye. Szerdán 8.00 Szent Liturgia.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Naszrai Kálmán

76 éves korában türelemmel viselt betegség után elhunyt.
Temetése 2018. 06. 28-án (csütörtök) 11.30 órakor a tiszaújvárosi római katolikus templom altemplomában lesz református szertartás szerint.
A gyászoló család
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l
Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Inform Média Lapkiadó Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Inform Média Lapkiadó Kft. Debrecen l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133
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Kiemelkedőt tettek

Életpályákat
ünnepelt a MOL

A díjat 29-en érdemelték ki.
A MOL Magyarország hagyományaihoz híven
idén is Életpálya Díjjal jutalmazta azokat a munkavállalókat, akik életútjukkal, szakmai tevékenységükkel évtizedeken keresztül a vállalat céljait,
érdekeit támogatták és segítették.
Fasimon Sándor, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója
és Zsinkó Tibor, a MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója Balázs István Józsefnének, Pöstényiné Harangi Gizellának, Hajdú
Dezsőnek és Varga Mihálynak adta át az elismerést a Művészetek Palotájában 2018. június 11-én.
Az Életpálya Díj célja, hogy a MOL elismerését és megbecsülését fejezze ki a díjazottak felé, akik kiemelkedő tettek vagy nagy
eredmények elérői, illetve olyan munkatársak, akik elkötelezettségükkel, szorgalmukkal vagy szakmai felkészültségükkel írták
bele magukat a vállalatcsoport történelmébe. A díj odaítélésének
feltétele legalább 25 éves MOL-os munkaviszony és kiemelkedő, értékteremtő szakmai tevékenység. A névre szóló arany emlékérmét ebben az esztendőben összesen 29 MOL-os munkavállaló érdemelte ki.

Elismerések a tanévzárókon

Emelt összegű
ösztöndíjak

Berencsi Lili második alkalommal részesült ösztöndíjban.
A legjobb általános- és középiskolások is megkapták megérdemelt jutalmukat.
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány az iskolák tanévzáró ünnepségein adta át az ösztöndíjakat, aminek összegét megemelték. Az eddigi 25.000 forint helyett 30.000 forintot kapnak
a legjobban teljesítők. Berencsi Lili, a Tiszaújvárosi Szent István
Katolikus Általános Iskola nyolcadikosa már második alkalommal vehette át a kiváló tanulmányi eredményért járó elismerést.
- Nyolc éve kitűnő vagyok - mondta Lili. - Sokat segítek a közösségi munkákban és nagyon sok versenyen is indultam idén.
- Szerencsére az osztályomban nagyon nehéz volt dönteni, mert
nagyon sok jó képességű gyermek van - nyilatkozta lapunknak
Orbán Mónika, a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola nyolcadikosainak osztályfőnöke. - Olyan szempontokat veszünk figyelembe elsősorban, hogy ki a legjobb tanuló,
ki érte el a legjobb tanulmányi eredményt, ha ez alapján nem tudunk dönteni, mert többen is ugyanolyan eredményt értek el, akkor azt nézzük, hogy kiknek milyen versenyeredménye van, illetve a családi hátteret, a rászorultságot is figyelembe vesszük.
Ha mindent átvizsgáltunk, akkor javaslatot teszek és a nevelőtestület pedig általában megszavazza azt, amit én javaslok.
A középiskolások közül minden osztály legjobban teljesítő tanulója vehette át az ösztöndíjat. Az Eötvös diákja, Orvos Réka
Csenge most először.
- Nem lettem kitűnő, viszont rengeteg versenyeredményem van,
mind sport, mind pedig tanulmányi, így szerintem ez is közrejátszott abban, hogy én nyertem el.
- Most 88 általános és középiskolás tanuló kaphatta meg az
immáron megemelt tanulmányi ösztöndíjat, ami összesen
2.640.000 forintot jelent - tudtuk meg Makrai Mariannától, az
alapítvány kuratóriumi elnökétől.
ema

Aktuális
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Semmelweis nap

Kihívások előtt az egészségügy

Semmelweis Ignác munkásságának és emlékének tisztelegve, születésnapján, július
elsején ünneplik országszerte
az egészségügyi dolgozókat.
Tiszaújvárosban is így van ez
minden évben, idén az Arany
Holló étteremben köszöntötték és látták vendégül az ágazat dolgozóit.
Nem csak megemlékezésekkel ünnepli
Magyarország az anyák megmentőjének
születésnapját, hanem országszerte elismeréseket osztanak az egészségügy dolgozóinak.
A tiszaújvárosi ünnepségen dr. Fülöp
György alpolgármester az egészségügyben dolgozók kitartását, munkabírását, elhivatottságát méltatta, de nyíltan beszélt a
kórházak alulfinanszírozottságáról, az átgondolatlan politikai intézkedésekről és a
kihívások előtt álló rendelőintézetről.
- Komoly problémák vannak az egészségügyben, de arra büszkék vagyunk, hogy
ez a városi intézmény jól működik és a lakosság többsége is elégedett vele, ami az
önök munkájának az elismerése - mondta. - Mi arra törekszünk, hogy ezt a munkát támogassuk. Komoly kihívások előtt
áll az intézmény, hiszen nem tudjuk, hogy
milyen egészségügyi jogszabályok fognak születni, a másik, talán a legnagyobb
kihívás, hogy a jövőben hogyan fogunk
munkaerőt kapni, hogy vajon a fiatalok
számára vonzó lesz-e az egészségügyi
pálya, mert ők is a fizetést nézik, amikor
döntenek egy álláshely mellett. Az önkormányzat feladata, túl a központi bérintézkedésen, hogy mindent megtegyen annak
érdekében, hogy legalább itt, a tiszaújvárosi rendelőintézetben megérje dolgozni.

Az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy a tiszaújvárosi rendelőintézetben megérje dolgozni - mondta az alpolgármester.
A rendelőintézet főigazgatója, Nagyné
Kántor Judit megköszönte az önkormányzat támogatását, kollégái áldozatos munkáját.
- Van okunk az örömre, a fenntartónk, az
önkormányzat stabil hátteret biztosít számunkra. Nekünk nincsenek olyan jellegű
problémáink, mint más kórházakban, rendelőkben, nekünk megvan rá a stabil fedezet, hogy vécépapírt vegyünk a mosdóba, kézmosót, fertőtlenítőszert, ami ahhoz kell, hogy a betegeket biztonságosan
el tudjuk látni és fogadni - nyilatkozta lapunknak a főigazgató, aki a személyi és
tárgyi feltételekről is szólt.
- Nagy igény lenne több kardilógusra,
belgyógyász és angiológiai rendelési óraszámra, hiszen sajnos orvoshiány van
szerte az országban. Mi is érzékeljük, nálunk három kardiológus látja el a betegeket, de ez még mindig kevés, lehető-

ség viszont nem nagyon van, de próbálkozunk. A gépparkunk jelenleg jó, a fenntartására kell törekednünk.
Pap Zsolt önkormányzati képviselő rövid
felszólalásában a rendelőintézet és a mentők szoros kapcsolatáról, jó együttműködéséről szólt, majd Sas Szabolcsné, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara tiszaújvárosi elnöke a szervezet nevében immár harmadik alkalommal adott
át szakdolgozói díjat egyik kollégájuknak, amit idén Sándor Anna fizioterápiás asszisztens kapott. Tiszaújváros fogászati alapellátásában eltöltött több mint
20 éves munkájáért főorvosi címben részesült Dr. Hajnász Beatrix fogorvos, aki
nem vett részt az ünnepségen, ezért elismerését az önkormányzat csütörtöki testületi ülésén veheti át.
berta

Mecénás-ösztöndíj

Jutalom a felsőoktatásban is

A Tiszaújvárosi Mecénás
Közalapítvány 2004 óta jutalmazza városunk legjobb
tanulóit. Egy évben kétszer, a
félévi és év végi eredmények
alapján dönt a kuratórium,
hogy kik kapjanak ösztöndíjat.
A felsőoktatásban tanulók szombaton
kapták meg a megérdemelt jutalmat. A
ünnepségen Dr. Fülöp György alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket.
- Nagyon boldogok vagyunk, hogy legalább egy évben kétszer találkozunk azokkal a fiatalokkal, akik reményeink szerint majd a város jövőjét fogják biztosítani - mondta beszédében az alpolgármester. - Fontos Tiszaújváros önkormányzatának egy olyan közalapítvány fenntartása, amely a helyi közép- és általános iskolások mellett a felsőoktatásban tanulókat
is támogatja, annak ellenére, hogy nem
ide járnak iskolába, hiszen ez a város méreténél fogva alkalmatlan arra, hogy főiskola vagy egyetem működjön. Úgy gondoljuk, hogy ezzel az elismeréssel is hoz-

Móré Ádám a legnagyobb összeget kapta.
zájárulunk ahhoz, hogy visszatérjenek a
szakképzett fiataljaink, és ebben a városban kamatoztassák tudásukat.
A pályázati feltételek nem változtak. Továbbra is azok kaphattak ösztöndíjat, akik
állandó tiszaújvárosi lakcímmel és aktív
tanulói jogviszonnyal rendelkeznek, illet-

Ebben a félévben 77-en pályáztak sikeresen.

ve az előző félévben elérték a 4,2-es átlagot. Akik teljesítették ezt az eredményt,
34000 forintot kaptak, majd minden további egy tized 2000 forint többletet jelentett. Így akiknek 5,0 az átlaguk, már 50
000 forintra számíthattak. A legmagasabb
összeget kapta Móré Ádám is.
- Én már második alkalommal kaptam
meg az ösztöndíjat - nyilatkozta lapunknak Ádám. - A Miskolci Egyetem Gépészmérnök és Informatika Karára járok
villamosmérnöki szakirányon és ipari automatizálást és kommunikációt tanulok.
Nagyon jól sikerült az évem, kitűnő lettem. A kapott pénzt valószínűleg félreteszem, nem akarom azonnal felhasználni.
Ebben a félévben 79-en pályáztak, 77-en
eredményesen.
- Most összesen 3. 476. 000 forintot osztott ki a közalapítvány a felsőoktatásban
tanulók között - tudtuk meg Makrai Mariannától, a kuratórium elnökétől. - Nagyon szép eredményt értek el a hallgatók,
mert az előző félévben és a mostaniban is
a pályázók negyven százaléka a maximális, 50 ezer forintot vehette át.
ema
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Szórakozás

A nyári szünet első hétvégéje ismét a bulié volt Tiszaújvárosban. Három zenekar és egy tánccsoport fellépésével tartották meg a hagyományos Buliszombatot.
A szokásnak megfelelően egy feltörekvő zenekar - ezúttal a miskolci Önkontroll - lépett színpadra, akik nem csak a program miatt a téren összegyűlt hallgatóságot szórakoztatták, hanem
az ott véletlenül átvonuló nászmenetet is, ugyanis a rockot játszó fiatalok belecsaptak, és egy
sajátos stílusú népdalcsokorral még a menetet is táncra perdítették.
Utánuk a helyi Reborn zenekar lépett a színpadra
- Mi a gitárosnak vagyunk a baráti köre - mondja Répási Lilla, kezén egy jókora, a zenekar
emblémáját ábrázoló festéssel. - Ez egy nagyon jó zenekar, még fiatal formáció, de nagyon jó
a stílus és nagyon jók a zenék.
A zenekarban mindenkinek van polgári állása, számukra a színpad és a közös muzsikálás a kikapcsolódás egy formája.
- Öregek vagyunk, elég sokat szerepeltünk már Tiszaújvárosban, de ez most nagyon kellemes
meglepetés volt - mondta el Elek Attila, a Reborn frontembere. - Meglepetés volt, hogy ilyen
sokan eljöttek, és örülünk, hogy tetszett nekik a koncert.
A keményebb hangzás után a táncé volt a főszerep. A Fitt Dance tánccsapat bemutatója már az
esti nagy koncertre hangolta a közönséget. A Roy és Ádám trió nyara koncertekkel telik, ennek
egyik állomása volt a tiszaújvárosi fellépés.
- Picit koncepciót váltottunk - mondta Kohánszky Roy. - Most nagyobb bulikat csinálunk. Megyünk Erdélybe, Szlovákiába, fesztiválokra, úgyhogy hál’ istennek jó lesz a nyári program.
És itt, Tiszaújvárosban is. A hétvégén kezdődik a Triatlon Nagyhét, de lesz Nyáresti korzó, Halászléfőző fesztivál és még sok más program is várja majd a szórakozni vágyókat.
borza

Újra együtt szórakoztak a Tisza-parti juniálison kicsik és nagyok, gyerekek és
nyugdíjasok. A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ évek óta ilyenkor nyár
elején megszervez egy közös családi napot. Ma már családi nap, bár sok évvel ezelőtt nyugdíjas rendezvénynek indult.
A hajnali és délelőtti eső után mégiscsak úgy döntött az időjárás, megkegyelmez a
Tisza-parti Szabadidőház udvarára kilátogatóknak, kiket Bráz György polgármester köszöntött.
- Ez a rendezvény is az odafigyelésnek az egyik fontos eseménye - kezdte beszédét
a polgármester. - Eljövünk ide az erőmű lakótelepre, újkori nevén Tisza-parti városrészbe és eltöltünk együtt egy napot kellemes hangulatban. Jó végignézni a vendégseregen, hiszen nem csak idősek jönnek el, hanem több nemzedék is itt van. Elhozzák a gyerekeket és megmutatják, hogy hol éltek az elődök. Ez nagyon fontos
még akkor is, ha egy kicsit másképp alakult az erőmű lakótelep sorsa, mint ahogy
tervezték annak idején azok, akik ide jöttek legelőször.
Lovas kocsi fordult be a Tisza-parti városrészbe, ahogy megállt, hamar megtelt kíváncsi gyerekekkel és nosztalgiázó felnőttekkel. Mindenki felülhetett és elmehetett egy körre a nem mindennapi, hagyományos közlekedési eszközön. Aki az állatokat, lovakat szereti, a lovaglást is kipróbálhatta, majd evezhetett sárkányhajóban is. A legkisebbeknek arcot festettek, lehetett varrni katicabogarat, de csocsó
és pingpong asztal is várta a gyerekeket. A programok is azt mutatták, hogy nem
csak az időseket, hanem egész családokat vártak a juniálisra. Czakó László Tamás
kisfiával érkezett.
- Mi itt lakunk kint az erőműben - mondta. - Lejövünk, kipróbáljuk a játékokat,
megebédelünk. Nekünk ez egy nagyon jó program, és az is jó, hogy nem kell elutaznunk, hanem itt van helyben.
Volt erőműves munkatársak, barátok is eljöttek, hogy egy kicsit kikapcsolódjanak.
- Itt lakunk a lakótelepen - mondta Varga Lászlóné. - Minden évben eljövünk. Jól
érezzük magunkat. Elhoztuk az unokánkat is, ő eljátszik, mi pedig jól elbeszélgetünk a barátokkal, régi ismerősökkel, munkatársakkal.
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Jubileumi nagyhét

Forgalomkorlátozások,
Negyven ország sportolói a főversenyeken
útlezárások
A 20. MOL Petrolkémia Tri-

Tisztelt Városlakók!
A tiszaújvárosi 20. Triatlon Nagyhét ideje alatt az idén is számítani kell időszakos útlezárásokra és parkolási korlátozásokra, amelyhez ezúton is kérjük szíves megértésüket és támogatásukat.
Június 30-án, szombaton 16:00-kor kezdődik a Jabil 1/3 Maraton, melynek útvonala a következő: Szent István út - az
Ifjúsági park mögötti (35-ös főúttal párhuzamos) kerékpárút
- a Béke úttal párhuzamos egyik járda (a 35-ös főút és Bartók
Béla út közötti szakasza) - Bartók Béla út (a Gondozóháztól a
Bethlen Gábor útig) - Bethlen G út - Rózsa út - Posta járda Tó körüli sétányok - Szent István út. A Szent István úton félpályás útzár 15:30-tól 19:00-ig. Parkolási tilalom lép életbe a
Szent István úton 14 órától 19 óráig a piac és a Sörpatika közötti részen. A Szent István úton a verseny a Dísztó felé eső
két sávot veszi igénybe, a másik két sávon rendőri irányítás
mellett folyamatosan haladhat a forgalom egy irányba. A verseny legkésőbb 19:00-ra befejeződik.
Július 2-án, 3-án, 5-én és 6-án (hétfő, kedd, csütörtök és péntek) 18 órától rendezzük meg az időszakos forgalomkorlátozásokkal járó tömegsport programokat, melyek ideje alatt
nem kell parkolási tilalomra számítani. Mindössze 10-30 perces, szakaszos útlezárások lassíthatják a forgalmat, a résztvevők biztonságos elhaladása érdekében.
A versenyközpont építése miatt a Bethlen Gábor út zsákutcává alakul a Bartók Béla út és a piac bejárata közötti szakaszon
előreláthatólag az alábbi időpontokban: július 4-én (szerda)
és július 5-én (csütörtök) 7 és 16 óra között, valamint az elbontásnál július 10-én (kedd) 7 és 16 óra között. Lehetőségekhez képest a korlátozások rövidülhetnek az áthaladást illetően. Ezen időszakokon túl a Bethlen Gábor úton 3,8 m-es
magasságkorlátozás lép életbe július 4. (szerda) 16 óra és július 10. (kedd) 16 óra között.
Július 7-én és 8-án az ITU Triatlon Világkupa és az ETU Triatlon Junior Európa-kupa futamokkal járó forgalomkorlátozásokról a Tiszaújvárosi Krónika jövő heti számában adunk
részletes tájékoztatást.
Megértésükben bízva, tisztelettel:
Lehmann Tibor, főrendező, a TVK-Mali TK elnöke
Márkus Balázs, a szervezőbizottság társelnöke

A Jabil futás pályája

atlon Nagyhét fénypontját jelentő 22. ITU Triatlon Világkupán már nem csak világranglistás pontokért, hanem
a 2020-as tokiói olimpia kvalifikációs egységeiért is vetélkednek a sportolók. A június
30 - július 8. között megrendezendő sport- és kulturális
eseménysorozatra, melynek
része az ETU Triatlon Junior
Európa-kupa futam is, 40 ország versenyzőit várják.
Tiszaújváros önkormányzata és a rendező Tiszaújvárosi Triatlon Klub (TTK) a
Sportcentrum területén található Brigádházban június 26-án tájékoztatta a nagyszabású rendezvény részleteiről a sajtó
képviselőit.

Évfordulók jegyében
- Az elmúlt évtizedek bebizonyították,
hogy a tiszaújvárosi versenyeknek, a
nagyhétnek helye van a város, a magyar
triatlon és Magyarország életében - fogalmazott Bráz György polgármester a szervezőbizottság társelnöke. - Az elmúlt három évet jubileumok jellemzik Tiszaújvárosban. 2016-ban volt 50 éve annak, hogy
településünket várossá nyilvánították és
ekkor rendezték meg itt a 20. ITU Triatlon Világkupát. Tavaly ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját a dr. Márkus Gábor és barátai által létrehozott Tiszaújvárosi Triatlon Klub. Idén június 30
- július 8. között pedig már a 20. Triatlon Nagyhetet „kínáljuk” a sportolóknak,
sportbarátoknak, hazai és külföldi vendégeknek. Idén ünnepeljük Tiszaszederkény
városrész 750. évfordulóját is. Korai elődeink nem gondolhatták, hogy iparváros
leszünk, és ilyen komoly hagyományokat teremtünk. Az itt élő emberek bizonyították és bizonyítják, hogy Tiszaújváros élni akar. Az itteniek kreatívak, mindig kitalálták és kitalálják, mit kell tenni, hogy évről-évre élhető város legyünk.
Az ipar fejlődése mellett mindent megteszünk, hogy ez a tendencia a jövőben se
változzon. Például az Ifjúsági parkban
olyan nagyszabású felújítás történik, melyet reményeink szerint már a versenyeken is megtapasztalhatnak a résztvevők.
Köszönöm mindenkinek, aki hozzátesz
ehhez a rendezvényhez. Külön köszönöm
a MOL-nak, a MOL Petrolkémiának, a
Tiszaújvárosi Triatlon Klubnak, a Márkusoknak, Gábornak, az édesapának, és fiainak, Gergőnek és Balázsnak. Köszönöm
minden további támogatónak, az egyes
napok névadóinak a hozzájárulását.
- Társaságunk a kezdetektől támogatja a
Triatlon Nagyhetet és a Triatlon Világkupát - mondta Huff Zsolt, a MOL Magyarország Downstream üzletágának ügyvezető igazgatója. 2018-ban a nagyhét jubileumát ünnepeljük. Ennek a kulturálisés sporteseménynek része a világon egyedülálló módon megszakítás nélkül 22. alkalommal megrendezendő világkupa.
Büszkék vagyunk arra, hogy a MOL Petrolkémia, illetve jogelődje az elmúlt több
mint két évtizedben a nagysikerű kezdeményezés mellett állt együttműködő partnerként. Azt gondolom ez a jövőben sem
lesz másként.

Hagyományok,
újdonságok
Az elmúlt 20 év alatt bebizonyosodott,
hogy a nagyhét, a hozzá kapcsolódó
sport- és kulturális rendezvények nélkülözhetetlenek a tiszaújvárosiak életében,
akik többsége erre az időszakra veszi ki
szabadságát, hívja meg távolabb élő rokonait, hogy együtt szórakozhassanak. A
részvételi rekordok sorát produkáló szabadidősport események folyamatos bőví-

A Brigádház udvarában tartották a sajtótájékoztatót.
tésével a városban fellelhető szinte min- Ifj. Faldum Gábor, a szintén olimpikon
den sportág bemutatkozási lehetőséget és vk-dobogós Tóth Tamás, Dévay Márk,
kapott. Az önkormányzat, a rendőrség, a Király István, valamint a hazai pálya előpolgárőrség, a katasztrófavédelem, az ön- nyét élvező, a hazai világkupán most bekormányzati intézmények, a helyi cégek, mutatkozó Lehmann-fivérek várják a rajvállalkozások, több száz önkéntessel ki- tot.
egészülve ott segítenek, ahol csak tudnak, A nyílt ETU Junior Triatlon Európa-kuami a színvonal megtartásának és a folya- pán 20 magyar leány és 22 fiú él a lehematos megújulásnak a záloga.
tőséggel, hogy a nemzetközi mezőny leg- A 20. Triatlon Nagyhetet is legjobb tu- jobbjaival mérje össze tudását.
dásunk szerint készítettük elő - mond- A junior Ek és az elit vk mezőnye 40 orta Lehmann Tibor főrendező, a TTK el- szágból verbuválódik. A versenyigazganök-vezetőedzője. - Alkalmazkodva a vá- tói tisztséget ebben az évben is Márkus
ros igényeihez, meghallva a tiszaújváro- Gergely, a Nemzetközi Triatlon Szövetsiak korábbi visszajelzéseit, próbáltuk a ség (ITU) sportigazgatója tölti be.
programokat úgy kialakítani, hogy az mi- A július 8-ai, vasárnapi döntőket megelőnél jobban szolgálja valamennyi érdek- zően idén is megrendezik a Magyar Triatlődő felhőtlen szórakozását, miközben a lon Utánpótlás Gálát, ahol a gyermek és
lehető legkevésbé zavarja a város min- a serdülő ranglista legjobbjai vetélkednek
dennapjait. Ennek jegyében idén a Krea nemzetközi versenyek díszleteik között.
aktív-színpadot beköltöztettük az egyik
sörsátorba, illetve az első két hétköznaÉrezd magad otthon!
pot a labdarúgó világbajnokság szurkolói estjének, úgynevezett „csendes” napnak nyilvánítottuk. Meg kell említenem, - Egy nyertese már van az idei eseméhogy a város önkormányzata idén is a leg- nyeknek, méghozzá maga Tiszaújváros nagyobb támogatója az eseménysorozat- hangsúlyozta dr. Fülöp György alpolgárnak, melyért nagyon hálásak vagyunk. mester, önkormányzati összekötő. - Idén
A MOL és a város közös alapítványa, a elindítottuk az „Érezd magad otthon”
„Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány” tá- programot. A nagyhét valamennyi esemogatása szintén meghatározó, csakúgy, ményén legyünk együtt, érezzük magumint a többi szponzorunk segítsége. Min- kat otthon és tegyünk meg mindent azért,
den eddigi olimpiai kvalifikációs soro- hogy a hazai és külföldi vendégek is ottzatban szerepelt a tiszaújvárosi világku- hon érezhessék magukat. Közben persze
pa verseny, nincs ez másként idén sem. vigyázzunk magunkra, és felelős államEz jó lehetőség, segítség lehet a magya- polgárként viselkedjünk. Az önkormányrok számára azon az úton, melynek végét zat cégei, a rendőrség, a polgárőrség, a
a tokiói olimpia jelentheti. Pár hete szá- mentők mind-mind dolgoznak a biztonsázan voltak a vk várólistáján, amire még gért. Meghirdettük a Biztonságos Tiszanem volt példa a világkupák történetében. újvárosért programot is, melyet a nagyMostanra már „csak” 42 férfi versenyző héten és majd azt követően is folytatunk.
várja az esetleges visszalépéseket. Remé- Mindenkinek köszönöm az elvégzett és
lem, hogy a korábbi évekhez képest idén elvégzendő munkáját, a tiszteletbeli Máris ünneplünk magyar győztest, dobogóst.
kus-fiúnak, Lehmann Tibornak külön is.
Aki nem lesz a helyszínen, internetes élő
Az elismeréshez tartozik, hogy önkorközvetítésben tudja majd követni a dönmányzatunk március 15-én „Tiszaújvátő eseményeit.
ros sportjáért” kitüntetést adományozta a
klubnak. Végezetül azt gondolom, hogy
Neves nevezők
az egyaránt sikeres MOL, a klub és a város összefogása ezúttal is csak sikerre vezethet!
Az elit női mezőnyt 29 ország sportolója alkotja majd. A világkupa, Eb- és vb A június 30-ai, szombati nyitónapon elődobogókat is megjárt legnagyobb ne- ször a Jabil 1/3 Maraton nemzetközi utvek között említhetjük a Tiszaújvárosban cai futóverseny várja a sportbarátokat.
már kétszer diadalmaskodó amerikai Re- Ez az viadal befejező felvonása az idei
nee Tomlint, a brit Lucy Hallt és Sophie Jabil 3Próba elnevezésű szabadidősport
Coldwell-t, a mieink közül Bragmayer sorozatnak. Este 8-kor a hivatalos megZsanettet, a riói olimpikon Kovács Zsófi- nyitóünnepség, majd fél órával később
át és a gyermekáldás után a nemzetközi az Ottawan koncertjével végérvényesen
versenyek forgatagába visszatérő, szintén megkezdődik a július 8-ig tartó sport- és
kulturális fieszta.
olimpikon Vanek Margitot.
A férfi elit résztvevői 31 országból ver- - A koncertekkel, kulturális programokbuválódnak. A nagy nemzetközi verse- kal valamennyi korosztálynak próbálnyek dobogósai, top5 helyezettjei közül tunk megfelelni - mondta Márkus Balázs,
bejelentkezett a francia Anthony Pujades a szervezőbizottság társelnöke. - Bízom
és Aurelien Raphale, a spanyol Francesc benne, hogy Tiszaújváros lakossága idén
Godoy, a brazil Manoel Messias és az is tolerálja a korlátozásokat,az esetleges
orosz Polyanskiy-testvérpár is. A magyar zajhatást! Bízom benne, hogy a nagyhét
sor élén Bicsák Bencét említhetjük, aki idén is beépül a város életébe, és mindentavaly megnyerte a tiszaújvárosi világku- ki jól szórakozik majd.
pát. Rajta kívül a vk-dobogós, olimpikon
Szűcs István
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A katolikus iskola diákjai a Felvidéken

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus
Általános Iskola 7-8. osztályos tanulói
az EMMI által kiírt Határtalanul pályázat
keretében 4 napos felvidéki túrára indultak a 2017/2018-as tanévben.
Az autóbuszos kirándulás során először
Tornalján a Kazinczy Ferenc nevét viselő
magyar anyanyelvű iskolába látogattunk
el, majd Betléren a gyönyörűen berendezett Andrássy vadászkastélyt tekintettük
meg. Ezt követően felmásztunk Krasznahorka várához, ahol gyönyörködtünk a kilátásban. Délután a Rozsnyó főterén található nevezetességeket fedeztük fel interaktív csapatjáték során.
A második nap reggelén utunk a Gombaszögi barlangba vezetett, ahol megcsodálhattuk az egyedülálló szalma cseppköveket, ezután ellátogattunk a Szepesség
egyik legszebb városába, Lőcsére. Katolikus iskola tanulóiként nagyon örültünk,
hogy eljuthattunk a Szent Jakab templomba, majd átsétáltunk a városháztérre, ahol
a harangtorony történetének megismerése
után feleleveníthettük Mikszáth Kálmán
A fekete város című regényének eseményeit. A késmárki sétánk során megtekintettük a Thököly várat.
Utolsó napunk reggelén Kassa felé buszoztunk. Először a Felvidék legszebb gótikus katedrálisát, a Steindl Imre által újratervezett, öthajós, Szent Erzsébetről el-

A szepesi vár alatt.
nevezett dómot tekintettük meg Altemplomában tiszteletünket kifejezve megkoszorúztuk a Rodostóból hazaszállított II.
Rákóczi Ferenc fejedelem síremlékét és
elénekeltük a Himnuszt. Sétát tettünk a
belvárosban, melynek során megnéztük a
Jakab-palotát, a jezsuiták által épített Premontrei templomot, a kassai színház épületét, a Koldus-házat, a Miklós-börtönt, a
45 méter magas - a szőlészek védőszentjéről elnevezett - Orbán-tornyot és a mel-

lette felállított régi, nagy harangot. Az
Immaculata-szoborcsoport mellett megemlékeztünk a pestisben elhunyt városlakókról. A rodostói ház előtt közös képet
készítettünk II. Rákóczi Ferenc szobrával. Sétánkat a gótikus stílusú Szent Mihály kápolna mellett zártuk. A buszon közös énekkel búcsúztunk a Felvidéktől. Új
élményekkel, történelmi, földrajzi ismeretekkel gazdagodva tértünk haza.
Siskáné Nagy Ilona tanár

El kell vetni a magot

kronika@tiszatv.hu

Elfoglalták Jerikót.
Úrnak szolgálunk - mondta Alföldi Ildikó iskolalelkész
Mindezt a gyülekezet, valamint az iskolában dolgozó lelkészek és hitoktatók
együttes munkájával szeretnék elérni,
ezért is fontos a közös gondolkodás, ami
a tábor progranmjainak, tematikájának
kialakításakor is nagy hangsúlyt kapott.
- Egyrészről a hitoktatók mindenben segítik és támogatják munkánkat. Másrészről
pedig az itt dolgozó pedagógusok is azt
keresik, hogy hogyan tudnak együttmű-

Hunyadisok
a Bendegúzon

Bendegúzok,nem gézengúzok.

kronika@tiszatv.hu

TérTánc koncerten
a hunyadisok

A Citadelláról gyönyörködtek a főváros látképében.

Református hittantábor

Hittanulás játékos, interaktív
formában bibliai történeteken keresztül. Idén is népszerű volt a református hittantábor a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában.
A vakáció első hetében ismét megtelt élettel a tiszaújvárosi Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola, ahol 78 gyermek vett részt az intézmény és a gyülekezet lelkészei által szervezett hittantáborban, melynek üzenete ,,Ne félj és ne rettegj mert veled van Istened az Úr, mindenütt amiben jársz”volt. Mindezt Józsue
történetén keresztül mutatták be interaktív formában a gyerekeknek, akik maguk
is bekapcsolódhattak a történésekbe. Ottjártunkkor éppen Jerikó elfoglalásának lehettünk tanúi. Az iskola lelkésze szerint
fontos, hogy már kisebb korban is megfelelő lelki táplálékot tudjanak adni az iskolásoknak, akik későbbi életük során az itt
látott és hallott dolgokat kamatoztatni tudják majd.
- Szeretnénk segítséget nyújtani a gyerekeknek, hogy tisztán tudjanak választani,
hogy el tudják dönteni, hogy kit szeretnének szolgálni. Kinek szolgáljon a szívük? Kinek szolgáljon az életük? Az a fő
célunk, hogy a hét végére, az ötödik napra el tudják mondani a szülők a gyerekeikkel együtt, hogy én és házam népe az
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ködni. Azt gondolom, hogy ez egy jövőbeni közös munkának a kezdete, és most
tesszük le azokat az építőköveket, amik a
jövőben még eredményesebbé, áldottabbá teszi a munkánkat - magyarázta Uzsoki Aranka segédlelkész
A hitre való nevelés mellett változatos szórakozási lehetőséget is biztosítottak a résztvevőknek, akik kézműveskedhettek, különböző játékokat játszhattak, emellett táncházon
vagy éppen hab-partyn is részt vehettek.
Kereki Gergely

Megyei 1. helyezettként ketten képviseltük iskolánkat a Szegeden megrendezett országos fordulóban a Bendegúz nyelvészeti
versenyen az 1. és a 6. évfolyamon.
A regisztráció után ünnepélyes megnyitó következett, majd elfoglaltuk helyünket a versenyre kijelölt termekben, ahol minden megye legjobbjai küzdöttek a nyelvtani, logikai és helyesírási feladatokkal. Nagyon nehezek, de egyben érdekesek is voltak a feladatok. Negyvenöt perc állt rendelkezésünkre a megoldásukra.
Amíg versenyeztünk, szüleink hasznos kiadványokat vásárolhattak a Könyvmolyképző által kedvezményesen kínált könyvekből. Minket, versenyzőket pedig a tornacsarnokban vártak
különböző szórakoztató programokkal. Zenészek bemutatkozása után kvízjáték következett, majd egy színházi előadást tekinthettünk meg. Utolsó műsorszámként egy bűvész mutatkozott
be, aki trükkjeivel elkápráztatta a közönséget.
Az eredményhirdetésen megtudtam, hogy mindössze 3 pontot
vesztettem, ezzel országos 7. helyezést értem el, elsős iskolatársam, Szilágyi Lia pedig 15. lett.
Nagyszerű érzés volt a megye legjobbjaként iskolánkat képviselni egy országos versenyen. Köszönjük a felkészítést magyartanárainknak, Magyarné Hadzsi Katalinnak és Pásztorné Csontos Mártának.
		
Dienes Ivett, 6/3. osztályos tanuló

„A közös alkotás élménye azért felemelő, mert elmossa a határokat. Megélni azonosságunkat, miközben nem tartjuk szégyellni valónak különbözőségünket: önmagunk és a másik elfogadását is jelenti.” Fischer Iván és a Budapesti Fesztiválzenekar
2015-ben indította útjára TérTáncKoncert elnevezésű kezdeményezését, amely nem csak a muzsikáról és a táncról, hanem az
egymás iránt érzett elfogadásról, toleranciáról és tiszteletről, az
értékek és élmények közös átéléséről is szól.

Próba próba után
és egy fagyi
Ehhez a programhoz csatlakoztak a Hunyadi iskola 5/1. osztályos diákjai, tornász- lányokkal kiegészítve.
Egész évben folyamatosan próbáltunk a „TérTáncKoncert” néven ismert budapesti fesztiválra. Felkészítő tanáraink Robi bácsi, Berci bácsi és Marika néni voltak. Salgótarjánban is voltunk
több iskolával együtt egy közös próbán, ahol további új tánclépéseket sajátítottunk el. A sok munka után már nagyon izgatottan vártuk a fellépést. Kíváncsiak voltunk, hogy milyen lesz a
szállásunk, szerzünk-e új barátokat, és hogy fogunk szerepelni
a fellépésen. A nagy napon Szentendrére utaztunk, ahol 5-6 személyes faházakban szállásoltak el minket, és egy kicsit megpihenhettünk. Ebéd után elindultunk. Először a Veres Péter Gimnázium tornatermében volt egy próbánk. Közel 500 gyerek egy
tornateremben táncolt, igazán melegünk volt! Kis pihenő után a
Szent István Bazilikához vonultunk, ahol már a Budapesti Fesztiválzenekarral próbálhattunk. Ekkor már mindenki felvette az
alkalomra készített egyforma pólót. Nagyon meleg volt, így a
próba után jólesett a hideg fagyi.

Eljött végre
a mi időnk
Újabb szusszanás után eljött a mi időnk! 7 óra lett, és a Bazilika
előtti téren rengeteg ember gyűlt össze. A társaink kíséretében a
színpadra léptek a zenekar zenészei. Amikor megszólalt a zene,
az 500 gyerek egyszerre futott be a térre, és ahogy felcsendültek
az ismerős dallamok, egyszerre kezdtünk el táncolni. A szüleink
büszkén néztek minket a nézőtérről. A koncert végén hatalmas
tapsvihar volt a jutalmunk.
Este a szálláson tábortűz és pillecukor sütés volt a program.
Hajnalig tartott a pizsamaparti. Másnap a reggeli után még játékos foglalkozáson csoportokban elevenítettük fel az élményeinket. Egy szentendrei séta és fagyizás után a Gellért-hegyre vitt
a busz. A Citadelláról megcsodálhattuk a fővárost és megnézhettük, hogy tegnap este hol táncoltunk. Ezután a csúszdaparkban játszottunk egy nagyot. Életünk egyik legjobb élménye volt!
Kántor Panna, Kántor Réka, Kántor Zsófia

Egyenpólóban a Bazilika előtt.
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Adj vért!

Az élet nyáron sem
állhat meg

„Az élet nyáron sem állhat meg! Adj vért!” elnevezéssel indított nyári véradókampányt a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat. A véradókra értékes heti, havi nyeremények várnak és egy fődíjat is kisorsolnak a játékban résztvevő
önzetlen segítők között.
Nyáron a nagy meleg és a szabadságolások miatt csökken a véradói aktivitás, ezért döntöttek úgy az országos szervezetek,
hogy június 18-a és szeptember 2-a között kampányt indítanak.
Mindenki, aki vért ad, egy személyre szabott köszönőkártyát
kap, amely egyben nyereményszelvény is. Akik feltöltik a kártyán szereplő kódot a www.voroskereszt.hu/veradasnyar oldalon, értékes heti és havi nyereményre pályázhatnak, sőt, a kampány végén egy fődíj is gazdára talál.
A heti nyertes egy igazi véradó élménycsomaggal gazdagodik,
mely tartalmaz egy páros belépőt a Budapest Park valamelyik
koncertjére, egy páros RepTár belépőt a szolnoki repülőmúzeumba és egy két személyre szóló borkóstolót a badacsonyi Laposa Birtokra. A szervezők havonta kisorsolnak egy kétszemélyes, 3 nap 2 éjszakás exkluzív wellness pihenést is a véradók
között, a fődíj pedig egy nagyképernyős tévé lesz a Tesco Magyarország felajánlásából.
A napi biztonságos vérellátáshoz 1600-1800 véradóra lenne
szükség, ezért a Vöröskereszt és az OVSZ minden lehetőséget
megragad, hogy véradókat toborozzon. Idén is kitelepülnek a
nagyobb fesztiválokra köztük a tiszaújvárosi Triatlon Nagyhétre
a Vöröskereszt véradókamionjával.

Aktuális
7. oldal
Mecénás ösztöndíjban részesült tanulók névsora
2017/2018

Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Szarka Dániel István 5/1., Elek Petra
5/2., Juhász Roland Attila 5/3., Borjus
Virág 6/1., Hajdú Lili 6/2., Dienes Ivett
6/3., Illés Róbert 7/1., Vágási Vanda 7/2.,
Gruber Noémi 7/10., Károly István 8/1.,
Eperjesi Tímea 8/2.
Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola
Szemán Anna Ramóna 5.a, Besenyei Sára 5.b, Bartók Hanna 5.c, Fedor Szabolcs
6.a, Besenyei Martin 6.b, Szegi Zsombor
6.c, Hajdu Máté Bendegúz 7.a, Koncz
Emese 7.b, Sipos Adrienn 7.c, Kováts
Alíz 8.a, Gyivák Bálint Zsombor 8.b,
Nagy Dominik Bence 8.c
Kazinczy Ferenc Református Általános
Iskola
Kiss Hunor 5.a, Bodnár Panna Krisztina 5.b, Nagy Léna 5.c, Puskás Korina
6.a, Riczu Zsófia 6.b, Kiss Gábor Botond
7.a, Veres Adél 7.b, Szabolcsi Márta 8.a,
Bütösi Lili 8.b
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus
Általános Iskola
Besenyei Bence 5.a, Andrássy Dénes 5.b,
József Henriett 6.a, Bartha Viola 6.b, Ko-

Az Eötvös Mecénás-ösztöndíjasai.
leszár Boldizsár 7.a, Szitárcsik Eliza 7.b,
Berencsi Lili 8.a
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
Brunyánszky Réka 7.H, Kiss Fanni 8.H,
Lapostyán Fruzsina 9.H, Riczu Eszter
9.A, Mezei Dóra 9.B, Szabó Alexandra

A Széchenyi iskola ösztöndíjas tanulói.
ÖSZTÖNDÍJBAN RÉSZESÜLT FELSŐFOKÚ
HALLGATÓK
2017/2018. II. FÉLÉV

Jelentkezz véradásra Tiszaújvárosban és nyerj kényeztető wellness hétvégét az EGERSZALÓKI MESÉS
SHIRAZ HOTELBE**** a tiszaújvárosi
Ipartechnológia Kft. jóvoltából.
- minden véradó vendégünk egy pohár sörre és egy szelet csokoládéra, az Auchan Magyarország Kft támogatásával.
- egy gombóc fagylatra a Castello Cukrászdától
- minden véradó 1 db „véradó vagyok” feliratú nyakpántot
kap
Kisorsolunk továbbá
- 1 órás hőlégballonozást a TISZA REPÜLŐ KLUB jóvoltából
-1 db bőrképet a Zajácz Design jóvoltából.
- 1 db ajándékcsomagot az Update LOW CARB Tiszaújvárostól
- 14.000 Ft értékű kozmetikai kezelést Kvesztár Ildikó mester
kozmetikus jóvoltából
- 1 db vacsorautalványt 10.000 Ft értékben a Scarpa Étterem
Pizzériától
- ajándékcsomagot a Tiszaújvárosi Triatlon Klubtól
- ajándékcsomagot Virágstúdió (Tesco sor) jóvoltából
- ajándékcsomagot a Dizsi Divat jóvoltából
- masszázsutalványt Átyimné Szabó Ilona Margó jóvoltából
20 db pizzautalványt
-ajándékutalványt a Tiszta autóház jóvoltából
További támogatóink: Tiszaújváros önkormányzata, Inno-Comp Kft. Formadó Bt., Tesco Magyarország Kft.
- minden véradó sorsjegyet kap, amellyel részt vesz a Magyar
Vöröskereszt országos nyereményjátékán
http://voroskereszt.hu/veradasnyar/
Jelentkezz véradásra Tiszaújvárosban, segíts és nyerj!
Ajándékainkat 2018. 07. 05-én 19:00-kor sorsoljuk a véradásra jelentkezők között.

Balogh Szabolcs, Bazsó Viktória, Bencze Anett, Bodnár Noémi, Buczkó Botond Sámuel, Bugya Anikó Judit, Cziffra Ágnes, Csapó Márton, Dunai Virág, Érsek Gábor, Fekete Zsolt, Fogarasi Doroti, Gulácsi Ádám, Gulyás Zsuzsa, Jávorszki Olga,
Koncz Gergő, Labancz Borbála, Lerner Katalin, Márki Zsófia,
N a g y
Medgyesi Barbara, Molnár Tamás, Móré Ádám,
Stella, Oláh Márta, Papp Júlia, Papp Mariann, Pristyák Levente,
S. Bognár Balázs, Schäffer Anett, Soltész Petra, Stefán Ibolya,
Stefanovics Viktória, Szíjártó Cintia, Vass Alexandra, Bárdos
Vera, Jancsár Lili, Ramács Gábor, Szilágyi Tímea, Ádám Aida, Grebely Péter, Kovács Ágnes, Oláh Pál Olivér, Vigh Krisztina, Böszörményi Máté, Dusza Eszter, Kocsis Dorottya, Krébesz Róbert, Szabó Petra, Farkas Georgina, Hornyák László, Illés Kornél, Kovács Bence, Lukács Péter, Orliczki Frigyes, Pelyhe Réka, Szilágyi Szilvia Éva, Ullaga György, Balaton Boglárka, Bató Alex, Gyula Ádám, Nagy Dóra, Varga Dóra, Bori Ákos,
Dienes Nikolett, Dobos Hunor, Gönczi Kinga, Horváth Eszter,
Kovács Ágota, Prókai Gábor, Szabó Dániel, Tóth Kristóf, Bazsó
Gábor, Czilja Soma, Esvég Luca, Fodor Eszter, Marada Imre,
Vámosi Panna.

9.C, Csató Lilla 9.Ny, Kelemen Alíz 9.M,
Makrányi Kata 10.H, Pintér Dóra 10.A,
Porubjánszki Zsanett 10.B, Porkoláb Dorottya 10.M, Orvos Réka Csenge 11.H,
Bárócz Réka 11.A, Klein Anita 11.B,
Kovács Evelin 11.M, Varga Patrik 12.H,
Mayer Flóra 12.A, Pöstényi Márk 12.B,
Kelemen Richárd 12.M, Majnár Melinda
10.K, Orosz Dóra 11.K, Boros Henrietta
Mónika 12.K, Mester Emese 14.K
Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai
Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Nagy Lili 1/9.SZ, Erdei Erik 1/9.V, Keresztesi Levente 1/9.H, Berki Patrik Lajos 1/9.F, Horváth Péter 2/10.L, Kosina Csaba Péter 2/10.V, Páhány Tamás
2/10.H, Apostol Tibor 3/11.D, Takács
Zoltán 1/9.E, Gyuricskó Adrián 1/9.M,
Földvári Levente 1/9.KG, Mészáros Liza
1/9.TG, Halász Csongor 2/10.E, Molnár
Zsolt
2/10.MG, Lovas Laura 2/10.
TG, Jónyer Martin 3/11.E, Széplaki János
3/11.G, Báró Anita 3/11.V, Derbák Dominik 4/12.E, Balogh László 4/12.G, Berta Fédra Zsófia 4/12.V, Mecsei Brigitta
5/13.A, Ujhelyi Máté
5/13.G, Besenyei Lilla 2/14.A, Répási Nándor 2/14.G

Kitűnők lettek

Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
7.H Osztályfőnök: Lukácsné Fróna Mónika
Mészáros Márton Zsolt
8.H Osztályfőnök: Nagyné Remeczki Adrienn
Adorján Virág, Sándor Luca
9.H Osztályfőnök: Csuhai Csilla
Lapostyán Fruzsina, Zsóri Ádám
10.H Osztályfőnök: Berényi Andrea
Kutas Eszter, Makrányi Kata, Sebe Anett, Unyi Dominik Vajk,
Zsóri Zsolt
11.H Osztályfőnök: Kiss Zoltán József
Esenczki Fanni, Flaskó Petra, Kiss Fanni, Lengyel Bianka Panna, Szilágyi Viktória
12. H Osztályfőnök: Böcsödi Éva
Baráth Lilla, Kiss Ádám, Soltész Luca Sára, Tóth Melinda, Vámosi Dóra, Varga Patrik
10.A Osztályfőnök: Lukács Árpád Attila
Pintér Dóra
11.A Osztályfőnök: Fodorné Szabó Valéria
Berkes Nikolett, Kiss Viktória Anita
12.A Osztályfőnök: Bakos Viktor
Tóth Evelin
9.B Osztályfőnök: Tóth Réka
Bóna Kinga, Görömbei Rita, László Bíborka, Mezei Dóra
11.B Osztályfőnök: Dr. Fülöpné Gyuricskó Krisztina
Karikó Csongor Csanád, Klein Anita, Lidák Eszter, Lovász Péter
12.B Osztályfőnök: Takácsné Pelles Erika
Horváth Zoltán, Mezei Zsolt
9.Ny Osztályfőnök: Babai Szilvia
Csató Lilla, Lukács Cintia
9.M Osztályfőnök: Lőrincz Gabriella
Kelemen Alíz
11.M Osztályfőnök: Szentirmai Ágnes
Csanálosi Dalma, Kovács Evelin, Kovács Zsolt, Monoki Viktória

Mindenes

8. oldal

Üzenet az év legrövidebb éjszakáján

Segített a MOL

A megtalált kulcs

A susogó fák, az apró bogyókat érlelő
bokrok és szirmaikkal a napfény nyalábjait kereső színes virágok időtlen idők óta
nyújtanak védelmet és élelmet az öreg erdő lakóinak. Az agancskoronájukat büszkén viselő szarvasok, a szemükben melegséget tükröző őzek, a békésen röfögő
vaddisznók csíkos hátú kicsinyeikkel, és
a vidáman ugráló nyuszik éppen úgy otthont találnak benne, mint a pajkos mókusok és a csivitelő madarak. Egyedül a
természetből évezredek óta kikerült, maga alkotta művi környezetében élő ember
érzi idegenként magát ebben a közegben.
A nap már túl volt delelőjén. Észre sem
vettem, hogy elhagytam a kitaposott ösvényt, és derékig érő tövises bokrok között keresem a kivezető utat. Mintha már
jártam volna erre. A közelben lennie kell
egy kis tisztásnak, melynek ölén egy
csörgedező kispatak ad ivóvizet az erdő
lakóinak éppúgy, mint az odatévedt embereknek. Onnan már, ha jól emlékszem
több kitaposott ösvényen is kijuthatok innen. Megállok, és fülelek, hogy hallom-e
valamelyik irányból a patak csörgését,
vagy az odatartó állatok neszező lépteit. A
fák koronái azonban a közelgő vihart jelző morajlással hirtelen hajladozni kezdenek, elnyomva minden más hangot körülöttem. A napfényt vészjósló fellegek takarják el, nincs támpont, ami a helyes útra vezetne. Arra emlékszem, hogy keleti
irányba kell haladnom, ha el akarom érni
a célomat. Megvan! A fák törzsének északi oldala mohás szokott lenni, ha az nekem mindig jobb kézre esik, akkor bizonyosan kelet felé haladok. Csakhogy baj
van. Mindenütt zöld moha veszi körbe a
fatörzseket. Végleg eltévedtem. Egyre sötétebb lesz, végül elered az eső. A levelek
csak átmenetileg tudják megszűrni az égi
áldást, néhány perc múlva mintha dézsából öntenék, sugárban ömlik a fejemre az
esővíz. Reccsenő ágak és sötét árnyak jelzik, hogy nem vagyok egyedül. Lehet,
hogy csak kíváncsi őzike, de az is lehet,
hogy malackáit védeni készülő anyakoca,
netán az erdőben élő békés remete, vagy
mégis inkább bujkáló rabló vagy veszélyes haramia ólálkodik körülöttem. Félek. Bőrig ázva futásnak eredek. Mind-

Nincs már visszaút...
egy merre, csak el innen. A tüskék megszaggatják ruháimat, a karomon véres
karcolásokat ejtve. Hátam mögött hangos, vérfagyasztó, sátáni kacajt hoz felém
a szél. Egyre gyorsabban szedem a lábaimat. Hirtelen egy magas falazott kerítéshez érek. Nem először akadok rá. Se vége, se hossza. Egyetlen zárva tartott kapuját két marcona alak őrzi, korábban sem
tudtam oda bejutni. Pedig a kapun túl egy
gyönyörű park található, ott úgy láttam,
hogy béke és nyugalom honol. Én viszont
itt állok a fal előtt, mögöttem a baljós árnyakkal. Bárki, vagy bármi legyen is az,
szembe kell néznem vele. Megfordulok.
Az eső eláll, a lenyugvó nap fényében
feltárulnak a nemrég még sötét árnyak. A
békésen legelésző állatok között egy rőt
szakállú öregember, szemében végtelen
nyugalmat tükrözve felém tart.
Ne félj!- mondja. Nincs mitől félned. Körülötted mindenkit és mindent érted is teremtett az Isten. Akkor is, ha bántanak,
vagy ha te bántasz, ha küzdelemre hívnak,
vagy ha te dobod oda a kesztyűt, ha azt érzed, hogy minden ellened fordul, vagy ha
melléd állnak érdekből azok is, akik ha a
sors úgy hozná, azonnal hátat fordítanának
neked. Nem tesznek mást, csupán tanítanak. Hogy mire? Erre neked kell rájönnöd.
Egy őzike közelít felém, néhány méterre tőlem megáll, két nagy boci szemeivel rám néz, majd hirtelen ugrással eltű-
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Megújult a girincsi
Katica

nik a sűrűben. De hová lett az öregember? Nincs semmi más, csak a göcsörtös fák és mögöttem a kerítés. Megfordulok, és meglepetésemre a kapu előtt állok,
amit a két marcona alak őriz. Két-háromszor magasabbak nálam. Deréktól lefelé merev kőszobornak hatnak. Keruboknak vélem őket, bár nem tudom, hogy miért gondolom így. Barátságosan kérdezik: Megtaláltad a kulcsot? Régóta várjuk, hogy belépj végre.
- Igen, megtaláltam. A kulcs: a szeretet mondom határozottan, magam is meglepődve, hogy honnan tudom a választ. A
két kerub helyeslően bólint, és a kapu kinyílik. Odabent hosszú, csillámló, fehér
ruhában emberek álldogálnak kis csoportokban. Beszélgetésüket megszakítva,
mosolyogva fordulnak felém, és barátságos integetéssel köszöntenek. Nagyon jó
itt, de még kissé idegenként érzem magam. Vissza is megyek a kapuhoz. Most
már tudom, hogy hogyan nyílik, bármikor
átléphetek rajta mindkét irányba. Kilépek
újra az erdőbe, és meglepődve tapasztalom, hogy minden leégett. A fák fekete, üszkösödő törzse még füstölög, mindent átható égett szag vesz körül. Megértettem: nincs már visszaút. A kapun belül
kell megtaláljam a helyem!
Leizzadva ébredek. Álom volt csupán?
Igen az. Szent Iván éji álom.
Szrogh Károly

Vállalati önkéntesek segítségével újult meg a girincsi Katica különleges lakásotthon. A MOL-csoport
önkéntességi ötletpályázatának lényege, hogy a
cég dolgozói saját maguk jelölhetnek olyan helyi
közösségeket vagy szervezeteket, ahol meglátásuk
szerint leginkább szükség van a segítségre.
A dolgozók önkéntességi ötletei közül közel 50-et valósítanak
meg idén a MOL-csoport munkatársai, melynek legutóbbi állomása június 22-én a girincsi lakásotthon volt. Az idei évtől
12 ország 1500 MOL-os dolgozója segíti a helyi közösségeket,
nonprofit szervezeteket - a program indulása óta összesen eddig
több mint százezer euróval.
A MOL-csoport önkéntességi ötletpályázata egy éve azért jött
létre, hogy a vállalat a munkatársak aktív bevonásával még jobban megismerje a helyi közösségek igényeit, és így a lehető leghatékonyabb formában tudjon segítséget nyújtani. A program
alapgondolata szerint a helyi dolgozók aktív bevonása különösen fontos, hiszen ők első kézből látják, hogy a saját helyi közösségeiknek mire van szükségük. A hagyományos önkéntesi
tevékenység mellett külön hangsúlyt fektet a MOL arra, hogy a
dolgozók szakmai tudásukkal is segítsék a közösségek munkáját és mindennapjait. A közös önkéntességi programok emellett
építik a csapatszellemet is, ez pedig pozitív hatással van a munkavégézésre.
A program legutóbbi magyarországi állomása június 22-én
Girincs volt, ahol a Katica különleges lakásotthont újította fel a
MOL több mint húsz dolgozója, hogy az ott lakó gyerekek megújult környezetben tudjanak felnőni.
- A Katica lakásotthont a közelben lakó egyik kollégánk javasolta a pályázaton, mert látta, tényleg nagy szükség van a felújításra, mi pedig nagyon örülünk, hogy a falak, nyílászárók, radiátorok festésével segíthettünk. Egyrészt a megye egyik fő munkaadójaként ez kötelességünk, másrészt számunkra is felemelő
érzés az önkéntes munka: nem csak adunk, kapunk is - mondta
Huff Zsolt, a MOL Magyarország downstream ügyvezető igazgatója.
A MOL dolgozói idén még számos kistelepülésre szeretnének
eljutni, hogy az ottani hátrányos helyzetű csoportoknak szebbé
tegyék a környezetet, segítsék a rászorulókat. Az önkéntességi
programban a MOL-csoport működési területéről már 12 ország
vesz részt, így Magyarország mellett Horvátország, Szlovákia,
Románia, Olaszország, Csehország, Szerbia, Pakisztán, Oroszország, Szlovénia, Bosznia és Hercegovina és Ausztria.
MOL Magyarország Kommunikáció

Hurrá nyaralunk!

Szabadság alatt is biztonságban

Megkezdődtek a családok számára a nyári szabadságok. A pihenés reményében többen hos�szabb-rövidebb időt töltenek az otthonuktól távol. A felhőtlen kikapcsolódás alatt azonban
vagyontárgyaik, értékeik többségében felügyelet nélkül maradnak. A nyaralást megelőzően
mindenki hajlamos csak az üdülés részleteire
koncentrálni, így a vagyonbiztonság, a hátrahagyott értékek védelme háttérbe szorul. Előfordulhat, hogy egyesek pihenten hazatérve a „kifosztott” lakással találják szembe magukat.
Amennyiben az ingatlanában tárolt értékek biztonságáról még nem gondoskodott megfelelően, akkor fogadja meg tanácsainkat, még mielőtt nyaralni indulna.
A profi, de már az alkalmi betörők is tudják,
hogy egy lakásba történő bejutás, értéktárgyak
Eltulajdonítása, és az onnan történő távozás
10-15 percet vesz igénybe. Ezt meghaladó időben már növekszik a lebukás veszélye. Kivéve akkor, ha az elkövető tudatában van annak,
hogy a tulajdonos huzamosabb ideig nem tér
haza, így nyugodtan tevékenykedhet az épületen belül. Egy átlagos betörés esetén az elkövetőnek csak arra marad ideje, hogy a hálószobát átkutassa, esetleg a konyhát felforgassa értékek után, ha azonban nyugodtak a körülmények, akkor a legtöbb rejtekhely felkutatására
juthat ideje.
Az „alkalom szülte” tolvajok kivételével az elkövetők kisebb-nagyobb mértékben mindig
megfigyelik a lakást. Itt nem kell hosszabb - filmekből ismert - figyelésre gondolni. Elég, ha
elhalad a lakás előtt, és néhány pillantást vet az
ingatlanra. Egy gondozott lakás udvarán nagyra növő fű, az akciós újságokkal teli postaláda,

az életjelek hiánya (pl.: nincs kitéve a szemétgyűjtő az ürítés napján) biztosan jelzik, hogy a
tulajdonos elutazott.
Magától értetődőnek tűnhet a tanács, de az ajtókat, ablakokat jól zárja be, ugyanis az utazás
előtti sietségben megfeledkezhet róla. Ha van
riasztó, azt kapcsolja be. Ablakot még leengedett redőny esetén se hagyjon nyitva. A redőny
nem biztonságtechnikai eszköz!
Tartson rendet a ház környezetében, mert a
kertben hátrahagyott kerti szerszámok, gépek,
a kerti bútorok eltulajdoníthatóak, illetve a betöréshez felhasználhatók. A sűrű növényzet, az
átláthatatlan kerítés remek rejtekhely a betörők
számára, akik tevékenységüket a szemek elől
rejtve végezhetik, ezért a dúsabb növényeket
ritkítsa meg, az ablakokhoz hajló fa ágait vágja vissza.
Ha hosszabb időt tölt távol, kérje meg megbízható szomszédját, hogy ürítse ki a postaládát,
locsolja meg a virágokat, esetleg vágja le a füvet. A gépkocsijával néha parkoljon az ön kocsibeállójára, így keltse azt a látszatot, mintha
lenne otthon valaki.
Ne hagyjon a lakásban nagyobb értékű készpénzt, ékszereket. Ha mégis, akkor legyen az
széfben elhelyezve, ahol nagyobb biztonságban tárolható.
Az otthon maradó tárgyakról készítsen leltárt
és fényképeket, így eltulajdonítás esetén kön�nyebben azonosíthatóak a vagyontárgyak. Ha
készpénzt hagy otthon, azt ne tárolja egy helyen, rakja különböző helyekre.
Találjon ki olyan rejtekhelyeket, ahol a betörő nem, vagy nem az első körben keres zsákmányt. Alkalmazzon egyénileg kialakított rej-

A távfelügyeleti rendszerbe kötött riasztó 24 órás felügyeletet, azonnali reagálást biztosít.
tekhelyet, amit csak a szűk család ismer.
Nyaralás idejére érdemes beszerezni időkapcsolót, mely időszakonként felkapcsolja a világítást, azt a látszatot keltve, mintha otthon tartózkodnának.
Internetes közösségi oldalakon ne tegye közzé
mikor lesz távol, mert ezek az információk eljuthatnak bűnözői körökhöz is. Telefonján kapcsolja ki a tartózkodási hely meghatározását.
Szereltessen fel helyi hang- és fényjelzést adó
riasztót, mely a környezetében élők figyelmét
hívja fel behatolás esetén. A legbiztonságosabb
megoldás, ha szakember közreműködésével telepíttet távfelügyeleti rendszerbe kötött riasztót, mely 24 órás felügyeletet és azonnali reagálást biztosít.
Kössön érték és kockázat arányos biztosítást,
mely egy esetleges káresemény bekövetkezésekor csökkentheti anyagi veszteségeit.

Amennyiben betörést észlelt lakóotthonában,
lehetőség szerint ne változtasson semmit a
helyszínen, ne kezdjen el pld. takarítani, mert
ezzel a nyomok rögzítését akadályozza meg.
Azonnal értesítse a rendőrséget a 107, vagy 112
ingyenes hívószámokon.
A nyaralóhelyen is vigyázzon értékeire. Helyezze el azokat a szálloda széfjében. Fürdőhelyre ne vigyen mobiltelefont és nagyobb értéket, ékszereket. Ha mégis szükségét érzi, helyezze el azokat értékmegőrzőben.
Külföldön ne váltson pénzt utcai illegális pénzváltóknál. Elvesztett, vagy ellopott úti okmányaival kapcsolatban feltétlenül tegyen bejelentést a helyi rendőrségen és forduljon az illetékes magyar külképviselethez.
B-A-Z MRFK
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A Derkovits Kulturális
Központ programja
Derkovits Kulturális Központ

Derkó MiniGaléria
„Szerencsétpróbálók”- Kappel Sarolta kerámia és festmény
kiállítása
Helyszín: aula és félemelet
Látogatható: június 29-ig

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Életet az éveknek – kiállítás a Kaffka Margit Pedagógus
Nyugdíjas Klub 20 éves jubileuma alkalmából
A kiállítás június 29-ig látható
Helyszín: a könyvtár aulája

Kultúra/Oktatás

9. oldal

kronika@tiszatv.hu

A Kazinczy kéttanos leltára

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában nem is olyan régen ünnepeltük a két tanítási nyelvű tagozat elindításának 15. évfordulóját, és nem sokára ott
tartunk, hogy 2000. szeptembere óta lassan „nagykorúvá” válik a tagozat. A 20172018-as tanévben is megrendeztük hagyományos kéttanos programjainkat. Az adventi időszakban a Christmas Tea Partyt először a református óvodások részvételével - , húshagyó kedden a Pancake Day-t
játékos feladatokkal, a környékbeli református kéttanos iskolák alsós csapatainak
negyedik alkalommal a Play with Us játékos angol nyelvi versenyt utazás témakörben. Iskolai angol nyelvű szavalóversenyünkön több mint 60 tanulónk mérettette
meg magát, szereztünk megyei első helyezést bibliai szövegértésből angol nyelven,
nyolcadikos csapatunk angol nyelvű történelem versenyen országos szinten is helytállt, ugyanúgy, ahogy a Jane Haining angol nyelvi emlékversenyen is országos helyezéssel büszkélkedhetünk. A Langwest
Országos Tehetségkutató Tanulmányi Verseny országos döntőjébe 5 tanulónk jutott,
közülük ketten szóbeli nyelvvizsgát is szereztek. Megyei angol nyelvi versenyeken
elindult tanulóink a tanév során 12 dobogós helyezést szereztek.
Ami ezeken az eredményeken kívül a két

A nyelvvizsgákért jutalmazott tanulók.
tanítási nyelvű program sikerességét igazolja, külső megerősítést is ad, ezzel „felteszi a pontot az i-re”, azok a tanulóink
által megszerzett nyelvvizsgák. Álljon itt
tehát a leltár eredménye.
A Kazinczy Ferenc Református Általános
Iskola tanév végi ballagásán Kazinczy
emléklappal jutalmazták a nyelvvizsga
teljesítéséért a következő tanulókat. C1
(felsőfokú) angol írásbeli és B2 (középfokú) angol komplex: Szabolcsi Márta. B2

(középfokú) angol komplex: Csehovics
Kitti, Novák Henriett, Szénási Szandra,
Takács Noémi, Tóth Csenge és B2 (középfokú) angol és német szóbeli Venglovecz Bence. A ballagás után szerzett B2
(középfokú) angol komplex nyelvvizsgát Ladányi Laura 8.a osztályos tanuló.
Gratulálunk diákjainknak a szép eredményekhez!
Makkainé Chmara Marianna
igazgató

NYÁRI KÖNYVTÁRI
NYITVATARTÁS
Június 26. (kedd) – 28. (csütörtök)
KÖNYVBÖRZE!
Megvásárolhatók a Felnőttkönyvtár által leselejtezett, de még
jó állapotú könyvek 100 Ft/db egységáron a könyvtár nyitvatartási idejében (10-19 óráig).
Helyszín: a könyvtár előadóterme

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Július 3. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit
Eszközöket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának biztosít.
Bárki, bármikor bekapcsolódhat!

A Tisza TV műsora
Június 28. csütörtök

10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: a szerdai adás ismétlése
Héthatár: Nyílt nap a Tiszatájnál - Jutalmaz a Mecénás - Tisza-parti juniális - Buliszombat - Semmelweis-nap - Horgásztábor - Triatlon sajtótájékoztató - NBA Junior - Grassroots tábor

A Derkovits Kulturális Központ
Hamvas Béla Városi Könyvtár
JÚLIUS 1-TŐL AUGUSZTUS 31-ig
SZOMBATI NAPOKON ZÁRVA TART!
A központi könyvtár (Tiszaújváros, Széchenyi út 37.)
JÚLIUS 23 – AUGUSZTUS 6-ig ZÁRVA tart.
A könyvtári szolgáltatások ebben az időszakban
a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai
út 33.)
vehetők igénybe.
A Várostörténeti kiállítás a központi könyvtár épületében
AUGUSZTUS 31-ig SZOMBATON ÉS VASÁRNAP IS
NYITVA TART 11.00 – 19.00 óráig!
A belépés díjtalan.
(BEJÁRAT AZ ÜZLETSOR FELŐL!)

Kívánságturmix – 2018
2018-ban megújult formában folytatjuk immár harmadik
éve tartó vetélkedőnket. A témák kiválasztásánál figyelembe vesszük az előző évben a játékosaink részéről felmerült
kéréseket!
Júliusi témák:
- Jurij Alekszejevics Gagarin
- Tudomány – Művészet
A feladatok elérhetők minden hónap 10-ig, leadhatók minden
hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszederkényi
Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a Hamvas
Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.),
valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi Könyvtár
honlapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és Facebook oldalán
(www.facebook.com/hamvas.konyvtar ). A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak a beküldött feladataik eredményéről az alábbi elérhetőségeken: kekine@tujvaros.hu és borsosne.doktor.eva@tujvaros.hu email címeken, vagy az 544552-es telefonszámon.

Köszönet az 1%-ért
A Derkovits Kulturális Központ ezúton mond köszönetet
mindazoknak, akik a személyi jövedelemadójuk 1%-ával segítették munkánkat. 2016-ban 242.185 Ft-ot kapott intézményünk, mely összeget 2017-ben a kulturális központban
működő amatőr művészeti csoportok támogatására, illetve a
könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó beszerzésekre fordítottuk.

Hétről-Hétre: Kábítószer-ellenes világnap - Közelmúlt - Jó
tanuló, jó sportoló - Hittantábor
Utána: a testületi ülés ismétlése
Július 2., hétfő
21:30 Triatlon TV: A Triatlon Nagyhét első három napja

Lúdas Matyi a város napján

A Tisza Média Kft. a Triatlon Nagyhéten, július 5-én, csütörtökön, a Város
napján ismét megtartja a már hagyományos gyermekeknek szóló rendezvényét.
Ez alkalommal Lúdas Matyi látogat városunkba, hogy igazságot tegyen.
Idei rajzpályázatunkon Lúdas Matyi és
Döbrögi a Nagyhéten címmel várjuk alkotásaitokat, amelyeket bármilyen technikával készíthettek, a lényeg, hogy A3as méretű lapon hozzátok be szerkesztőségünkbe. A Szent István út 16. szám
alatt várjuk a rajzokat június 29-ig, és
igen, ahogy eddig is, már akkor is adunk
valami meglepetést cserébe. Eredményhirdetés július 5-én a Városháza előtti téren lesz, ahol a nyertest egy értékes
nyereménnyel jutalmazzuk. Annyit már
most elárulhatunk, hogy a fődíjnak van

két kereke, és ha szerencsénk van, fék is
van rajta!
Emellett rengeteg színes programmal várunk benneteket délelőtt. Idén is lesz kisvonat, játszópark, amelyben a főhősünkkel kapcsolatos játékokkal is találkozhattok. De mesekoncerttel is várunk benneteket, és a tavaly nagy sikert aratott állatsimogató is ellátogat hozzánk.
Ne feledjétek, a rajzpályázatunk nyertese két keréken tekerhet haza. Moziműsort is szerveztünk nektek, július 4-én,
szerdán, délelőtt 10.00 órától a Derkovits Kulturális Központ színháztermében
levetítjük Dargay Attila nagy sikerű rendezését a Lúdas Matyi című rajzfilmet.
A belépés díjtalan! Várunk Benneteket!
Tisza Média Kft.

Kitekintő

10. oldal

2018. június 28.

Közel a természethez, az állatokhoz

Futkározik, kergetőzik, odabújik

Kobolddal, a sztárbivallyal is
találkozhattak azok, akik ellátogattak a Szamárhát tanyára, ahol a Tiszatáj Közalapítvány rendezett nyílt napot. Nem csak ők, a kecskék
is elvarázsolták a gyerekeket
és a felnőtteket, de ugyanúgy nagy élmény volt a szürke marha gulyánál történt látogatás is.
A legnagyobb sztárok persze a bivalyok Kobold és Monster - voltak, előbbinek saját logója és facebook oldala is van, igazi sztárbivaly. Persze ezzel nem kérkedik,
hiszen mindenkivel barátságos, szerény,
játékos, szeret futkározni, kergetőzni,
pont, mint egy kutya. Csak ő pár száz kilóval nehezebb. Füttyszóra érkezik, hallgat a nevére és imádja, ha simogatják, mi
kell ennél több? Nevét onnan kapta, hogy
már kiskorában is óriási volt a füle, olyan
„koboldos”. A ház kertjében nevelkedett,
s amikor már megette a muskátlit, és a kiteregetett ruhákat is leszedte, akkor tessékelték ki a portáról.
- Koboldot kétnapos korában vettem magamhoz és azóta nevelem - mondja Lenner Ádám, a Tiszatáj Közalapítvány természetvédelmi és tájgazdálkodási menedzsere -, nagyon különleges, barátságos
bivaly. Imádja a gyerekeket, fél évig a
belső udvarban élt, esténként egy szőnyegen feküdt, a táborozó gyerekek mindig
simogatták, dögönyözték, nagyon ember-

Kobold - hátán Lenner Ádámmal - és Monster.
tulás fenyegette. 1960-ra az országban
mindössze 200 tehén és 6 bika maradt, innen kellett visszaszaporítani őket.
Érdekes világ ez, tele élménnyel, újdonsággal és mégis nyugodt, csendes. Nem
a hagyományos módon gazdálkodnak, itt
a természeti értékek megóvása van a fókuszban, amellett, hogy céljuk a környezeti nevelés és a tudatformálás.
- Szeretnénk megmutatni a tevékenységünket - mondja Lenner Ádám -, és a városiakhoz közelebb hozni az agráriumban
dolgozók munkáját. Megmutatni a gyerekeknek azt, hogy mennyi pluszt, pozitívumot ad az, hogy valaki állatokkal fog-

Egy hét csend

Tanulva, szórakozva
horgásznak

Kristóf is felmászott Kobold hátára.

Látszólag semmi nem történik, mégis zajlik az élet.
központú lett. Amikor először odamentünk a bivalyokhoz, félt is tőlük, azt hitte szerintem, hogy ő ember, és nem tudta
hova tenni a bivalyok érdeklődését.
A Tiszatáj Közalapítvány első ízben szervezett nyílt napot a kesznyéteni Szamárhát tanyán, sokan voltak kíváncsiak az itteni életre. Tóth Andrea gyermekeivel
Hernádnémetiből érkezett, kislányát a
kecskék, nagyfiát, Kristófot Kobold varázsolta el, olyannyira, hogy nem csak
megfésülgette, de még a hátára is felült.
- A facebookon értesültünk erről a nyílt
napról - mondja Andrea -, nagyon jó ötletnek találtuk, hiszen így a gyerekek kicsit közel kerülhetnek az állatokhoz. A
gyerekeket alig tudtam elcsalogatni Koboldtól, nagyon tetszett nekik. Utána pedig a kiskecskékért voltak odáig, rögtön etették volna kukoricával, és persze a
szürke marhák is szépek voltak.
Ugyanígy gondolta Nagy Istvánné is.
- Jártunk mi valamikor ide - mondja -,
de akkor még nem volt ilyen tájékoztatás, mint most. A szürke marhák tetszettek a legjobban, látszik rajtuk, hogy kézhez vannak szokva.
180 tehén és négy bika sétálgat békésen
a karámban, s bár elsőre úgy tűnik, hogy
nem történik semmi, azért itt is zajlik az
élet. A bikák küzdenek egymással, verekednek, hogy kialakítsák a rangsort, a tehenek pedig barátnős klikkekbe osztódnak. Tisztára, mint egy valóságshowban.
A szürke marhák nem is olyan régen an�nyira visszaszorultak a magyar tarka elterjedésével, hogy létüket már a kipusz-

lalkozik, akár érzelmileg, akár szakmailag. Ahol vagyunk, az egy Natura 2000es terület, itt olyan környezetgazdálkodást kell folytatni, aminek célja elsősorban a természeti értékek fenntartása. Így
tehát teljesen más, mintha egy sima gazdálkodásról lenne szó. Itt jogszabályilag
fixált időpontokat kell betartani, például
június 15. előtt nem lehet kaszálni a földön fészkelő madarak megóvása érdekében. Harminc napon belül pedig be kell
hozni a bálát, ez szintén fontos szempont,
hogy a gyepet ne károsítsuk, ha pedig nagyobb esőzés van, akkor a marha sem
mehet ki, hogy a gyepet ne tegyük tönkre,
illetve akkor mi sem mehetünk rá gépekkel. Ezek a dolgok nagy odafigyelést igényelnek, de közben persze haladni is tu-

A kicsik nagy kedvence, a kiskecske.

dunk. A területet tisztán tartjuk, állatjóléti
szempontból a lehető legjobb takarmányt
biztosítjuk az állatoknak, úgy hogy a természetvédelem van a főszerepben. Gondolnunk kell persze arra az ötszáz marhára is, ami itt a telepen van, nekik is biztosítani kell a téli takarmányt olyan szinten,
hogy egészségesek, fittek legyenek.
- Ez lehet a példa, egy jövőbeni minta?
- Vannak olyan területek, ahol ez működik és követendő is. Nagyon fontosnak
tartom, hogy ne szakadjunk el nagyon a
természettől és a környezettől, mert ebben létezünk, és sokan nem hiszik, de a
mai napig a természetből él az ember, hiszen ez táplálékunk forrása. Azt látom,
hogy a zűrös városi hétköznapokban az
emberek vágynak azért egy kis nyugalomra, természetre, kikapcsolódásra. Koboldék is ezért vannak itt, hogy ne csak
az legyen, hogy odamegyünk egy villanypásztorhoz és mesélek a bivalyokról,
akik bent fekszenek a sárban, hanem legyen egy-két olyan, akit meg lehet simogatni, aki megnyalja őket, hozzánk bújik
- mondja Ádám.
A nyílt napon nem csak az állatállomán�nyal ismerkedhettek meg a látogatók, hiszen kipróbálhatták a különböző népi játékokat is, és eltölthettek egy kis időt a
csendben, tiszta levegőn, gyönyörű helyen. Erre a közeljövőben is lesz lehetőség, hiszen az alapítvány július 7-én tartja
következő nyílt napját, 10 és 12 óra között.
Fodor Petra

Minden nap mást tanulnak a horgásznapköziben.
Vadkacsák úsznak az Erdészeti tavon, madarak
csicseregnek, lágy szellő borzolja a fákat. Majd’
egy tucatnyi gyerek horgászik most, ők a Zabos
Géza Horgász Egyesület napközis táborába jelentkeztek.
Ugyanúgy tanulnak, mint ahogy kikapcsolódnak az egy hét alatt.
Kedden például a fenekezős technikával ismerkedtek meg. A délelőtt a tanulásé, délutánonként házi versenyek vannak, ahol a
legjobbakat díjazzák. A tábor végén pedig az összeredményeket
nézve kapnak ajándékokat a legügyesebb horgászok. Egy nyíregyházi kirándulás is szerepel a programban, a MOHOSZ pályázatán nyert támogatásnak köszönhetően.
- Érdekes ez a tábor - mondja Horváth Dominik -, a barátom már sokszor volt itt. Most
fenekezővel horgászunk, eddig
három törpeharcsát fogtam -,
mondja, de pár perccel később
már egy keszeg is a horgára akad.
Kincses Máté évek óta jár a táborba, s egyébként is sokat horgászik, úgy a Tiszán, mint a Nyugati főcsatornán vagy épp a tavakon.
- Szeretek ide járni - mondja Máté Dominik és keszege.
-, mindig tanulhatok valami újat.
Úgy érzem, hogy ez egyáltalán nem unalmas, számomra inkább
szórakoztató, a régi barátokkal összekovácsolódunk, és akkor
sincs baj, ha nem fogunk semmit, de azért a hangulat általában
jó szokott lenni.
Nem is az a legfőbb cél, hogy halat fogjanak a gyerekek, hanem
hogy szabályosan tudjanak horgászni, megtanulják az alapokat.
- Egy hét alatt azért elég sok mindent meg lehet tanítani - mondja István András, a tábor vezetője-, de itt igazán nem csak a tanulásról szól a nap, hanem arról is, hogy a gyerekek jól érezzék
magukat. Ügyesek, okosak, nem sokat kell nekik magyarázni,
máris tudják, hogy mit hogyan kell. Van, aki már évek óta jár és
az alapokat is itt tanulta meg. Úgy látom, hogy nagyon jól fejlődnek.
Fodor Petra

2018. júnus 28.

Rendezvények

11. oldal

Közlemények

12. oldal

Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2018.
június 28-án, csütörtökön
10.00 órakor ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.
Napirendi javaslat.
Zárt ülés:
1. Javaslat önkormányzati kitüntetések és
elismerések adományozására
2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” adományozására
3. Javaslat a TiszaSzolg 2004. Kft.-vel
kapcsolatos döntések meghozatalára
4. Javaslat Tiszaszederkény 750 éves év-

fordulójának megünneplésével kapcsolatos döntésekre
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet módosítására
2. Javaslat hulladékgazdálkodási társulásokkal kapcsolatos döntésekre
3. Javaslat könyvvizsgálói megbízásra
4. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítására
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központtal kapcsolatos döntések
meghozatalára
6. Javaslat Tiszaújváros Forgalomtechni-

kai Tervének módosítására
7. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti, illetve egyéb beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására
8. Javaslat a helyi közlekedés támogatási kérelmének benyújtásához szükséges
döntés meghozatalára
9. Beszámoló a Derkovits Kulturális Központ Tiszaújváros Települési Értéktárral
kapcsolatos 2018. I. féléves tevékenységéről
10. Beszámoló a diáksport 2017. évi támogatásának felhasználásáról.
Kérdések

Tájékoztató nyári diákmunkáról
A 2013-2017-es évekhez hasonlóan a
Pénzügyminisztérium koordinálása mellett a kormányhivatalok és a járási hivatalok megvalósításával „Nyári diákmunka” elnevezéssel munkaerő-piaci program indul.
A program célcsoportjába azok a fiatalok
tartoznak, akik:
- nappali tagozaton tanuló diákok,
- a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor
sem töltik még be a 25. életévüket,
- közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,
- foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.
A programban a foglalkoztatást biztosító
és így támogatható munkáltató a területi,
települési önkormányzat és önkormány-

Tájékoztatás

zati alaptevékenységet végző intézménye
lehet.
A támogatás előfeltétele, hogy a nappali
tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak
az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási
igazolásával kell - a munkaviszony kezdete előtt - a járási hivatal foglalkoztatási osztályán jelentkezni annak érdekében,
hogy a programba vonásának előfeltételét
jelentő regisztrációja megtörténhessen.
Tiszaújváros Város Önkormányzata - az
előző évekhez hasonlóan - részt kíván
venni a programban. A foglalkoztatás ter-

vezett időpontja: július 16-tól augusztus
03-ig, legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatással, szakképzettséget nem igénylő
munkakörben, a minimálbér időarányos
hányadának megfelelő munkabérrel. Az
önkormányzat kéri, hogy csak azok a fiatalok jelentkezzenek, akik a teljes időszakban vállalni tudják a munkavégzést.
A regisztráció helye: Tiszaújvárosi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztály
3580 Tiszaújváros, Szederkényi u. 8.
A regisztrációra jelentkezés és a regisztrációs lapok leadásának határideje: 2018.
június 30. A regisztrációs lapokon fel kell
tüntetni a diák elérhetőségét (telefonszám
és e-mail cím). A regisztrációs lapokat a
Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató
irodáján lehet leadni (Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. földszint).

Szünidei gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a
gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek
életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei
gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg
főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl, az önkormányzat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendeletének 9. § (1) bekezdése alapján, természetbeni ellátásként
a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt gyermekeken kívül a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon alap- vagy középfokú köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel,
vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen bejelentett
tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben (2018. június 16-tól 2018. szeptember 2-ig) valamennyi, azaz 54 munkanapon igénybe vehető a következők szerint: 2018. június 16-tól július 1-ig, 10
munkanapon keresztül a Központi Étteremben ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
július 2-től várhatóan augusztus 12-ig,
30 munkanapon keresztül a Tiszaújvárosi
Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium éttermében (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.), augusztus 13tól szeptember 2-ig, 14 munkanapon keresztül ismét a Központi Étteremben. A
Tiszaszederkény városrészben élők ese-

tében az étkezés 54 munkanapon keresztül az „Esély” Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében
a déli meleg főétkezés helyben történő
elfogyasztással biztosított. Amennyiben
az étel helyben történő elfogyasztását a
gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte akadályozza, a részére biztosított étel
elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, törvényes képviselő
által megbízott személy számára lehetővé kell tenni.
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes
Képviselők figyelmét, hogy a gyermek
előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte esetén az étel ételhordóban történő elviteléhez igazolás benyújtása szükséges, illetve a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel
csak írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2018. június 15.
napjáig, ezt követően a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ügyféltájékoztató helyisége ( Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy 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 nyilatkozat benyújtása
személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I. em. 114. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út
7.) lehetséges.
A nem hátrányos helyzetű, 16. életévét
betöltött gyermek esetén a nyilatkozathoz iskolalátogatási igazolás becsatolása
szükséges.
Ha a Szülő/Törvényes Képviselő a gyermek számára a szünidei gyermekétkeztetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2018. június 28.

Zárva a kormányablak
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy 2018. július 9-én
(hétfőn) karbantartás miatt a Tiszaújvárosi Járási Hivatal
Kormányablak Osztálya ZÁRVA tart!
Tiszaújvárosi Járási Hivatal

Zöld növényi hulladék
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 27. héten 2018.
július 5-én (csütörtökön) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosztották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is kihelyezhető az átadási pontokon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Hirdetmény

Veszélyes hulladék
begyűjtése

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy városunkban az ECOMISSIO Kft. közreműködésével ismételten megszervezzük a lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok
begyűjtését. Ennek keretében a gyűjtőpontokon az alábbi, a környezetre veszélyes hulladékféleségek adhatók át:
- festékmaradékok, festékes göngyölegek, lakkmaradékok és
ezek csomagolóanyagai,
- fáradt olaj, (motorolaj, hajtóműolaj) olajos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gépek és elektronikai hulladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomagolóanyagai,
- kozmetikai szerek és azok maradványai,
- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és azok maradékai, csomagolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsiradék,
- fénycsövek, izzók,
- autógumi,
A hulladékok átvételének időpontja: 2018. július 9. és július 12.
között.
Helyszínek: 1.nap – július 9. (hétfő)
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont – a Sajó út és a Lévay
út csomópontjában
2.nap – július 10. (kedd)
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek közötti parkolóban
3.nap – július 11. (szerda)
Tiszaszederkény városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont
- az egykori általános iskola udvarán (Dózsa Gy. út)
4.nap – július 12. (csütörtök)
Tisza-part városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont
– Neumann J. utca, a szabadidőházzal szemközti parkolóban
A gyűjtőpontokon a lakosság a fentiekben felsorolt hulladékokat az 1.-3. gyűjtési napokon 9.00 órától 18.00 óráig a 4. gyűjtési napon 9.00-15.00 óráig térítésmentesen adhatja át.
Figyelem!
A lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok csak a lakcímkártya bemutatásával adhatók le!
Védjük együtt lakókörnyezetünket és természeti értékeinket!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jézsó Gábor
az 1. sz. választókerület képviselője
2018. július 02-án (hétfő) 16.00 órától
Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház)
2018. július 03-án (kedd) 16.00 órától
a Tisza-parti városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház, Neumann
J. út 1.)
fogadóórát tart.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Tokaji Edit
a 4. sz. választókerület képviselője
2018. július 4-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Közlemények

2018. június 28.

Fogászati ügyeleti ellátás

Roma ülés

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete
2018. június 29-én (pénteken) 10,00 órától ülést tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyiség.
Farkas Sándor elnök

Tájékoztató

Óvodák
zárva és nyitva

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot,
hogy a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda egész nyáron
biztosítja a gyermekek óvodai ellátását.
A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvodai épületek zárva tartása, illetve a folyamatos ellátás biztosítása
érdekében az épületek nyitvatartása az alábbiak szerint alakul.
Zárva
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
2018. június 25. - július
20. között

„Szederinda Óvodája”
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

2018. június 25. - július
27. között

„Szivárvány Óvodája”
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

2018. július 23. - augusztus 17. között

„Tündérkert Óvodája” (Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)

2018. július 30. - augusztus 24. között

„Bóbita Óvodája”
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

Nyitva és összevont ügyeletet biztosít
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
2018.
„Tündérkert Óvodája” (Tiszaújvájúnius 25. - július 20.
ros, Alkotmány köz 1.)
között
„Bóbita Óvodája” (Tiszaújváros,
Kazinczy út 1.)
„Bóbita Óvodája”(Tiszaújváros,
2018.
Kazinczy út 1.)
július 23. - július 27.
között
„Szederinda Óvodája” (Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
2018.
„Szederinda Óvodája”
július 30. - augusz(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
tus 17.
„Szivárvány Óvodája”
között
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
2018.
„Szederinda Óvodája”
augusztus 20. - augusz(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
tus 24.
„Szivárvány Óvodája”
között
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
„Tündérkert Óvodája” (Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)
2018. augusztus 27-étől minden épület teljes nyitvatartással
üzemel.
		
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Autóbusz menetrend 2018

Autóbusz-pályaudvarról Tisza-part városrészbe indul
Munkanapo- 05.30
kon

06.45

07.50

11.05

12.35

13.30

Hk
13.55

14.37

15.50

16.50

18.05

19:40

Szabadnapo- 07.10
kon

09.40

12.35

15.40

Munkaszü- Sz09.45
neti napon

12.35

15.35

17.35

Temetői já- P11.23
rat

P13.10

KP
16.13

KP
17.50

Tisza-part városrészből Autóbusz-pályaudvarra indul
Munkanapo- Hk
kon
05.37

06.10

06.57

08.05 11.05

13.00
18.17
Szabadnapo- 07.20
kon

14.10
19:50
09.50

14.50

16.05 17.05

13.00

16.10

Munkaszüneti 10.15
napon

Sz12.45 15.45

17.45

P13.30

KP
18.10

Temetői járat

P11.30

KP
16.20

13. oldal

JELMAGYARÁZAT:
Hk = Helyközi járat
KP = Május 1-jétől október 31-ig keddi és pénteki napokon
P = November 1-jétől december 31-ig.
SZ = Tiszaszederkény érintésével
Az aláhúzással jelölt járatok szerződéses járatok.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2018. július 1-jétől a tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező betegek számára térítésmentesen elérhető a fogászati ügyelet
az alábbiak szerint:
Az ügyelet helye: Miskolc, Kazinczy u. 1.
Rendelési idő:
szombati napokon 16:00-20:00
vasárnapi napokon: 15:00-19:00
A rendelést vezeti: Dr. Daher Paul fogorvos
Kérjük, hogy mielőtt igénybe vennék a
rendelést, szíveskedjenek szándékukat jelezni az alábbi telefonszámok valamelyikén:
06-20-355-2593
06-20-928-0925
A térítésmentes fogászati ügyeleti ellátás
körébe a következő kezelések tartoznak:
• a fogak friss baleseti sérüléseinek elsődleges ellátása (visszahelyezés, sínezés,

gyógyszeres kötés, foghúzás),
• a fogból kiinduló gyulladások ellátása
(fog üregének megnyitása, foghúzás),
• a fogmeder-gyulladás, bölcsességfog
körüli gyulladt lágyrész-szövetek konzervatív kezelése,
• a szájüregen belüli tályog megnyitása,
• a nyelést vagy/és légzést akadályozó
idegen test eltávolítása,
• a szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres
ellátása,
• állkapocs-ficam visszahelyezése,
• a frissen tört állcsont nyugalomba helyezése.
• a háromosztatú ideg által kiváltott roham helyi érzéstelenítéssel történő csillapítása, valamint
• bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása (tampon,
fedőkötés, véralvadást fokozó gyógysze-

rek helyi alkalmazása, varrat).
A fentieken kívüli kezelésekért a fogorvos térítési díjat kérhet.
Nagyné Kántor Judit
főigazgató

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2018. július

JÚLIUS

Helye

Ideje

Kinek a részére

09. hétfő

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 9.00 és 14.00-16.30

Bölcsődés gyerek befizetés

11. szerda

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Őszirózsa Idősek Klub

7.30-8.00

„Esély” Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klub

10.30- 12.00

Szociális étkezők

12. csütörtök

Tiszavirág Idősek Klubja

9.00 - 12.00

Szociális étkezők

16. hétfő

Tisza-parti szabadidőház

11.00-12.00

Szociális étkezők

18. szerda

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Központi Étterem

9.00-12.00

Szociális étkezők

19. csütörtök

Központi Étterem

10.00-12.00

Szociális étkezők

24. kedd

Tiszaszederkényi Idősek Klubja

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

25. szerda

Központi Étterem

12.00-13.00

Pótbefizetés és alkalmazotti étkezés megrendelése

26. csütörtök

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 12.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Erzsébet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

Pályázati felhívás

Szakács munkakör

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő szakács munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• szakács végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett
tapasztalat, illetve a diétás szakács végzettség
Feladatok:
• a konyha vezetése, a konyhalányok irányítása
• az ételek elkészítése és tálalása az étlap
alapján

Pályázati felhívás

• alapanyagok megrendelésének összeállítása
• áruátvétel
• raktárak kezelése
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
valamint annak végrehajtásáról szóló
77/1993. (V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény; valamint az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet
határozza meg.
Munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítvány-másolatot

• erkölcs bizonyítványt,(visszaigazolás
megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 100228/2018. számot
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. 07. 09.
A pályázat elbírálásának határideje:
2018. 07. 10.
Az állás betölthető: 2018. 07. 11.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor
u. 7.
Telefon: 06-49/548-308
Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

Ápoló munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ állást hirdet 1 fő ápoló munkakör
betöltésére.
Munkavégzés helye: Ezüsthíd Gondozóház ( 3580 Tiszaújváros, Bartók Béla
út 1-5.). Feladatai: az idősek otthonában
ellátást igénybe vevő teljes körű ápolása-gondozása 12 órás műszakokban nappal, vagy éjszaka, 3 havi munkaidőkeretben történő beosztás szerint.
A jogviszony időtartama: határozott idejű
kinevezés, 4 hónap próbaidő kikötéssel.
Jelentkezési feltételek:
• önéletrajz,
• általános ápoló és általános asszisztens
végzettség, vagy OKJ ápoló végzettség
• bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem ré-

gebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a
Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésének megfelelően,
• hozzájáruló nyilatkozat az álláshirdetésben foglalt személyes adatok az álláshirdetéssel összefüggésben szükséges kezeléséhez.
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény szerint.
A jelentkezéseket a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich
Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Jelentkezni csak a jelentkezési feltételekben felsorolt iratok együttes benyújtásával lehet, ellenkező esetben a jelentkezés
érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntet-

ni az állás iktatószámát: 2391/2017., valamint a munkakör megnevezését: ápoló.
Az álláshirdetés megjelentetője fenntartja magának a jogot arra, hogy az álláspályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A jelentkezések beérkezésének határideje: 2018. július 13.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2018. július 20.
Az állás az elbírálást követően azonnal
betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni
Poropatich Péter intézményvezetőnél a
49/548-190-es telefonszámon lehet.

14. oldal

Hirdetés

2018. június 28.

Tisztelt Felhasználóink!
Társaságunk örömmel nyújt tájékoztatást arról, hogy az új
online ügyfélszolgálati felületünk elindult. A Nemzeti Üzleti
Szolgáltató Zrt. által üzemeltetett Vízcenter honlapon és applikáción keresztül 2018. 06. 20. napjától még gyorsabbá és hatékonyabbá vált az ügyintézés.
Az online ügyfélszolgálati oldalon eldöntheti, hogy elektronikusan, telefonon, személyesen vagy e-mailben szeretné ügyeit intézni, ezekhez pedig minden segítséget megtalál.
Regisztrációt követően az E-ügyfélkapcsolat menüpont alatt
akár kényelmesen, otthonából is intézheti a szolgáltatáshoz
kapcsolódó ügyeit. Tömeges számláink kibocsátását hamarosan megkezdjük, kérjük további szíves megértésüket és türelmüket.
További információ:
www.vizcenter.hu; www.ervzrt.hu
Tisztelettel: ÉRV ZRt.
Hegesztő, csőelőkészítő köszörűs, kőműves,
nehézgépkezelő szakmunka azonnali kezdéssel.
A szállást, utazást a cég állja.
Munkavégzés helye: Magyarország.
Pályakezdő fiatalok
jelentkezését is várjuk.
Jelentkezés: 06 20 479 9542

Sajószögeden 1340 m2-es telken eladó 40 m2 alapterületű, összközműves, szigetelt lakóház (szoba, konyha, fürdőszoba, veranda, pince,
gyümölcsfák). Érd.: 06-20/392-72-51, 06-70/367-47-15
Eladó
-kétszemélyes franciaágy
- Kertváros mögötti 8 éves 850 nm-es gyümölcsös és zöldséges kert
melléképülettel.
Érd: 06-70/554-2825
Mályiban, a Vásárhelyi u. 4. sz. alatt lévő téliesített nyaraló eladó.
Alapterület 1023 m2, a lakás 51 m2. Nagy terasz, két szoba, társalgó, konyha, WC, fürdőszoba. Acélszerkezetű garázs. Érd.: 0620/2377282, vagy délután: 49/739-321

Haltelepítés

A Zabos Géza HE 2018. június 29-én (pénteken) 1.100 kg pontyot telepít az alábbiak szerint:
700 kg
Erdészeti-tó: 		
Tolnai-tó: 		
400 kg
A telepítést követően horgászni 2018. június 30-án (szombaton) a csapat horgászverseny után 13.00 órától a lehet! A változtatás jogát fenntartjuk.
HORGÁSZOK FIGYELEM ! Az Örösi és a Tolnai tavon július 01. és
augusztus 31. között etetési tilalom van. Mindenféle etetőanyag vízbe
dobálása, valamint etetőkosár használata TILOS!
Balázs Tibor horgászmester

Sport

2018. június 28.

Labdarúgás

A labdarúgás
mindenkié

Fontos, hogy találkozzanak sorstársaikkal.
Sérült és állami gondozásban lévő gyermekek számára szervez immár hét éve labdarúgó edzőtábort
a Magyar Labdarúgó Szövetség. A Grassroots Tábor a kezdetektől Tiszaújvárosba jár, így már megszokott a környezet a résztvevőknek.
Az uszoda melletti edzőpályán három szekciót alakítottak ki. A
két kispályán a tanulási nehézséggel és a középsúlyos értelmi
fogyatékkal élő fiatalok mérkőznek, míg a harmadik részen a
hallássérültek végeznek különböző játékos feladatokat. Talán a
mozdulatok nem mindig a legkifinomultabbak, de a lelkesedés
és a játék öröme annál nagyobb.
- Nagyon jó érezzük magunkat - mondja Szabó Linda -, nagyon
szeretjük a focit, ez a három nap tábor nagyon jó lesz.
Egy hét két turnus, a hét második felében az állami gondozott
gyerekek jönnek táborozni. Összesen több mint kétszázan az ország minden területéről.
- Ez nagyon nagy boldogság nekik - mondja a Győrből érkezett csoport testnevelője, Szünstein Mónika. - Nagyon szeretnek
játszani, sportolni. A labdarúgás kiemelkedő sportág a speciális
olimpia keretein belül, ahol mi sportolunk, de ezen kívül mindenféle sportágban indulnak.
Az UEFA a kétezres évek elején indította el Grassroots-programját, hogy jelezze: a labdarúgás ugyanannyira az amatőröké,
mint a profiké. A kezdeményezéshez a Magyar Labdarúgó Szövetség 2010-ben csatlakozott.
- Ezek a gyerekek nagyon elszeparáltan élik az életüket - mondja a program koordinátora, Petrika Ibolya. - Az, hogy találkozzanak az ország más területéről ugyanilyen sérüléssel rendelkező sorstársaikkal, az nagyon fontos. Megismerik a többieket, illetve megmutatjuk kifelé, a társadalomnak, hogy ők is mennyire szeretik ezt a játékot és ez az igazán fontos.
A Grassroots szociális programjában több mint 3500 fiatal sportol országszerte. De nem csak ők tagjai a Grassroots családnak.
Ide tartoznak az amatőr, vagy más néven szabadidős labdarúgás
különféle válfajainak a sportolói is. Így a gyerekek, a felnőttek,
a veteránok, a futsalt játszók, a nők, vagy mint jelen esetben a
fogyatékkal élők is.
borza

Bowling

Pontvesztés nélkül

Az Acapulco Bowling pályáin vívta a tavasz utolsó mérkőzését a Cívis Bowling Team a Hungarocontrol alakulata ellen. A
mérkőzés a debereceni-tiszaújvárosi csapat szempontjából nem
indult a legjobban. A találkozó felénél még a hazaiak voltak
előnyben, ám egy taktikai megbeszélést követően a Cívis játékosai megrázták magukat és a harmadik és negyedik kört már
magabiztosan hozták, ezzel ha nem is egyszerűen, de megszerezték a győzelmet, így100%-os teljesítménnyel tudtak nyári pihenőre vonulni.

Quadratlon

Érmek és bukás

2018. június 23-án Kaposváron rendezték meg a Magyar kupa
sprint távú fordulóját.
A Tiszaújvárosi Vízi Sport Egyesület versenyzője, Lőrincz Tibor abszolút 2. helyezést ért el a felnőttek között, az U 23-as
korosztályban pedig a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel.
A klub másik versenyzője, Kiss Attila kerékpárjával bukott, remélhetőleg ő maga nem sérült meg túlzottan, mert kerékpárja
olyannyira tönkrement, hogy a biztató 3-5. helyről a verseny feladására kényszerült.

Sárkányhajó

Rakusz a vb-n

2018. június 23-án rendezték meg a sárkányhajó országos bajnokságot Fadd-Domboriban. A 10-es hajóban Rakusz Éva egy
2. és egy 5. helyezést szerzett, és eredményével kivívta, hogy
társaival részt vehet a július 16-21 között Szegeden megrendezendő világbajnokságon.

Triatlon

15. oldal

Hét tiszaújvárosi arany

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub
(TTK) sportolói hét arany-,
hat ezüst és négy bronzérmet
harcoltak ki a június 23-án,
Baján megrendezett sprint távú országos bajnokságon.
A XIII. Mogyi Triatlon keretében életre
hívott, 750 méter úszásból, 20 km-es, nagyon technikás, kanyargós kerékpározásból és 5 km futásból álló erőpróba abszolút versenyében a két címvédő, az újbudai
színekben versenyző Bragmayer Zsanett
és a pécsi Bicsák Bence egyaránt kontrollálta az eseményeket, melynek jutalma az
újabb bajnoki cím lett.
A férfi elit abszolút kategóriában a még
csak junior tiszaújvárosi Lehmann Csongor érett versenyzéssel, kiváló futással szerezte meg a második helyet, ami korosztályának bajnoki aranyát is jelentette. Ugyanebben a rangsorban Lehmann Bence ötödik
lett, ami az U23-as korcsoport ezüstérmét is
meghozta számára. Az ifjúsági fiúknál Sinko-Uribe Ábel meggyőző fölénnyel harcolta ki a magyar bajnoki aranyat.
A férfi amatőrben Balogh Bence és Fróna
Ákos egyaránt aranyérmes lett. Lehmann
Tibor, a TTk elnök-vezetőedzője a szenior 2-ben egyéniben harmadikként végzett.
Csapatban a szenior 4-ben ezüstérmes Bálint Lóránttal és a szenior 2-ben 7. Bán
Csabával szintén a harmadik helyre sorolták őket. A serdülő fiúknál Vágási Zoltán
gyűjtött be egy szépen csillogó ezüstöt.

Az abszolút kategória bajai eredményhirdetésén Lehmann Csongor (balról a
második) és Lehmann Bence (jobbról a második). (Fotó: Magánarchívum)
(Alba Triatlon SE) 57:19, 4. Sinko-Uribe
Aurél (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 57:35
Ifjúsági kcs., fiúk: 1. Sinko-Uribe Ábel
(Tiszaújvárosi Triatlon Klub, edzők: Lehmann Tibor, Fodor Ágnes, Baráth Tamás, Balogh Bence) 58:15, 2. Dobi Gergő (DSC-SI) 59:39, 3. Szentpétery Patrik
(Equilor Újbuda Team) 1:00:08 óra.
Serdülő kcs., fiúk: 2. Vágási Zoltán (Tiszaújvárosi Triatlon Klub)
Gyermek kcs., fiúk: 10. Hajdú Máté
Bendegúz (Tiszaújvárosi Triatlon Klub),
…13. Kiss Marcell (Tiszaújvárosi Triatlon Klub)
Férfi amatőr abszolút: 1. Balogh Bence
(Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:01:44, 2.

Lehmann Tibor a szenior 2. korcsoportjában bronzérmet szerzett.
A női abszolútban a korábban Tiszaújvárosban is versenyző Sebők Klaudia érdemelte ki a második helyet a még junior, így korcsoportját megnyerő Soós Fanni Kinga előtt. Putnóczki Dorka abszolút
ötödik pozíciója ezüstöt ért a junioroknál.
Mivel Mátyus Lili a 6., Molnár Sára Kata pedig a 7. helyen végzett, így a junior
női csapat aranyérmet vehetett át a díjátadón. Az ifjúsági lányoknál kettős tiszaújvárosi siker született. Bóna Kinga, erejét jól beosztva, okos versenyzéssel ünnepelhette az egyéni aranyat. Ugyanitt,
klubtársa, Kovács Anna is érdekelt volt
az eredményhirdetésen, hiszen a harmadik helyre rangsorolták. A két versenyző, Tóth Annával kiegészülve a csapataranyat is kiérdemelte.
A másnapi szupersprint versenyen négy
tiszaújvárosi színeket képviselő triatlonos
szerepelt a legjobbak között.
Eredmények
1. versenynap, sprint távú országos bajnokság:
Férfi elit abszolút: 1. Bicsák Bence (PSN
Zrt.) 55:52 perc, 2. Lehmann Csongor (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 56:04, 3. Király
István (Mogyi SE) 56:23, …5.Lehmann
Bence (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 57:04
U23-as kcs., férfiak: 1.Bicsák Bence
(PSN Zrt.) 55:52 perc, 2. Lehmann Bence (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 57:04, 3.
Papp Tamás (Budaörsi TKE) 57:57
Junior kcs., férfiak: 1. Lehmann Csongor
(Tiszaújvárosi Triatlon Klub, edzők: Lehmann Tibor, Fodor Ágnes, Baráth Tamás,
Balogh Bence) 56:04, 2. Karai Levente (Mogyi SE) 56:36, 3.Dévay Zsombor

Fróna Ákos (Tiszaújvárosi Triatlon Klub)
1:01:51. Férfi 1. kcs.: 1. Fróna Ákos. Férfi
2. kcs.: 1. Balogh Bence
Szenior 2. kcs., férfiak: 3. Lehmann Tibor
(Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:09:44,
…7. Bán Csaba (Tiszaújvárosi Triatlon
Klub) 1:11:42
Szenior 4. kcs, férfiak: 2. Bálint Lóránt
(Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:11:27, 3.
Vígh Sándor László (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:16:48, …6. Szabolcs Géza
(Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:18:24
Szenior férfi csapat: 3. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Lehmann Tibor, Bálint Lóránt, Bán Csaba)

Női abszolút: 1. Bragmayer Zsanett
(Equilor Újbuda Team) 1:02:03 óra, 2.
Sebők Klaudia (Dr. Bátorfi AGRIA KTK)
1:03:45, 3. Soós Fanni Kinga (Fergeteg Triatlon SE) 1:04:08, …5. Putnóczki Dorka (Tiszaújvárosi Triatlon Klub)
1:04:26
U23-as kcs., nők: 1. Sebők Klaudia (Dr.
Bátorfi AGRIA KTK) 1:03:45, 2. Sárszegi Noémi (PSN Zrt.) 1:04.15, 3. Fuchs
Dóra (Budaörsi KTE) 1:06.06, 4. Szegedi Sára (Tiszaújvárosi Triatlon Klub)
1:06:31
Junior kcs., nők: 1. Soós Fanni Kinga
(Fergeteg Triatlon SE) 1:04:08, 2. Putnóczki Dorka (Tiszaújvárosi Triatlon Klub)
1:04:26, 3. Petrov Dorottya (Equilor Újbuda Team) 1:05:17,…6. Mátyus Lili (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:07:34,
7. Molnár Sára Kata (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:07:51. Csapat: 1. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Putnóczki Dorka, Mátyus Lili, Molnár Sára Kata, edzők: Lehmann Tibor, Fodor Ágnes, Baráth Tamás,
Balogh Bence)
Ifjúsági kcs., leányok, egyéni: 1. Bóna Kinga (Tiszaújvárosi Triatlon Klub,
edzők: Lehmann Tibor, Fodor Ágnes, Baráth Tamás, Balogh Bence, Filep Csaba)1:06:53, 2. Peszleg Dominika (Equilor
Újbuda Team) 1:07:06, 3. Kovács Anna
(Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:07:39,
…5.Tóth Anna (Tiszaújvárosi Triatlon
Klub) 1:08:39. Csapat: 1. Tiszaújvárosi
Triatlon Klub (Bóna Kinga, Kovács Anna, Tóth Anna, edzők: Lehmann Tibor,
Fodor Ágnes, Baráth Tamás, Balogh Bence, Filep Csaba)
Szenior 3. kcs., nők: 7. Fróna Judit (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:32.51
Serdülő kcs., leányok: 15. Szabolcs Regina
Gyermek kcs., leányok: 7. Lehmann Sára.
2. versenynap, egyéni szupersprint:
Férfi abszolút: 1. Bicsák Bence, 2. Ifj.
Faldum Gábor, 3. Lehmann Bence (Tiszaújvárosi Triatlon Klub), …5. Sinko-Uribe Aurél (Tiszaújvárosi Triatlon
Klub), 6. Sinko-Uribe Ábel (Tiszaújvárosi Triatlon Klub)
Női abszolút: 1. Bragmayer Zsanett, 2.
Soós Fanni, 3. Sárszegi Noémi, 4. Szegedi Sára (Tiszaújvárosi Triatlon Klub).

A TTK szenior csapata a dobogó harmadik fokán.

16. oldal

Nagyhét

2018. június 28.

