
Kevés volt
a levegő

Ázva-fázva, 
de jó hangulatban
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Lecsaptak a nyomozók

Triatlon Nagyhét

Magas színvonalon, komoly erőfeszítésekkel

USNK

Serdülő az ifik között

Rappel robbantottak

Máró Anna 
ezüstérmes

Óriási robbanással tört be a hazai zenei életbe két erdélyi ma-
gyar fiatal, Filep Kund és Laskay Nimród, a USNK zenekar. A 
fiúkat az X faktorban ismerte meg egy ország, s bár a műfajról, 
az általuk játszott rappről sokan azt gondolták, hogy nem ebbe 
a műsorba való, mégis hétről-hétre meggyőzték a közönséget és 
megmutatták, hogy ott a helyük, és jobbak bárkinél. A fiúk azó-
ta is szárnyalnak, dalokat írnak, koncerteznek - ahogy Tiszaúj-
városban is a Triatlon Nagyhéten.
- Laza srácok vagyunk, mindig önmagunkat mutatjuk, nem szín-
játékot, ez az egyik legfontosabb az emberi létben. A dalainkat 
úgy írjuk, hogy minél több legyen benne belőlünk, de van ben-
ne társadalomkritika, belső feszültség, világnézet, a mindenna-
pi életben megélt tapasztalatokból ihletődünk és azt öntjük sza-
vakba. Általában elkap egy érzés és így jön a dal tíz perc - féló-
ra alatt legtöbbször. Az életünk nagy részét most csak a zene, a 
rajongók és a fellépések töltik ki, ha van egy kis szünet, akkor 
jöhet a film, a könyv és az X-boksz. Sokat vagyunk együtt, hi-
szen együtt lakunk, közös a hobbink, közös a munkánk - mond-
ták a rapperek. 

(További zenekarinterjúk - Quimby, Edda - a 6. oldalon.)

Magyar sikerek, teltházas 
koncertek, jó hangulat jelle-
mezte a július 10-14. között 
megrendezett tiszaújváro-
si 21. MOL Petrolkémia Tri-
atlon Nagyhetet. A 40 ország-
ból érkezett sportolók, a ha-
zai és külföldi vendégek ezút-
tal is jó hírét vitték a sport- 
és kulturális eseménysoro-
zatnak, a városnak. Az eddi-
gi magas színvonal megtartá-
sa komoly erőfeszítéseket igé-
nyelt a szervezőktől, akik ez-
úttal is jelesre vizsgáztak. 

- A lakosság, a vendégek és a sportolók 
részéről is azt kaptuk visszajelzésként, 
hogy  jól sikerült az idei, ötnapos prog-
ramsorozatunk - mondta Lehmann Ti-
bor főrendező, a Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub elnök-vezetőedzője. - A Tiszaúj-
város Warrior  ügyességi vetélkedő erős 
kezdést jelentett, ez a látványos verseny 
önálló programként is megállná a helyét. 
A koncertek hatalmas érdeklődés mellett 
zajlottak, például az Eddára szép szám-
mal érkeztek különbuszok is a környe-
ző városokból. A Jabil 1/3 Sunset Mara-
ton új élményt és igazi látványosságot je-
lentett.  A versenyek az időjárás szeszé-
lyessége miatt nagy „sakkozást” igényel-
tek. Márkus Gergelynek köszönhetően a 

rendezvény jól felkészült az ebből adódó 
váratlan helyzetekre is, így sikerült gond 
nélkül megoldani a futamokat. Ami a ver-
senyeket illeti, jól mentek a magyarok, az 
elit világkupán öten is a legjobb 10 között 
végeztek. Egyikük volt Csongor fiam, aki 
negyedik helyével 20 évesen jelentkezett 
be a nagyok közé. Örülök, hogy Bence fi-
am is jól ment a döntőben, úgy, ahogy azt 
kell.  Putnóczki Dorka fináléba jutására 
nem is mertem gondolni, boldog vagyok, 
hogy ő is helytállt, csakúgy, mint junior 
döntőseink, Sinkó-Uribe Ábel  és Tóth 
Anna. A Nagyhét zökkenőmentes meg-
valósításába nem kis energiát tett bele 
szinte mindenki. Az egyes szakágak em-
berei - Filepné Anikó, Dzsupin Éva, Bán 
Csaba, Csoma Bertalan, Gályász József, 
Nagy Alpár, Szűcs István,- akikre a kez-
detektől, vagy majdnem azóta számítha-
tunk, ezúttal is igazi pillérei voltak a gé-
pezetnek. A TV-közvetítés remekül sike-
rült, melyből oroszlánrészt vállalt Pász-
tor Krisztián, de a Tisza TV munkatársai 
is sokat segítettek. Renato Bertrandi, az 
Európai Triatlon Szövetség (ETU) elnöke 
nem véletlenül szeret ide járni, azért jön, 
mert nagyon kedveli azt a más városhoz 
nem hasonlítható miliőt, amit itt tapasz-
tal nálunk. Ezúttal is elégedettek voltak 
velünk. Ami a jövőt illeti, meglehetősen 
szűk a stábunk, kevesebb a kulcsember, 

mint amire egy ekkora rendezvénynek 
szüksége lenne. A következő hetekben ér-
tékeljük az idei tapasztalatokat, átgondol-
juk, hogyan lehetne még praktikusabban 
tevékenykednünk.
- A Nagyhét kilencről öt napra csökken-
tése egyértelműen jó változtatásnak bi-
zonyult - nyilatkozta Márkus Balázs, a 
szervezőbizottság társelnöke. - Remé-
lem, hogy az abszolút kívülállók szemé-
vel nézve az eddiginél sűrűbb, intenzí-
vebb programokat idén is sikerült szín-
vonalasan megvalósítani. Koncertjeink 
mind az öt este teltházat vonzottak, ami 
azt bizonyítja, hogy jó előadókat válasz-
tottunk. Ettől függetlenül úgy vélem, a 
város adottságai olyan irányba mennek, 
hogy mindenkinek komolyan el kell gon-
dolkodni, képes-e a település egy ilyen 
sorozatot ilyen formában megrendezni? 
Lehet, hogy a látszat csal, emellett sokan 
nem szeretnének ezekről a problémákról 
tudomást venni, de az felelőtlen maga-
tartás lenne. Évről-évre egyre nagyobb 
kihívások elé kell nézniük a szervezők-
nek mind az előkészületek, mind a meg-
valósítás során. Az erőforrások biztosí-
tása sem tűnik valami biztatónak. Min-
dent egybe véve a jövőt illetően sok nyi-
tott kérdés van, amit minden érintettnek 
felelősségét vállalva közösen kell meg-
válaszolnia. 

Kiválóan szerepeltek a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkány-
hajó Egyesület korosztályos válogatottjai az ifjúsági- és U23-as 
Európa-bajnokságon Csehországban.
A serdülőkorú Máró Anna az ifik K-1 500 méteres versenyében 
ezüstérmet tudott szerezni, K-1 200 méteren 7. helyen végzett.
Kőszegi Milán C-4 500 méteren negyedik lett társaival, C-1 200 
méteren pedig a „B” döntőben ötödikként ért célba.

(Részletek a 11. oldalon)
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Pezsgőt bontanak a világkupa dobogósai. Nem csak nekik, a rendezőknek is volt okuk az örömre. 

A fiúk szárnyalnak, s velük a közönség is. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Július 15-étől július 21-éig, valamint július 22-étől 28-áig hét-
főn és csütörtökön nem lesz szentmise, kedden, pénteken, 
szombaton 18.00 órakor, szerdán 8.30 órakor, vasárnap 11.00 
órakor kezdődik a szentmise.
Keresztelők minden hónap 3. vasárnapján.  Akinek születésnap-
ja, névnapja, házassági évfordulója van júliusban, jelezze a plé-
bánián (ünnepeltek szentmiséje a hónap utolsó vasárnapján lesz).
Júliusban irodai ügyeletet tartunk a plébániairodában. Kedden 
9.00 órától 11.00 óráig, csütörtökön 15.30 órától 17.30 óráig. 
A sürgős ügyekben (temetés) az iroda hirdetőtábláján kihelye-
zett telefonszámon kapnak segítséget.
A Tiszaújváros Római Katolikus Plébánia köszönetet mond 
mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támo-
gatták a Római Katolikus Egyházat. 
Tájékoztatjuk híveinket, hogy az önkéntes egyházi hozzájáru-
lás és az altemplomi hozzájárulás egyaránt fizethető a Tiszaúj-
város Római Katolikus Plébánia bankszámlájára történő átuta-
lással is. Az önkéntes egyházi hozzájárulás összege 4.000 Ft/
fő/év, az altemplomi hozzájárulás összege 2.000 Ft/év azokon 
a sírhelyeken, ahol már történt temetés. Kérjük, hogy a befize-
tés jogcímét a megjegyzés rovatban tüntessék fel.  Kedvezmé-
nyezett neve: Tiszaújváros Római Katolikus Plébánia. Szám-
lavezető: OTP Bank Nyrt, Számlaszám: 11734114-20060202
Református
Tiszaújváros
Július 21-én, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz. 
Tiszaszederkény
Július 21-én, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az istentisztelet.

 „Álmodtunk egy öregkort, 
csodásat és szépet, 
de a kegyetlen halál 
mindent összetépett.

Csoda volt, hogy éltél, 
és bennünket szerettél,

 nekünk nem is haltál meg, 
csak álmodni mentél. 

Egy reményünk van, mi éltet és vezet, 
hogy egyszer majd 
találkozunk veled.”

Fájó szívvel emlékezünk 
Vásári József

halálának 5. évfordulóján.
Szerettei

„Pihenj, te drága szív, már megszűntél 
dobogni. 

Szerető jóságod nem tudjuk feledni, 
Mert elfelejteni Téged soha nem lehet. 

Csak meg kell tanulnunk 
Ezután élni Nélküled.”

Fájó szívvel emlékezünk 
árVai zsolt

halálának 6. évfordulóján.
Szerettei

  Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy 
HaJdu zoltán

 45 éves korában elhunyt. Temetése 2019. július 20-án 
(szombat) 9 órakor lesz a mezőcsáti temetőben.

A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették drága Férjemet, Édesapánkat 

és Nagypapánkat, hogy
 id. uJHelyi Gábor 

a TVK Nyrt. nyugalmazott dolgozója
 2019. július 13-án rövid, de türelemmel és méltósággal 

viselt betegség után életének 76. évében eltávozott az élők 
sorából. Temetése 2019. július 20-án (szombat) 11 órakor 

lesz a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk 

bán erzsébet

halálának 1. évfordulóján. 

A gyászoló család 

és az MSZP tiszaújvárosi nőtagozata

Nyári szünet

 Horgászat és színjátszás
Számos napközi, tábor várja 
idén nyáron is a tiszaújváro-
si gyerekeket. Egy hete a sze-
derkényi lovas tábort mutat-
tuk be, ezúttal a horgász nap-
közibe és a Sodráska színját-
szó táborba látogatunk el.

Figyelem, türelem 
Idén is megrendezte horgász napközijét a 
Zabos Géza Horgász Egyesület. Húsz lel-
kes pecás üldögélt a sajószögedi Erdésze-
ti-tó partján július 1. és 5. között, fiúk, lá-
nyok vegyesen.
- Én eddig még csak spiccbottal horgász-
tam, itt a táborban megtanultam orsós bottal 
is - mutatta Kiss Lorina szakszerűen felsze-
relt horgászbotját. - Azt sem tudtam, hogyan 
kell bedobni egy orsós botot, vagy hogyan 
kell használni a kapásjelzőt. Sokat gyako-
roltam és sikerült is ezzel a módszerrel egy 
keszeget és egy törpeharcsát fognom.  
A gyakorlati horgászat mellett a sport el-
méleti oldalával is megismerkedtek az öt 
nap alatt a gyerekek. 
- Megmutatjuk nekik a különböző hor-
gász módszereket, de megtanulnak hor-
got kötni is - mondta Ignáth Tamás, az 
egyesület ifjúsági felelőse. - A halfajok 
megismerése is fontos, hiszen a csali ki-
választásánál segítség, ha tudjuk és is-
merjük, hogy milyen halra horgászunk.  
Bár a horgászatot csendes, nyugodt sport-
nak mondják, 20 gyerek között ez gyakor-
latilag megvalósíthatatlan. Tamás több ki-
lométert is megtesz a néhány száz méte-
ren horgászó gyerekek között. 

- Nem unatkozom, az egyszer biztos - mond-
ta Tamás mosolyogva. - Valakinek mindig 
segíteni kell, vagy azért, mert hal akadt a 
horogra, vagy mert összegabalyodtak, vagy 
mert újra kell kötni a szereléket. De nem bá-
nom, mert a gyerekek csak úgy tanulják meg 
a horgászat minden csínját-bínját, ha segí-
tünk nekik, kérdéseikre válaszolunk. Ezeket 
nagyon fontosnak tartom, mert az a gyerek 
tanul sokat, aki sokat kérdez, és meg is kap-
ja rá a választ. Ha nem foglalkozunk a gye-
rekek kérdéseivel és mindig elhessegetjük 
őket, egy idő után megunják és nem kérdez-
nek, és az baj. 
Ügyesek és szerencsések is voltak a gyere-
kek, hiszen mi is szemtanúi lehettünk, an-
nak, hogy néhány perc alatt három gyerek 
horgára is akadt egy-egy három kilogramm 
körüli ponty. Így Tamás segítségére is szük-
ség volt, mert természetesen a halak kifogá-
sánál is mindig ott van. Tanít, tanácsot ad fo-
lyamatosan. 
- Azt kell, hogy mondjam, hogy a gyere-
kek az első napon még elég figyelmetle-
nek, türelmetlenek voltak - folytattuk a 
beszélgetést. - Szerintem ennek az is le-
het az oka, hogy nekünk felnőtteknek 
nincs időnk a gyerekeinkre, sok mindent 
nem magyarázunk el, csak elvárjuk hogy 
tudják. Aztán ahogy teltek a napok, egy-
re inkább odafigyelnek egymásra, a szere-
lésükre és egyre türelmesebbek is lettek, 
hiszen a jó horgásznak rendelkeznie kell 
ezzel az erénnyel. De erre egyébként ma-

guktól is rájönnek, hiszen, ha kapkodnak, 
elszalasztják a kapást és akkor nincs di-
csőség, nincs eredmény.        

Színdarab öt nap alatt 
Második alakommal rendezte meg a Sod-
rás Amatőr Színtársulat Sodráska táborát, 
ahová 7-től 16 éves korig várták a szerepel-
ni vágyó fiatalokat. Jelentkeztek is, min-
den korosztályban, összesen 32-en. Július 
8-ától 12-éig minden nap reggel nyolctól 
délután négyig tartottak a színészettel kap-
csolatos foglalkozások Tiszaszederkény-
ben a régi iskola épületében. Három hely-
színen foglalkoztak a gyerekekkel a tábor 
szervezői, bent a színpadon olvasópróbát 
tartottak, kint az udvaron a táncos része-
ket gyakorolták. Aki pedig a szerepe sze-
rint éppen egyik próbán sem vett részt, a 
folyosó végén kialakított kézműves kuc-
kóban készített emléket a táborról. 
- Tavaly az eddigi darabjainkból készítettünk 
egy válogatást a gyerekekkel, idén pedig 
az aktuális, Rockabilly Hungary-ból csiná-
lunk egy rövidebb, egyórás blokkot - mond-
ta Jézsó Éva, a tábor vezetője. - A felkészülés 
alatt igyekszünk minden kulisszatitkot meg-
mutatni a táborozóknak. Egy héten keresz-
tül beleláthatnak a színházi életbe, a kezdeti 
szárnypróbálgatásoktól kezdve a kész darab 
előadásáig. Persze a tábor nem titkolt célja, 
hogy körülnézzünk a színpadra termett fiata-
lok között, és ha úgy alakul, szívesen látjuk 
majd őket a társulatunk tagjai között.  

ema
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Félelem
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik júliu-

si sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

Ügyesek és szerencsések voltak a gye-
rekek. 

A Rockabilly Hungary-re „gyúrnak”.



Bogratlon a viharban 

Ázva-fázva, de jó hangulatban
A Bogratlonnak mindig megvan a 
maga sajátos hangulata, íve. A reg-
gelek, amikor még álmosan sétálok 
be a szerkesztőségbe, de már látom 
a nyüzsgést a tó körül. Sokan még 
elszaladnak ezt-azt venni a piacra, 
kávékkal egyensúlyozó, már köté-
nyüket felvett séfek jönnek a kocs-
ma felől, még csend van, de mind-
járt kezdődik. 

Megiszunk mi is egy kávét, aztán indulunk, 
először még csak szétnézni, tájékozódni. Jó 
illatok és finom ízek várnak bennünket, sül a 
szalonna, a kolbász, azért messze még a dél-
után, reggelizni is kell. Még óvatosan koccan-
nak a poharak, sorra kerülnek elő a finom süte-
mények, meggyes, diós, szilvás, mindenki ké-
szült. A hölgyek a legjobb süteményüket kínál-
ják, az urak meg a legjobb pálinkájukat. Las-
san-lassan aztán felébred a tó környéke, itt a tíz 
óra, be lehet gyújtani a tüzet. 

Pörkölve, vasalva

S most mintha egy másik tó partján lennénk. 
Szorgos kezek aprítanak, szeletelnek, pirul a 
hagyma, szól a zene, fogy a pálinka, fokozó-
dik a hangulat. 

- Mi vagyunk a Bad girls csapata - mutatkozik 
be Kalapos Tímea -, ugyan van köztünk egy fiú 
is. Marharagut készítünk, amit vasalt lángos-
ba töltünk, és grillezett zöldségekkel tálalunk 
majd. Idén először vagyunk itt, mint a jabilos 
csapatok egyike. 
Nyúltanya - áll a felirat egy másik sátornál, s 
nem tudjuk eldönteni, félénkek-e a csapatta-
gok, vagy csak nyulat főznek. 
- Ez utóbbi - mondja Csirmaz Józsefné -, mert 
egyáltalán nem vagyunk félénkek, sőt, nagyon 
is aktívak vagyunk. Nyúlpörköltet főzünk, bur-
gonyával és uborkával tálaljuk, persze lesz 
hozzá egy kis sárgarépa is. 
- Arra kell figyelni, hogy a nyúl ki ne ugorjon a 
bográcsból - veszi át a szót Tóth Mátyás -, ezt 
már sikerrel véghez vittük. És fontos hogy le ne 
égjen, de mégis kevés víz legyen alatta. Hisz a 
nyúlnak nincs erőteljes íze, valahogy azt a ke-
veset benne kell tartani. 
Egy nagyobb és jóval hangosabb társaság felé 
vezet az utunk, örömmel fogadnak mindenkit, 
igazi vendégszerető kis csapat. 
- Mi vagyunk a Sztojkovék - mondja Oláh Sán-
dor - és birkapörköltet fogunk összecsapni, re-
mélhetőleg ehető állapotban. 
- Ez a negyedik versenyünk már - vág közbe 
Vámosi Zoltán -, ritkán főzünk együtt, de ide 
mindig eljövünk. 
Egyénenként szoktak főzni a fiúk: babgulyást, 
krumplis tésztát (Sanyi), rántottát, kávét, teát 
(Zoli). Szóval ebben a bográcsban minden ta-
pasztalat benne van. Meg egy kis bizonyítási 
vágy is. 
- Tavaly éles kritikát kaptunk - mondja Zoli 
-, szóval reméljük, hogy idén azért jobbak le-
szünk. 
Esztkajáld meg! - feliratú egyenpólóban sürög-
nek-forognak a lányok és a fiúk, hat kiló vad-
disznó a fő alapanyag. 
- Vaddisznó bográcsos lesz vőfély módra - 
mondja Szabó Hajnalka -, az egyik ismerősünk 
vadász, tőle kaptuk a húst. Reméljük, hogy fi-
nom lesz, annyi az újítás, hogy nem zsírral, ha-
nem vajjal készítjük el. 
- Mindenképpen vadban gondolkodtunk - teszi 
hozzá Molnár-Pusztai Beáta -, a fiúk azt mond-
ták, hogy szeretik a vaddisznót, így megpróbál-
kozunk vele. 

Itt vannak a Tiszaújváros MOST! facebook-kö-
zösség tagjai is. De nem csak itt képviselik a 
csoportot. 
- Kipattant a fejünkből, hogy maximálisan 
megpróbálunk részt venni minden programon 
- mondja Sereg Melinda -, és most, mivel van 
vegetáriánus csoporttagunk, így lecsót főzünk. 
Tegnap futottunk, 3,5, 7, illetve 14 km-t, min-
denki annyit, amennyihez kedve volt, ma meg 
főzünk. 
Mellettük újra egy munkahelyi csapat, az 
AD-Plastic fogad bennünket. 
- Pincepörkölt lesz kicsit magyarosan, szalon-
nával, marhával, sertéscsülökkel, majd meg-
látjuk, milyen lesz - mondja Fekete Ákos. - Itt 
vannak a horvát kollégáink is, ők is tanulnak 
most tőlünk, meg mi is tőlük. Egyébként nincs 
nagy különbség az ételek elkészítési módjában. 
Megérkezik a zsűri is, akik a tó másik oldaláról 
kezdték meg szemléjüket. Ki mit főz, hogy áll, 
hogy néz ki az asztal, a sátor, milyen az össz-
kép? Ilyesmit figyelnek, meg az újdonságokat, 
hagyományokat, szóval mindent. Egy darabig. 

Ki merre lát

Egész pontosan délig. Én már fent a szerkesz-
tőségben állítom össze az esti tévés anyagot, 
amikor leszakad az ég, jön a jégeső (és nem, 
nem dobunk be hozzá mosolyogva egy „jéger-
sört”, ahogy este a Punnany Massif énekelte), 
fut, ki merre lát. 
Kollégámat a Vadasszonyok fogadják sátruk-
ba, akik süteménnyel kínálják, és a felhőket el-
űzendő, még dalra is fakadnak. Mi meg itt fent 
esernyőket, esőkabátokat keresünk, törülköző-
vel várjuk az alaposan megázott kollégákat. 
Lassan-lassan aztán alábbhagy az eső, újra út-
ra kelünk. Kicsit ugyan fázva, de végigsétálunk 
a tóparton, sárban, vízben, dagonyában. Rosz-
szul járt, aki nem hozott fedőt magával, volt, 
aki még sátrat se. Szóval alaposan megbolygat-
ta a Bogratlont ez a több, mint egyórás vihar. 
Szatyrokkal, zacskókkal védték az ételt, magu-
kat pléddel borították, de kitartottak, főztek to-
vább. 
- Kicsit hígabb lett az étel - mondja a Nypro 
csapatánál Erika -, ugyanis nem volt fedőnk, de 
azért túléljük. Tízen vagyunk a csapatban, csü-
lökpörkölt volt a terv, de még nem tudjuk mi 
lesz a vége. 
A Borsodi zsiványok sem estek kétségbe. 

- Szatyrokkal takartuk le a bográcsot - mond-
ja Pónus Anna -, a fölösleges lé majd lefő róla, 
majd meglátjuk a végeredményt. Nem áztunk 
el, hisz a sátor megvédett bennünket a víztől, a 
jó hangulat pedig megmaradt. 
Megmaradt az AD-Plasticnál is, kiknek főző-
helyét igencsak megviselte az eső, áll a víz a 
padoknál, így a legtöbben inkább mezítláb ta-
picskolnak a bogrács körül. 
- Hoztam sátrat - mondja Bodnár Erik -, szó-
val az egész cég köszönetet mondhat nekem. 
Amúgy meg volt esernyőnk, a srácok a bogrács 
fölé álltak, a tűz nem aludt el, szóval megnőtt 
az esélyünk a győzelemre. A kis medencénkben 
meg már melegszik a víz is, szóval, ha már át-
ázott a cipőm, inkább vagyok mezítláb, ez így 
ésszerűbb. 
Azt hittük, jó lesz - ez már egy másik csapat ne-
ve, akik több étellel is neveztek. Az eső itt sem 
ment a hangulat rovására. Sőt. 
- Lett marhalábszár pörkölt meg tiszai vegyes 
halászlé - mondja Halász Zoltán -, ami igazá-
ból a felső-tiszai meg az alsó-tiszai halászlé ke-
veréke. Az előbbi lecsós alapból indul, az utób-
bi meg normál passzírozott hallal, szóval en-
nek a keveréke. 
- Az elmúlt órák időjárása befolyásolta az ételt, 
a hangulatot? 
- Az étel hígabb lett, a hangulat pedig jobb, hi-
szen hideg volt, így több pálinkát kellett inni. 
Ez azért teljesen érhető. 
Végezetül a Netup csapatánál kötünk ki, itt is 
jó a hangulat, jó zene szól, szívesen látnak ben-
nünket. 
- Igyekszünk mindenki véleményét figyelembe 
venni a főzésnél - mondja Szabó Csaba -, sát-
runk volt, tehát nem áztunk meg. Túléltük, ki-
húztuk ezt az egy órát, úgyhogy folytatjuk, ahol 
abbahagytuk. 
Aztán újra nekiindult a zsűri, nyilván a vihar 
okozta károkat rótták fel a csapatoknak, az 
ízekre voltak kíváncsiak. A legjobbnak a Pokol 
konyhája versenyétkét ítélték, az erdei gom-
bás csirkét dödöllével, így ők vihették haza az 
aranybográcsot. 
Már alkonyodik, mi pedig füstszagúan ülünk a 
szerkesztőségben, vágjuk az anyagot, újra át-
élve az élményt. A főzőcsapatok vendégszere-
tetét, a tűz ropogásának hangját, a füstölt sza-
lonna illatát, a jókedvet, a vidám pillanatokat, a 
nem csak a füsttől csillogó szemeket. 

Fodor Petra

3. oldal2019. július 18. Aktuális

Jó zene, jó hangulat, jó társaság Sztojkovéknál. 

Kamerák kereszttüzében az AD-Plastic séfje, Fekete Ákos. 

Marharagu készülőfélben a Bad girls-nél. 

A bográcsban lecsó fő, az előtérben a reggeli sül a Tiszaújváros MOST! csapatánál. 

Meg kell tartani az ízeket a Nyúltanyán is. 



Klímaváltozás

Azért még nem lesz magyar narancs 1.
Azon gondolkodtam, hogy 
írok egy cikket a globális fel-
melegedésről, és annak ha-
tásairól, így végignéztem egy 
csomó filmet a témában. 

Olyan dolgokról beszéltek, hogy fosszilis 
energiahordozók, meg szén-dioxid kibo-
csátás, meg üvegházhatás - szóval jó úton 
haladtam arrafelé, hogy írjak egy dögu-
nalmas valamit, amit majd senki sem ol-
vas el. Ezért úgy döntöttem, hagyom a ké-
miát, és inkább megkérdezek egy termé-
szetvédelmi szakembert, és egy mezőgaz-
dasági szakembert, akik régóta a szakmá-
ban dolgoznak, hogy ők mit tapasztalnak 
az utóbbi években.
Először Lenner Ádám, Természetvédelmi 
és tájgazdálkodási menedzsert, a Tisza-
táj Közalapítvány munkatársát kérdeztem 
arról, hogy mit is jelent pontosan a klíma-
változás, és ez a változás milyen hatással 
van közvetlen környezetünkben az állat-
világra.
- Itt, a Tisza-mentén milyen jelei látható-
ak a klímaváltozásnak, illetve felmelege-
désnek?
- A klímaváltozás nagyon komplex do-
log. Amikor hideg napokon emlegetik 
az emberek, hogy nincs itt felmelegedés, 
mert mínusz húsz fok van, és nagyon fáz-
nak, akkor tévednek, mert a klímaválto-
zás nem egyenlő azzal, hogy csak és ki-
zárólag felmelegedés történik. A klíma-
változásnak nagyon jó jelzői az időjárá-
si anomáliák, ami azt jelenti, hogy a szél-
sőséges időjárási tényezők sokasodnak. 
Mondják az emberek, hogy régen is vol-
tak mínuszok, régen is voltak nagyon me-
legek, régen is volt sok szúnyog. Ez így 
van. Ezek szélsőséges időjárási jelensé-
gek voltak, és megtizedelték az élőlénye-
ket. Ezek az anomáliák alapvetően na-
gyon hasznosak, mert szelekciós tényező-
ként működnek az élővilágban, és az erős 
megmarad, a gyenge elpusztul. A prob-
léma az - amit nagyon elfelejtenek sok-
szor -, hogy az időjárási anomáliák kö-
zött eltelt idők lerövidültek, két szélsősé-
ges időjárási jelenség között egyre rövi-
debb idő telik el. 2008-ban olyan hűvös 
ősz köszöntött be, hogy a vonuló fecs-
kék nagy része nem tudott elindulni, és 
kipusztultak. Ezzel nem is lenne semmi 
gond, ha rá pár évre nem tért volna visz-
sza ez az időjárási szélsőség, mint példá-
ul most is, hogy ilyen hűvös tavasz volt, 
mint a mostani május. Ez megint elkezd-
te tizedelni a fecskéket. Ahhoz, hogy egy 
ilyen tizedelés után az állomány az adott 
helyen újra felerősödjön, ahhoz évek kel-
lenek. Sok egyéb tényező is ritkítja őket, 
de amikor egy ilyen szélsőséges időjárás 
bejön, akkor az nagy pusztulást okozhat. 
Tehát a szélsőséges időjárási jelenségek, 
anomáliák közötti idők nagyon lerövidül-
tek, és ez okozza a legnagyobb kárt, most 
ennek vagyunk például a szúnyog terén is 
az elszenvedői. Jött egy hatalmas csapa-
dék rövid időn belül, jött a meleg is, és 
elszaporodtak a szúnyogok. A mezőgaz-
daságnak a tavalyi ősz olyan száraz volt, 
hogy sok repcét kitárcsáztak, mert nem 
volt ősszel eső, és nem kelt ki a növény. 

A gazda belerakta a pénzt - vetőmag, ta-
lajmunka, vetés, lehet, hogy már megren-
delte a növényvédő szert is hozzá - de újat 
kellett vetnie tavasszal, mert nem kelt ki 
semmi. Ez óriási költség, növelni fogja az 
élelmiszer árakat, mert dupla talajmunka, 
dupla vetőmag kellett. Ha pedig a kétéltű-
ekről beszélünk, 2010-ben volt az utolsó 
nagyon vizes év, amikor a kétéltűink - a 
zöld varangy, ásóbéka, barna varangy, le-
velibéka - temérdek mennyiségben tudtak 
szaporodni. Ők nagyon nagy segítséget 
nyújtanak nekünk, mert ebihal korukban 
fogyasztják a szúnyoglárvákat, illetve a 
békák rengeteg szúnyogot összeszednek. 
2010 óta nem volt igazából nagyon csa-

padékos évünk, azok a populációk kezde-
nek elöregedni.
- Ha nincs elég víz, akkor a szúnyogoknak 
sem kellett volna szaporodniuk, nekik is 
víz kell a szaporodáshoz.
- Nem ugyanott fejlődik a kettő. Ugyan-
is szúnyoglárvából egy kint felejtett vö-
dörből, vagy autógumiból is több ezer ki 
tud repülni. Ott viszont nincs ebihal. Te-
hát itt olyan vizes élőhelyekről beszélünk, 
ami legalább egy-két hónapig jelen van, 
ráadásul tavasszal már ott van, és akkor a 
béka március-áprilisban odamegy, és le-
teszi a petéit. De ha májusban jön az eső, 
akkor már nem szaporodik a béka. A le-
velibéka még szaporodhat, a kecskebé-

kák még szaporodhatnak, de az ásóbé-
ka, zöld varangy, barna varangy nem. Ők 
akkor, amikor találtak vizes élőhelyet - 
és most nem sok volt az őszi szárazság-
nak köszönhetően - oda letették a petéjü-
ket. Ezek az ebihalak most kezdenek még 
békává alakulni. Tehát itt több hónapról 
beszélünk, a szúnyogok esetében pár hét 
elég. Aztán amikor jött az áradás, akkor 
lettek olyan kis vizes területek, amik 1-2 
hétig ott voltak, tökéletesek arra, hogy le-
tegye a szúnyog a petéit, kikeljenek a szú-
nyoglárvák, és nem volt ellenségük, mert 
nincsenek olyan természetes dolgok, mint 
szitakötő lárva, ami megenné a szúnyog-
lárvát. A víz kiszáradt, kirepültek a szú-
nyogok, ez is egy ilyen szélsőséges do-
log volt.
- Lehetséges az, hogy a felmelegedés mi-
att enyhébbek a telek, és ezért nem fagy-
nak meg, nem pusztulnak el ezek a lár-
vák?
- Az is lehet, attól függ, milyen szúnyog-
ról beszélünk. A mocsári szúnyog lár-
va-, a foltos malária szúnyog kifejlett-, a 
gyötrő szúnyog pedig pete állapotban te-
lel át. És egyértelmű az, ha nincs annyi-
ra hideg, akkor a lárvák nagyobb szám-
ban át tudnak telelni, illetve maga a nős-
tény szúnyog is jobban áttelel, ha nincs 
olyan hosszan tartó hideg. A szúnyoglár-
vák a vízben vannak, elbújnak az iszapba, 
és ha nem fagy be a víz - most kicsi vi-
zekről beszélünk, nem nagy tavakról - ak-
kor vígan megmaradnak. A szúnyognak 
kedvez a klímaváltozás felmelegedő fázi-
sa. És jönnek délről olyan szúnyog fajok, 
amelyek komoly betegségeket tudnak ter-
jeszteni.
- Ha jól tudom, maláriaövezet vagyunk, 
ez jelentheti azt, hogy esetleg visszatér-
nek ilyen betegségek Magyarországra?
- Persze, simán. Viszont termeszthetünk 
kivit. Dél-Magyarországon már vannak 
kivi ültetvények. Az enyhe tél kedvez bi-
zonyos Földközi-tenger környékén élő 
gyümölcsöknek, és akkor ennek van egy 
ilyen pozitív hatása - már ha örülünk an-
nak, hogy mellette maláriás szúnyogjaink 
is lesznek.
- Közvetlenül minket, tiszaújvárosiakat 
a közeljövőben mi érinthet a klímaválto-
zás miatt? Például számítsunk egyre több 
szúnyogra?
- Ha a szélsőséges irány arra tolódik el, 
hogy hirtelen csapadékos, meleg, párás 
időjárás lesz, akkor igen, akkor biztos, 
hogy több szúnyog lesz. De itt akár szá-
razság is lehet - tehát átcsaphat a követ-
kező év egy szárazságba, amikor az élel-
miszerrel lesz gond. Tiszaújvárosnak az 
a nagy előnye, hogy elég sok folyó és tó 
van a környékén, ami csökkenti a légköri 
aszályos napok számát. Ennek az a lénye-
ge, hogy a levegő már olyan szinten szá-
raz, és olyan kevés párát tartalmaz, hogy 
a növényekből kiszívja a nedvességet, és 
ez az élelmiszer előállítását megnehezí-
ti. Ettől függetlenül lehet aszályra számí-
tani, mindenképpen a vizek megóvása, a 
környezet megóvása fontos dolog.

Surányi P. Balázs

Napi hat órában, három héten át

Diákmunka nyáron 

Egy szabadnap is jár azoknak a diákoknak, akik 
részt vesznek az önkormányzat által koordinált 
nyári diákmunkában. Napi hat órában, három hé-
ten keresztül járnak majd dolgozni a diákok, akik 
között többen még nincsenek 18 évesek. 

Az első napon a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében 
gyűltek össze a gyerekek, ahol dr. Juhos Szabolcs jegyző kö-
szöntötte őket, majd munkaadóik képviselői szóltak egy pár szót 
a jövőről, a feladatokról. Bár ötvenfős volt idén a keret, mind-
össze 33 diákmunkást köszönthettek az első napon, ők az óvo-
dában, a rendelőintézetben, a Sportcentrumban, a Városgazdá-
nál, a Humánszolgáltatónál, a TIK-nél, a TiszaSzolg-nál, illetve 
a Városházán dolgoznak majd a következő hetekben. 
- Tiszaújváros önkormányzata indította el a nyári diákmunkát - 
mondta Poropatichné Mester Judit, a Tiszaújvárosi Polgármes-
teri Hivatal személyzeti és munkaügyi szakreferense. - A B -A-Z 
Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoz-
tatási Osztályán keresztül a Pénzügyminisztérium koordináció-
jával zajlik a diákmunka program. Tiszaújváros önkormányzata 
2013 óta minden évben bekapcsolódik ebbe a programba. Kez-
detben nagy volt a lelkesedés, 60 fővel indultunk. Most 33 gye-
rek vesz részt a programban, pedig ötvenfős keretszámot kap-
tunk. A diákok szakképzettséget nem igénylő munkakörökben 
dolgoznak, életkoruknak és végzettségüknek megfelelően. A di-
ákmunka július 15-től augusztus 2-ig tart, három hét tehát, na-
pi hatórás foglalkoztatást jelent és a diákok a minimálbér, tehát 
149.000 forint hat órára és három hétre vetített összegét kapják 
majd meg. 16 éves kortól 25 éves korig lehetett jelentkezni, a 
feltétel az volt, hogy a diák rendelkezzen aktív diákjogviszony-
nyal. A fiatalkorúak, tehát a 18 éven aluliak számára eltérő sza-
bályok vannak, a négy és fél órát meghaladó foglalkoztatásnál 
harminc perc munkaközi szünet illeti meg őket. 
- Ki finanszírozza a bérüket? 
- Központilag finanszírozzák, minket nem terhel, csak a foglal-
kozásegészségügyi vizsgálat díja. 
- Azon túl, hogy pénzt keresnek, mi haszna válik a diákoknak a 
munkából? 
- Később könnyebben bekapcsolódnak a munka világába, bele-
látnak azokba a tevékenységekbe, melyekkel eddig még nem ta-
lálkoztak, vagy csak kívülről láttak. Így a polgármesteri hivatal 
munkájába, ahol eddig a szüleik intézték a család ügyeit. Vagy 
nosztalgiával fordulhatnak az óvoda felé, és beleláthatnak a ren-
delőintézet munkájába, ahol eddig csak betegként jártak. Ösz-
szességében bekapcsolódnak a város életébe, ami erősíti a lokál-
patriotizmust, megismernek olyan embereket, vezetőket, akiket 
eddig nem, így jobban fognak kötődni a városhoz. 

Fodor Petra
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A fiatalokat dr. Juhos Szabolcs jegyző köszöntötte. 

Dominika a gyógy- és strandfürdőben dolgozik. 

A munkáltatók képviselői is jelen voltak. 

A mezőgazdaság számára szárazságot hozott a tavalyi ősz. 

A pangó vizek tökéletes helyszínei a szúnyogpeték lerakásának, a lárvák „nevel-
kedésének”.

Lenner Ádám



Tiszaújváros Warrior: tíz akadály, három perc

Kevés volt a levegő
Már szerda délután nagy volt a 
nyüzsgés a Bethlen Gábor úton, 
épült a Tiszaújváros Warrior pá-
lyája. A Légvár Team Miskolc csa-
pata nem csak a gyerekeknek ho-
zott idén játékokat a Triatlon 
Nagyhétre, hanem a felnőtteknek 
is. Igaz, ez utóbbi nem egész napos 
szórakozást jelentett. 

Hanem kőkemény versenyzést. Persze ezt az 
elején még senki sem tudta. Itt felmászni, ott 
nem leesni, ezt odébbvinni, azt meg felhúzni - 
körülbelül olyannak látszott a pálya, mint egy 
nagy játszótér. Hitték ezt a közönség soraiban 
és remélték ezt a Tiszaújváros Warrior-ra ne-
vezők is. Huszonhárom fiú és három lány vár-
ta, hogy délután fél öt legyen és elinduljanak 
az elődöntők. Tíz akadály leküzdése három 
perc alatt - ez volt a feladat. Segítség is akadt, 
hisz az akadályversenyzés két kiválósága, Kása 
András és Mischinger Péter is eljött megnézni, 
milyen is a pálya, milyenek a versenyzők, s ha 
már itt voltak, segítették, biztatták is az újváro-
si ninjákat. Szükség is volt rá, hisz az egyes fu-
tamok után leginkább az „iszonyatosan nehéz”, 
„tüdőgyilkos”, „halálos” jelzők hangzottak el, 
és a döntőig azért nem kétszer kellett teljesíte-
ni a pályát. 
- Nekem nagyon tetszik a pálya - mondta Ká-
sa András - nem egyszerű, oda kell figyelni rá. 
Szerintem az egyik legfontosabb a koncentrá-
ció és az, hogy a versenyzők jól gazdálkodja-
nak az erővel, hiszen ha az elején kapkodunk, 
akkor a végére már nem marad energia, és pon-
tosan a végén van olyan pályarész, ahol súlyo-
kat kell mozgatni, így nem árt tartalékolni az 
erővel. 
- Hogy lehet felkészülni egy ilyen versenyre? 
- Fejben nagyon ott kell lenni, mindent ki kell 
zárni és csak a pályára figyelni. Bár most ke-
vés a lány, azért nem ez a jellemző. Szerintem 
a nők jobb versenyzők, mert jobban fel tudják 
szívni magukat. 
Az már az elődöntők során látszott, hogy a mis-
kolci tűzoltó, Tircs Gergely nagyon gyorsan és 

pontosan veszi az akadályokat. Hamar eldőlt, 
hogy ő lesz a döntő egyik résztvevője. A másik 
helyért Bajnok László és Berkes Viktor küzdött. 
Viktor győzött, Laci elfáradt, kiesett. 
- Nem bírtam már - mondta Bajnok László -, az 
első futam volt a legnehezebb, utána azt hittem 
hogy elhányom magam. Nekem mára ennyi bő-
ven elég volt, már negyvenéves elmúltam, már 
nem bírom. 
Nem kor kérdése ugyan, hiszen sokkal fiata-
labbak is kiestek Laci előtt. Maradt tehát Tircs 
Gergely és Berkes Viktor. A szervezők, hogy 
fokozzák az izgalmakat és hogy hagyjanak egy 
szusszanásnyi időt a fiúknak, előbb a lányok 
döntőjét bonyolították le. Báncs Eszter és Ka-
tona Barbara a két főszereplő, akik fej fej mel-
lett haladtak. Egy ideig. Aztán Eszter vette át a 
vezetést, de Barbi utolérte, és hamar kiderült, a 
verseny az utolsó akadálynál dől majd el, aki-
nek a zsákja magasabban lesz három percnél, 
az a nyerő. Centiken  és másodperceken múlt, 
de végül Báncs Eszter nyerte meg az 50 ezer 
forintos utalványt. 
- Nagyon nehéz volt a pálya - mondta Eszter 
-, az első futamnál nem tudtam felhúzni a zsá-
kot, lejárt az időm, akkor azt gondoltam, hogy 
na itt a vége. Kifulladtam, de aztán a szurko-
lás segített. Kint van a családom, a párom, ez 
nagy erőt adott. 
Eszter egyébként heti kétszer zumbázik, de 
most kedvet kapott az akadályversenyzéshez is. 
- Egyáltalán nem volt könnyű, de az nagyon 
tetszett, hogy együtt megyünk, hogy látom, 
hol az ellenfelem, hogy ha előrébb van, meg-
előzöm, aztán ő engem. Élveztem a versenyt - 
foglalta össze. 
A döntőben végül Tircs Gergely győzött, Ber-
kes Viktor a második lett. 
- Az volt a célom, hogy kipróbáljam magam 
- mondta Viktor -, néztem a tévében az Exat-
lont és a Ninja Warriort is, tetszett, így azt gon-
doltam, én is elindulok egy hasonló versenyen. 
Hát idáig jutottam, lesz még ilyen a jövőben 
is. A négyfal-akadály nagyon nehéz volt, bor-
zasztóan feltornázza a pulzust. Egyébként ka-

jak-kenuzom a TKKSE-nél, most megyek át az 
MTK-ba - mondta az ezüstérmes. 
Tircs Gergely, a győztes, Miskolcon él és ott 
tűzoltó, sokszor indul különböző sportverse-
nyeken. 
- Amikor megláttam a pályát - mondta Gergő 
-, azt gondoltam, hogy hát ez egy játszótér. Az 
első futam után aztán megváltozott a vélemé-
nyem, és ahogy jöttek az újabb futamok, egy-
re jobban fáradtam. A vége már halálos volt. 
Verseny közben igyekszem mindent kizárni, és 
csak a pályára figyelni.
Gergő egy 250 ezer forintos utalvánnyal tér-
hetett haza. A program azonban nem ért vé-
get a döntővel. Előbb a két akadályfutó - Kása 
András és Mischinger Péter küzdött meg egy-
mással, majd az első két helyezett velük, igazi 
show volt a javából. Ami Mischinger Péternek 
egyébként sem esik nehezére. 
- Nagyon hideg volt a víz, de tetszik a pálya, 
igazi tüdőgyilkos - mondta Péter -, a verseny-
zők pedig borzasztóan erősek, ügyesebbek 
mint mi vagyunk. 
- Nagy a rutinod az akadályversenyzésben. 
Hogy kezdted el? 
- Gyerekként is szerettem ilyesmit csinálni, 
szerettem, hívtak, mentem. Ennyi a történet. A 

legfontosabb, hogy szeressük csinálni. Fejlőd-
ni pedig úgy lehet, ha lépcsőzünk. Szerintem ez 
a legjobb: keresni egy hosszú lépcsőt, felfutni, 
aztán le, ez a legjobb edzés. 

Fodor Petra
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Tircs Gergely miskolci tűzoltó úton a győzelem felé. 

Feszült pillanatokat hozott a lányok döntője. Balra a győztes Báncs Eszter. 

Kúszni, mászni, ugrani, cipelni - a közönség imádta a warriort. Látványfutam az akadályfutás sztárjaitól: Mischinger Péter és Kása András a pályán. 

„Elmúltam negyven, már nem bírom” - mondta Bajnok László, aki a legjobb négybe került. Berkes Viktor a döntőben vérzett el. 



A Quimby sportja a koncertezés 
A Triatlon Nagyhéten szom-
baton este a Quimby lépett 
fel. Kiss Tibivel, a zenekar 
énekesével, és Mikuli „Fe-
fe” Ferenc basszusgitárossal 
a koncert előtt beszélgettem.

- Dunaújvárosiak Tiszaújvárosban. Van 
olyan érzésetek, mintha hazajönnétek?
Fefe: Igen, mindenképpen. Láttam óriá-
si nagy csöveket, távhő vagy micsoda. Ez 
Dunaújvárosra is jellemző, tehát nagyon 
hasonló a környezet, úgyhogy én otthon 
érzem magam.
Kiss Tibi: Én, ha nem is azt érzem, hogy 
haza, inkább valami rokonhoz. Ismerem 
ezt a miliőt, de más a környezet. Dunaúj-
városban vakon is hazatalálnék. Pár dísz-
let más, de nagyon sok minden hasonló.
- Volt időtök szétnézni?
K. T.: Olyan nagyon nem, csak bejöttünk 
ide, inkább egy kis hangulatot kaptunk el 
ebből az egészből. Meg azért jártunk már 
itt.
- A víztornyunk például olyan, mint nála-
tok a ferde víztorony.
K.T.: Na tessék! Van egy csomó ilyen. 
Például nekem és Liviusnak (aki az 
együttes ütőhangszeres énekese) ugyan-
olyan volt a lakásunk, amiben laktunk. 
Ugyanott volt a szobánk, és ugyanott volt 
az ágyunk. Tehát ezek a falanszterek is-
merősek a mi életünkből is, ezek az iko-
nikus dolgok. De inkább azt gondolom, 
minden város olyan, amilyen emberek 
lakják, ezek csak a díszletek.

- Panelben nőttetek fel Dunaújvárosban?
K.T.: Én igen, a Fefe nem, ő családi ház-
ban nőtt fel Sárbogárdon, de én elsőgene-
rációs panelgyerek vagyok.
- Mi volt az első panelzenekarod?
K. T.: Egy garázsban alakultunk, ez egy-
fajta hozzátartozója a dolognak. Mond-
hatom, hogy a zöme panelgyerek volt, 
de igazából ez csak úgy hatott ránk. Te-
hát már akkor is, gyerekként is éreztem 
azt, hogy ebben a mintában - sorozat-
gyártott elemek, hasonló lakások - vala-
mi nem stimmel. Azon gondolkodtam, 
hogy milyen jó lenne, ha színesek lenné-
nek, kifestenék őket, és lám, mostanában 
már sokszor kifestik a paneleket. Meg az 
tetszik, hogy hozzánőnek a fák. Amikor 
még újak voltak a panelek, még nagyon 
picik voltak a fák, amiket ültettek, de ma 
már, ha hazamegyek, a harmadik-negye-
dik emeletig fölérnek. Így egy picit a ter-
mészet újra birtokba veszi, és javítja az 
egyensúlyokat. De hát ez azért sokfelé 
így van a világban. Meg attól függetle-
nül, hogy panellakásban laktunk, úgy ma-
gával a lakással nem volt olyan nagyon 
nagy bajunk, viszonylag jó volt, meg volt 
erdő a közelben. Lehet, hogy nem az apo-
teózisa a hogyan éljünk együtt típusú do-
lognak, de ez van, úgyhogy mi érezzük a 
lelkünk mélyén ezt a történetet.
- Ezt az első zenekarban lehetett érezni? 
Mérgesek voltatok?
K.T.: Az indíték, amitől kialakult, az va-
lójában az, hogy volt egy ingerszegény 
környezet. Ez nem attól volt, hogy panel, 
hanem attól, hogy egy tipikus magyar kis-
város. A fiatal felnőtteknek nem nagyon 
gurított a helyzet lehetőséget. Egy pi-
cit untuk is magunkat, és hogy felrúgjuk 

a port, ez a zenélgetés, ez egy nagyon jó 
energia. Sokszor jönnek ilyen helyekről - 
ugye Angliában is Liverpoolból nagyon 
sok zenekar jött -, meg sokszor jönnek ki 
ilyen kis környezetből ezek a dolgok. Va-
lószínűleg köze volt ehhez, segített, hogy 
valamit kitaláljunk. Az volt fontos, hogy 
együtt voltunk. Mi még a rendszerváltás 
előtt voltunk kamaszok, és éreztük, hogy 
nincs itt minden rendben, talán lehetne 
még gyurmázni ezen a dolgon. És szor-
galmasan tomboltak bennünk a fiatalos 
punk energiák. Az első koncertek ilyenek 
voltak az iskolában - még nem Quimby, 
hanem Október volt a nevünk. És hogy 
milyen volt a közhangulat? A plakátja-
ink közepét kitépték például, aztán me-
hettünk az igazgatóhoz meg ilyenek. Ab-
ból a zenekarból három tag ma is benne 
van a Quimbyben. Az egy gimnazista ze-
nekar volt, más neveken így-úgy játszot-
tunk, aztán két-három évre rá újjáalakul-
tunk, és akkor lett a Quimby. De az már 
Budapesten alakult.
Fefe: Az nagyon menő időszak volt, 
egyébként, ’89-ben érettségiztünk, a nagy 
részét a zenekar abban az aranykorban él-
te le. Akkor számtalan kocsmában erősí-
tőket, hangosítást vásároltak, meg volt ez 
a nyitás, hogy tudtunk menni mindenfelé.
K.T.: Igazából a kocsmák lettek a játszó-
terek, ott vert tanyát a zene. Minden vál-
tozásnak vannak előnyei és hátrányai. A 
rendszerváltás hátránya nekünk az volt, 
hogy bejött a piacgazdaság, és eltűntek 
azok a helyek, ahol a Kispál és a Borzék 
még tudtak turnézni az országban. A 35-
40 állomásos turnék - nekünk ez már nem 
volt meg, mert bezárták, meg átalakítot-
ták, meg lebontották a régi művházakat. 
Erre a kocsmatulajdonosok kitalálták, 
hogy odatesznek egy színpadot a kocsma 
sarkába, és akkor ott volt a zene. A Tilos 
az Á volt ilyen gyűjtőhely, ott volt az első 
koncertünk a Palermo Boogie Ganggel.
- Miért költöztetek le Budapestre Duna-
újvárosból?
K. T.: Mi úgy mondjuk, fel.
- Én úgy mondom, le.
K. T.: Miért?
- Mert elegem van abból, hogy minden 
Budapestre van centralizálva, és úgy gon-
dolják, hogy ők fent vannak, mi meg itt vi-
déken lent. Pedig vannak fantasztikus vá-
rosok, mint Pécs, Szeged - rengeteg jó ze-
nekar jön onnan.
K. T.: Budapesten most nagyon klasz-
sz dolgok vannak, és egy valódi világ-
város. Azt látom, hogy a vidék a sértett-
ségével nem megy előrébb. Tehát vala-
mit tenniük kell az embereknek. Minden-
hol azt tapasztaltam az elmúlt 30 évben, 
ahol jártunk, hogy azokban a városokban 
erősödött meg a kultúra, vagy lettek fon-
tosabb dolgok, ahol voltak olyan misz-
szionáriusok, emberek, akik nagyon so-
kat foglalkoztak azzal, hogy valóban te-
gyenek valamit. Azokban a városokban, 
amelyek ilyen szempontból jól működ-
nek, ott azért tettek bele munkát. Duna-
újváros nem volt annyira a térképen ilyen 
szempontból, de ott is volt olyan időszak, 
amikor kitalálták, vagy rájöttek, hogy üs-
sük ki a kocsma falát, csináljunk szabad-

téri helyet, és olyan nézőszámokat pro-
dukáltak a zenekarok, mint egy egyetemi 
nagyvárosban, mint mondjuk Szegeden 
vagy Pécsen. Ha eljöttek oda nagy zene-
karok, a Tankcsapda meg ilyesmi, akkor 
ugyanannyian voltak, több száz ember 
ott volt rajtuk. Ez attól lett, hogy volt egy 
ember, aki azt mondta, hogy ad egy teret. 
Egy helyet, egy közösségi helyet, hogy 
itt valami történjen. Ja, és alakultak a ze-
nekarok, mert látták ők is, és tetszett ne-
kik - megpörgette egy picit az ifjúságot. 
Ha meg nem volt hely, akkor felszívódtak 
a fiatalok. Ha nincs hely, nincs közössé-
gi tér, nincs olyan ember, aki ezt csinálja, 
akkor mintha felszívódnának az emberek. 
Felszívódnak a kocsmákba, a számítógép 
előtt elüldögélnek, vagy a Tisza parton 
egy üveg borral. Újvárosban nagyon sok-
szor átéltük, hogy van hely, nincs hely, 
van hely, nincs hely, és mekkora különb-
ség lett attól a városban, hogy adtak te-
ret a fiataloknak. Nem csak zenekarok-
nak, mert ez sok minden mást is begene-
rált, mert ez egy közösségi tér, ahol tu-
dott találkozni a fiatalság, tudtak kapcso-
latok születni.
- Ma egy triatlon esten léptek fel. Ti spor-
toltok valamit?
Fefe: Nekem főleg a koncertek jelentik a 
sporttevékenységet. Amikor az egyik lá-
bamról a másikra rugózgatok -röpköd-
nek a kilók. Ha azt veszem, akkor ez 
sport. Legalábbis egy kiló le szokott men-
ni rólam egy-egy ilyen alkalomkor. Az az 
igazság, hogy a többi sport, az úgy vala-
hogy már nem vonz.
K. T.: Én a gyógytornával tértem vissza 
a rock and rollból a sportba. Előtte spor-
toltam kiskamasz koromig, még verse-
nyeken is részt vettem, aztán jött a rock 
and roll.  Atletizáltam, nagyon szeretek 
focizni - általában az ilyen játékosabba-
kat, mert az atlétikából is azért fáztam ki, 
mert én valahogy a játékosabb sportok 
iránt vonzódtam. Szeretek rugózni, aktív 
lenni, meg mozogni, de inkább azokon a 
területeken, amiket jó csinálni. Próbál-
tam többször lemenni konditerembe, de 
az nekem nem működik. Próbálok úgy él-
ni a hétköznapokban, hogy kezdjek vala-
mi hasznposat az energiával. Százszor in-
kább talicskázok - mondjuk építek vala-
mit, vagy köveket pakolok -, mint hogy 
konditerembe járjak. Tudom, hogy elég 
régimódi hozzáállás. Kössék be magu-
kat, és az energiát adják oda valakinek, ha 
annyi van, hogy csak úgy bicepsznövelés-
ből vagy alakformálásból csinálnak ilye-
neket. Az az energia ne vesszen már el, 
hanem be kéne őket drótozni, mert vala-
kinek meg tökre kéne ahhoz az energia, 
hogy lábra álljon.
- Majdnem minden nap játszotok?
K. T.: Neeeem, dehogy, azért visz-
sza kell töltődni. Ezt nem lehet büntet-
lenül csinálni. Van egy mennyiség, ami 
jól áll egy ilyen produkciónak, és nagy-
jából azon belül válogatunk, hogy ho-
va tudunk elmenni. Egy ilyen zenekar 
nem tud játszani 200 koncertet, mert az 
kiégéshez vezet. Egy olyan 40-50 kon-
cert az egészséges, és ennek a nagy része 
szezonban van. 

A pillanat művészei

A nagyhét nyitókoncertjét az Edda adta. A zene-
kar frontembere, Pataki Attila jó szívvel emléke-
zett Tiszaújvárosra, az eggyüttes egyik „bölcsőjé-
re”.

- Tiszaújváros egy borsodi iparváros. Volt benned egy olyan ér-
zés, mintha hazajönnél?
- Nagyon. Elképesztően nagy szeretettel emlékszem Tiszaújvá-
rosra, hiszen az első klubunk az itteni művelődési házban volt. 
Először havonta egyszer, aztán havonta kétszer játszottunk. Óri-
ási nagy boldogsággal érkeztünk, és készültünk arra, hogy meg-
mutassuk, hogy mit tudunk. Emlékszem a lányok csodálatos 
szemeire, tényleg csodálatos évek voltak, jó volt, szép volt, azt 
hiszem nagyon kellett ahhoz, hogy ma itt állhassak.
- A triatlon hét nyitókoncertjén léptek fel. Te kedveled az úszás, 
kerékpározás, futás hármast, vagy inkább lecserélnéd bor, szex, 
rock and roll hármasra?
- Ne keverjük össze! Mindegyik élvezetes dolog, csak más-más 
eredménye van. De tulajdonképpen - látod milyen érdekes -, 
mindegyikben el lehet fáradni. A lényeg az, hogy én világ éle-
temben sportoltam, most is. Éppen az elmúlt öt évben kellett át-
váltanom úszásra.
- Mit sportoltál előtte?
- Atléta voltam, középtávfutó, és 58 éves koromig minden reg-
gel futottam. Minden nap, ha havazott, ha esett, ha fújt. E nél-
kül nem is tudnám csinálni a két és fél órákat, csak úgy dumából 
nem lehet megcsinálni. Úgyhogy a bor, szex, rock and rollért is 
odavagyok, de a futásért, biciklizésért és az úszásért is. 
- Tavaly jelent meg a Dalok a testnek, dalok a léleknek című al-
bumotok. A közönség a koncerteken általában a régi slágere-
ket szokta kérni, hogy sikerül beilleszteni az új dalokat a műso-
rotokba?
- Bitang rafináltak vagyunk ebben is. Tudod, az idő nagy úr, és 
mindig tudjuk, hogy mikor, és hová kell őket elhelyezni. Egy új 
dalt mindig viszünk magunkkal - ma kettőt is. Amikor a műsort 
össze kell állítani, akkor baromi nehéz, mert egyre több a köte-
lező. Azokból már van legalább 15-16, és csak 3-4 új dalnak ma-
rad hely. Na, akkor van a zenekarban bunyó, hogy mit játsszunk. 
De azért nálunk van egy őrült nagy szabadság - ahogy szoktam 
mondani, a rockzene a pillanat művészete. Vezénylem a zene-
kart, ha akarom, akkor megállunk, és mondjuk ott van egy lány-
ka, vagy egy fiúnak a nyakában egy kislány, és kiabál valamit, 
és akkor azt játsszuk.
- Hogyan születnek a dalok?
- Úgy, hogy éljük az életünket, és jönnek az impressziók. Ál-
talában 8-9 dalon dolgozok egyszerre. Ami nem hagyja magát, 
azt félre teszem, van, ami meg egyből kiszakad. Negyed-félkész 
dalok, meg ami megmaradt bennem élményekben, az olyan 50 
és 100 között lehet, amik szegények kiperegtek, és nem kerül-
tek fel lemezekre.
- A zenekarok már nem lemezeladásból, hanem koncertezésből 
élnek. Hogy néz ki a naptáratok a nyár hátralévő részére? Egy-
folytában úton vagytok?
- Általában április végén, május elején kezdünk, és október vé-
géig toljuk. Remélem, hogy a teremtő Isten megadja, hogy még 
sokáig, mert nekem az életem boldogsága, a mindenem az, ami-
kor felmegyek a színpadra, és az Edda dalok megszólalnak. Ak-
kor olyan kerek a világ - legyen bármi bajom, vagy bárkinek 
is, ott egyszer csak megtörténik az eggyé válás. Eddává válunk, 
Edda Művekké, megszólal a zene, és akkor az kerek és boldog-
ságos. Szeretet kapunk, szeretetet adunk, mi kell még? Egyetlen 
igazság van, a szeretet, a többi duma.

Az interjúkat készítette:
Surányi P. Balázs

SuranyiPBalazs@gmail.com
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Az Edda második otthona volt városunk. 

Megszólal a zene, és az akkor kerek és boldogságos. 

Kiss Tibi, a frontember. 

Mindenki a fedélzeten. 



A Tisza TV műsora
   Július 18. csütörtök

9:00 Gimnasztráda gála (A műsor a szerdai adás ismétlése)
Július 24., szerda

18:00 Rockabilly Hungary a Sodrás Színtársulat előadásában

Köszönetnyilvánítás
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének keretében műkö-
dő Tiszavirág Idősek Klubja köszönetét fejezi ki a „ TISZAÚJ-
VÁROS JÖVŐJÉÉRT” Alapítványnak,  hogy 150.000 Ft-al  tá-
mogatta a Tiszavirág Dalkört. Ebből az összegből 10 db fellé-
pő blúz és szoknya vásárlására nyílt lehetőség. A város és a hu-
mánszolgáltató rendezvényein rendszeresen  fellépő nyugdíja-
sokat tömörítő dalkörnek ezzel lehetősége nyílt egységes, kelle-
mes megjelenést mutatni,  ami nagyobb magabiztosságot  ad a 
színpadon szereplőknek. 
Besenyei Istvánné                                            Varjas Lászlóné
 klubvezető    egyesületi elnök

Koncert, játék, kisvonat  

Egy nap Gombóc Artúrral  
Tiszaújvárosi Művelődési 

Központ és Könyvtár
DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Derko MiniGaléria
Tablók - a tiszaújvárosi nevelési intézmények végzős osztá-
lyainak tablóiból összeállított kiállítás
Látogatható: augusztus 21-ig

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Varázslatos helyek Magyarországon - kamarakiállítás
Látogatható: augusztus 30-ig

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
Július 26. (péntek) 16.00 óra 
„Társas” délután
Játéklehetőség logikai és stratégiai társasjátékokkal, kártya-
játékokkal.
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY - „VILLA SCE-
DERKYN” TÁJHÁZ
Augusztus 31-éig a Helytörténeti Gyűjtemény „Egy modern 
város született - életmódváltás a dél-borsodi térségben” című 
állandó kiállítása szombaton és vasárnap is látogatható 11-19 
óráig.
Helyszín: Tiszaújváros, Széchenyi út 37.
Minden nap 10.00-18.00 óráig látogatható a „Villa Sceder-
kyn” Tájházban a „TÁJ – HÁZ” című időszaki kiállítás. 

A Triatlon Nagyhét második 
napján rendezte meg a Tisza 
Média Kft. a már hagyomá-
nyos gyerekeknek szóló nap-
ját. 

Minden évben egy tradicionális magyar 
mese köré épül ez a nap. Ennek a napnak 
volt már Süsü, a Nagy Ho-ho-horgász és 
Ludas Matyi is a főszereplője, ebben az 
évben az 1970-es és ’80-as évek nagy 
kedvencére Pom-Pomra esett a választás. 
A televízióból ismert népszerű rajzfilm-
sorozatot Csukás István meséiből Dargay 
Attila rendezte és Sajdik Ferenc rajzol-
ta. Ehhez a meséhez kapcsolódott egy, a 
gyerekeknek meghirdetett rajzpályázat is, 
amire rekordszámú alkotás érkezett, ösz-
szesen 36 lurkó gondolta úgy, hogy színes 
ceruzát vesz a kezébe és lerajzolja a me-
sebeli figurákat úgy, mintha ők is a triat-
lon világkupa versenyzői lennének. Kor-
osztály szerint két kategóriában értékelt a 
zsűri. 
Kicsik (10 év alattiak): 1. Kerékgyár-
tó Áron  (7 éves), 2. Jávorszki Panna  (7 
éves), 3. Kovács Balázs (8 éves). Külön-
díj: Onder Gerda (8 éves).
Nagyok (10 év felettiek): 1. Elek Bori (10 
éves), 2. Jávorszki Olivér (10 éves), 3. 
Pénzes Flóra (13 éves). Különdíj: Hajdú 
Evelin (10 éves).
A hivatalos megnyitó és a rajzpályázat 
eredményhirdetése után az Egyszervolt 
Mesezenekar játszott a legkisebbeknek. A 
zenekar tagjai Vukról és Doktor Bubóról 
is hoztak egy-egy dalt, de a legnagyobb 
sikert a Pom-Pom meséből jól ismert 
Gombóc Artúr aratta, hiszen nem csak 

szelfizni és táncolni hívta a gyerekeket, 
hanem kedvenc csemegéjével, egy-egy 
csokoládéval is megajándékozta őket. A 
Dísztó környéke is benépesült erre a nap-
ra. Hosszú sor kacskaringózott az állatsi-
mogatónál,  minden gyerek szeretett vol-
na bejutni és közelebbről is megnézni, 
esetleg meg is simogatni azokat az álla-
tokat, melyekkel a városi gyerekek nem 
igazán találkoznak. A kecske, a bárány és 
a nyuszi is türelmesen állta a gyerekek kí-
váncsi hadát, de a baromfiudvar tagjai is 
képviselték magukat.
- Ide az állatsimogatóhoz minden évben 
el kell jönnünk - mondta egy nagymama, 
aki unokáival állt sorba, hogy bejussanak 
az állatokhoz. - Nagyon szeretik a gyere-
kek az állatokat és érdekes is nekik, hi-
szen ritkán látnak kutyán és macskán kí-

vül más állatot. Az meg, hogy meg is le-
het őket simogatni, hát az mindennél töb-
bet ér.
Állatokkal a szomszédos Lego sátorban 
is találkozhattunk, igaz nem élő és puha, 
szőrös jószágok voltak, hanem a népsze-
rű színes építőelemekből készültek. Ezen 
kívül házak, autók, de még űrhajók is ki-
kerültek az ügyes gyerekkezek alól. Nagy 
kedvenc volt idén is a kisvonat, amire 
bárki felülhetett és tehetett egy kört a vá-
ros központjában. 
- A hároméves kislányomnak a kisvasút 
tetszett a legjobban - mondta Balázs Re-
gina. - Mivel már egyre nagyobb, egy-
re több dolgot ki tudunk próbálni ve-
le. Természetesen még sok játékkal nem 
tud  rendeltetésének megfelelően játsza-
ni, de nagyon jó itt, mert kint vagyunk 
a levegőn és jó, hogy ennyi hasonló ko-
rú gyerek is itt van. Ősszel kezdi a kis-
lányom az óvodát, úgyhogy nem árt, ha 
szokja a gyerektársaságot.  
Óriás sakk, malom és twister is megmoz-
gatta a gyerekeket. 
- Nagyon jó, hogy ilyen nagyok ezek a 
játékok - mondta Bence, aki barátaival 
az egyik társasjátékot próbálta ki. - Már 
máskor is voltak ilyen óriásjátékok, és ak-
kor is itt voltam egész nap, mert nagyon 
élvezem, hogy játék közben nem egy asz-
tal mellett kell ülni, hanem mi vagyunk a 
bábuk és lehet közben mozogni. Jó lenne 
otthonra is ilyen, de sajnos nem férne el a 
szobámba - mondta mosolyogva. 
Az óriás mesekép előtt is tolongtak a gye-
rekek, sokan segítettek abban, hogy szép 
színessé váljon a fekete-fehér rajz. 
- Állatok, épületek és veteményes kert is 
van a képen. Szerintem egy tanyát ábrá-
zol ez a rajz  - mondta Répási Laura, aki 
szintén filctollat ragadott, hogy a sövény-
kerítést zöldre színezze. - Annak ellenére, 
hogy már tizenkét éves vagyok, nagyon 
szeretek színezi, és a rajzolás is a hobbija-
im közé tartozik. Régebben inkább színes 
ceruzákkal rajzoltam, mostanában azon-
ban a fekete-fehér képeket jobban kedve-
lem, amit grafittal készítek el.
Egész nap finom illat terjedt a tóparti fák 
árnyékában. Szorgos kesznyéteni asszo-
nyok több száz palacsintát sütöttek a játék 
közben elfáradt, megéhezett gyerekek-
nek. A kakaós és lekváros finomság árbe-
vételét a kesznyéteni református templom 
felújítására fordítják.  

ema

Kerékgyártó Áron első helyezett rajza Elek Bori győztes alkotása
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TÁJÉKOZTATÁS NYITVATARTÁS 
VÁLTOZÁSÁRÓL

Értesítjük kedves Látogatóinkat, hogy
Augusztus 31-éig 

a Tiszaszederkényi Művelődési Ház, a Hamvas Béla Városi 
Könyvtár és a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

 szombati napokon zárva tart.
A központi könyvtár (Tiszaújváros, Széchenyi út 37.) 

július 22-től augusztus 5-ig zárva tart.
Nyitás: augusztus 6. (kedd) 10.00 óra

A könyvtári szolgáltatások ebben az időszakban     
a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárban

 (Tiszaújváros, Bocskai út 33.)
vehetők igénybe.

A várostörténeti kiállítás a központi könyvtár épületében 
augusztus 31-éig szombaton és vasárnap is 

nyitva tart 11.00 - 19.00 óráig.
A belépés díjtalan.

(Bejárat az üzletsor felől!)
Szíves megértésüket köszönjük!

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár

Sok-sok látogatója volt az állatsimogatónak. 

A kisvonat volt az egyik legnépszerűbb attrakció. 

Gombóc Artúr csokit is osztogatott. 



Zöld növényi hulladék
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld 
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.) 
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 29. héten 2019. 
július 18-án (csütörtökön) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosz-
tották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is ki-
helyezhető az átadási pontokon.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz 
menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Tisza-

szederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött hul-
ladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) 

házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 
2019. július 25-én (csütörtökön) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától 
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Tokaji EdiT

a 4. sz. választókerület képviselője
2019. július 24-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.
              Polgármesteri Hivatal

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi 
Járási Hivatal (49) 795-026

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

(49) 341-244. (49) 341-168

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-
ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-
mények bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, 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 rögzí-
tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 

szükséges intézkedéseket. 

Árverési hirdetmény
a TiszaSzolg 2004 Kft. tulajdonában lévő lakás é

rtékesítésére

A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti a tulajdoná-
ban lévő Tiszaújváros, Szent István út 35. 1/1. szám alatti la-
kást.
Lakás adatai: 
HRSZ: 1477/114/A/43 
Terület (m2): 91 
szobák: 4
Bruttó alapvételár (Ft): 32.000.000
Biztosíték összege (Ft): 3.000.000   
Az ingatlan árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételárról 
induló szabad licitálással. Minimális licitlépcső 100.000 Ft. 
Maximális licitlépcső 500.000 Ft. A pályázati kiírás a Tisza-
Szolg 2004 Kft. telephelyén átvehető (207. számú iroda). 
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása, 
- határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó megha-

talmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés iga-
zolása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magá-
nokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik 
vehetnek részt.
Az ingatlan megtekinthető: 2019. július 29-én 14:00 órától 
16:00 óráig.
A pályázati kiírás beszerezhető: 
TiszaSzolg 2004 Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.) 
ügyintéző: dr. Bandorák Zsolt jogi munkatárs (207. számú iro-
da).
Jelentkezési lapok benyújtási határideje: 
2019. augusztus 1-jén 12:00 óráig a TiszaSzolg 2004 Kft. tit-
kárságán.
Árverés ideje, helye:
2019. augusztus 2-án 10:00 óra, TiszaSzolg 2004 Kft. (3580 
Tiszaújváros, Tisza út 2/F.) I. emeleti tárgyaló.

TiszaSzolg 2004 Kft.

TÁJÉKOZTATÁS
a gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmények igénybevételéről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény, valamint a 431/2015. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 2016. január 1-jétől mó-
dosította a személyes gondoskodást nyúj-
tó gyermekjóléti alapellátások és gyer-
mekvédelmi szakellátások térítési díjá-
ról és az igénylésükhöz felhasználható bi-
zonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet gyermekétkeztetésre vo-
natkozó rendelkezéseit. Intézményünk az 
étkeztetési térítési díjkedvezmények (in-
gyenes/kedvezményes étkezés; szociális 
díjkedvezmény) igénybevételével kap-
csolatban az alábbiakról tájékoztatja a 
Tisztelt Lakosságot.
A 2019/2020-as tanítási/nevelési évre 
igénybe vehető normatív kedvezmény 
(ingyenes/kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés ese-
tén ingyenes étkezésre jogosult a gyer-
mek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy 
családjában tartósan beteg vagy fogyaté-
kos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyerme-
ket nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámha-
tóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg a kötelező leg-
kisebb munkabér (149.000 Ft) személyi 
jövedelemadóval, munkavállalói, egész-
ségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csök-
kentett, azaz nettó összegének a 130%-át 
(2019. évben 128.810 Ft).
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés 
esetén az ingyenes étkezés megállapítása 
iránt nyilatkozatot kell benyújtani. 
1-8. évfolyamon nappali rendszerű isko-
lai oktatásban résztvevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.

2. Kedvezményes étkezésre (50%-os ét-
kezési térítési díjkedvezményre) jogosult, 
ha:
• családjában három vagy több gyermeket 
nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű 
iskolai oktatásban résztvevő tanuló: 
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették, 
vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os ét-
kezési térítési díjkedvezményre) jogosult, 
ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket 
nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
Szociális díjkedvezményre jogosult az a 
kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke ti-
szaújvárosi állami fenntartású közneve-
lési intézményben étkezést vesz igénybe, 
valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és 
életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső ha-
vi nettó jövedelme nem haladja meg a 
48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő 
szülő esetén az 54.150 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vo-
natkozó kérelmet kell kitöltenie minden 
olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes 
képviselőjének, illetve 18. életévét betöl-
tött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2019/2020-as nevelési/ tanítási évben 
étkezést igényel bölcsődében, óvodában, 
általános iskolában, középiskolai kollégi-
umban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rá-
szorultság alapján kedvezményre nem jo-
gosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. év-
folyamon felül nappali rendszerű iskolai 
oktatásban részt -vevő tanulónak, gondvi-

selőnek az ingyenes/kedvezményes étke-
zés, a szociális alapú gyermekétkezteté-
si térítési díjkedvezmény, valamint a sze-
mélyi térítési díj megállapítása iránt ké-
relmet kell benyújtania, melyhez csatol-
ni szükséges a kérelemben megjelölt iga-
zolásokat. 
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Ti-
szaújváros, Kazinczy út 3.)
munkanapokon: hétfő, kedd és csütörtök 
8.00 – 16.00-ig, szerdán 8.00 – 17.00-ig, 
pénteken 8.00 – 14.00-ig
- a nyomtatvány letölthető:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont honlapjáról www.tik.tiszaujvaros.
hu  
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan 
információ kérhető az alábbi telefonszá-
mokon:
49/548-328, 49/548-306, 49/548-305
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása fo-
lyamatos, de amennyiben a 2019/2020-
as nevelési/tanév szeptemberétől igény-
be kívánja venni az ingyenes vagy ked-
vezményes étkezést, a kérelmet 2019. au-
gusztus 20-áig le kell adni. A szeptember 
1. után benyújtott kedvezményeket a be-
adást követő naptól állapítjuk meg.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása 
személyesen a Tiszaújvárosi Intézmény-
működtető Központban (Kazinczy Ház, 
Kazinczy út 3. I.em. 73/1. iroda).
FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜ-
KET, HOGY A TÉRÍTÉSI DÍJKEDVE-
MÉNYT, ILLETVE A NAPI TÉRÍTÉ-
SI DÍJAT MAXIMUM EGY TANÉV-
RE ÁLL MÓDUNKBAN MEGÁLLA-
PÍTANI. ÉTKEZÉSI IGÉNYÉT, VALA-
MINT KEDVEZMÉNYRE VONATKO-
ZÓ JOGOSULTSÁGÁT MINDEN TAN-
ÉV ELEJÉN ÚJRA BE KELL NYÚJTA-
NI. ELLENKEZŐ ESETBEN A TELJES 
TÉRÍTÉSI DÍJAT SZÁMÍTJUK KI.

Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központ

Alkalmazotti és külsős étkezés
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az intézmények al-
kalmazottait és a külsős étkezőket, hogy a 2019/2020. nevelési/tanítási évre vo-
natkozóan új étkezési kérelmet szükséges kitölteni.
• A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazottak és köztisztviselők, az ön-
kormnyzati intézmények, az állami fenntartású köznevelési intézmények, vala-
mint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok dolgozói a Tiszaújváro-
si Intézményműködtető Központba benyújtott kérelemre, az intézmény igazga-
tójának előzetes írásbeli engedélye alapján étkezhetnek.
• az étkeztetés az engedélyben megjelölt intézmény éttermében vehető igénybe. 
Engedélyezés után a nyomtatvány leadásával lehet az étkezést megrendelni az 
élelmezési ügyintézőknél. 
Az étkezési kérelmek formanyomtatványa 
• letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu 
• beszerezhető a térítési díjszedési napokon az élelmezési ügyintézőknél
• illetve a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ élelmezési csoportjánál 
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/4.
H: 7.20-16.00, SZ: 8.00-17.00 és P: 7.20-14.00)

Diétás étkezés
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont tájékoztatja az érintett szülőket, törvé-
nyes gondviselőket, hogy a 2019/2020. ne-
velési/tanítási évre vonatkozóan az eltérő 
táplálkozást igénylő étkezés biztosításához 
minden régi és új diétás étkezést igénylőnek 
kérelmet kell benyújtania. 
A kérelemhez érvényes szakorvosi igazolás 
csatolása szükséges. 
A kérelem benyújtásának címe: 
Kósa-Tóth Zoltán igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont 
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 
Helye:
Molnár Judit
Kazinczy Ház 
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 
73/2. iroda.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot július 21-ig (vasárnapig) az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), 
majd július 22-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., tel.: 20/400-1952) 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  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15
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Óvodatitkár munkakör
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő óvodatitkár munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozott idejű, 2019. 09. 02- 2021. 12. 31.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Az intézménnyel kapcsolatos adminisztrációs és ügyviteli teendők ellátása.
• KIR felület kezelése.
• Gyermekekkel kapcsolatos ügyek kezelése.
• Nevelő-oktató munka segítése.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv., rendelkezései, valamint a(z) végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormány-
rendelet az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium.
• Szakmai tapasztalat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások).
• Gyakorlott szintű levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook).
• Felhasználói szintű internetes alkalmazások.
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogá-
val rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Egészségügyi alkalmasság.
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 02. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 29.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. cím-
re. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (264-3/2019.), valamint a munka-
kör megnevezését: 1 fő óvodatitkár.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Bejegyzés mentes, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) 
bekezdéseinek megfelelően.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szükséges kezeléséhez. (A nyilatkozat letölthető az óvoda honlapjáról)
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a szivarvany@tujvaros.hu e-mail címen lehet.

Micskiné Bodó Erzsébet
        óvodavezető

Óvodapedagógus munkakör
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozott idejű, 2019. 09. 02- 2021. 12. 31.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye:  Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Munkaköri feladatait az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épített    Helyi Pedagó-
giai Program, valamint az óvoda éves munkaterve alapján, az óvodavezető útmutatásai szerint, 
önállóan és felelősséggel végzi.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
tv., valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus.
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogá-
val rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Egészségügyi alkalmasság.
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 02. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 29.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. cím-
re. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (264/2019.), valamint a munka-
kör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Bejegyzésmentes, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) 
bekezdéseinek megfelelően.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szükséges kezeléséhez. (A nyilatkozat letölthető az óvoda honlapjáról)
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a szivarvany@tujvaros.hu e-mail címen lehet.

Micskiné Bodó Erzsébet
   óvodavezető

Pedagógiai asszisztens
 munkakör

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű, 2019. 09. 02-től.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• A pedagógiai munka segítése.
• A gondjára bízott gyermekek testi épségének megőrzése.
• A gyermekek fejlesztésében való közreműködés az óvodapedagógus iránymutatásai szerint.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
tv., valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet rendelkezései az irány-adók.
Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisztensi szakképesítés.
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogá-
val rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés, gyógypedagógiai asszisztensi szakképesítés.
• Pedagógiai végzettség, vagy annak megszerzésére irányuló tanulmányok folytatása.
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 02. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 29.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. cím-
re. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (264-2/2019.), valamint a munka-
kör megnevezését: 1 fő pedagógiai asszisztens.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Bejegyzésmentes, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) 
bekezdéseinek megfelelően.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szükséges kezeléséhez. (A nyilatkozat letölthető az óvoda honlapjáról)
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a szivarvany@tujvaros.hu e-mail címen lehet.
       Micskiné Bodó Erzsébet
                óvodavezető
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Pályázati felhívás
Tiszaújváros helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti 

személyszállítási feladatainak ellátására

Tiszaújváros Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a személyszállítási szol-
gáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § rendelkezései alapján Tiszaújváros város köz-
igazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat ellá-
tására pályázatot ír ki.
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma
Tiszaújváros Város Önkormányzata
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
Telefon/fax: 06-49/548-000, 06-49/548-001
Kapcsolattartó: Baráti Zsolt, Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály városüzemelte-
tési munkatárs, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. II. em. 226. ajtó, telefon: 06-49/548-070.
2. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége
Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi közösségi közlekedés ellátása Tiszaújváros vá-
ros vonatkozásában közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a szükséges menetrend, 
jegyek és bérletek biztosítása. A személyszállítást meghatározott számú és helyű megállóhelyet 
tartalmazó menetrend szerint kell végezni.
3. A szerződés meghatározása: közszolgáltatási szerződés.
4. A szerződés időtartama: 10 év.
5. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2020. január 1.
6. A teljesítés helye: Tiszaújváros város közigazgatási területe.
7. Ajánlattételi határidő: 2019. szeptember 16. 9:00 óra. 
8. Az ajánlatok elbírálásának időpontja: 2019. november 28. (képviselő-testületi ülés).
9. Az eredményhirdetés időpontja: Az elbírálást követő 8 napon belül.
10. Szerződéskötés tervezett időpontja: Az eredményhirdetést követő 8 napon belül.
11. Elbírálás módja: Ajánlatkérő a pályázati kiírás II/6. pontjában meghatározott bírálati szem-
pontok alapján dönt, és az összességében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó pályázóval köt szer-
ződést.
12. A pályázati dokumentáció (jelen pályázati kiírás és mellékletei együttesen) beszerzésének 
időtartama: a felhívás első megjelenésétől az ajánlattételi határidő lejártáig. 
A rendelkezésre bocsátás módja: a pályázati dokumentáció az 1. pontban meghatározott címen, 
hétfő-csütörtök 8-16 óra, illetve pénteken 8-12 óra között személyesen beszerezhető, illetve ké-
résre elektronikus úton kerül megküldésre az ajánlattevők részére. A pályázati dokumentáció 
ajánlatkérőtől történő beszerzése, feltétele az eljárásban való részvételnek.
13. Egyéb információk: Csak a szolgáltatás egészére lehet ajánlatot tenni. A pályázó alternatív 
ajánlatokat is tehet, egyértelműen jelölve az egyes ajánlatok közti különbségeket.
A pályázat nyelve: magyar.
14. A pályázók (szolgáltatók) köre: A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek 
azon belföldi vagy külföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági tár-
saságok, egyéni vállalkozók, vagy azok konzorciumai, melyek megfelelnek a pályázati doku-
mentációban foglalt feltételeknek. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgálta-
tó a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti 
autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.
 Tiszaújváros Város Önkormányzata

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
(3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályáza-
tot hirdet parkgondozó munkakör betöltésére 
a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony 
keretében, három hónap próbaidő kikötésé-
vel 1 év határozott időre szóló alkalmazással, 
mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség
Előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány
- Gépkezelői jogosítvány 37 Kw feletti trak-
torra
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevelet, jogo-
sítványmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

- Kertészeti, parkgondozási munkálatok
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. jú-
lius 30.
A munkakör az elbírálást követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tisza-
újvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 
Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illet-
ve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu 
e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további informá-
ció kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-
636

Kerékgyártó István
       ügyvezető

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
(3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályáza-
tot hirdet parkgondozó munkakör betöltésére 
a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony 
keretében, három hónap próbaidő kikötésé-
vel 1 év határozott időre szóló alkalmazással, 
mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség
- C kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:
- Gépkezelői jogosítvány 37 Kw feletti trak-
torra
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevélmásola-
tot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok

- A Társaság gépjárműveinek vezetése
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. jú-
lius 30.
A munkakör az elbírálást követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tisza-
újvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 
Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illet-
ve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu 
e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további informá-
ció kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-
636

Kerékgyártó István
ügyvezető

 Parkgondozó munkakör

 Parkgondozó-gépkocsivezető
munkakör
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Labdarúgás

Rajt két és fél hét múlva
Lejátszotta második felké-
szülési mérkőzését is a Ter-
málfürdő FC Tiszaújváros. A 
putnoki vendégszereplés gól 
nélküli döntetlennel zárult.

Putnok - Tiszaújváros 0-0 
Putnok: 100 néző
Tiszaújváros: Herceg - Bokros, Lippai 
(Dajka), Tóth M., Pap, Burics (Csicsek), 
Orosz, Molnár (Kovács K.), Hussein 
(Terdik), Bene (Tóth S.), Nagy D. (Hor-
váth)
A szokásos felkészüléskori második el-
lenfél, a Putnok új edzővel formálódó 
csapata ellen játszott edzőmérkőzést a 
Tiszaújváros. Sérülés miatt nem játszott 
Tóth Cs., Fodor és Bussy, akik remélhe-
tőleg e héten már bekapcsolódnak a kö-
zös munkába. 
Az első félidő nagy része lendületes játé-
kot hozott, és inkább a TFCT akarata ér-
vényesült, de a kapuk igazán nem forog-
tak veszélyben. Egy rosszullét miatti cse-
rét követően (Lippait Dajka váltotta) 10 
perces rövidzárlat következett, amikor 
gólokat kaphatott volna a csapat, amely 
az utolsó 5 percben azért magára talált. 
A második játékrészre beállt Csicsek, 
Tóth S. és Terdik, a Putnok is cserélt öt 
fiatal jatékost (később még ötöt), akik 
jobban játszottak, vagy a TFCT mutatott 
gyengébb játékot, mindenesetre kétszer is 
óriási gólhelyzetben sikerült csak mente-
ni a házigazdák ellen, ugyanakkor a Ti-
szaújváros továbbra is veszélytelennek 
bizonyult, így maradt a döntetlen.
 Szerdán (lapzártánk után) a Hajdúbö-
szörmény gárdája érkezett meccselni Ti-
szaújvárosba, szombaton pedig a Sényő 
látogat el a Sportcentrumba.

Rajt augusztus 4-én

Elkészült az NB III. Keleti csoportjának 
őszi sorsolása. A 16 csapatos mezőnyben 
a tavalyihoz képest 5 „újonc” található: 
DVSC II., Cegléd, Hatvan, Balassagyar-
mat, Ózd.  Első ránézésre, enyhén szólva 
nem gyengült a csoport.
A Tiszaújváros hazai pályán kezdi a sze-
zont a Gyöngyös ellen augusztus 4-én. 
Két tavaszi fordulót is előre hoznak, így 
összesen 17 mérkőzés vár a csapatokra. 
Ebből 9-et vívhat meg hazai pályán a Ti-
szaújváros. Értelemszerűen tavasszal for-
dított lesz a helyzet.
2019.08.04 Tiszaújváros - Gyöngyös
2019.08.11 DVTK II - Tiszaújváros
2019.08.18 Tiszaújváros - DVSC II
2019.08.25 Putnok - Tiszaújváros

2019.09.01 Tiszaújváros - Tállya
2019.09.08 Ózd - Tiszaújváros
2019.09.15 Tiszaújváros - DEAC
2019.09.29 Sényő - Tiszaújváros
2019.10.06 Tiszaújváros - Balassagyar-
mat
2019.10.12 Tiszaújváros - Hatvan
2019.10.20 Jászberény - Tiszaújváros
2019.10.27 Tiszaújváros - Cegléd
2019.11.03 ESMTK - Tiszaújváros
2019.11.10 Tiszaújváros - Eger
2019.11.17 Füzesgyarmat - Tiszaújváros
2019.11.24 Gyöngyös - Tiszaújváros
2019.12.01 Tiszaújváros - DVTK II.

 *
Megkezdték a nagypályás utánpótlás csa-
patok is a nyári felkészülést a 2019/2020-
as bajnokságokra. Hétfőtől az U19 és az 
U17, keddtől az U15 és az U14 heti há-
rom edzéssel, és várhatóan 3-4 edzőmér-
kőzéssel hangolódnak a bajnoki rajtra.

Kajak-Kenu

Sakk

Kajak-Kenu

Természetjárás

Aranyos 
gyermekek

Kiss király

Sikerek az Európa-bajnokságon

Tiszaújvárosi Turista Triatlon

Néhány értékes helyezést és a gyermek váltóban 
egy aranyérmet sikerült szereznie a TVSE ver-
senyzőinek a hétvégén Fadd-Domboriban megren-
dezett vidékbajnokságon.

Eredmények:
K-2 női serdülő U16 1000 m Tóth Eszter-Molnár Bernadett 7. 
hely.
K-1Ffi.serdülő U15 2000 m Dudás Bence 15.hely.
K-női serdülő U-16. 2000 m Tóth Eszter-Molnár Bernadett 5. 
hely.
K-1 Ffi. kölyök U14 2000 m. Mezei Balázs 12. hely, Csikós Bá-
lint 25.hely.
Mk-1 Ffi. kölyök U13 2000 m Andrássy Dénes 7. hely.
Mk-2 Ffi. gyermek U12 2000. Skokán Máté-Barna Csaba 6. 
hely.
Mk-1 Ffi. gyermek U12 2000 m Tagliatti Péter 9. hely.
Mk-1 Női gyermek U12 2000 m Tóth Petra 14. hely, Papp La-
ra 24. hely.
Mk-2 Ffi gyermek U10-11 2000 m Hevesi Dániel-Bukta Ger-
gő 14. hely.
Mk-2 Női gyermek U10-11 2000 m Kohári Dóra-Tóth Anna 7. 
hely.
K-1 Ffi. kölyök U14 3x200 m váltó Mezei Balázs, Csikós Bá-
lint, Andrássy Dénes 5. hely.
Mk-1 Ffi. gyermek U12 4x200 m váltó Sokán Máté, Micse Iván, 
Barna Csaba, Balog Martin 1. hely.

A Triatlon Nagyhét hagyományos „műsorszáma” 
a snell sakkverseny, melyet a bizonytalan időjárás 
miatt idén a Városháza aulájában rendeztek meg

 A 2x5 perces partikból álló svájci rendszerű tornán ezúttal 27-
en ültek az asztalok elé.
A győzelmet - veretlenül - az egri illetőségű, de a Sajóbábony 
NB II-es csapatának színeiben sakkozó Kiss Pál (felső képün-
kön) nemzetközi mester szerezte meg - sorrendben harmadszor.
- Mi vonzza, immáron harmadszor Tiszaújvárosba - kérdeztük 
a tornagyőztest.
- A játék szeretete vonz, hiszen nagyon szeretek sakkozni. Vala-
mint a programok a triatlonverseny kapcsán.
- Milyenek a tiszaújvárosi sakkozók?
- Jók, csak jókat tudok mondani róluk. Ez az öt győzelem sem 
volt olyan egyszerű ellenük. Nyilván van még hova fejlődni, de 
hát ezt mindenkire el lehet mondani.

Kiválóan szerepeltek a Tisza-
újvárosi Kajak-Kenu és Sár-
kányhajó Egyesület korosz-
tályos válogatottjai az ifjúsá-
gi- és U23-as Európa-bajnok-
ságon.

A még mindig serdülőkorú Máró Anna 
a két legnagyobb mezőnyt felsorakozta-
tó olimpiai számban, 500 m egyesben, és 
200 m egyesben is kivívta az indulás jo-
gát az idei, Csehországban megrendezett 
Európa-bajnokságon. S, ha már ott volt, 
megmutatta „oroszlánkörmeit”. 500 m-en 
végül ezüstérmet tudott szerezni, ami 
azért is óriási dolog, mert az őt csak né-
hány centivel legyőző belorusz lány két 
évvel idősebb, utolsó éves ifi volt. 200 
méteren is nagyon szoros csatákat vívtak 
a lányok már a döntőbe jutásért is. Itt vé-
gül 7. helyen végzett Anna.

Kőszegi Milán is két számban indult a ke-
nusok között. Fantasztikus végső hajrá-
jukkal C-4 500 méteren negyedikek let-

tek, C-1 200 méteren pedig a „B” dön-
tőben tudott 5. lenni. Mindkét versenyző 
edzője: Betlenfalvi István.

Hét kilométeres evezés a Tiszán, kilenc 
kilométeres gyaloglás a gáton, és huszon-
négy kilométeres kerékpározás. Ez volt a 
TTT 40, azaz a Tiszaújvárosi Turista Tri-
atlon.
Neveztek családok, baráti társaságok, 
munkahelyi közösségek, összesen 44-en 
14 csapatban - többen, mint tavaly. A lá-
bát lógató eső miatt a legtöbben az eve-
zéssel kezdték a túrázást, s jól tették, mert 
az eső délre megérkezett, s nem mindegy, 
hogy a folyón, vagy a szárazföldön sza-
kad-e ránk az ég. 
A szervező TSC Természetjáró Szakosz-
tály Tisza-parti bázisán folyamatosan sza-
lonna sült a tűzön, hozzá friss zöldségek, 
frissítő italok várták az egy-egy próbát 
teljesítő csapatokat. No és jó társaság!
A célba érkezők emléklapot, kitűzőt és 
tombolaszelvényt kaptak. 
A leggyorsabb csapat a Péterfi Zita és 
Szabó László alkotta OSZE volt. A páros 
4 óra alatt teljesítette a 40 kilométert.

A legkevésbé fiatal hölgyversenyző dí-
ját a sajóörösi Szegő Andrásné (66 éves) 
kapta. A legidősebb férfi túrázóét pedig 
(nem először a TTT 40 történetében) a 75 

éves tiszaújvárosi Schwardy Miklós. A 
legfiatalabb lány - Kerezsi Dóra - és fiú - 
Szukup Áron - résztvevő egyaránt 9 éves 
és tiszaújvárosi volt. 
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Milán és társai C4-ben negyedikek lettek. 

Vízről fel, vízre le!

Ezúttal Herceg Péter volt a hálóőr. Jó Cerberusnak bizonyult. 
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A 21. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét utolsó sportprogram-
ját jelentő 23. ITU Triatlon Világkupa  30 versenyzőt számláló női 
döntőjében Bragmayer Zsanett legjobb magyarként a hatodik he-
lyen végzett. Hatalmas hajrában nyert az ausztrál Emma Jeffco-
at. Az olimpiai kvalifikációs sorozatba is beletartozó verseny 30-as 
férfi fináléjában Eli Hemming révén amerikai siker született, míg a 
hazai pályán versenyző 20 esztendős tiszaújvárosi Lehmann Cson-
gor mindössze  5 mp-re maradt el a dobogótól és lett negyedik.  
A 21. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét július 14-i, vasárnapi 
MOL Napján nem akárhogyan kezdődött a világon egyedülálló 
módon, megszakítás nélkül,  zsinórban 23. alkalommal megrende-
zett világkupa női versenye: az első tízben három magyar lány jött 
ki a vízből. Az élete első felnőtt világkupáját teljesítő Putnóczki 
Dorka második, a jelenlegi legjobb világranglistás hellyel rendelke-
ző Bragmayer Zsanett a nyolcadik, míg U23-as világbajnoki ezüs-
térmesünk, riói olimpikonunk, Kovács Zsófia a tizedik helyen in-
dult el, hogy minél gyorsabban felpattanjon kerékpárjára.
Mire visszaértek az első kerékpáros körről a hölgyek, becsatlako-
zott a közönség tájékoztatásába, az egykori kiváló úszó, a Széchy 
Tamás iskolájában pallérozódott Benjamin Sanson is. A jelenleg 
Franciaországban edzősködő, „Benji” becenéven ismert showman 
egykori tiszaújvárosi légiósként társaival részese volt a klubcsapat 
Európa-bajnoki ezüstéremnek, valamint több magyar bajnoki cím-
nek is. Péter Attilával  - nem először – alkotott remek párosuk ez-
úttal is plusz színfoltot hozott az egyébként is fesztivál hangula-
tú eseményhez. 
A második váltás után mindhárom versenyzőnk a 19 tagot szám-
láló első bolyban tudta folytatni.  5 kilométernél távolodni látszott 
ez a vonat, mert az őket követők már 20 mp fölött hátrányban te-
kerhettek. Újabb három kör elteltével annyiban változott a hely-
zet, hogy a különbség további 15 egységgel nőtt. Mire pedig a ke-
rékpárról futásra váltottak a hölgyek, a csoport előnye egy percre 
„rúgott”. A négy körből álló 5 kilométeres futás elején az ausztrá-

lok,  ragadták magukhoz a kezdeményezést, de Bragmayer is velük 
tartott. A második körben Kovács lódult neki alaposan, olyannyi-
ra, hogy a tomboló közönség a harmadik kör elején már az első he-
lyen köszönthette őt a versenyközpontban.  Időközben a cseppet 
sem fáradó Emma Jeffcoat is begyújtotta rakétákat, és sprintereket 
is meghazudtoló tempóban teljesítette a hátralevő távot és nyerte 
a magyar világkupa futam 23. állomását. Mögötte óriási volt a tü-
lekedés, a 2013-as tiszaújvárosi világkupa bronzérmese, az osztrák 
Sara Vilic, az ausztrál Kelly-Ann Perkins, a spanyol Miriam Casillas 
Garcia egy másodpercen belül esett be a célba.  A fantasztikusan 
hajrázó Bragmayer Zsanett a nagyon előkelő hatodik helyen zárt. 
Közvetlenül mögötte futott be Kovács Zsófia, míg az elit felnőtt 
mezőnyben most debütáló junior Európa-bajnok Putnóczki Dor-
ka a 25. helyen fejezte be a versenyt. 

Junior világbajnokunk lett a legjobb magyar
A nap második világkupa fináléjában, a férfiak versengésében – a 
nőkhöz hasonlóan – szintén érdekeltek voltunk az úszás legjobbjai 
között. A 2012-es tiszaújvárosi világkupa ezüstérmesével, a fran-
cia Aurelien Raphael-el Dévay Márk mászott ki elsőként a Dísztó 
partjára, de 10 mp elteltével jött az oroszok kétszeres magyar vi-
lágkupa győztese, Dmitriy Polyansky és a házigazdák 2018-as ju-
nior világbajnoka, Lehmann Csongor is. A riói olimpiát is megjárt 
Tóth Tamás és a sokszoros magyar bajnok Lehmann Bence sem 
volt messze.  Az ő hátrányuk alig 10 mp volt, míg a riói olimpia 20. 
helyezettje, Ifj. Faldum Gábor fél percnél több előnyt engedélye-
zett az előtte haladóknak.
 A kerékpározás második körében Dévay egyedül szökött, de 5 km 
elteltével bedarálta őt egy  27 tagú nagy boly, melyből a cseh Jan 
Volar is szökni próbált, de ez sem vezetett sikerre, újabb 2,5 km 
elteltével újra  együtt haladt a nagy boly, melyet a 20 km végén az 
orosz Ilya Prasolov vezetett be a depóba. Négy magyar ott volt eb-
ben a sorban, a 6. körben defekt miatt kerékcserére kényszerülő If. 
Faldum Gábor azonban jelentős hátrányban, a mezőny végén foly-
tathatta a versenyt, a közönség külön biztatása mellett.
Egy futókör után 18 tagúra csökkent a többszörös Afrika-bajnok, 
junior vb bronzérmes dél-afrikai Wian Sullwald vezette élboly. A 
második 1250 méter végén Lehmann Csongor ötödikként, Tóth 
Tamás hatodikként, Dévay Márk kilencedikként  jött vissza, „fel-
robbantva” a lelátók hangulatát. A 3-4. körben a dél-afrikai spor-
toló mellett az ausztrál Ryan Fisher, a brit Barclay Izzard, az ame-
rikai Eli Hemming és Lehmann Csongor igyekezett döntésre vin-
ni az érmek sorsát. Nos egyikük sem járt sikerrel, így az utolsó pil-
lanatokig nyílt maradt a küzdelem. Lehmann Csongor nagyon bát-
ran az élre állt 600 méterrel a vége előtt, de idősebb vetélytársai ez-
úttal vissza tudták verni támadását. Az első három helyezett 1 má-
sodpercen belül esett be a célba, nyert az amerikai fiú, de ami szá-
munkra szívmelengető, a 20 éves, tiszaújvárosi színeket képviselő 
Lehmann Csongor legjobb magyarként negyedikként fejezte be a 
legendás hazai elit világkupát. Határozottan tudtára adva a rutino-
sabb menőknek: „megjöttem srácok!”
- Az úszás első bójájánál kaptam pár taslit, de sikerült felzárkóz-
nom, jó pozícióban zártam ezt a számot – értékelte teljesítményét 
Lehmann Csongor, aki civilben a Miskolci Egyetem gazdaságtudo-
mányi karának hallgatója.  - A kerékpározás közepén összeállt egy 
nagy boly, de nem volt egyetértés közöttünk, sok volt a rángatás, 
a veretés jó páran szökni próbáltak. Egész jó helyen, a mezőny el-
ső harmadában kezdhettem meg a futást, egy nem túl jó depózás 
után. Az első két körben a felzárkózásért futottam, és ez sokat ki-
vett belőlem. A második két körben már lehetett látni, hogy haj-

rá befutó lesz. A célegyenesben vetélytársaim begyújtották a raké-
tákat, sajnos, ekkor már nem tudtam velük maradni. Nagyon nagy 
erőt, löketet adott nekem ez a csodálatos közönség, melyet ezúton 
is köszönök szépen!  Boldog vagyok, és örülök a 4. helynek! Előt-
tem a jövő!
Az érmeket Zsinkó Tibor, a MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgató-
ja és Lőrincz Kata, a Magyar Triatlon Szövetség főtitkára, a virágo-
kat és pénzdíjakat dr. Fülöp György, Tiszaújváros alpolgármestere  
és Renato Bertrandi, az Európai Triatlon Szövetség (ETU) elnöke 
adta át a célba érkezést követő eredményhirdetésen.
A tiszaújvárosi Főtér színpadára este 8 órakor a női és férfi verseny 
top20 helyezettjét szólították fel, hogy megajándékozzák őket egy 
egyedi emléktárggyal.  Renato Bertrandi, dr. Fülöp György, Zsin-
kó Tibor  és Lőrincz Kata mellett, Márkus Gergely, a Nemzetközi 
Triatlon Szövetség (ITU) sportigazgatója, a tiszaújvárosi versenyek 
igazgatója, Martin Breedijk, az ETU elnökségi tagja, Lehmann Ti-
bor főrendező, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője 
és Márkus Balázs, a szervező Bizottság társelnöke működött közre 
az ajándékok átadásában.
Eredmények
Nők (750 méter úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás):  1. Emma Jeff-
coat (ausztrál) 59:28 perc, 2. Sara Vilic (osztrák) 59:29, 3. Kely-
ly-Ann Perkins (ausztrál) 59:29,… 6. Bragmayer Zsanett (magyar) 
59:38, 7. Kovács Zsófia (magyar) 59:45, …25. Putnóczki Dorka 
(magyar, Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:02:08 óra.
Férfiak (750 méter úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás):  1. Eli Hem-
ming (amerikai) 53:43, 2. Ryan Fisher (ausztrál) 53:44, 3. Wian Sull-
wald (dél-afrikai), 4. Lehmann Csongor (magyar, Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub) 53:49, 7. Tóth Tamás (magyar) 54:04, …10.  Dévay 
Márk (magyar) 54:10, …20. Lehmann Bence (magyar, Tiszaújvá-
rosi Triatlon Klub) 54:34, …29. Ifj. Faldum Gábor (magyar) 56:22. 

Lehmann Csongor 5 mp-re a világkupa-dobogótól

Eli Hemming (Amerikai Egye-
sült Államok): - Az biztos, hogy 
gyors  verseny volt, rövid kö-
rökkel. Az úszás során nagyon 
hamar elértük a bójákat, így ko-
moly koncentráció kellett a jó 
pozíció megtartásához. A brin-
gázás közben nagy tempót men-
tünk, próbáltam egyben marad-
ni. Aztán jött a futás, amit teljes 
erőből nyomtunk. Én leginkább 
a túlélésre mentem, boldog va-
gyok, hogy nyerni tudtam. Na-
gyon tetszett, nagyon élvezetes, 

izgalmas viadal volt. Kicsinek látszik, de mintha az egész város 
kint lenne a versenyen és ez remek érzés nekünk, sportolóknak.

Emma Jeffcoat (Ausztrália): - Re-
ménykedtem, hogy nyerni fo-
gok, hihetetlen érzés volt ami-
kor elsőként értem célba, na-
gyon örülök. Tiszaújváros hí-
res arról, hogy nagyon kemény 
az úszás, ahol mindenki egy 
csoportba tömörül. Kicsit há-
tul végeztem, de nyugodt ma-
radtam, a kerékpározás köz-
ben végig egy csoportban men-
tünk, csakúgy, mint a futáson. 
Próbáltam közben lazítani, és 
hagytam, hogy a végén dőljön 
el a verseny. A közönség nagy-
szerű, csodás hangulatot teremtett. Ez a győzelem rengeteget 
jelent nekem, hiszen most jön a válogatás a tokiói olimpiára. 
Ausztráliában mi úgy mondjuk, beüt egy ilyen siker, mely szá-
momra is magabiztosságot ad.

Lehmann Csongor rendesen beköszönt a nagyokhoz. 

A női döntőben három magyarért is szurkolhattunk. 

Lehmann Bence is helytállt a hazai fináléban. 
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A 21. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét július 14-i, vasárnapi 
MOL Napján a nyílt 14. ETU Triatlon Junior Európa-kupa 30 tagú 
döntője jelentette az első nemzetközi programot. A nőknél az egy-
aránt kiválóan versenyző Horváth Karolina Helga ezüst, Kropkó 
Márta pedig bronzéremnek örülhetett. A férfiaknál az ötödik he-
lyen végzett Dévay Zsombor lett a legjobb magyar. 
Az elsőként elindított női futamban Kropkó Márta jött ki elsőnek 
a partra, aki 6:32 perc alatt hagyta maga mögött az 500 métert. Má-
sodperceken belül további négy magyar triatlonos – Holánszky La-
ura, Horváth Karolina Helga, Botka Anikó, és Tóth Anna  köve-
tett. A mieinkhez csatlakozott a 12,5 kilométeres, öt körös kerék-
pározás elején a szlovák Zuzana Michalickova. A második körre 12 
tagúra duzzadt a vezető boly, mely 20 mp fórt jegyezhetett. ekkor. 
Az időközben eleredt esőben, a 3. körben sajnos hatan elcsúsztak 
tekerés közben, a mieink közül Kropkó és Horváth úszta meg a 
bukást és maradt ott az élcsoportban. Újabb egy kör elteltével né-
gyen haladtak elől, a két magyar lány mellett a német Sophie Ro-
hr és az olasz Costanza Arpinelli tekert együtt. A második váltás-
nál ez a kvartett 23 mp előnnyel indult a három körből álló, össze-
sen 3,6 kilométeres futásra. 1200 méter után az olasz lány és Hor-
váth ért vissza a versenyközpontba, míg Kropkó a harmadik  volt 
ekkor,  7 mp hátrányban. Costanza és Karolina tartotta az üldöző-
ket, olyannyira, hogy a következő mérőpontnál már 26 mp-el ve-
zettek a harmadik helyért csatázó Mártával szemben.  Az utolsó ki-
lométeren az olasz lánynak volt még egy sebességfokozata, így ő 
nyert, de Horváth Karolina Helga ezüstje és a bronzérmét az oszt-
rák Magdalena Früh ellen sikerrel megvédő Kropkó Márta is óriá-
si elismerést érdemel.
Dévay Zsombor ötödikként zárt
A férfiak úszása Nicolo Strada révén olasz részsikert hozott, de 
ott volt a sarában a tavalyi győztes Karai Levente is. A kerékpá-
rozás első két körére egy 17 tagú csoport állt össze, melyben ott 
tekert Dévay Zsombor és a tiszaújvárosi színeket képviselő Sin-
kó-Uribe Ábel is. Újabb 2 kör elteltével Dévay Zsombor vezette 
az élbolyt, melyet 12 mp-re követett a fent említett másik két ma-
gyar fiú.  A depózásnál a német Simon Henseleit kapta össze ma-
gát leggyorsabban, és robbant ki a futópályára. Dévay az ötödik 
pozícióban kezdhetett el futni egy 12 tagú csoportban, ahol ott 

volt az új-zélandiak 2018-as ifjúsági olimpia bajnoka, Dylan Mc-
cullough is. Karai , Sinkó, Dobi Gergő  és Kiss Gergely fél perc 
hátrányt szedett össze ekkorra. A futás első körében még a német 
fiú vezetett, de nagyon ott loholt mögötte a svájci Sasha Caterina, 
majd tizedikként Dévay Zsombor. A második körben az élen nem 
változott a helyzet, Dévay viszont a negyedik helyre zárkózott. Az 
utolsó pár száz méteren Henseleit nem lassult, megőrizte előnyét 
és megnyerte a magyar Európa-kupa futamot a svájci Caterina és 
honfitársa, Chris Ziehmer előtt. A mieink közül hárman végeztek 
a top10-ben, Dévay Zsombor ötödik, Karai Levente hetedik, Sin-
kó-Uribe Ábel nyolcadik lett, megelőzve a 9. helyen záró ifjúsági 
olimpiai bajnokot.    
A célba érkezést követően megtartott eredményhirdetésen az ér-
meket Martin Breedijk, az az Európai Triatlon Szövetség (ETU) el-
nökségi tagja, a virágokat és a pénzdíjat Renato Bertrandi, az ETU 
elnöke adta át.
A 14. ETU Triatlon Junior Európa-kupa eredményei:
Nők (500 m úszás, 12,5 km kerékpározás, 3.6 km futás): 1. Costanza 
Arpinelli (olasz) 41:40 perc, 2. Horváth Karolina Helga (ma-
gyar) 41:44, 3. Kropkó Márta (magyar) 42:06, …14. Botka Ani-

kó (magyar) 43:33, …22. Tóth Anna (magyar, Tiszaújvárosi Triat-
lon Klub) 45:03, 23. Kovács Fruzsina Dóra (magyar) 45:14, …26. 
Peszleg Dominika (magyar) 46:09 . Holánszky Laura (magyar) nem 
tudta befejezni a versenyt.
Férfiak (500 m úszás, 12,5 km kerékpározás, 3.6 km futás): 1. Simon 
Henseleit (német) 37:03, 2. Sasha Caterina (svájci) 37:09, 3. Chris 
Ziehmer (német) 37:15, …5. Dévay Zsombor (magyar) 37:19, … 
7. Karai Levente (magyar) 37:27, 8. Sinkó-Uribe Ábel (magyar, 
Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 37:31, …20. Kiss Gergely (magyar) 
38:21, …23. Dobi Gergő (magyar) 38:48.

A 21. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét pénteki JABIL Nap-
ján a futás volt a középpontban. A Jabil 1/3 Maraton futóversenyt 
először rendezték meg az esti órákban, ami különleges élményt kí-
nált a 443 sportembernek. A 14 km-es egyéni számban a férfiak-
nál Gregor László révén címvédés történt, míg a hölgyeknél Ká-
cser Zita iskolázta le a mezőnyt. 
A pénzdíjas Jabil 1/3 Sunset Maraton futóverseny a JABIL 3Pró-
ba elnevezésű tiszaújvárosi szabadidősport eseménysorozat befe-
jező állomását jelentette, melynek négy körből álló 14 kilométeres 
távját egyéniben, illetve váltóban is teljesíteni lehetett, de volt 7 és 
3,5 km-es szám is. Az idén először a naplemente fényeinél, 20:00 
órakor rajtoló  viadalra 443 sportember adta le nevezését. A  „ki-
rály-etapot” jelentő leghosszabb táv férfi versenyében címvédés 
történt, hiszen ezúttal is Gregor László nyert. A hölgyek azonos 
kategóriájában a sokszoros magyar bajnok Kácser Zita igazolta jó 

hírét, az utolsó körben ritmust váltott és megnyerte  az erőpróbát.
A két tagú váltóban a Tiszaújvárosi Triatlon Klub 1-es egysége 
nyert egy órán belüli, jó idővel. A négy tagú váltóban is hazai si-
ker született, itt a Tiszaújvárosi Triatlon Klub 4-es csapata nyert.
A célban, ahol igazi futóbuli várt mindenkit, járt az egyedi befu-
tóérem. 
Eredmények 
Férfi egyéni, 14 km: 1. Gregor László, 44:40.20 perc, 2. Diószegi Dá-
vid, 46:19.05, 3. Tugyi Levente, 46:22.70
Női egyéni, 14 km: 1. Kácser Zita, 51:29.55, 2. Gulyás Vera, 52:16.50, 
3. Molnár Sára Kata, 55:22.15
2-es váltó, 14 km: 1. Tiszaújvárosi Triatlon Klub „1”., 57:56.55, 2. 
Szabolcsiék, 1:00.48.1 óra, 3. Hamekli, 1:06:08.5
4-es váltó, 14 km: 1. Tiszaújvárosi Triatlon Klub „4”, 53:01.45, 2. 
Miskolci Sportiskola, 1:02:15.0, 3. Bede Team, 1:03:53.15

Férfi egyéni, 7 km: 1. Bényei Szilárd, 25:35.45, 2. Kis Gábor, 28:41.95, 
3. Marton Breenijk, 29:20.60
Női egyéni, 7 km: 1. Laczkó Szabina Blanka, 28:23.25, 2. Lana Gjav-
rilovic, 28:50.35, 3. Katona Korinna, 29:44.40.
Férfi egyéni, 3,5 km: 1. Bejó Dávid, 12:13.25, 2. Bartha Zoltán, 
15:43.55, 3. Jakab Gergő, 16:27.35
Női egyéni, 3,5 km: 1. Filep Zóra, 16:06.20, 2. Kurucz Réka, 16:09.55, 
3. Putnóczki Réka, 17:04.65.

Két magyar érem a junior Európa-kupán

Gregor és Kácser nyerte a Jabil 1/3 Sunset Maratont

Constanza Arpinelli (Olaszor-
szág): - Nagyon örülök, hogy 
az első helyen értem be, bár 
az időjárás nem a legjobb volt, 
de próbáltam teljesen odatenni 
magam, és megfelelni. Az eső 
miatt  nedves volt a pálya, fél-
tem, hogy elesek, sőt ugyan-
ezt éreztem verseny közben is, 
mert nagyon esett az eső. Most 
először versenyeztem Tisza-
újvárosban, nagyon szép ez a 
hely, és a pálya is jó. Tetszik!

Simon Henseleit (Németország): - 
Azt hiszem ez az egyetlen úszó-
pálya a világon, ahol az első bó-
ja már ott van 50-100 méternél, 
ezért az elején kell menni, az el-
ső csoportban. Hihetetlenül jó.
Gyors volt a pálya, különösen a 
sok kanyarral és egyenessel tar-
kított kerékpáros kört bírtam 
nagyon. Lehetett tekerni a ka-
nyarokban, így lendületes ma-
radt a verseny, ami jól jött ne-
kem. A tiszaújvárosi egy legen-

dás verseny, különösen a felnőtt világkupa, remélem jövőre már 
ott állhatok rajthoz!  

Alkonyatban, jó tempóban. Minden korosztály képviseltette magát. 

Gregor László megvédte tavalyi elsőségét. 

Olasz és magyar öröm a célban: Costanza Arpinelli (balról) 
és Horváth Karolina Helga.

A Dísztó vizében nagy volt a tülekedés. Az eső nem könnyítette meg a kerékpározást. 
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A Nagyhét július 14-i, MOL Napjának reggelén először a Magyar 
Utánpótlás Gála indulói sorakozhattak fel a városi Dísztó partján 
felállított pontonra. A gyermek- és serdülő korcsoportos küzdel-
mekben az országos gyermek és serdülő ranglista legjobb 16 leány 
és fiú versenyzője mérte össze tudását a világkupa pályáján és dísz-
letei között.
 A gyermek korcsoportos versenyzők 250 métert úsztak, 7,5 kilo-
métert kerékpároztak és 2,4 kilométert futottak. A fiúknál a tisza-
újvárosi országos ranglista versenyt megnyerő Székely Konrád jött 
ki először a vízből, a középső szám legjobb idejét Bota Bálint te-
kerte, míg az utolsó számot a  versenyt is megnyerő Trungel-Nagy 
Zalán teljesítette leggyorsabban.
A gyermek leányoknál a tiszaújvárosi ranglistaverseny győztese 
Mándli Fanni és Pusztai Dóra a középső számban elszökött a töb-
biektől. A futás során azonban a Lengyeltótiban és Baján is el-
ső helyen végzett Baier Zsófia  „elhalászta” előlük az első helyet.
A serdülők penzuma 500 m úszás, 12,5 km kerékpározás és 3,6 km 
futás volt.  A fiúknál  az úszásban is jeleskedő, Baján és Tiszaújvá-
rosban győztes Kovács Gyula és a Lengyeltótiban első Soós Gergő 
vállalkozott arra, hogy ellógjon az üldözőktől. Sikerrel jártak, így 
ők meccselhettek az aranyért, mely az ellenállhatatlanul futó Ko-
vács Gyuláé lett.
A serdülő lányoknál Baja és Tiszaújváros ranglistagyőztese, Dobi 
Lili a rajt után nem sokkal az élre állt és a célig nem is engedte át 
ezt a pozíciót senkinek.
Az Utánpótlás Gála küzdelmeit Lipták Tamás, a Magyar Triatlon 
Szövetség szakmai igazgatója is figyelemmel kísérte. 
A kategóriák első nyolc helyezettje értékes tárgyjutalomban ré-
szesült, melyet  a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatóságnak 
képviseletében Pigniczki Dorottya és Szegedi Attila, a Magyar Tri-
atlon Szövetség elnökségi tagja  adott át az eredményhirdetésen.
Eredmények
Gyermek kcs., fiúk (250 m úszás, 7,5 km kerékpározás, 2,4 km futás): 
1. Trungel-Nagy Zalán (DMTK-KVSE Kiskunfélegyháza) 26:48 
perc, 2. Székely Konrád (Tuttobici-Bottecchia SE) 26:57, 3. Bota 
Bálint (Nagyatádi Triatlon SE) 27:04
Gyermek kcs., leányok (250 m úszás, 7,5 km kerékpározás, 2,4 km fu-
tás):: 1. Baier Zsófia (Tempo-Aqua Úszó és Triatlon SE) 28:21, 2. 
Mándli Fanni (Ferencvárosi Torna Club) 28:38, 3. Pusztai Dóra 
(Debreceni Sportcentrum) 28:49, …13. Hajdú Panna (Tiszaújvá-
rosi Triatlon Klub) 30:27, …16. Bán Lilla (Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub) 31:45

Serdülő kcs., fiúk (500 m úszás, 12,5 km kerékpározás, 3,6 km futás): 
1. Kovács Gyula (Debreceni Sportcentrum) 40:38, 2. Soós Ger-
gő Gyula (Fergeteg Triatlon SE) 40:53, 3. Márkus Noel (Nagyatá-
di Triatlon SE) 41:35
Serdülő kcs., leányok (500 m úszás, 12,5 km kerékpározás, 3,6 km futás): 
1. Dobi Lili (Debreceni Sportcentrum) 43:27, 2. Kun Tamara Gré-
ta (Kropkó Triatlon Klub) 45:43, 3. Nádas Nóra Romina (Megath-
lon SE) 46:06, 4. Berencsi Lili (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 46:45, 
…8. Lehmann Sára (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 47:14 .

Tiszaújvárosban gálázott a magyar utánpótlás

Trungel-Nagy Zalán (DMTK-
KVSE Kiskunfélegyháza), a 
gyermek korcsoport fiú győz-
tese: - Éreztem, hogy most for-
mában vagyok. Nagyon örü-
lök, hogy nyerni tudtam. Elein-
te hideg volt a víz, de aztán jól-
esett, felfrissültem tőle. Hasz-
nosnak bizonyult, hogy a ke-
rékpáron bolyban tudtam te-
kerni. A depó előtt próbáltam 
előre menni, hogy elsőnek tud-
jam elkezdeni a futást, melynek 
során kemény tempót men-
tünk, de nagyon jólesett.

Baier Zsófia (Tempo-Aqua Úszó 
és Triatlon SE), a gyermek kor-
csoport leány győztese: - A víz 
nagyon hideg volt, azt hittem 
belefagyok, ennek ellenére jó 
helyen mehettem a váltóhelyre. 
A biciklinél kicsit hátrébb ke-
rültem, mert a kanyarban min-
dig megindultak és leszakad-
tam. A futás az erősségem, így 
gondoltam, amikor a boly ele-
jén szálltam le, hogy megnyer-
hetem a versenyt.

Kovács Gyula (Debreceni Sport-
centrum), a serdülő korcsoport 
fiú győztese: -  Negyedik alka-
lommal vettem részt az Után-
pótlás Gálán, ami ezúttal is na-
gyon jó verseny volt. Szép időt 
fogtunk ki, nem volt túl meleg, 
nem esett az eső sem. A győze-
lem volt a célom, hiszen az elő-
ző ranglistaversenyeket meg-
nyertem, így ezt éreztem reá-
lisnak.

Dobi Lili (Debreceni Sport-
centrum), a serdülő korcsoport 
leány győztese: - Nekem a víz 
nagyon jó volt. Azt terveztem 
el, hogy már az úszáson meg-
próbálok valamennyi előnyt 
szerezni, amit a kerékpározás 
során próbálok tartani, a futá-
son pedig növelni azt. A kerék-
páros fordítónál tudtam nézni, 
hogy mennyire jönnek. a töb-
biek. Az előző versenyen nem 
voltam túl jó formában, de 
most megint jó erőben vagyok.

Az elszántsággal sem volt gond. 

A kicsik is a vk-pontonról rajtoltak. 
Lehmann Sára testvérei nyomában. 

Berencsi Lili alig maradt le a dobogóról. 
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Emlékezés dr. Márkus Gáborra
A Nagyhét szervezői július 12-én, pénteken délután megemlékezést tartottak dr. Márkus Gábor-
nak, a tiszaújvárosi triatlonsport megalapítójának, a Nagyhét és a világkupa megteremtőjének a 
szobránál. A megemlékezésen, mely a Dísztó partján volt, a Márkus-család és a Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub tagjai, a város vezetői, képviselői, intézményvezetői, barátok, sportolók, ismerősök rót-
ták le tiszteletüket.

1250 kerékpáros
körözött a belvárosban

A 21. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét július 11-i, MERAXIS Napján az esti lakossági, szaba-
didősport programot a kerékpározás jelentette. A résztvevők a megszokott helyen, a Hotel Civis 
Phőnix előtt gyülekeztek szinte végeláthatatlan sorokban. Először ezúttal is a kicsinyeket, ovisokat, 
és a még kisebbeket szólították be a rajtba, hogy letekerjék a 300 méteres parkoló-kört. 
Az 5 km-es nagy kör felvezetője az egész hét autószponzorának, a Miskolc Motorsnak egyik 
gyöngyszeme, egy BMW Z4  volt. Kerékpárra pattantak a nap névadójának, a rendezvénysoroza-
tot hosszú évek óta támogató MB Barter and Trading SA jogutódjának, a MERAXIS-cégcsoport-
nak a dolgozói is, méghozzá Philipp Endres vezérigazgató társaságában.
Ott volt az 1250 fős mezőnyben  Zsinkó Tibor, a Nagyhét névadó főtámogatójának, a MOL Pet-
rolkémia Zrt.-nek a vezérigazgatója is, akit sokan elkísértek zöld egyenpólóba öltözött munkatár-
sai közül a hétvégi világkupa bringás pályájának feltérképezésére.

Köszönet és elismerések
A Nagyhét esti koncertjeinek kezdete előtt dr. Fülöp György, Tiszaújváros alpolgármestere az ön-
kormányzat nevében köszönő oklevelet adott át az adott nap névadó támogatóinak. A sokéves 
együttműködésért Zsinkó Tibor, a MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója, Győri Péter, a Jabil Cir-
cuit Magyarország Kft. gyárigazgatója, Torma Péter, az INNO-COMP Kft. ügyvezetője, Philipp 
Endres, a MERAXIS-cégcsoport igazgatósági elnöke és Dobos László, a BIRLA Carbon Hunga-
ry Kft. vezérigazgatója vette át az oklevelet.
A 23. ITU Triatlon Világkupa július 14-i, vasárnap esti díjátadó ünnepsége előtt Martin Breedijk, 
az Európai Triatlon Szövetség (ETU) elnökségi tagja köszönete jeléül ajándékot adott át Tiszaúj-
város Önkormányzatának és a Magyar Triatlon Szövetségnek (MTSZ). Az ajándékokat dr. Fülöp 
György és Lőrincz Kata, az MTSZ főtitkára vette át. 
Renato Bertrandi, az ETU elnöke a Nagyhét főrendezőinek, Lehmann Tibornak és Márkus Balázs-
nak, valamint Zsinkó Tibornak, a névadó főtámogató cég első emberének köszönte meg egy aján-
dékkal az áldozatos, magas színvonalú munkát és segítséget.

902 futó a nyitányon
A Tiszaújváros Warrior előfutamai és  döntője között - szerdán este -  a Nagyhét hagyományos la-
kossági programját, a futást tartották meg. A Hotel Civis Phőnix elől  902 sportember lódult ne-
ki, hogy begyűjtse a teljesítésekért járó első sorjegyet. A 2 km-es távot, melyet a hétvégi világkupa 
kerékpáros pályáján jelöltek ki a házigazda Tiszaújvárosi Triatlon Klub tagjai, maga mögött hagy-
ta  jó néhány munkatársával Torma Péter, a nap névadó támogatójának, az Inno-Comp Kft.-nek 
az ügyvezetője is. Szép számmal voltak jelen a MOL Petrolkémia Nyugdíjas Klubjának tagjai is. A  
rajt előtt a Kábítószer Ellenes Fórum munkatársai fehér luftballonokat engedtek fel a levegőbe, ez-
zel is felhívva a figyelmet a tudatmódosító szerek mellőzésére.
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