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Márkus Gáborra
emlékeztek
Idén sem múlhatott el úgy a tiszaújvárosi nemzetközi triatlon
verseny, hogy ne emlékeztek volna meg dr. Márkus Gáborról, a sportág helyi megalapítójáról, a világkupa és a Nagyhét megálmodójáról, megvalósítójáról. A Tiszaújvárosi Triatlon Napok július 16-i, pénteki hivatalos megnyitója előtt dr.
Fülöp György polgármester kezdeményezésére és részvételével ezúttal is virágot helyeztek el dr. Márkus Gábor Dísztó
partján lévő szobránál. A Márkus család tagjai mellett Molnár István és Pap Zsolt alpolgármesterek, Lehmann Tibor, az
eseménysorozat főrendezője és a szervezői csapat jó néhány
tagja rótta le tiszteletét az elkötelezettségéről, küzdeni tudásáról, kitartásáról, a sport iránti alázatáról, közösségépítő képességéről és emberségéről egyaránt ismert legendás sportvezető előtt.

A Tiszaújvárosi Triatlon Napok július 18-i csúcspontját az elit Európa-kupa döntői jelentették. A férfiak versengésében
Lehmann Csongor, a hazai pálya előnyét maximálisan kihasználva, magabiztosan szerezte meg az aranyérmet. A brit
sikerrel befejeződött női versenyben a 20. helyet kiérdemlő Bukovszki Tünde volt a legjobb magyar. A Tiszaújvárosi Triatlon
Napokról szóló tudósításainkat lapunk 4., 9-11., valamint 15-16. oldalain olvashatják.

Augusztus közepéig szünetelnek a klasszikus
szerdai adások a Tisza TV-ben. Ám nem maradnak műsor nélkül a nézők, sőt! Vidám nyári üdítőket kínálunk a szerda estékre.
A hétvégi Triatlon TV különkiadásai után
szerdán velünk BODZASZÖRPözhettek.
A könnyed nyári beszélgetést, csakúgy,
mint a többi korábbi adásunkat a honlapunkon találják meg, évekig visszamenőleg böngészhetnek az archívumunkban.
(www.tiszatv.hu)
Augusztus 2-án Sporthétfő, este 18 órától a TFCT-Újpest FC II bajnoki labdarúgó-mérkőzés közvetítését láthatják felvételről.
Augusztus 4-én és augusztus 11-én, szerdán
este a szokásos időben kapcsoljanak a csatornánkra. VÁLOGATÁS-ADÁS-sal jövünk, az év legizgalmasabb, legérdekesebb
riportjait szedtük egy csokorba. Az összeállítások főszereplői szinte kivétel nélkül tiszaújvárosiak, akik valami érdekessel foglalkoznak, ritka hobbijuk van, akik megmászták a lehetetlent, akik családi örömzenélnek, akik semmitől sem félnek, és lesznek mesélők is, akik olyan időket idéznek,
amikor a város még Leninváros volt.

Július 28-án, szerdán este 18 órától a tokiói olimpiára induló Béke Kornéllal láthatnak egy portréműsort.
Kornél csak a tévéfelvétel kedvéért jött haza a hétvégén Tiszaújvárosba, a következő útja már Japán. A fiatal sportoló, aki néhány éve még tiszaújvárosi színekben evezett és a TKKSE volt az anyaegyesülete, most
nem csak a sportról, kajakos élményeiről, vágyairól is
mesél.

Máriapócsi zarándokok
Tiszaújvárosból indult a 22+ elnevezésű görögkatolikus gyalogos zarándoklat Máriapócsra.
Az esti liturgián Orosz Atanáz püspök is részt vett, aki prédikációjában Illés próféta gondolatait idézte, miszerint a keresztény ember sosincs egyedül. A 63 fős csapatot Tiszaújváros önkormányzata látta vendégül a Tiszaújvárosi Gyógyés Strandfürdő éttermében. Dr. Fülöp György polgármester
kifejezte elismerését a hosszú gyaloglásra vállalkozóknak és
tiszteletét a zarándoklat mögött álló hit iránt.

Vendégségben a zarándokok.

A klasszikus szerdai adásunkkal augusztus 18-án térünk vissza,
friss híradóval és magazinnal, benne egy augusztusban debütáló helyi rendezvény összefoglalójával. Stábunk nem csak kóstolgat, forgat is majd ott, ahol a Hal (lesz) a placcon!
Egy éjszakát töltöttek városunkban a zarándokok,
másnap reggel indultak útnak.
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Ingyenes teniszezés
tiszaújvárosi fiatalok számára
A Tiszaújvárosi Tenisz Club a 2021-es évben is lehetőséget
biztosít a tiszaújvárosi 18 éven aluli fiatalok részére, hogy a
Sportcentrum 5-ös és 6-os számú teniszpályáján - a nyári szünetben augusztus 31-ig - térítésmentesen teniszezzenek.
A pályákat minden nap 16 és 20 óra között, hétvégén 8 és 12
óra között is igénybe lehet venni, érkezési sorrendben.
A bejáratnál kifüggesztett pályahasználati szabályok kivétel
nélkül mindenkire érvényesek!
A pályák használatánál a klubtagok és a bérletesek előnyt élveznek, amennyiben minden pálya foglalt.
A pályák igénybevételéhez érvényes diákigazolvány bemutatása szükséges a portán, illetve ha kérik, a klubtagoknál!
TTC Elnöksége

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap 17 órától
másnap reggel 8 óráig,
illetve pénteken 17 órától, hétfő reggel 8 óráig,
valamint az ünnepek alatt:

06-46/477-104

Adománygyűjtés
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
A MSZP Tiszaújvárosi Szervezete és nőtagozata játék- és ruhaadományokat gyűjt, valamint telefonos bejelentés alapján
bútort és egyéb háztartási eszközöket közvetít a rászorultak
számára.
A szervezett gyűjtés 2021. július 19-étől július 25-ig, minden
nap 9 órától 18 óráig tart vasárnap kivételével a Tisza út 2/c
szám alatt (a NAV korábbi épülete).
Bízunk abban, hogy az Önök adományai által továbbra is jelentős mértékben hozzájárulhatunk a nehéz helyzetben lévő
családok, gyermekek életkörülményeinek javításához.
A hátrányos helyzetben lévők is jelentkezhetnek, ha megadják, hogy mire lenne szükségük. A gyűjtési akciónk ideje alatt
személyesen, vagy a 70/333-8122-es telefonszámon jelezhetik igényüket.

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

Kirándul
a roma közösség
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tiszaújvárosi Roma Polgárjogi Mozgalom és a Tiszaújvárosi Cigány Nagycsaládosok Szervezete kirándulást szervez 2021.
augusztus 7-én a Velencei tóra a tiszaújvárosi roma közösség
számára. Várjuk azok jelentkezését, akik szeretnének résztvenni a kiránduláson. Jelentkezni lehet a Tiszaújváros, Rákóczi út 81. szám alatt 2021. augusztus 2-ig.
Farkas Sándor
elnök

Róka
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik júliusi sorozatunk. A megfejtéseket a hónap

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot
július 25-ig (vasárnapig) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi
u. 11., tel.: 49/341-050), majd július 26-tól (hétfőtől) az Arany
Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
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 8-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
Tisza Gyógyszertár
8-19		
8-19
8-15

Egyházi hírek
Római katolikus

Szentmise a szokásos miserendtől eltérően 2021. július 26-tól
augusztus 2-ig csak vasárnap 11.00-kor lesz. Kérjük, hogy
rendszeresen kísérjék figyelemmel a hirdetésekben és a honlapunkon a szentmise-időpontok változását.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagycsécsen 8.30-kor vannak szentmisék.
A Szent József szobor átvételéhez és átadásához további családok jelentkezését várjuk!
A plébániairodai nyitvatartás 2021. július 26-ától augusztus
1-jéig szünetel. Sürgős esetben időpontegyeztetés a 06/30
619-1611-es telefonszámon. Megértésüket köszönjük!

Görögkatolikus

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

Pénteken 8.00 Szent Liturgia. Szombaton 17.30 vecsernye.
Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Kedden és szerdán 8.00 Szent Liturgia.
Templomunk főünnepét (szentelésének évfordulóját) augusztus 8-án tartjuk. Az ünnepi szónok és a Szent Liturgia vezetője Trescsula László homrogdi parókus atya lesz. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket a közös ünneplésre.

Református

Úrnapi istentiszteleteinket a következő rend szerint tartjuk.
Tiszaújváros
• 2021. július 25-én, vasárnap 11 óra.
Tiszaszederkény:
• 2021. július 25-én, vasárnap 10 óra.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! A városi istentiszteletet élőben is közvetítjük az ismert internetes
médiafelületeinken (Facebook és Youtube).
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el Uram,
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)

végén egyben várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a
3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.
címre.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy

Kun Albert

türelemmel viselt betegség után életének 89. évében,
2021. 07. 15-én elhunyt. Temetése 2021. július 23-án (péntek) 14.30 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Kovács Péter
(Szuszka)
életének 29. évében
tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatója 2021. július 27-én, kedden
14:30-kor lesz a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Makra Imre
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Berta Judit l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi
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Megnyitott az új szálloda
Lassan elkészül a fürdő melletti szálloda, a
Hotel Tisia, egy másik, a Tisza-parti pedig
a múlt hétfőn nyitott. Az egykori Tiszavirág
szálló helyén egy modern hotel áll, a hétvégén már teltházzal üzemelt az NN Boutique
Hotel.
A szállodaipart alaposan megtépázta a járvány,
a megújult Tisza-parti hotel éppen jókor nyitott, ha lassan is, de éledezik a szektor. Az első szállóvendégek múlt csütörtökön érkeztek,
javarészt sportolók, a triatlon Európa-kupák
nemzetközi vendégei, versenyzői voltak. A ho-

tel már vakcinaigazolvány nélkül is fogadhatott
vendégeket.
- Most egy kicsit nehezebben jut lélegzethez
a szállodaipar, de azt gondolom, és a számok
is azt mutatják, hogy egyre jobban emelkedik
a vendégek létszáma, a foglalási kedv - nyilatkozta Oravecz Gergely az NN Boutique Hotel szállodavezetője. - Most egyelőre külföldi
versenyző vendégeink vannak, de már jelentkeztek be cégek, cégek képviselői, vezérigazgatói. Bizniszszállodaként fogja leginkább a
vendégeit fogadni a hotelünk, de természetesen mindenkinek nyitva vannak a kapuk, tehát
ugyanúgy várunk párokat, családokat, nyaraAz egykori Tiszavirág szálló helyén egy modern hotel áll.

A teraszt - ha minden jól megy - később beépítik.

lókat. Nem vagyunk csillagbesoroltak, boutiqe hotelként hirdetjük magunkat. Ez kifejezetten üzleti, átmenő forgalomra szakosodott
hotelkategória, ha ez nincs is így hivatalosan
kimondva, de azok a szállodák, szálláshelyek
soroltatják ide magukat, akik nem akarják a
csillagbesorolás követelményeit nagymértékben követni, de természetesen a minőségre és
a maximalizmusra ugyanúgy törekszünk.
Valamikor régen a Tiszavirág szálló működött
itt. Évekig üres volt, aztán néhány éve átalakították, felújították a Tisza-parti szállodát és
környezetét. Modern külsőt és belsőt kapott,
kint világos, bent minimál stílus, letisztult formák.
- A belső terek maradtak, a főfalak maradtak,
színekben és bútorzatban jött az a stílus, amit
képvisel szállodánk. 34 szobánk van, vannak

sztenderdek, lakosztályok családoknak, illetve
vannak economy szobáink, amit kifejezetten
üzleti vendégeknek tudunk biztosítani. Kiszolgáló egységeinkhez hozzátartozik egy 36 fős
étterem, illetve egy nagy terasz, amit később,
ha minden jól megy, akkor beépítünk. Van még
egy streetfood kocsink is, egészen más jellegű
ételekkel, de természetesen ott is nagyon finomakat lehet enni. Sok tiszaújvárosi is kisétál,
vagy kiteker, kiautózik ide, ezt tapasztaljuk.
Nem csak a szállóvendégeknek biztosítjuk a
szolgáltatásainkat, hanem nekik is, szóval külsős vendégek is betérhetnek hozzánk akár egy
reggelire, ebédre, konferenciatermünkben pedig meetingeket is tudnak tartani - mondta Oravecz Gergely.
berta

ÉletMentő - segít a telefonos alkalmazás
Az Országos Mentőszolgálat és a Vodafone Magyarország Alapítvány tavaly januárban indította útjára az ÉletMentő applikációt, aminek segítségével hatékonyabbá válik
a sürgős segítséget kérők ellátása.

Több mint 530 ezren már letöltötték.

Baleset, hirtelen rosszullét esetén minden pillanatokon múlik. A mentő hívásakor a segítségnyújtás folyamatát nagyban befolyásolja, hogy
milyen információk jutnak el a mentésirányító
központba. Az ÉletMentő telefonos alkalmazás
telepítésekor saját adatainkat el tudjuk tárolni,
köztük például, hogy milyen betegségünk van,
milyen gyógyszereket szedünk, vagy hogy milyen allergiánk van. Ezt mentőhíváskor a mentésirányítók azonnal látják.
- Van olyan funkciója is, hogy ha valamiért a
beteg nem tud beszélni, akkor üzenetben, képekkel is lehet kommunikálni - mondta el Lovas Attila, a Tiszaújvárosi Mentőállomás vezetője. - Hamarosan pedig már a videóhívás is le-

hetővé válik majd. A betegeknek és a mentőknek is nagy segítség ez az applikáció, az indulás óta több mint 530 ezren töltötték már le, és
3300 felett van az alkalmazáson keresztül érkezett bejelentések száma. Az is segíti a mentők
munkáját, hogy ha olyan helyen történik a ros�szullét, a baleset, amit a beteg nem ismer, akkor
pontosan látjuk a GPS-koordinátákat, így gyorsan megtaláljuk a beteget. Több olyan hasznos
funkciója is van, amik további segítséget nyújtanak a felhasználóknak, ilyen például a gyógyszertár-, kórház- és defibrillátor-kereső - mondta Lovas Attila.
Aki pedig csak tanulni, tájékozódni szeretne, az
alkalmazásban azt is megteheti, hiszen az ÉletMentő applikáción belül elsősegélynyújtás kisokos is található, melyen keresztül a mérgezés
tüneteiről és kezeléséről, a sebellátás alapjairól is tájékozódhatunk, és azt is elsajátíthatjuk,
hogy mit tegyünk, ha valaki eszméletét veszti.
Fodor Petra

Lovas Attila

Bűnmegelőzés a poliolon
Ahogy arról egy hete beszámoltunk, Tiszaújváros közbiztonságával kapcsolatban tartottak egyeztetést július 12-én a Városházán. Ezen megállapodás született arról, hogy
a rendőrség előadást tart a poliol beruházáson dolgozók számára. Az elhatározást tettek követték, július 15-én és 16-án mintegy
ezer külföldi munkavállaló vett részt a prezentációkon.
Az egyeztetést a július 10-ei hétvégén történt,
külföldi munkavállalók által elkövetett jogsértések indokolták, melyekről Miskolczi István,
a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője tájékoztatta a jelenlévőket és a helyi sajtót. (Lásd
„Ok nélkül támadtak az ukránok” című cikkünket, Tiszaújvárosi Krónika, július 15.)
- A kivitelező IREM képviselőivel történő
megbeszélés során született megállapodás arról, hogy a poliol beruházás munkavállalóinak a rendőrség egy nagyszabású, több száz főt
érintő prezentációt fog tartani, és továbbra is
kiemelt figyelmet fordít a külföldiek által elkövetett jogsértések megelőzésére és azok meg-

felelő szankcionálására - tájékoztatta lapunkat
Maleczky Péter százados, rendészeti osztályvezető. - Az IREM képviselői biztosították arról is a város vezetését és a rendőrséget, hogy
mindent megtesznek annak érdekében, hogy a
deviáns személyeket kiszűrjék köreikből, és az
ilyen munkavállalókat azonnal el is bocsátják,
mivel negatív színben tüntetik fel a vállalatot a
lakosság körében.
- Hamar összehozták az előadást.
- Tekintettel arra, hogy közel két éve napi
munkakapcsolatban állunk a beruházás irányítóival, július 15-ére és 16-ára kétnapos
előadásról született döntés, melyet a Poliol site-on, a jelzett napokon munkakezdéskor meg
is tartottunk. Az előadásokon angol, román,
olasz és ukrán tolmácsok segítették munkánkat. Megjegyzem, a rendőrség és a beruházás
helyi képviselői közötti zökkenőmentes munkakapcsolat és jó viszony megőrzése érdekében az elmúlt két évben volt már bűn- és balesetmegelőzési előadás, azonban az újonnan
érkező munkavállalók miatt szükségessé vált
az ismeretek frissítése a helyi lakosok szubjektív biztonságérzetének növelése céljából. A

Csaknem ezer vendégmunkás hallgatta meg a tájékoztatót.
leggyakrabban elkövetett jogsértésekkel kapcsolatosan egy tájékoztató hangzott el, továbbá bővebben kifejtettük a szabálysértések,
bűncselekmények következményeként alkal-

mazható szankciókat is. A közel 1000 külföldi
munkavállaló a prezentáció alatt végig érdeklődő magatartást tanúsított.
f.l.
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A még köztünk levő Covid-19 járvány miatti elővigyázatosságból a szabadidősport, ezen belül a futás szerelmesei a Tiszaújvárosi Triatlon Napokon nem a klasszikus, tömegrajtos formában adhattak számot tudásukról.
Az INNO-COMP Virtuális Futóversenyen július 16-án,
pénteken, 10:00-19:00 óra között, mindenki a saját maga által választott időpontban teljesíthette a kiválasztott
távot, az időt chip rögzítette.
Már kora délelőtt nagy volt a nyüzsgés az Ijfúsági parkban, sorra érkeztek kicsik és nagyok, családok, barátok, kollégák. Gyuris Norbert két kislányával, Zitával és
Noncsival futotta le az 1,6 km-t, igaz, Noncsi olykor apa
ölében haladt a pályán.

Az Ifjúsági parkban igazi futóstadiont alakítottak ki a
szervezők. A mintegy kétszáz sportember 2 kör = 1,6
km, vagy 6 kör = 4,8 km teljesítését választhatta. A nap
során jó volt látni a minden korosztályt képviselő lelkes
futókat. Igazán emlékezetes és felemelő pillanatot jelentett, amikor a tiszaújvárosi amatőr sportélet két ismert és
elismert alakja találkozott: Zádeczki Zsóka köszöntötte
a célban a betegségéből lábadozó Fróna Róbertet.

Juli néni Miskolcról jött, reggel felszállt a buszra, aztán
legyalogolta a távot. 84 évesen minden közeli futóversenyen elindul, húsz éve még maratonokat futott, most
már csak a kisebb távokra nevez. Azt mondta, minden
nap megtesz tízezer lépést, és már nagyon várja az októberi Barátság maratont.

Aztán itt volt a két jó barát, Máté és Zozó is, akik sprinttel kezdtek, le is hagyták szüleiket, de aztán a nagy melegben visszavettek a tempóból, de így is hamar lefutották a két kört.

Barátnők és kolléganők egyben. Anikó és Anna
a MOL színeiben indultak, mindketten az EBKnál dolgoznak, egy irodában. Azt mondták, voltak a pályának olyan szakaszai, ahol nem volt
árnyék és ott kicsit lassabban ment a futás, de
összességében jól érezték magukat. Az is furcsa volt, hogy ez nem egy klasszikus verseny
volt, nem volt tömeg, ami húzza a futókat, de
így együtt, kettesben is jól ment.
Fodor-Szűcs

Parkoló épül a vízi telepen
Közel 2000 négyzetméternyi térkövezett parkoló épül a
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület telephelyén. A beruházás bruttó 35 millió forintba kerül, és
a tiszaújvárosi önkormányzat támogatásával valósul meg.
- Tavaly a koronavírus-járvány miatt nem tudtunk belekezdeni a fejlesztésbe - tudtuk meg Béke Lászlótól, a
TKKSE elnökétől. - Idén azonban nem gördült elénk akadály, így elindult számunkra az év legnagyobb beruházása. A vízi telep területén mintegy 50 parkolóhelyet alakítunk ki, így a gyermekeket edzésre hozó szülőknek nem
az út mentén kell majd megállniuk az autóikkal, hanem
egy tágas parkoló áll majd a rendelkezésükre. Másrészről
regionális edzőközpont lettünk, így rendszeresen szervezünk konferenciákat, sportrendezvényeket, érkeznek hozzánk sportolók, vendégek. Azt szeretnénk, ha őket is egy
sokkal kulturáltabb környezet várná majd.
A munkálatok előreláthatóan augusztus végén fejeződnek
be.
ema

Klíma és hűtőgép
Háromszázezer forintból klímaberendezést, százharmincezer forintból egy új hűtőgépet vásárolt a Tiszaújvárosi Mentőállomás. A berendezéseket adományokból szerezték be, a
Tiszaújvárosi Mentőállomásért Alapítványt több magánszemély és cég is támogatta. Folyamatosan várják a további segítséget is, hiszen van mit szépíteni a mentőállomáson.

Aki másét...
Nem ez volt az első reggel, hogy erre ébredtem. A kertvárosi szerdák mostanság ilyenek. Szemetek! Megveszem, megeszem,
szelektálom, kidobom, megtaposom. Hétfőn még jobban, mert már alig fér. Nyomom, préselem, hogy kedd este kigurítsam a
ház elé, hogy aztán szerdán már ne is lássam, csak a hűlt helyét. Szerda reggel...tessék...ennyit a szemét hűlt helyéről. Hülyét kapok. Nem először. Szerdánként, amikor a szemetem szétborítva terül el a kukám körül.
Körülnézek. Senki. Sehol. Ordítanék, de nincs kinek, na meg feltrombitálni sem akarom a szomszédokat, hiszen alig múlt
6 óra. Csend van, még alszanak. Bent dübörgök, a látványtól sírni tudnék, siralmas csendélet. A többiek még alszanak,
csendben sírok. A kukazsákom szétszaggatva, megtépázva, a dinnyehéjban savanyodó lé csorog a térkőre, a tojás héja még
apróbbra, szilánkosra törve, a betonon bűzlik a szombati lerágott csirkecsont.
Tudom már ez is lerágott csont. Hogy megveszem, megeszem, szelektálom, kidobom, préselem, széthányják és szedem. Összeszedem újra és újra. Mert az én szemetem. Szemét egy dolog nem? Ha nem teszem, nem teszi más sem, rajtam marad a szemetem. A kukáskocsi tovább gurul, le sem fékez így előttem. Neki nem dolga összeszedni, csak üríteni az edényzetemet. Az enyémet, mindenkiét. Ami a földön szanaszét hever, marad nekem.
Ha megakarok szabadulni tőle, hozom a zacskómat és összeszedem. Én. Amit egyszer kidobtam, újra belepréseltem. Csorog a
dinnyelé a kezemen, aztán rá a papucsomra. Undorral nyúlok
a csirkecsontokért, hol van már a vasárnapi zamata? Orrfacsaró, épp csak akkor veszek levegőt, ha már elfogy, amit bent tartottam másodpercekig. Ha egy kicsit nagyobbat vennék, az ordításra is jutna belőle. De nincs kinek. A szemét odébb állt....meg
amúgy is túl nagy még a csend.
berta

A Tisza TV műsora

Július 21., szerda
18:00 BODZASZÖRP
Üdítő nyári koktél
Vendégeink: Lehmanné Barna Nikolett, Békéné László Márta, Benőcsné Palugyai Mariann

Július 28., szerda
18:00 Irány az olimpia! (nem csak kajakosoknak)
Portré a tokiói olimpiára induló Béke Kornéllal
Július 29., csütörtök
18:00 A szerdai adás ismétlése
Augusztus 2., Sporthétfő
18:00 A TFCT - Újpest FC II bajnoki labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
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Ahogy ígértük, hétről hétre itt, a Tiszaújvárosi Krónikában, és a Tisza TV képújságában is bemutatunk néhány képet a TVK fotóarchívumából.
Ha bárki felismeri magát, munkatársát, az eseményt, a helyszínt, vagy
csak kellemes emléke, története fűződik valamelyik képkockához, kérjük írja meg nekünk a helytortenet@tujvaros.hu e-mail címre.
Hivatkozásként kérjük, tüntesse fel a kép alatti számsort. Bízunk abban, hogy sokan kedvet kapnak a nosztalgiázáshoz, az emlékezéshez,
ezzel is segítve TVK-s örökségünk megőrzését az utókor számára.

Könyvtár
a strandon
A tavalyi évhez hasonlóan idén is várja az olvasni szerető fürdőzőket a Strandkönyvtár. A Hamvas Béla Városi Könyvtár augusztusban kitelepül a városi
strandra, ahol napilapokat, magazinokat, könnyed nyári olvasmányokat, gyerekkönyveket, társasjátékokat, keresztrejtvényeket kínál az érdeklődőknek a
csobbanás, napozás élménye mellé. A magazinokat a strandon tartózkodás idejére, a könyveket pedig néhány napra is ki lehet kölcsönözni. A gyerekek számára játékokkal, színezőkkel, kézműves foglalkoztatókkal készülnek a könyvtárosok. A szolgáltatások mindenki számára ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A Strandkönyvtár augusztus 3-31. között keddtől szombatig (kivéve a
hosszú hétvégén) 13.00-18.30 óra között várja a látogatókat a főbejárat és a
hullámmedence közötti filagóriában.

6. � Természet
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Különleges rendezvényt szervezett Kesznyétenben a Szamárháti Látogatóközpont, melyen meghatározó szerepet kaptak a békák. A július 17-i Békanapon változatos programokkal várták az érdeklődőket.
Hagyomány, hogy a Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítványhoz tartozó Szamárháti Látogatóközpont évente egy-egy állatfaj bemutatásának szentel egy napot, remek és egyben érdekes kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak. Korábban fecske-, illetve denevérnapon vehettek részt a látogatók, idén pedig a békákra esett a választás.
- Az összes békafaj védett, illetve veszélyeztetett Magyarországon, mert a klímaváltozás miatt nagyon
szélsőségesen alakulnak a csapadékviszonyok, amely a békaállomány elöregedését, akár pusztulását
okozhatja - mesélte Lenner Ádám természetvédelmi és tájgazdálkodási menedzser. - Ez a nap egyfajta figyelemfelhívásként is szolgál arra, hogy vigyázzunk a kétéltűekre.
- Mit tudunk tenni mi, hétköznapi városi emberek a békák védelmében?
- Aki kertes házzal rendelkezik, nagyon hasznos, ha kis kerti tavat csinál, mert ha egy-egy ilyen oázist
megtalálnak a békák, akkor akár több ezer ebihal is lehet benne egyszerre - mondta Ádám. - Sokan megijedhetnek ilyenkor, hogy a kertet ellepik a békák, de amikor átalakulva kimásznak a tavacskából, szétszélednek és nem is nagyon fogunk találkozni velük. Emellett pedig nagyon hasznos, hogy egyes ebihalak szúnyoglárvával táplálkoznak, így egyfajta biológiai szúnyogirtást végeznek.
Gyakran kerülnek előtérbe „nemszeretem” állatok a rendezvények során, hogy az egyes fajok népszerűbbé váljanak. Részben ezért álltak éppen a meglehetősen veszélyes helyzetben lévő békák a középpontban, akikért már azzal is sokat tehetünk, ha nem bántjuk őket és lehetőség szerint megpróbálunk vigyázni rájuk.
- Nálunk a Kárpát-medencében, annak ellenére, hogy ez az év esősebb,
nagyjából 10 éve nagyon komoly szárazság van, ennek pedig katasztrofális hatása volt a békákra - mondta Somlai Tibor békaszakértő, aki
ismeretterjesztő előadást tartott. - A békák nagy része időszakos vizekben, többnyire pocsolyákban szaporodik. Ez egy nagyon biztonságos
szaporodási mód, mivel az állandó vizekkel ellentétben itt nem veszélyeztetik őket a halak, különböző rovarok, amik elpusztítják a lárvákat.
Ha a pocsolya viszont elkezd száradni, akkor az egyébként algaevő lárvák elkezdik enni egymást, azaz fehérjét fogyasztanak - folytatta Tibor. - A fehérjefogyasztás következtében pedig hamarabb fejlődnek ki,
nagyobbak lesznek, ezáltal pedig alkalmasabbak az életre. Viszont ha
a pocsolyák túl hamar száradnak ki a melegnek köszönhetően, akkor a
Somlai Tibor
lárvák elpusztulnak. Fontos tudni, hogy egy-egy béka általában 4 évig
szaporodóképes, így, ha 4 éven keresztül nincs ilyenfajta víz a közelükben, akkor az egész faj eltűnik. Korábban teljesen hétköznapinak számító fajok tűntek el így teljesen.
Ilyen és ehhez hasonlóan fontos témák kerültek előtérbe július 17-én. A szomorú események mellett
azonban néhány örömhírről is esett szó a békaállományt illetően.
- Az idei év szerencsés volt, elegendő csapadék esett ahhoz, hogy a laposok megteljenek vízzel, tartós pocsolyák képződtek - mondta Ádám. - Ezáltal több faj megmenekült, és tud frissülni az állomány. Emellett pedig a sokak által ismert bivalyainknak, Koboldnak és Monsternek is van egy medencéje, amelyben körülbelül 30 kecskebékával élnek együtt. Ez egy unikális szimbiózis, amit ezen a napon is be tudunk majd mutatni.
A békanapra rendkívül változatos, ingyenes programokkal készültek a szervezők, minden korosztály
megtalálhatta a kedvére valót. Amellett, hogy a látogatók érdekes előadásokon és telepbemutatáson vehettek részt, megtekinthették a bivalyok legelőre hajtását, a kicsiknek pedig íjászkodási és kreatív kézműves lehetőségeket is biztosítottak. A színes programok mellett támogatói jegy vásárlása ellenében a látogatók a helyben készült szürkemarha gulyáslevest is megkóstolhatták. Ehhez viszont saját, otthonról
hozott tányérra és evőeszközre volt szükség, elkerülve a műanyagtárgyak okozta környezetszennyezést.
A csodálatos hangulatú rendezvényt persze a már-már celebnek számító Kobold, a bivaly jelenléte is fokozta, aki tőlem is kikövetelt egy kis simogatást. Őszintén, jó volt részt venni egy ilyen kellemes hangulatú napon, amely egy különösen fontos problémára hívta fel a figyelmet. A hagyománnyá vált rendezvény a jövőben is folytatódik, a következő évben a méhek, illetve a Tiszatáj Közalapítvány logójában is
szereplő csodaszép gyurgyalag kaphat majd kiemelt figyelmet.
Kelemen Alíz

Szabadtéri játékok is voltak a legkisebbeknek.

Talán tudták, hogy róluk szól a nap, sok apró béka bújt elő a látogatók köszöntésére.

Nem csak a játékról, a tanulásról is szólt a nap.

Kobold, a bivaly is nagyon élvezte a békanapra érkezők figyelmét.

A békák mellett a háziállatok is népszerűek voltak.

A család minden tagja találhatott kedvére
való programokat.

Rengeteg állatfajjal találkozhattak a látogatók.
Fotók: Fodor Petra
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Hunyadis nyári táborok, napközik sorozata

Nyár � 7.

A hunyadisok Balatonszemesen.
Nem unatkoztak a hunyadis diákok és pedagógusok a nyári szünidő beköszöntével sem.
Június 21-től július 2-ig a Csodaszarvas nyári napközis táborban vehetett részt 175 tanuló
15 pedagógus vezetésével. Az első héten az
alsósok, a másodikon a felsősök számára kínáltak hagyományőrző és digitális programokat az EFOP-3.3.5 pályázat keretében. Közös
mozgást vezetett és a helyes életmódról interaktív előadást tartott Katus Attila, Szirota Dzsenifer koncertet adott a gyerekek számára, de volt táncház és mutatványos előadás

is. Ezen kívül kirándultak a csoportok Lillafüredre, a kesznyéteni Szamárhátra és Mezőkövesdre, illetve strandoltak a tiszaújvárosi
strandfürdőben.
Június 28-tól július 2-ig sportnapköziben tölthette el a jó időt 38 tanulónk Bianka és Márta
néni felügyeletével.
Július 5-10. között a Velencei-tó partjára szervezett táborozást Komlósné Oláh Mária és Németh Erika, ahol a strandolás mellett kirándultak az etyeki filmstúdióba, a martonvásári
Agroverzum Tudományos Élményközpontba,

Csodaszarvas napközis tábor.

Székesfehérvárra és Kápolnásnyéken a Vörösmarty Emlékházba.
A táborozások sora Balatonszemesen folytatódott - melyre Bianka, Márta, Zsuzsa, Ildikó néni
és Tamás bácsi kísértek el 50 tanulót -, ahol szikrázó napsütésben pancsolhattak a hunyadisok.
Itt sem unatkoztak diákjaink, számos balatoni
programot kínáltak számukra a szervezők. Balatonbogláron boboztak és megnézték a Gömbkilátót, Gyenesdiáson a Diási Játékstrand kínálta szórakozást élvezhették, voltak sétahajózni és
a Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpontban is.

A Velencei-tónál.

Nyári könyvtári nyitvatartás
A Hamvas Béla Városi Könyvtár központi könyvtára augusztus 31-ig
KEDDTŐL PÉNTEKIG
10.00-18.00 óráig tart nyitva.
A SZOMBATI nyitvatartást a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár biztosítja az alábbi napokon:
július 3., 10., augusztus 7., 14.
(Tiszaújváros, Bocskai út 33.)
A központi könyvtár (Tiszaújváros, Széchenyi út 37.)
karbantartási munkálatok miatt
augusztus 3-13. ZÁRVA tart.
STRANDKÖNYVTÁR
2021. augusztus 3 - 31.
kedd - szombat 13.00 - 18.30 óra
Helye: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő

Útlezárások

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében valósul meg a Hal a placcon rendezvény,
mely 2021. augusztus 7-én (szombaton) lesz a Széchenyi úton, a Kazinczy úton, a Kazinczy Ház parkolójában és a Március 15. parkban.
A programok zavartalan lebonyolítása érdekében 2021. augusztus 6-án (péntek) 18.00 órától 2021. augusztus 7-én (szombat) 24.00 óráig a Széchenyi út 11-37. közötti szakasza (Borostyán Patika, Hamvas Béla Városi Könyvtár közötti szakasz), a Kazinczy út (Hamvas Béla Városi Könyvtár, Tisza út közötti szakasza), a Kazinczy Ház parkolója (Kazinczy út felé eső rész) le lesz zárva.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
A szervezők

Tanulóink élménydús nyári programok közül
válogathattak, melyet a szervező pedagógusok nagy odaadással, szeretettel állítottak össze
és felelősségteljesen vigyáztak a gyermekekre,
segítve ezzel a családok gyermekeinek néhány
hetes nyári felügyeletét is. Köszönjük önzetlen
munkájukat!
A nyári szünidőre további jó pihenést kívánunk
a pedagógusoknak és tanulóinknak a hunyadis
táboroztató pedagógusok nevében:
Hok Csaba
intézményvezető

8. � Zene
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Három nap, öt koncert, többezres tömeg. A Tiszaújvárosi Triatlon Napok pénteki nyitónapján a Magna Cum Laude koncertjét élvezhette a
közönség. A Leghosszabb perc turné negyedik állomása volt városunk.
- Elég rendesen megtépázta a szakmánkat a járvány, de én azt látom,
hogy akinek volt elég hite, az túlélte - mondta Mező Misi, a Magna
Cum Laude frontembere. - Mi is túléltük, és nagyon vártuk már, hogy
újrainduljunk, hogy újra együtt alkothassunk, koncertezhessünk. Születtek új dalok, de most már a koncertekre koncentrálunk. Egy kicsit
olyan volt most, mintha egy gyerek újra tanulna járni. Volt bennem para, hogy tudom-e majd újra csinálni, amit húsz éve csinálok a színpadon. Furcsa volt, de vagyunk annyira rutinosak, hogy visszaáll a rend.

A sort szombaton Tóth Andi folytatta. A színész-énekesnő a magyarországi
X-Faktor ötödik szériájának győztese, 15 évesen ismerte meg nevét az ország.
- Én mindig olyan voltam, hogy azt csináltam, ami boldoggá tesz. És mindig is ezt
javasoltam a körülöttem élő embereknek is - mondta az énekesnő. - Én boldogan
élem az életem, azt csinálom, amit szeretek, és ha valakinek ez nem tetszik, akkor ettől függetlenül én még ezt fogom csinálni. És sokkal jobban fogom élvezni.
Tóth Andi azt is elárulta, hogy imád thaiboxolni, így vezeti le a feszültséget.

A folytatásban a The Biebers fergeteges buliján tombolhatott a közönség.
- Ma van az első koncertünk másfél év után, nagyon készültünk rá - mondta Puskás Peti énekes. - Az elmúlt hetekben sokat próbáltunk, hogy felvegyük a ritmust, van új dalunk is. Nagyon más, ha az ember benne van a koncertezésben, két éve hatvan koncertünk volt a nyáron,
akkor ez természetes volt. Most újra meg kell szokni. A karantén első két hetében még mi is
nagyon lelkesek voltunk, belekezdtünk online, de utána kifulladt a lelkesedés. Az online koncert nem koncert, nem az az érzés, mint amikor ott vannak a nézők, látod a csillogó szemeket.

A vasárnapi folytatásban előbb Pál Dénes, a 2012-es The Voice győztese lépett a Sportcentrum színpadára. A Miskolcról származó, idén harmincéves
énekest is megviselte az elmúlt egy év,
idén július 3-án lépett először színpadra. De innentől nincs megállás, eseménydús a nyár hátralévő része is.

A záróünnepség után a Hooligans őrületes koncertje zárta a Tiszaújvárosi Triatlon Napokat. Hihetetlen, de idén már 25 éves a zenekar, ezt egy nagyszabású
bulival ünneplik majd meg szeptemberben. Addig is várja őket a közönség szerte az országban, hisz amint megnyílt a lehetőség, az ő naptáruk is gyorsan betelt.
Fodor Petra
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A Tiszaújvárosi Triatlon Napok július 18-i
csúcspontját az elit Európa-kupa döntői jelentették. A férfiak versengésében Lehmann Csongor, a hazai pálya előnyét maximálisan kihasználva, magabiztosan szerezte meg az aranyérmet. A brit sikerrel befejeződött női versenyben a 20. helyet kiérdemlő Bukovszki Tünde
volt a legjobb magyar.
Az elsőként kezdődő női verseny 750 méteres úszása során a brit Sophie Alden és Olivia
Mathias, valamint az ausztrál Natalie Van Coevorden bő 20 másodperces előnyre tett szert.
Első magyarként, 45 mp-re az élen haladóktól, Bukovszki Tünde indulhatott el a kerékpáros depó felé. A 20 kilométeres, 8 körre osztott kerékpározás felénél az éllovas hármas még
tartotta előnyét, Bukovszki a 19 tagú üldöző boly tagjaként tekert ekkor. A második váltásra a két brit lány maradt az élen, de mindössze 18 másodperc volt az előnyük. Az első futókörben Mathias otthagyta honfitársát és egyedül haladt az élen, amit még egy körön át tudott tartani. A harmadik kör végére az olaszok duatlon világbajnoka, Costanza Arpinelli és
a franciák 2015-ös U23-as világbajnoka, Audrey Merle is csatlakozott a brithez. A hajrát
azonban Olivia Mathias bírta a legjobban, az ezüst a francia, míg a bronz az olasz versenyzőé lett. A legjobb magyart, Bukovszki Tündét a 20. helyen tapsolhatta meg az ezúttal is jelesre vizsgázó tiszaújvárosi közönség.

A szombati elődöntők után a nem hivatalos eredménylista alapján még úgy nézett ki, hogy
Sinkó-Uribe Aurél is tagja lehet a férfi döntő mezőnyének, így három testvérpár képviselhette volna Magyarországot. Az időeredmények késő esti pontosítását követően azonban Aurél
sajnos éppen lemaradt a 30., továbbjutó helyről, így öttagúra csökkent a magyar kontingens.
A nap és az eseménysorozat utolsó rajtjához - késő délután - az Európa-kupa férfi mezőnyének tagjait, köztük a Lehmann-testvéreket, Csongort és Bencét, a Dévay-fivéreket, Márkot és
Zsombort, továbbá Sinkó-Uribe Ábelt szólították be a Dísztó partján kialakított pontonhídra.
A három körre osztott 750 méteres tempózás első négy helyezettje között három magyart is
találhattunk. Dévay Márk jó szokásához híven, 9:02 perc elteltével elsőként jött ki a vízből,
de 5 másodpercen belül megtette ezt az olasz Nicolo Strada és a hazai pályán versenyző Lehmann Brothers, azaz Csongor és Bence is. Dévay és Strada gondolt egy merészet, és szökést kezdeményezett a 8 körös kerékpározás megkezdésekor. Még a 6. körben is ők vezettek,
bár ekkora az előnyük a felére, 15 másodpercre olvadt. Ez azt vetítette előre, hogy a 26 tagú üldözőcsoport - benne Lehmann Csongorral és Sinkó-Uribe Ábellel - a második váltásra
még jobban megközelíti, sőt akár utol is érheti őket. Az utolsó kerékpáros körben mindös�sze 6 másodpercre csökkent a fór, így a depóba érve újra együtt volt szinte a teljes mezőny.
A négykörös, összesen 5 kilométeres futás első körének végén a tiszaújvárosiak 2018-as junior világbajnoka, 2019-es U23-as vb-ezüstérmes, Lehmann Csongor haladt az élen, de közel járt hozzá egy nyolctagú csoport, soraiban Dévay Márkkal. Újabb egy kör elteltével még
mindig a fiatalabb Lehmann vezetett, mögötte két olasz, Michelle Sarzilla és Nicola Azzano
szaporázta. A harmadik körre egyre jobban érett a hazai siker, Csongor továbbra is magabiztosan haladt az élen, kontroll alatt tartotta ellenfeleit, és a cél előtt 100 méterrel arra is maradt
ideje és ereje, hogy óriási üdvrivalgás közepette lepacsizzon a kordon mellett szurkolókkal.
A top10 tagja lett - nyolcadikként - Dévay Márk, de az idei középtávú országos bajnok Lehmann Bence 13. helye is dicséretes. Jár az elismerés az élete első felnőtt nemzetközi versenyén döntőző és helytálló Sinkó-Uribe Ábelnek is.
- Egy álmom vált valóra ezzel a sikerrel - fogalmazott a célban Lehmann Csongor. - Nem
sok magyar tiszteletére játszották még el a Himnuszt Tiszaújvárosban, de nekem most megadatott ez a csodálatos érzés. Nagyon sokat gondolkodtam ezen a napon, talán túl sokat is.
Komoly elvárásokat fogalmaztam meg magammal szemben, de meg tudtam felelni ezeknek.
Borzasztó kemény verseny volt, rendkívül sokat számított a fantasztikus nézősereg, nekik is
köszönhetem, hogy kibírtam az élen az utolsó futókört. Nem sokat pihenhetek, jövő héttől
edzőtábor, majd augusztus második felében jön az U23-as világbajnokság Kanadában, ahol
a dobogó a minimális célom.
Eredmények
Férfiak (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás): 1. Lehmann Csongor (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 50:09, 2. Michelle Sarzilla (olasz) 50:16, 3. Nicola Azzano (olasz) 50:16,
… 8. Dévay Márk (Agria TK) 50:34, …13. Lehmann Bence (Tiszaújvárosi Triatlon Klub)
50:52, … 24. Sinkó-Uribe Ábel (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 51:29, … 28. Dévay Zsombor (Agria TK) 53:17.

Eredmények
Nők (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás): 1.
Olivia Mathias (brit) 1:00:16
óra, 2. Audrey Merle (francia) 1:00:18, 3. Costanza Arpinelli (olasz) 1:00:27, …
20. Bukovszki Tünde (magyar) 1:02:46, …22. Soós
Fanni (magyar) 1.03:01,
…24. Sárszegi Noémi (magyar) 1:03:15.
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A nyílt junior Európa-kupa döntőjével folytatódtak a Tiszaújvárosi Triatlon Napok. A férfiak versenyében Dobi Gergő remek versenyzéssel egy értékes ezüstöt zsebelhetett be. A házigazdákat képviselő Kovács Gyula épphogy lecsúszott a dobogóról, negyedik
lett, csakúgy, mint Kropkó Márta a női
fináléban.

Először a szombati elődöntőkből indulási jogot szerzett 30 hölgyet szólították be a Dísztó
partján felállított pontonra. Az 500 méteres úszás Holánszky Laura révén magyar részsikerrel zárult, de Kropkó Márta harmadik helye is biztató volt. Az ötkörös belvárosi kerékpározás harmadik körére a két magyarhoz egy-egy cseh, izraeli és szlovák lány is csatlakozott,
akik így együtt 15-20 mp-es előnnyel haladtak az őket üldöző boly előtt. A kerékpáros depóba érkezve további hat hölgy csatlakozott az élen haladókhoz. A depózás a szlovák Margareta Vrablovanak sikerült a legjobban, de Kropkó és Holánszky is ott loholt a nyakán. 1200
méter futás után a cseh Dana Prikrylova fellépett a szlovák sportolóhoz, akivel 50-60 méteres
előnyre tettek szert. A második körben Vrablova fokozta a tempót, melynél nagyobbat senki
sem tudott diktálni, így az utolsó kör végén ő örülhetett a győzelemnek. A legjobb magyar a
negyedik helyen célba érkezett Kropkó Márta lett.
A szintén 30 tagot számláló férfi döntő nyitószámának végén a brit Daniel Dixon mászott ki elsőként a Dísztóból,
hogy dr. Márkus Gábor szobra előtt elfutva kerékpárra pattanjon. Arról pedig, hogy ne érezze magát egyedül, három
magyar legény, Dobi Gergő, Kropkó Márton és a tiszaújvárosi színeket képviselő Kovács Gyula gondoskodott. A
12,5 kilométeres kerékpározás felénél Dixon és Dobi szökéssel próbálkozott, sikerrel, hiszen a második váltásig 40
mp-re eltávolodtak a többiektől. A 3,6 kilométeres futás
elejétől Dixon diktálta a tempót, ami rajta kívül senkinek
sem esett jól, magabiztosan őrizte meg vezető pozícióját és
megnyerte a versenyt. Dobi Gergő egy nagyon szépen csillogó ezüsttel gazdagodott.

Eredmények
Férfiak: (500 m úszás, 12,5 km kerékpározás,3,6 km futás): 1. Daniel Dixon (brit) 37:05, 2. Dobi Gergő (magyar) 37:29, 3. Elai Izhak Chaski (izraeli) 37:45, 4. Kovács Gyula (magyar) 38:02, …7. Kropkó Márton (magyar)
38:15, …12. Hóbor Zalán (magyar) 38:52, 13. Soós Gergő
Gyula (magyar) 38:58, …16. Tóth Zalán (magyar) 39:17,
…20. Trungel-Nagy Kolos (magyar) 39:41, 21. Péter Benedek (magyar) 40:01.

Eredmények
Nők: (500 m úszás, 12,5 km kerékpározás,3,6 km futás): 1. Margareta Vrablova (szlovák) 41:28, 2. Isla Britton (kanadai) 42:33, 3. Dana Prikrylova (cseh) 41:46 , 4. Kropkó
Márta (magyar) 42:07, …6. Holánszky Laura (magyar) 42:20, …8. Dobi Lili (magyar)
43:01,…10. Papp Laura Inez (magyar) 43:21, …12. Horváth Karolina Helga (magyar)
43:27, …14. Peszleg Dominika (magyar) 43:46, …18. Nádas Romina (magyar) 44:02,
…23. Kovács Fruzsina Dóra (magyar) 44:48, …26. Kovács Korinna (magyar) 46:24.
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Hazánk legjobb gyermek és serdülő korcsoportos sportolói mérték össze tudásukat a Tiszaújvárosi Triatlon Napok
július 18-i, vasárnapi első versenyén, a Magyar Utánpótlás Gálán.
Az úszást Tiszaújváros központjában, a Dísztóban kialakított pályán teljesíthették a fiatalok, akik a kerékpározásra
és a futásra is a környező utcákon maradtak.
A szurkolók, a sportág iránt érdeklődők színvonalas és látványos csatákat tekinthettek meg.
A gyermek korcsoportban a tiszaújvárosi, a lengyeltóti, a
bajai és a zalaegerszegi ranglistaversenyen is győztes újbudai Szalai Fanni ezúttal sem talált legyőzőre, a tiszaújvárosi Bán Petra bronzérmet nyert. Az azonos korú fiúknál sem
borult a papírforma, nyert a két ranglistaversenyen első helyen végzett esztergomi Szilágyi Botond.
A serdülő fiúknál szintén egy négyszeres ranglistaverseny-győztes, Trungel-Nagy Zalán bizonyította, hogy korábbi sikereit nem a véletlennek köszönhette. A lányok csatájából a Baján és Zalaegerszegen ranglistaversenyt nyert
Baier Zsófia szerezte meg az elsőséget, a helyiek tehetsége,
Filep Zóra közel járt a dobogóhoz, negyedik lett.
Valamennyi kategóriában az 1-8. helyezettet díjazták és
szólítottak fel a színpadra. A díjakat és ajándékokat dr. Juhos Szabolcs, Tiszaújváros jegyzője és Lehmann Tibor, a
Tiszaújvárosi Triatlon Napok főrendezője adta át.
Eredmények
Gyermek kcs. (250 m úszás, 7,5 km kerékpározás,
2,4 km futás), leányok: 1. Szalai Fanni (Equilor
Team Újbuda) 26:52 perc, 2. Katona Korinna
(EVUK Triatlon) 27:57, 3. Bán Petra (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 28:08, …10. Gál Boglárka (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 30:01, …16. Juhos Lia
(Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 32:56

Gyermek kcs. (250 m úszás, 7,5
km kerékpározás, 2,4 km futás), fiúk: 1. Szilágyi Botond (Esztergomi TCSE) 26:49, 2. Szűcs Benedek Áron (Debreceni Sportcentrum) 27:06, 3. Németh Dániel
(UTE Merida) 27:18

Serdülő kcs. (500 m úszás, 12,5 km kerékpározás, 3,6 km futás), leányok: 1. Baier Zsófia (Tempo-Aqua ÚTSE), 2. Pusztai Dóra (Debreceni Sportcentrum) 45:41,
3. Vas Eszter (Mogyi SE-Baja) 45:46, 4.
Filep Zóra (Tiszaújvárosi Triatlon Klub)
46:01, …6. Bartók Hanna (Tiszaújvárosi
Triatlon Klub) 46:20

Serdülő kcs. (500 m úszás, 12,5 km kerékpározás, 3,6 km futás), fiúk: 1. Trungel-Nagy Zalán (3K Kiskun KKSE) 41:26
perc, 2. Székely Konrád (Tuttobici-Bottecchia SE) 41:27, 3. Makrai Bálint (Váci Vízmű SE) 41:42, …17. Varga Martin
(Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 46:41

A Tiszaújvárosi Triatlon Napok záróünnepségét július 18-án, vasárnap este tartották meg a
Sportcentrumban. A színpadon elhangzottak legfontosabb üzenete a köszönet és a 2022-es
folytatásra vonatkozó igény megfogalmazása volt.
Elsőként Márkus Balázs, a szervezőbizottság társelnöke kapta meg a mikrofont, aki gratulált
a versenyzőknek, megköszönve, hogy ellátogattak az idei eseményre.
- Külön gratulálok Lehmann Csongornak, aki sporttörténelmet írt, hiszen ő az első győztes,
aki Tiszaújvárosban született, itt nőtt fel, ma is itt végzi felkészülésének döntő többségét, erősítve a tiszaújvárosi triatloncsapatot - fogalmazott a rendező Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnökségi tagjaként is tevékenykedő Márkus Balázs. - Nagyon nagy boldogság volt látni őt a dobogó legmagasabb fokán. Szeretném megköszönni Tiszaújvárosnak, hogy ilyen szépen elfogadták az idei rendezvényt, ami rengeteg korlátozással, a város életébe történő beavatkozással
is együtt járt, ami biztos megnehezítette a mindennapokat. Szerencsére valamennyi programot
gördülékenyen és stabilan sikerült megtartanunk. Nagyon szépen köszönjük a helyi lakosságnak és az idelátogatóknak, hogy ez eddigiektől eltérő rendezvényre is ilyen sokan eljöttek.

Visszataláltak a versenyközpontba
Lehmann Tibor, az esemény főrendezője, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője nagy örömét fejezte
ki azért, hogy egy év kihagyás után visszataláltak a versenyközpontba, hiszen már a szombati elődöntők idején,
majd a vasárnapi versenyeken még inkább, sokan összegyűltek ott.
- Ez a visszatalálás volt a legfontosabb számunkra - emelte ki Lehmann Tibor. - El kell mondani, hogy a város cégei, elsősorban a Városgazda, a TiszaSzolg, a Sportcentrum is nagy segítséget nyújtott nekünk a sikeres visszatéréshez. Köszönet jár a rendőrségnek, az egészségügyi személyzetnek is, akik szintén kulcsszerepet játszottak. Rajtuk kívül nyilván még sok más közreműködőnek is hálásak vagyunk azért, hogy újra tudtuk indítani az életet a mi
kis triatlon rendezvényünkön. Szabó Gyulával, a hangosítást és a zenét szolgáltató kollégával beszélgettem ma,
aki azt mesélte, hogy dr. Márkus Gábor mindig azt kérdezte tőle az esemény elején, hogy szerinte fogunk-e magyar himnuszt játszani a célnál. Eddig háromszor sikerült.
2014-ben, Vanek Ákos sikerénél volt az első, amit sajnos
Gábor már nem élt meg, 2017-ben Bicsák Bence tiszteletére szólalt meg ez a zene, most pedig Csongor fiam gondoskodott erről. Ez utóbbi kicsit tiszaújvárosi himnusz is
volt. Bízom benne, hogy jövőre tovább gyarapíthatjuk közös emlékeink sorát.

Továbbra is a triatlon fővárosaként

Dr. Fülöp György polgármester záróbeszédének elején úgy fogalmazott, hogy nem a leghálásabb feladat egy rendezvényt bezárni, de aminek van kezdete, annak van vége is.
- Jó helyzetben vagyok, hiszen az előttem szólók szinte mindenkinek köszönetet mondtak már - hangsúlyozta a városvezető,
aki a szervezőbizottság társelnöke is egyben. - Tiszaújváros polgármestereként a helyi lakosságnak szeretném megköszönni
azt, hogy ilyen fegyelmezetten, együttműködően, elfogadva az előírásokat, az új szabályokat, tudtunk együtt újra egy igazi
triatlonünnepet csinálni. Nagyon-nagyon köszönöm a Márkus családnak, Lehmann Tibornak, a rendezőgárda tagjainak, valamennyi közreműködőnek áldozatos munkáját. Tudom, hogy ilyen az élet, de ami nekem a mai örömben egy picit szomorúság volt, az nem más, mint az, hogy dr. Márkus Gábor nem élhette ezt meg. Azt gondolom, hogy ő odafentről lát bennünket
és nagyon büszke arra, ami itt ma történt. Itt volt az Európai Triatlon Szövetség olasz elnöke, Renato Bertrandi, aki elérzékenyülve búcsúzott el tőlem és azt mondta, hogy Tiszaújváros ezúttal is szenzációs házigazdának bizonyult. Hálás volt a város
megértéséért, azért, hogy teljes szívvel szurkoltak a sportolóknak. Nagyon-nagyon jó érzésekkel ment haza, mert bízik benne, hogy jövőre is találkozunk itt nálunk. Véleménye szerint Tiszaújváros ismét bebizonyította, hogy érdemes a „triatlon fővárosa” címre. Ami a jövőt illeti, a Márkus fiúkkal, Balázzsal, Gergővel és Lehmann Tiborral már a jövő héten leülünk és elkezdjük átbeszélni a teendőket. Remélem, hogy ez a pandémia véget ér, és jövőre minden, ami csak lehet, vissza fog térni a
normális kerékvágásba. Isten éltesse Tiszaújvárost!
SZIS
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Gyermekétkeztetési térítési
díjkedvezmények igénybevétele

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény, valamint a 431/2015. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2016. január 1-jétől módosította a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezéseit. Intézményünk az étkeztetési térítési díjkedvezmények (ingyenes/kedvezményes étkezés; szociális díjkedvezmény) igénybevételével kapcsolatban
az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot.
A 2021/2022. tanítási/nevelési évre igénybe vehető normatív
kedvezmény (ingyenes/kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén ingyenes étkezésre jogosult a gyermek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
a kötelező legkisebb munkabér (167.400 Ft) személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át (2021-ben
144.171 Ft)
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés esetén az ingyenes étkezés megállapítása iránt nyilatkozatot kell benyújtani.
1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt
vevő tanuló:
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették, vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
Szociális díjkedvezményre jogosult az a kérelmező:

• akinek gondozásában élő gyermeke tiszaújvárosi állami fenntartású köznevelési intézményben étkezést vesz igénybe, valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelme nem
haladja meg a 62.701 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő szülő
esetén a 71.251 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vonatkozó kérelmet kell kitöltenie minden olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes képviselőjének, illetve 18. életévét betöltött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2021/2022. nevelési/ tanítási évben étkezést igényel bölcsődében, óvodában, általános iskolában, középiskolai kollégiumban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rászorultság alapján kedvezményre nem jogosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. évfolyamon felül nappali
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulónak, gondviselőnek az ingyenes/kedvezményes étkezés, a szociális alapú gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény, valamint a személyi térítési díj megállapítása iránt kérelmet kell benyújtania, melyhez
csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (Tiszaújváros, Kazinczy út
3.) hétfő 8.00-16.00-ig, szerdán 8.00-17.00-ig, pénteken 8.0014.00-ig
- a nyomtatvány letölthető:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ honlapjáról
www.tik.tiszaujvaros.hu
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan információ kérhető az
alábbi telefonszámokon:
49/548-328, 49/548-306, 49/548-305, 49/548-382
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása folyamatos, de amennyiben a 2021/2022. nevelési/tanév szeptemberétől igénybe kívánja venni az ingyenes vagy kedvezményes étkezést, a kérelmet
2021. augusztus 20-ig le kell adni, illetve a tanév alatt folyamatosan. A szeptember 1. után benyújtott kedvezményeket a beadást követő naptól állapítjuk meg.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása személyesen a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban (Kazinczy Ház, Kazinczy út 3. I. em. 73/3. iroda).
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a térítési díjkedvezményt,
illetve napi térítési díjat, maximum egy tanévre áll módunkban
megállapítani. Étkezési igényét, valamint kedvezményre vonatkozó jogosultságát minden tanév elején újra be kell nyújtani, ellenkező esetben a teljes térítési díjat számítjuk ki.

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2021. július

JÚLIUS

Helye

Ideje

Kinek a részére

22. csütörtök

Központi Étterem

10.00 - 12.00

Szociális étkezők

26. hétfő

Bölcsőde 3.sz. pavilon

07.30 - 12.00

Szociális étkezők pótbefizetése és alkalmazott étkezés megrendelés

28. szerda

Kazinczy-ház (Gondozóház)

08.00 - 15.00

Kazinczy-ház (Központi étte- 12.00 - 13.00
rem)

Szociális étkezők
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfogadunk! Felhívjuk a figyelmet, hogy az 1/2016.(I.28.) a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és
a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

Alkalmazotti
étkeztetés

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az intézmények alkalmazottait és a külsős étkezőket, hogy a
2021/2022. nevelési/tanítási évre vonatkozóan új étkezési kérelmet szükséges kitölteni.
• A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazottak és köztisztviselők, az önkormányzati intézmények, az állami fenntartású
köznevelési intézmények, valamint az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok dolgozói a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központba benyújtott kérelemre, az intézmény igazgatójának 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 honlapról,
• 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 étkeztetés
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az
érintett szülőket, törvényes gondviselőket, hogy a 2021/2022.
nevelési/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:
Molnárné Tóth Anita igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Helye:
Szabó Anna
Kazinczy Ház
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/2. iroda

Szünidei
gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes
képviselők figyelmét, hogy az ingyenes szünidei étkezés a
nyári szünetben augusztus 31-ig valamennyi, azaz 54 munkanapon keresztül a Központi Étteremben (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény városrészben élők esetében az
„Esély” Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.)
vehető igénybe helyben történő elfogyasztással.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, és a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére

óvodai, iskolai szociális segítő
munkakör betöltésére, a Család- és
Gyermekjóléti Központba.

Feladatai:
- 15/1998. NM rendelet 25. §
A jogviszony időtartama:
- határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 15/1998. NM rendelet
2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellátások - 1/a. Család- és gyermekjóléti központ - óvodai, iskolai szociális segítőre vonatkozó képesítési előírások valamelyike
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány a Gyvt. 11/A. § (8) a)-d), e) pontjai alapján
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt szemé-

lyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
- nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 11/A. §
(8) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn
Bérezés:
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba,
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni, Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező
esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázat azonosító számát: 2110/2021., valamint a munkakör
megnevezését: óvodai, iskolai szociális segítő.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2021. július 24.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. július 30.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 2110/2021. azonosító számon
2021. július 9-én jelenik meg.

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges
nyilatkozat benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G.
út 7.) lehetséges.
Ha a Szülő/Törvényes képviselő a gyermek számára a szünidei gyermekétkezetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi 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

2021. július 22.

Állások

� 13.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet

1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2021. 09. 01- 2022. 08. 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 pedagógiai
program, valamint az óvoda éves munkaterve alapján, az óvodavezető útmutatásai szerint, önállóan és felelősséggel végzi.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény rendelkezései, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus
• Magyar állampolgárság
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Egészségügyi alkalmasság
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 26.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (2020-2/2021.), valamint a munkakör megnevezését: 1 fő óvodapedagógus.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Micskiné Bodó Erzsébet nyújt, a 06
70/380-6900 telefonszámon.
Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2021. 09. 01. - 2021. 12. 30.
határozatlan idejű, 2021.12.31-től
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 pedagógiai
program, valamint az óvoda éves munkaterve alapján, az óvodavezető útmutatásai szerint, önállóan és felelősséggel végzi.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény rendelkezései, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus
• Magyar állampolgárság
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Egészségügyi alkalmasság
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 26.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (2020/2021.), valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Micskiné Bodó Erzsébet nyújt, a 06
70/380-6900 telefonszámon.
Micskiné Bodó Erzsébet
				
óvodavezető

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet

1 fő pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.

1 fő pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2021. 09. 01 - előreláthatóan 2022. 08. 31-ig
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.
• Szükség szerint adminisztratív feladatok ellátása.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény rendelkezései, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium
• Magyar állampolgárság
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés
• Óvodapedagógus képzésben való részvétel
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 26.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (221-2/2021.), valamint a munkakör megnevezését: 1 fő pedagógiai asszisztens.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Micskiné Bodó Erzsébet nyújt, a 06
70/380-6900 telefonszámon.
Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű, 2021. 09. 01-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.
• Szükség szerint adminisztratív feladatok ellátása.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény rendelkezései, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium
• Magyar állampolgárság
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés
• Óvodapedagógus képzésben való részvétel
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 26.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (221/2021.), valamint a munkakör megnevezését: 1 fő pedagógiai asszisztens.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Micskiné Bodó Erzsébet nyújt, a 06
70/380-6900 telefonszámon.
				
Micskiné Bodó Erzsébet
			
óvodavezető

14. � Hirdetés / Rendezvények

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a BMH Nonprofit Kft. tiszaújvárosi ügyfélszolgálati irodája (3580
Tiszaújváros, Tisza út 2/C.) 2021. július 26. napjától az alábbi nyitvatartási rend szerint áll a
személyes ügyfelek rendelkezésére:
			
hétfő:		
08:00 – 16:00
			
kedd:		
ZÁRVA
			
szerda:		
08:00 – 20:00
			
csütörtök:
08:00 – 16:00
			
péntek:		
08:00 – 12:00
Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583
BMH Nonprofit Kft.

2021. július 22.

2021. július 22.

Győzelem, vereség, edzőváltás

Siska hazatért

LABDARÚGÁS. Mozgalmas hete volt
az FC Tiszaújváros felnőtt csapatának.
Egy-egy győzelem és vereség a felkészülési mérkőzéseken, és edzőváltás. Uray
Attilát Vitelki Zoltán váltotta a kispadon.

KOSÁRLABDA. Új vezetőedző érkezett a Tiszaújvárosi
Phoenixhez. Siska János neve sokak számára ismerős lehet,
hiszen városunkban nevelkedett, itt ismerkedett meg a kosárlabdázással is, de régen volt már tiszaújvárosi játékos.
Siska játszott a Paksban, Nyíregyházán, levezetésként pedig
Nagykállóban. 2010 óta edzősködik. A Phoenix KK honlapján
hosszú interjú készült vele, az alábbiakban ebből idézünk:
„Július utolsó két hetében a felnőttekkel is elkezdjük az edzéseket. Most az lesz a cél, hogy felmérjem őket, látnom kell, hogy
ki mire képes. A távolabbi cél az, hogy a bajnokság kezdetéig kialakítsunk egy olyan csapatot, amely jobb eredményeket tud elérni, mint eddig. Egy olyan pozíciót kell elérnünk a Zöld csoportban, hogy a rájátszásban ne azon izguljunk, kiesünk-e vagy
sem. Hogy ez az első nyolc vagy kilenc lesz-e, az majd kiderül, de nagyon óvatosan, nagyon piciket lehet majd előrelépni,
én úgy gondolom. Semmiképpen sem szabad azt mondanunk,
hogy akkor most már nyerjük meg a Zöld csoportot, mert nem
lehet. Az a rendszer, amit én ki akarok alakítani, csak hosszú távon működik.”

A Sportcentrum eseményei
Július 25. (vasárnap)
Labdarúgás
17.30 TFCT-Felsőzsolca felnőtt labdarúgó edzőmérkőzés
			

Centerpálya

Múlt szerdán a Tiszafüred volt az ellenfél hazai környezetben. A vendégcsapat
az elmúlt szezonban egy helyezéssel előttünk, a 11. helyen végzett az NB III Keleti csoportjában.
Nem állt a szakvezetés rendelkezésére Pap Zs. és Tóth S. sérülés miatt, beteg volt Benke N., igazoltan maradttávol Tóth Cs., Fizer D., eltiltás miatt
Csoszánszki D. is kényszerpihenőt tartott. Próbajátékosként Porkoláb B. és Zagiev V. lépett pályára.
Tiszaújváros-Tiszafüred
1-0 (1-0)
TFCT: Herceg, Bocsi, Mahalek, Gelsi,
Lőrincz, Molnár M., Gönczi, Bussy, Vitelki,
Gottfried, Bartusz. Cserék: Galambvári, Lehóczki, Erős, Kolompár, Szmicsek, Nagy D.,
Horváth T., Kundrák, Porkoláb, Zagiev.
Gól: Bartusz
Az első félidőben jórészt a Tiszaújváros
irányította a mérkőzést, többször került a
védők mögé, s egy ilyen esetet követően
Bartusz fejesből volt eredményes. A második játékrészben a vendégek voltak jobbak, de a kapuk nem forogtak veszélyben.
Természetesen nem a győzelem hatására,
de az egyesület vezetésének kezdeményezésére Uray Attila vezetőedző szerződését közös megegyezéssel felbontották. Az
egyesület honlapja szerint ugyanis „a felkészülésből eltelt eddigi 3 hétben sem a csapattagok többségével, sem a szakmai stábbal nem alakult ki a szükséges és megfelelő színvonalú együttműködés és harmónia.”
Az NB II-ből most kiesett egykori (és leendő) csoporttárs DEAC elleni idegenbeli

mérkőzésen már Vitelki Zoltán dirigálta a
csapatot, melytől egy újabb játékos, Csocsánszki távozott.
DEAC-Tiszaújváros
3-1 (2-0)
TFCT: Herceg, Horváth T., Mahalek, Gelsi, Lőrincz, Molnár M., Gönczi, Bussy,
Vitelki, Gottfried, Bartusz. Cserék: Tóth
Cs., Lehóczki, Erős, Kolompár, Nagy D.
Gól: Gelsi
Az első félidőben taktikus, de hajtós játékot láthatott a közönség. Mindkét oldalon bontódtak a védelmek a széleken, de
amíg mi kihagytuk a helyzeteket, addig a
DEAC kétszer is betalált. A második játékrészben kiegyenlítettebb volt a játék,
egy-egy gól született.

Sport � 15.

A Tiszaújváros július 25-én, vasárnap itthon tartja a bajnoki főpróbát, a 17:30-kor
kezdődő találkozón a Felsőzsolca lesz
az ellenfél. A bajnokság augusztus 1-jén
kezdődik, az első fordulóban az Újpest II
látogat Tiszaújvárosba.
Elkészült a Magyar Kupa első fordulójának sorsolása is, a Tiszaújváros az ugyancsak NB III-as Vácot kapta ellenfélül.
A továbbjutásról egy mérkőzés dönt augusztus 7-én. Mivel a „kalapból” elsőként
a Vácot húzták ki, így ő lesz a pályaválasztó.
Az egyesület kellő számú jelentkező esetén szurkolói buszt indít. Jelentkezni az
info@fctiszaujvaros.hu címen lehet augusztus 4-én 12 óráig.

Új edző, új játékos
Vitelki Zoltán Tiszaújvárost megelőzően három hónapig volt a csoporttárs Eger edzője, előtte pedig öt hónapig az NB II-es (most szintén NB III-as) Kazincbarcikánál dolgozott. (Képünkön is barcikai mezben.) 2019 végétől 2020 júniusáig az akkor NB I-es
Debrecen kispadján ült. Mindez azt jelenti, hogy bő egy éven belül ez már a negyedik
csapata az 50 éves szakembernek, akinek fia a Tiszaújváros játékosa.
Az átigazolási időszak végéhez közeledve újabb, immáron a tizedik játékos érkezett
Tiszaújvárosba. Géringer Lászlóról van szó, aki 22 éves kora ellenére tapasztaltnak
nevezhető NB-s szinten. Az elmúlt négy esztendőben a DVTK II. csapatában, majd
Vácott és Egerben is alapembernek számított, ráadásul mivel utolsó állomáshelyén
utoljára Vitelki Zoltánnal dolgozott együtt, így nem érheti a feleket meglepetés az
elvárásokat és a játékos kvalitásait illetően.

TERMÉSZETJÁRÁS. A Triatlon Nagyhét hosszú hétvégére zsugorodása miatt számos hagyományos rendezvényről, tömegsporteseményről idén le kellett mondanunk. Nem volt például Bogratlon, Heteskenu, vagy Sárkányhajó verseny, tömegfutás és kerékpározás. A Tiszaújvárosi SC természetjárói által szervezett Tiszaújvárosi Turista Triatlont azonban most is megtartották. Mégpedig igen sok résztvevővel.
10 kilométeres gyalogtúra, 25 kilométer kerékpározás és 7 kilométer evezés a Tiszán várt a benevezett 25 csapat 65
tagjára. Az utóbbit újabb 7 kilométeres gyaloglással ki lehetett ugyan váltani, de a többség inkább a kenuzást választotta, mindössze 4 csapat élt ezzel a lehetőséggel.
Változatos volt a csapatok létszáma is, duóban, trióban, kvartettben is lehetett teljesíteni a távokat, de például Somodi Gyuláné „magányos farkasként” indult.
A turista triatlon nem verseny, inkább egyfajta teljesítményfelmérés, kellemes és változatos kirándulás, de voltak,
akik - ha nem is véresen - komolyan vették. Ilyen volt a Bari Béla és Bálint Lóránt alkotta „Öregek” duó. Ők például
gyaloglás helyett futva gyűrték le a 10 kilométert. Ezzel el is nyerték a leggyorsabb csapat címet, 2 óra 49 perc alatt
teljesítették a távokat. A második legjobb idő 3 óra 54 perc volt, ezt Somodi Gyuláné érte el, a harmadik legjobb idővel a Vadkutyák csapata, Lovász Dávid és Mezei Károly Róbert rendelkezett, 4 óra 06 perccel.
A LEG-ek idén duplázódtak szinte minden kategóriában. A teljesítők ugyanis egy hónapon belül születtek.
A legidősebb hölgyek: Gondol Károlyné (Sajószöged), Szegő Andrásné (Sajóörös).
A legidősebb férfiak: Gondol Károly (Sajószöged), Szegő András (Sajóörös).
A legfiatalabb leányok: Kerezsi Flóra (Tiszaújváros), Veres Zina (Tiszaújváros).
A legfiatalabb fiú: Szukup Áron (Tiszaújváros).
A Manó kategóriát is két fiatalember nyerte, Kovács Áron Olivér és Thummerer Henrik, mindketten óvodások. Ők
is teljesítettek minden távot, úgy, hogy a 25 km kerékpározást a szülők kerékpárjának gyerekülésében tették meg.
F.L.

A Molnárék és a Kezdők csapat egy hajóban evezett.

Szegőék az oszlári ellenőrzőponton, ami egyben frissítőállomás is volt.

A Vadkutyák - Lovász Dávid és Mezei Károly - az útvonalat tanulmányozzák.

Az Öregek csapata - Bari Béla és Bálint Lóránt - teljesítette a legrövidebb idő alatt a
teljesítménytúrát.

Mit nekem az a 10 kilométer!

16. � Rendezvények

2021. július 22.

A Tiszaújvárosi Triatlon Napok minden eseményén ott volt és forgatott a Tisza
TV stábja. Pénteken kiköltöztünk a Sportcentrumba, ahonnan élő egyenesben
közvetítettünk. Minden versenyen és minden koncerten ott pásztáztak kameráink, hogy azok se maradjanak le semmiről, akik védettségi igazolvány híján nem
tudtak bemenni az esti programokra. A versenyeken és a vasárnapi Európa-kupa döntőin több televíziós stáb, fotós és fotóriporter érkezett a városba. Idén nem
közvetítőkocsiból, hanem a Tisza Televízióból és a helyi tv munkatársaival közösen bonyolították le a versenyek online közvetítését, amit a világ minden pontján láthattak, illetve a hotel melletti hatalmas kivetítőn, így a célegyenesnél és
a lelátókon szurkoló közönség is nyomon követhette a verseny minden percét.
berta

Munka közben, élő adásban az operatőr, a
riporter.

A fotósok a befutóra és az eredményhirdetésre várva, rajtra készen,
hogy a legjobb pillanatokat elkapják.

Lehmann Csongor és Dévay Márk a helyi és a nemzetközi
tévéstábok kamerái előtt.

A polgármester és az MPK Zrt. vezérizgatója a szabadtéri tévéstúdióban.

Péter Attila szpíker immár nem a saját, hanem a
Tisza TV mikrofonjába beszél.

Motorháton az operatőrök. Korántsem veszélytelen bravúr a versenyzők előzése, a futam közvetítése.

