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Felosztották
a negyvenmilliót

Negyvenmillió forintot osztott el a testület.

Felosztották a köznevelési intézmények támogatására
még februárban megítélt 40 millió forintos keretösszeget.

A július 14-17. között megrendezendő Tiszaújvárosi Triatlon Fesztiválon a Városháztéren felállított nagyszínpadon nyolc nívós könnyűzenei koncertet rendeznek. A szabadidősportos és kulturális programok mellett az egyaránt nyílt Prémium Európa-kupa és a Junior Európa-kupa jelenti a habot a tortán. Fesztiválmellékletünk a 11.
- 14. oldalakon.

Csütörtöktől vasárnapig minden este
élő műsorral jelentkezik a Tisza TV
a Triatlon Fesztiválról. Stábunk minden sport- és kulturális eseményen ott
lesz, melyet még aznap este műsorra
tűzünk. Riportereink megkérdezik a
városlakókat, a szervezőket, a sportolókat, mindenkit, akit a triatlon hoz a
térre. Szabadtéri stúdiónkat a Városháztéren rendezzük be, oda érkeznek
majd a stúdióvendégek, nemzetközi és hazai sportvezetők, nagy reményekkel rajthoz álló sportolóink, külföldi triatlonisták, az esemény vezető

orvosa, aki egykor tiszaújvárosi versenyző volt, megmutatjuk a vasárnapi tévéközvetítés kulisszatitkait, mikrofonvégre kapjuk az esti koncertek
sztárjait. Ott leszünk a Bogratlonon, a
Jabil 1/3 maratonon.
A programok bemutatása mellett színes összeállításokkal is készülünk.
Többek között bemutatjuk a tiszaújvárosi tritalonista Bán családot, a külföldieket, akik most látnak először
ilyen fesztivált, teszteljük a sörsátrat
és Péter Attilát, aki az utcabál hangulatfelelőse lesz pénteken.

Ha minket néznek, nyerhetnek is,
nemcsak élményt, hanem kézzelfogható ajándékot is. Étel-, ital- és koktélutalványokat, melyeket a téren
válthatnak be, fagyi-, hamburger- és
kürtőskalács kupont, családi belépőt
a tiszaújvárosi strandra, de akár pulzoximétert és vitamincsomagot is.
Nézzenek minket, csütörtök, péntek,
szombat és vasárnap este is!
Mi ott leszünk, 20 órától várjuk Önöket, online is!
Berta Judit
főszerkesztő

Tiszaújváros önkormányzata a köznevelési intézmények
fenntartásának és működtetésének állami átvétele után hozott döntései során kifejezte abbéli szándékát, hogy a mindenkori költségvetés függvényében keresi a városban működő köznevelési intézmények működését segítő támogatás lehetőségét, hiszen minden intézményben, fenntartótól
függetlenül tiszaújvárosi gyermekek ellátása folyik.
Ennek szellemében a Mezőkövesdi Tankerületi Központ, a Miskolci Tankerület Központ, továbbá a Szerencsi
Szakképzési Centrum támogatására 2020-ban 22,5 millió, 2021-ben 30 millió forint felhalmozási célú támogatást nyújtott az önkormányzat. A képviselő-testület 2022
februárjában már 40 millió forint működési célú támogatási keretről döntött, azzal, hogy a szükséges egyeztetések
után a keretösszeg felosztásáról szóló javaslatot 2022. december 31-ig terjesszék a képviselő-testület elé.
Nos ez jóval hamarabb, már június 30-án megtörtént. Tekintettel arra, hogy az állami fenntartók a 2021-re biztosított felhalmozási célú támogatási összeg felhasználásáról
a támogatási megállapodásban rögzített elvárásoknak eleget téve elszámolásaikat benyújtották, a testület úgy határozott, hogy az oktató-nevelő munka sikerességét szolgáló támogatási keretösszeget a felosztást követően a fenntartók az előző évhez hasonlóan idén is felhalmozási célra fordíthassák. Mégpedig az alábbiak szerint: Mezőkövesdi Tankerületi Központ (Széchenyi iskola, Hunyadi iskola, Eötvös gimnázium) 25 millió forint, Miskolci Tankerületi Központ pedagógiai szakszolgálat) 1,5 millió forint, Szerencsi Szakképzési Centrum (Brassai középiskola) 13,5 millió forint.

Az egyebek mellett a Széchenyi iskolát is fenntartó Mezőkövesdi Tankerületi Központ 25 milliót forintot kapott.
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Rendőrkézen a garáz(s)da

A történet még télen kezdődött.
Akkor több lakossági megkeresést
is kapott szerkesztőségünk, hogy
a Szederkényi úti garázsok közül
többe is betörtek. Nem csak hozzánk érkeztek el a hírek, a rendőrségen több sértett is tett feljelentést, így a hónapokig tartó nyomozás eredményesen zárult, az elkövető rendőrkézre került.
- Hallottam róla - mondta Makrányi
József, az egyik garázstulajdonos. Az első garázssoron mondta egy srác,
hogy a tetőn keresztül mentek be hozzá. A garázsokat lefedő palatáblákon
nem nehéz bejutni. Könnyű összetör-

Laczai Zsófia

Méltóság

Ezzel a rejtvénnyel folytatódik júliusi sorozatunk. A megfejtéseket augusztus 2-ig egyben várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre,
vagy postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. címre.
Június nyertesünk:
Liktor Józsefné

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség
miatt jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot július 17-ig (vasárnap) a Tisza Gyógyszertár
(Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd július 18-tól (hétfő) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.:
49/340-052) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel
8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
A palatetőn keresztül nem nehéz bejutni a garázsokba.

ni, félretolni, és már be is lehet mászni. Azt nem tudom, hogy vittek-e el
valamit, vagy csak szétnéztek, de ha
megtörtént a feljelentés, akkor gondolom el is tűntek onnan dolgok.
Horgászfelszerelést, szerszámokat, kerékpárt is vitt el az elkövető, tudtuk
meg néhány garázstulajdonostól, és
minden esetben a tetőről mászott be,
ott húzta ki a zsákmányokat.
- A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság nyomozást indított az ellen a fiatal férfi elkövetővel szemben, aki intézménybe, több magántulajdonú ingatlanba és egyéb melléképületbe is
betört, ahonnan szerszámgépeket és
egyéb használati tárgyakat tulajdoní-

tott el - nyilatkozta lapunknak Laczai
Zsófia, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság nyomozója. - Az elkövető a
kihallgatása során beismerő vallomást tett, mely során számos egyéb
bűncselekmény elkövetését is elismerte. A helyszíni kihallgatás során
bemutatta a bűncselekményével kapcsolatos helyszíneket, valamint az elkövetés módszerét. Jelenleg a sértettek felkutatását végezzük, hogy a lefoglalt tárgyaknak megtaláljuk a tulajdonosait.
Az elkövetőt többrendbeli betöréssel
gyanúsítják, ami több éves szabadságvesztéssel is büntethető.
ema

Gyógyszertárak nyitvatartása
Hétköznap Szombat Vasárnap
Arany Sas
8-17
8-12
Borostyán
8-17
Remény
8-17
8-12
Tisza
8-20
8-20
8-15

Egyházi hírek

Római katolikus
Tiszaújvárosban július 12-től július15-ig, és július 18tól július 22-ig a hétköznapi szentmisék elmaradnak!
Július 16-án szombaton 18.00-tól, július 17-én vasárnap 11.00-tól, július 23-án szombaton 18.00-tól, július
24-én vasárnap 11.00-tól lesz szentmise.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros
vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.
Altemplom nyitvatartása: kedd - vasárnap 08.00 18.30.
A nyári időszakban a plébánián ügyeletet tartunk. Megértésüket köszönjük. A plébániairoda nyitva tartása:
kedd: 9.00-11.00, csütörtök 15.30-17.30.
Az aktuális miserendet a honlapunkon kísérjék figyelemmel! Cím: Tiszaújvárosi Római Katolikus Plébánia,
Szent István út 32., tel.: (49) 540-102, web: tiszaujvarosiplebania.hu

Görögkatolikus
Egyházközségünk zarándoklatot szervez Máriapócsra,
a Szent Illés napi egyházmegyei búcsúra. Időpont: július 24. Indulás reggel 7 órakor a görög templom elől.
Jelentkezni a parókusnál, illetve Dragos Tamás atyánál lehet.
Pénteken 8.00 Szent Liturgia. Szombaton 17.30 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Kedden 17.30 vecsenye. Szerdán, 20-án, Szent Illés próféta ünnepén:8.00 utrenye, 18.00 Szent Liturgia
együtt a gyalogos zarándoklatra induló fiatalokkal.

Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tartjuk:
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10.00 óra.
Tiszaújváros
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 9.00 óra.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Kapcár Ferenc

temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
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Nyári diákmunka nagyobb jövedelemért
A diákmunka egyre népszerűbb a tanulók körében. A munkaerőhiány miatt
keresettek a diákmunkások, és a kedvezmények miatt vannak olyan munkakörök, ahol egész szép összeget lehet keresni. A legtöbb állásajánlatnál viszont
nem ez a helyzet.
Az utóbbi 10 évben két és fél-háromszorosára nőtt a diákmunkások száma. Idén is
sokan jelentkeztek nyári munkára. Ez annak is köszönhető, hogy emelkedett a minimálbér, és a 25 év alattiak adókedvezménye is sokat jelent a pénztárcának. A
legkisebb órabér 1200 forintnál kezdődik,
de hallani 1800, sőt 2000 forintos összegekről is. Az utóbbiakhoz már szakmai tapasztalat, vagy nyelvtudás is szükséges. A
legtöbb munkaajánlat viszont minimálbér
közeli.
- Tiszaújváros önkormányzata ebben az
évben is csatlakozott a nyári diákmunka
programhoz az önkormányzati intézményeken, illetve az önkormányzati cégeken
keresztül - mondja Erdei Péterné, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal személyzeti és munkaügyi munkatársa. - Körülbelül 35 fiatal vesz részt a kéthetes program-

ban. A gyerekek általában szakképzettséget nem igénylő munkakörben dolgoznak,
és bérezésként a minimálbér időarányos
részét fogják megkapni.
- Egy húzósabb féléven vagyok túl az
egyetemen - mondja Suhajda Tünde -, és
úgy voltam vele, hogy egy kicsit pihenek,
de mégis jó lenne egy kis munkatapasztalat, kicsit dolgozni, a nyári dolgokat megfinanszírozni magamnak.
Az önkormányzati diákmunkán kívül számos más cégnél dolgoznak diákok. Pálnok
Olivér elsőéves egyetemistaként a vendéglátóipart választotta, és minimálbér közeli fizetést kap. Bár elgondolkodott azon,
hogy otthagyja az iskolát a munka világáért, mégis úgy döntött, hogy megszerzi a
diplomát.
- Néha megfordult a fejemben, hogy jobb
lenne már pénzt keresni - mondja Olivér
-, nem pedig még tanulni pár évet. Nyilván mindkettőnek megvan az előnye, hátránya, de jelenleg úgy gondolom, hogy befejezem az iskolát, és utána próbálok elhelyezkedni. De ha nyáron időm, kedvem
tartja, szeretnék dolgozni, hogy addig is
keressek valamit.
Baranyi Hermina Hanna a nyári gyakorlatát tölti, ő még csak ösztöndíjat kap. Nem

„Eligazítás” a TiszaSzolg 2004 Kft.-nél dolgozóknak.

Különleges véradás
A Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál alkalmából véradást
szervez a Vöröskereszt a Hamvas Béla Városi Könyvtárban. Az esemény kétnapos lesz, július 14-én, csütörtökön, és július 15-én, pénteken 8 és 16 óra között
várják a véradókat, akiknek tombolasorsolással is szeretnék kifejezni hálájukat a szervezők, akik különleges nyereményekkel készülnek a támogatók jóvoltából.
Mindemellett, aki ellátogat a véradásra, sört, csokoládét, fagylaltkupont is kap.

Aktuális � 3.

Az önkormányzat diákmunka-programjára is sokan jelentkeztek.

biztos benne, hogy a vendéglátásban folytatja, de az iskolát ő sem adja fel.
- Most megyek majd a 12. osztályba, turisztika és vendéglátás szakon tanulok. Jó
tapasztalatokat tudok szerezni, mert szerintem teljesen más az, amit az iskolában
megtanulok, és ami itt történik. A gyakorlat és az elmélet teljesen más, és szinte

nem is úgy van, ahogy tanítják.
Ez év májusában 265.000 15 és 24 év közötti fiatal dolgozott Magyarországon. Az
év első három hónapjában átlagosan bruttó 1450 forintot fizettek a diákmunkásoknak, ez várhatóan emelkedni fog a nyári
hónapokban.
Surányi P. Balázs

Baranyi Hermina Hanna nyári gyakorlaton dolgozik.

Meghosszabbított fizetési moratórium
A képviselő-testület 2022. december
31-éig meghosszabbította az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásban részesítettek fizetési moratóriumát.
Tiszaújváros polgármestere először
2020 márciusában döntött arról, hogy
az első lakáshoz jutók kamatmentes
visszatérítendő támogatásában részesült és részesülő személyek 2020. december 31-ig fizetési haladékot kapnak a visszafizetésre. Ezt követően
a képviselő-testület 2021. június 30ig, majd 2021. december 31-ig, végül 2022. június 30-ig meghosszabbította a fizetési moratóriumot, mellyel
egyébként az érintettek mintegy kétharmada élt.
A magas infláció hatására tapasztalható megnövekedett mindennapi kiadások miatt az önkormányzat igyekszik
minél nagyobb terhet levenni a lakosok válláról. A Tiszaújvárosban élő fiatalok, családok napi megélhetésének
könnyítése érdekében - csatlakozva a
kormány intézkedéseihez - a testület
legutóbbi ülésén úgy határozott, hogy
az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában részesültek esetében a

A fizetési moratórium egyelőre december 31-ig tart.

moratóriumot 2022. december 31-ig
meghosszabbítja.
Az első lakáshoz jutók támogatásáról
szóló rendeletet július elsejétől a fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlásának támogatásáról szóló rendelet váltotta fel. (Itt azon kérelmező esetében,
aki a kérelem benyújtását megelőzően legalább 2 év folyamatos tiszaújvárosi lakó-, vagy tartózkodási hel�lyel rendelkezik, 2.000.000 Ft kamat-

mentes visszatérítendő és 2.000.000
Ft vissza nem térítendő támogatás adható. A legalább 5 év folyamatos tiszaújvárosi lakó-, vagy tartózkodási
hellyel rendelkezőknél már 4.000.000
Ft a kamatmentes visszatérítendő támogatás.) A testület az e szerint támogatottak esetében is biztosítja a fizetési moratórium 2022. december 31-ig
történő igénybevételét.
f.l.

4. � Mindenes
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Rossz napjuk volt a halaknak, jó a horgászoknak
Névadója tiszteletére immáron 21. alkalommal rendezett horgász csapatversenyt a Zabos Géza Horgász Egyesület
szombaton. Egy nappal korábban azt
az emléktáblát koszorúzták meg, mely
Géza bácsi egykor Teleki Blanka úti lakóházának falán kapott helyet.
Rossz napjuk volt szombaton a halaknak a
sajószögedi Erdészeti és Tolnai tavak vizében, annál jobb a Zabos Géza horgász-emlékverseny résztvevőinek. A két évtizedes
múltra visszatekintő csapatverseny történetében alighanem most fogták ki a legtöbb halat.
Bizonyára Dr. Zabos Géza is büszke lenne utódaira, bár ő a folyami, tiszai horgászat szerelmese volt. Egyebek mellett erről
is szólt Jézsó Gábor önkormányzati képviselő, aki az előző napon a családtagok, az
önkormányzat és a horgászegyesület képviselőinek társaságában méltatta Géza bácsi munkásságát, életútját a koszorúzási
ünnepségen.
De térjünk vissza a vízpartra! A napsütéses, ám igen szeles időben 20 háromfős
csapat versengett a vándorkupáért, melyet
tavaly a Zöld Kroki hódított el. A krokisok
most is indultak, de ahogy mondani szokás: indultak még...
A csapattagokat három szektorba sorsolták, és az egyes szektorokban elért helyezések összesítése - tehát nem az összsúly alapján alakult ki a végeredmény.
A tavaly második helyezett Villám csapat tagja, Károly István a 40-es sorszámot
kapta, és fél órával a verseny lefújása előtt
igencsak közel járt ehhez a számhoz - kiló halban.
- Feeder technikával horgászom, csináltam egy alapozó etetést, ami úgy látszik si-

kerrel járt, szépen húzzák a halak - mondja István. - Főleg pontyot fogtam, és egykét keszeget, az átlag 1,5-3 kg közötti, az
összsúly meghaladja a 31 kg-ot. Információm szerint a csapattársak is jól teljesítenek, fogják ők is szépen a halakat. Egyik
kollégám fogta eddig a legnagyobbat, egy
4,5 kg-os amurt. Úgyhogy jól állunk.
Olyannyira jól, hogy a csapat az első helyen végzett, igaz, a legnagyobb hal különdíját elhalászták a kollégától.
De nem csak a Villám villogott, szinte minden helyen mérlegeltek, ha nem pontyot,
hát legalább egy-két keszeget, kárászt.
- Nem tudom, mi a titok nyitja - tárja szét
karjait Makó Zoltán, az egyesület versenyfelelőse. - Talán a szél, talán az, hogy most
hamarabb, szerdán jött meg a hal, így volt
ideje szétúszni, nem egy-egy csapatban
mentek. Nincs nagy meleg sem, nagyjából 23-24 fok, ez valószínűleg meghozta a
kapókedvüket, volt olyan hely, ahol négyszer mérlegeltünk.
Ferenczi László

Az emléktábla előtt.

Végeredmény
I. hely: VILLÁM csapat: Károly István,
Medgyesi Gábor, Ignáth Tamás
II. hely: DURBINCS SÓGOROK: Czene András, Felföldi Géza, Mag Kálmán
III. hely: BALOGH TEAM: Balogh Ferenc, Balogh Dezső, Balogh Sándor
Legnagyobb hal:
ifj. Horváth Géza 4.740 g

Okkal mosolyog Károly István, ők nyerték a versenyt.

Játékos sportversenyek az Ifjúsági parkban az ukránoknak
Több száz ukrán munkavállaló dolgozik
a tiszaújvárosi Jabilban, közülük sokan
éveK óta itt élnek. Egyre több azonban
az olyan család is, akik a február óta
tartó orosz-ukrán háború elől menekülnek el hazájukból. A szülők itt keresnek
munkát, a gyerekeiket iskolába íratják,
hosszú távra terveznek. A hétvégén nekik szerveztek közösségépítő sportrendezvényt az Ifjúsági parkban.
Közel 20 gyermek vetélkedett egymással
különböző csapatjátékokon és sorversenyeken a hétvégi családi napon. A programot a Jabil és a tiszaújvárosi Spartanosok
szervezték az itt élő ukrán munkavállalók és családjaik számára. Olexandr Kost-

rovskij egy éve dolgozik a Jabilban, most
azonban a két gyermekét és a feleségét is
magával hozta városunkba.
- Itt végre ők is biztonságban vannak, és a
feleségemnek is sikerült munkába állnia a
Jabilban, ezért most már hosszú távra tervezünk itt. Úgy érzem, én már beilleszkedtem, a feleségemnek és a gyerekeknek nehezebb, mert a nyelvet sem beszélik, de segítek nekik, amennyit csak tudok
- mondta Olexandr. - A Jabil már többször
is szervezett ilyen jellegű rendezvényt, kifejezetten a családok és a gyerekek számára, mindig részt veszünk ezeken, nagyon
szeretjük a családias hangulatot. Most kifejezetten tetszik, hogy ilyen sportos eseményt tartanak, a mi családunkban is nagyon fontos a sport.

Közös bemelegítéssel indult a hétvégi családi nap.

Jordan László 2014-ben költözött ide a
családjával, akkor kaptak munkát a Jabilban.
- Nagyon jó a hangulat, a srácok örülnek,
hogy együtt játszhatnak - kezdte László. - Mi már régóta itt élünk, de most egyre több ember jön, nem csak ide. Nagyon
nehéz most Ukrajnában az élet, de ha így
együtt vagyunk, akkor már könnyebb. Nekünk nagyon tetszik Tiszaújváros, szép
hely, szeretnénk itt maradni, itt dolgozni,
iskolába járni, sportolni. Remélem, hamarosan Ukrajnában is nyugalom lesz, és ellátogathatunk oda is.
Ez már a harmadik közös eseményük, húsvét előtt együtt kézműveskedtek, ezután
pedig a Nyíregyházi Állatkertben kirándultak.

- A Jabillal és a tiszaújvárosi STG (Spartan Training Group) csapattal együtt szerveztük ezt a közös sportrendezvényt az
ukrán munkavállalóknak és gyermekeiknek - nyilatkozta Homoky-Halász Angéla,
a program szervezője. - Változatos feladatokat találtunk ki, bemelegítéssel kezdünk,
aztán csapatjátékok, sorversenyek következnek pontozással, a végén pedig ajándékokat kapnak majd a gyerekek. Ezeknek az embereknek el kellett menekülniük az országukból, sokak számára teljesen
új ez az ország és ez a közösség, nem értik a nyelvet sem. A Jabilban több ukrán
munkavállaló is dolgozik, ezekkel a rendezvényekkel is próbáljuk egy kicsit ös�szehozni őket.
venna

Sok gyerek vett részt a rendezvényen, ahol csapatjátékok és sorversenyek váltakoztak.
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Alapítványi tábor
a Hunyadiban

Garadna Grund

Június utolsó két hetében a Hunyadi Mátyás Iskola
Gyermekeinkért Alapítványa napközis tábort szervezett két turnusban, mellyel megkönnyítette az iskolába járó tanulók szünidei felügyeletét a szülők számára.
A táborozóknak rengeteg élményben volt részük: számháborúztak a Kresz parkban, bábot készítettek, ügyességi-, sport- és társasjátékokat játszottak, aszfaltrajzot készítettek a kerékpáros nap élményeiről. Az indiánnapon
fejdíszt, totemet és mandalát készítettek, pólót festettek,
gyermekkönyvtári foglalkozáson vettek részt és néptáncoltak Benjivel. Turnusonként egy-egy napon strandoltak, exathlonoztak a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben, és kirándultak Miskolc-Tapolcára, kisvonatoztak Garadnára, moziztak, és a Törpördögök játszóházban is voltak. A tábor utolsó napján kerékpártúrát tettek a gyerekek
Tiszapalkonyára, ahol megcsodálhatták a Tiszát, kacsázni
tanultak, fagyiztak, és nyuszit is simogattak.
A táboroztatásban az iskola minden pedagógusa részt vett,
1-1 napot szerveztek és bonyolítottak le. Gyógypedagógiai asszisztensünk végig segítette a gyermekek felügyeletét, és a tábor minden fontos pillanatát megörökítette, melyet facebook oldalunkon naponta közzétettünk. A konyhások is a táborozók kedvében jártak, mosolygós melegszendvicseket, bundás kenyeret, tejfölös-sajtos lángost,
hamburgert, aranygaluskát és kakaós-lekváros tésztát is
készítettek számukra. A gyerekek öröme, és a szülők vis�szajelzése bizonyította, hogy érdemes volt ezt a két hetet
megszervezni.
Köszönjük a tartalmas, élményekkel teli tábort a kollégáknak!
Victorné Kardos Erika
Markovicsné Szabó Enikő
intézményvezető
kuratóriumi elnök			

Keresztény értékeket közvetítenek
A Tiszaújvárosi Református Egyházközség évtizedek óta szervez táborokat az iskolások számára. Június végén angoltáboruk volt, ahol
amerikai segítőkkel és változatos foglalkozásokkal mélyítették el
nyelvtudásukat a táborozók. Egy
hete pedig hittantáborban vakációztak a templom udvarán.
35 gyermek nyaralt a református hittantábor második turnusában. Az udvaron éppen bizalomépítő foglalkozáson vettek részt, amikor megérkeztünk hozzájuk.
- Körjátékokat is szoktunk játszani,
de sokszor van szabadfoglalkozás és
rengeteget kézműveskedünk. Ma például egy tevét csináltunk - kezdte Kuli Kata, az egyik táborozó. - Imádom
ezeket a táborokat, mindig nagyon jó
a hangulat és sokat tanulunk Istenről,
meg mindennap tanulunk valamilyen
szép új dalt, és imádok énekelni.
- Nagyon vártam már ezt a tábort mondta lelkesen Lovász Anna. - Már
tavaly is voltam itt, és akkor is nagyon jól éreztem magam. Itt vannak
a barátnőim, akikkel egész nap együtt
játszhatok, és nagyon sokat énekelünk, azt is nagyon szeretem.
Minden évben a hittanos gyerekek
között hirdetik meg a tábort a város
iskoláiban, viszont azok is jelentkezhetnek, akik nem járnak hittanra, de
nyitottak a lelki dolgok és a vallási témák felé.
- A hét témája az „Állatok a bibliában”, más szóval „Állati küldetés”,
ezért a Miskolci Vadasparkba is kirándulunk és strandra is megyünk, ha
az idő engedi. Szervezünk egy gyereknapot is, ahol lesz ugrálóvár, arcfestés, csillámtetkó is - nyilatkozta
Uzsoki Aranka református lelkipásztor. - Mindennap énekelünk és sokat
játszunk, de bibliai foglalkozások is
vannak, ahol az isteni üzenetet próbáljuk a gyerekek nyelvén, játékos
formában átadni. A változatos programokkal olyan keresztény értékeket
próbálunk közvetíteni feléjük, amik
iránymutatóak számukra és az egész
életükre hatással lehet.
venna

Csukott szemmel irányítják egymást, ezzel a játékkal a bizalmat erősítik.

Bábozás, éneklés, kirándulás. Változatos programok várták a táborozók

„Állati küldetés” volt a hét témája.

Nyári hittan foglalkoztató a Kazinczyban

Kacsázás a Tiszán.

Számháború a Kresz parkban.

„Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen
úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását.” /Zsoltárok 50, 23/
Hálásak vagyunk Istennek a teremtett világunkért, a színes
világunkért. Ezért lett a nyári hittan foglalkoztatónk témája a „Színek a Bibliában”. Június 16. és július 1. között
számos gyermek megjelent az iskolánkban, hogy közelebb kerüljenek Istenhez a tanult történetek alapján. Minden nap különböző színnel foglalkoztunk, köztük szerepelt a fekete, piros, fehér, zöld, kék, arany és a szivárvány.
A napkezdő áhítat segített a napi szín felderítésében, valamint a hozzá kapcsolódó történet megismerésében. A gyerekek már jól ismerik a Teremtés és Noé bárkájának történetét, de szívesen hallgatták, hogy miért volt fontos Ráháb életében a vörös fonal. Az egyes színekhez kapcsolódtak a napi kézműves feladatok is. Készültek karcképek,
vászonfestések, kincskeresés, de nagyon érdekes kísérletek is gazdagították a programot. Nagy örömünkre szolgált, hogy az étkezések alkalmával is megjelentek a napi
színek; nagy kedvenc volt az aranygaluska. A délutáni feltöltődésről a habparty, fagyizás, strandolás, hűs lillafüredi
kirándulás gondoskodtak.
Mindezekért Istené legyen a dicsőség!
Vezendi Anett
református hitoktató
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Változtatni kell, hogy tudjunk olvasókat nevelni
Többek között a kortárs irodalmat és
az olvasást is népszerűsítette a Hamvas Béla Városi Könyvtárban szervezett
könyvtári konferencia. Szerzők, irodalomtörténészek, kutatók tartottak előadásokat, így segítve a gyerekek és a fiatalok olvasóvá válását.
Szilágyi Zsófia irodalomtörténész a kortárs
magyar irodalom hagyományairól tartott
előadást.
- Párhuzamot lehet vonni a kortárs szerzők, és mondjuk a 20. század első időszakasza között - mondta Szilágyi Zsófia. Ugyanis akkor szembesültek először azzal, hogy az irodalom piaci alapon is működik. Az ekkor élő írók Petőfi és Csokonai után már próbálkoztak azzal, hogy az
írásukból akartak megélni. Szembesültek
olyan kérdésekkel, mint a reklám vagy populáris irodalom. Ha összehasonlítjuk az ő
életüket a miénkkel, van sok tanulság, de
sok mindenben más a mi helyzetünk, mint
az övék volt.
- Mit szeretünk jobban olvasni, és mi az
amit nem? A klasszikus vagy a kortárs irodalom a népszerűbb?
- A Nyugat első nemzedéke előtti időszak
nagyon távoli. Én egyetemen tanítok és
mondhatom nagyon változó. Kosztolányit
például könnyebb tanítani ma, mint Móriczot. Kortárs irodalomból pedig jól kell
válogatni, olyan szövegeket kell adni, a fiataloknak, ami meg tudja fogni őket, és akkor van valamennyire nyert ügyünk. De
azért ez egy küzdelmes helyzet. A tanároknak segítséget kell nyújtani ahhoz, hogy
tudjanak válogatni, és bizonyos dolgokat
el kell engedni. Például, tudomásul kell
venni, hogy nincs hosszan tartó figyelmük
az egyetemistáknak sem. El kell fogadni, hogy novellát tanítunk regény helyett,
vagy hogy meg kell tanulni azt, hogy egy

szöveget, egy verset hosszan, akár másfél
órán keresztül nézünk, elemzünk. Tehát
nagyon sok mindenen nekünk is változtatnunk kell ahhoz, ha azt akarjuk, hogy az
olvasás szeretete továbbmenjen a generációkon keresztül.
Dr. Gombos Péter olvasáskutató a gyermekek olvasási szokásairól tartott előadást, illetve ahhoz adott tippeket, hogy hogyan lehet bevonni őket a könyvek világába.
- Tulajdonképpen a recept nem bonyolult
- nyilatkozta Gombos Péter. - Egy 2019-es
országos kutatás egyértelműen megmutatta, hogy a mesemondás alapozza meg legjobban azt, hogy olvasóvá váljon a gyermek. Akik napi rendszerességgel hallanak
mesét, azok között harmincötszörös esélye van annak, hogy szeressen majd olvasni. Ezt visszafelé tudtuk megmérni, tehát
azok, akik ma olvasnak, azok között sokkal
nagyobb arányban voltak olyanok, akiknek
rendszeresen meséltek. A helyzet egyértelmű, akik soha nem hallottak mesét kicsi
korukban, azoknak alig van esélye később
olvasó felnőtté válni, és itt óriási különbség van a hallott és a nézett mese között.
- A fiatalok körében mik a népszerű olvasnivalók?
- Nagyon érdekes, mert élesen kettéválik
az olvasói paletta. A megkérdezettek közül, akik nem olvasnak, és ezt kellemetlennek érzik, sokszor a kérdésre, hogy „Mit
olvasott legutoljára?” jellemzően valamelyik klasszikus kötelező olvasmányt szokták mondani. A kortárs populáris regények
közül különösen a sorozatokat szeretik a fiatalok, nagyon megy most például a Szent
Johanna Gimi sorozat, de a külföldi szerzők is népszerűek. A 20. század közepének irodalma szinte teljesen elveszett, mert
még nem fedezte fel az iskola sem, másrészt a kiadóknak is érdekesebbek a klas�szikusok vagy a legújabbak kiadások, és
így a kettő közé még nem találunk be.

Szilágyi Zsófia előadásában a kortárs és a klasszikus irodalom között vont párhuzamot.

- Az említett kutatás kitér arra is, hogy milyen platformon olvasnak a fiatalok? Hogy
nem csak papíralapú könyveket, hanem digitális térben is találnak olvasnivalót?
- Igen, sőt, arra is kiterjed a kutatás, hogy
olvasnak-e mondjuk utcai feliratokat, plakátokat, reklámtáblákat, online szövegeket. De amikor az olvasás gyakoriságát mérjük fel, akkor jellemzően a könyveket szoktuk kérdezni. Egyébként korosztályonként nagyon változó. A kamaszok azok, akik saját bevallásuk szerint
szinte mindent elolvasnak, ami eléjük kerül, legyen az egy plakát, egy óriásplakát,
egy chat üzenet. Az is érdekes egyébként,
hogy csináltunk egy kutatást a nemolvasás okairól, és azok teljesen azonosak kamaszoknál és időseknél. Nincs idő rá. Ezt
mondják a nyugdíjasok, és ezt mondják a
kamaszok is. Ha mögé nézünk a nyugdíjasoknál jellemzően napi négy óránál többet megy a tévé, akár hat vagy hét órát is.
A kamaszok pedig napi hét-nyolc órát töl-

tenek az internet előtt. Talán máshogy kellene beosztani az időt, hogy jusson az olvasásra is.
A hallgatóság között ott voltak a könyvtárosok, tanárok, pedagógusok is.
- A kortárs irodalomra fel kell hívni a figyelmet - nyilatkozta lapunknak Kázsmér
Ágnes, a városi könyvtár vezetője. - An�nyi sok jó író és költő van manapság, akik
a gyerekeket a saját koruknak megfelelően szólítják meg. Fontos, hogy megismerkedjünk az új művekkel és megjelenjenek
a pedagógusi és a könyvtárosi munkában
is. Ebben irodalmi szaktekintélyek segítenek nekünk.
Az előadások után Péczely Dóra szerkesztő Tóth Krisztina íróval beszélgetett a közönségtalálkozón, aztán a Kulissza Játékszín legújabb kortárs drámáját, a Húsevőket adta elő. Délután műhelyfoglalkozásokkal folytatódott a könyvtári szakmai
konferencia.
ema
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Brassais kitűnők
A SZSZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum
és Szakképző Iskola kitűnő tanulói a 2021/2022-es
tanévben: 9.GM: Csomós Máté, Munkácsi János, 5/13.
TK: Mészáros Liza, Pipó Dorina, Szakácsi Luca

Újra kertmozizhattunk

Július 8-án, pénteken ismét együtt mozizhattunk a szabad
ég alatt, a Szent István szobor melletti füves területen. A
kicsiknek a „Manu, a legsirályabb fecske” című német animációs filmet hozták el a szervezők, felvételünk is ekkor
készült. Este 8 órakor „Az U.N.C.L.E. embere” című amerikai akciófilmen izgulhattak az idősebbek. A nyáron még
egyszer mozizhatunk a szabadban, a következő vetítés augusztus végén lesz.

A Tisza TV műsora
Július 14., csütörtök
9:00 HétHatár: Tetten érték a garázsbetörőt - Nyári munka - Családi nap az ukrán menekülteknek - Triatlonstart - Útlezárások - Zabos Géza emléknap
9:15 Hétről-Hétre: Bodzaszörp. Akiket megcsapott a filmezés világa, tiszaújvárosi fiatalok a kamera előtt és
mögött. (A műsor a szerdai adás ismétlése)
20:00 TRIATLON TV
Élő kapcsolás a térre, riportok, összefoglalók a nap
TRI-eseményeiről. Vendégek a szabadtéri stúdióban, játékok a helyszínen és telefonon értékes ajándékokért.

Július 15. péntek
18:00 B4 Híradó
20:00 TRIATLON TV
Július 16., szombat
20:00 TRIATLON TV
Július 17. vasárnap
20:00 TRIATLON TV
Július 20., szerda
18:00 Bodzaszörp. Akik a papi pályát választották.
Uzsoki Aranka, egy nő, aki lelkészként szolgál, Nagy
István református lelkész, aki rockkoncertekre és konditerembe jár, és Ferenczi Nándor, a gimnazista, aki elképzelhető, hogy papi pályára lép.

Lily Jane, Kelemen Alíz regénye
Lily Jane. Ő a főszereplője és a történet címadója is Kelemen Alíz regényének. Alíz tavaly érettségizett
az Eötvös gimnáziumban, szeptembertől az ELTE másodéves hallgatójaként ül vissza az iskolapadba.
Miközben tanul és vizsgázik, novellákat, regényeket ír. Legújabb története egy lányról szól, Lilyről. Ez
a néhány hasábos történet itt a Kórinkában is női főszereplőt kíván,
merthogy Kelemen Alíz a cikkem
főhőse.
- Alíz, szerinted tehetség kérdése,
hogy könyvet, regényeket, novellákat
írsz?
- Igazából erre nem tudok pontos választ adni. Sokan azt mondják, hogy
igen, de én mindig is szerettem olvasni, meg az irodalmat is, nagyon szeretem és szerintem, ha valaki sokat foglalkozik ezzel, akkor biztosan lehet
fejlődni és nem csak tehetség kérdése.
- Egy egyetemista, akinek egyébként
is rengeteg olvasnivalója van, mikor
ír?
- Sajnos egyre kevesebbszer, de nyáron igyekszem minél többet időt szakítani rá. Ezt a könyvet egyébként a
gimi utolsó évében, illetve az érettségi utáni időszakban írtam, amikor egy
kicsit ki tudtam fújni magam, és pihenésnek is jó volt, hogy írjak a szabadidőmben.
- A most megjelent regényed közel ötszáz oldal, a vaskos kötetet milyen
történettel töltötted meg?
- Ez a könyv egy nagyon összetett történet, Lilynek, egy fiatal lánynak az
útját mutatja be a siker felé. Divattervező szeretne lenni, viszont hamarabb indul be a karrierje modellként,
és az a fő célja az egész történet során, hogy ne csak a szépségével, hanem az eszével is felhívja magára a
figyelmet. Ezt próbáltam a könyv
üzenetének a középpontjába állítani, hogy valójában nem attól leszünk
szépek, hogy felveszünk egy ruhát,
hanem egy ruha lesz attól szép, hogy
egy intelligens, értelmes és érzelmekkel teli nő viseli, nem pedig egy rezzenéstelen arcú porcelánbaba.
- A regény főszereplője Lily, a könyv
szerzője Kelemen Alíz. Valahol találkozik a két lány? Van valami közös
bennetek?
- Valamilyen szinten egészen biztos,
hiszen a saját érzelemvilágomat szoktam ábrázolni a könyveimben. Szóval
biztos, hogy nagyon sok hasonlóság
van Lily és köztem, de azért próbálok
önálló karaktereket formálni és kicsit
elvonatkoztatni saját magamtól.
- Az első regényed főszereplője és a
könyv címadója is egy lány volt, Anna. Két lány élete, története. Afféle
folytatása egy női sorsnak?
- Annát Lilyhez képest kislánynak
mondanám. Valószínűleg ez azért is
van így, mert én is felnőttem az évek
alatt és most már próbálok érettebb
témákkal is foglalkozni, illetve érettebb szereplőket szerepeltetni a könyvekben.
- Ez egy romantikus regény, könnyed
nyári történettel, vagy inkább egy kicsit nehezebb, szerelemmel, szakításokkal?
- Próbáltam egy kicsit nehezebb témákat is megfogni a történetben. Persze
van benne szerelmi szál is, de többféle problémát is a középpontba he-

Kelemen Alíz: „Valódi szépsége a fejében lakozó álmokban gyökerezett.”

lyez, szóval nem kifejezetten romantikus regény.
- A közösségi oldalon azt írtad, hogy
soha életedben nem dolgoztál még
semmivel ilyen sokat.
- Ez valóban így van, de most, hogy
így a kezemben fogom és látom, hogy
tényleg mi lett az eredmény, így azt
tudom mondani, hogy egészen biztosan megérte. Maga az írás is nagyon
nagy munka, illetve az, hogy utána
rengetegszer újraolvasom és javítom.
Azért volt nagyon nagy munka, mert
nem egy könyvkiadón keresztül jelent
meg, hanem egy amerikai cégen keresztül, ami magánkiadással foglalkozik. Ezért mindent, amit más esetben a könyvkiadóban dolgozó emberek szoktak elvégezni, azt nekünk
kellett magunknak megcsinálni. Például a borítót a barátom, Kapczár Botond tervezte, amit itt is szeretnék neki megköszönni, mert eszméletlenül
szép lett. Azt pedig, hogy a nyers kéziratból egy regény kinézetű könyv legyen szintén én csináltam, és ezzel, a
szerkesztéssel, elég sok munka volt.
- Ki olvasta először a könyvet?
- A legjobb barátnőm, Rácz Katalin,
aki egyébként annyira lelkes volt,
hogy én is csak még lelkesebb lettem
tőle, és rengeteget segített, motivált,
hogy ez valóban egy kész könyv legyen.
- A lelkesedés mellett kritikus is volt
veled?
- Nem tudom, hogy elfogult volt,
vagy, hogy tényleg ennyire tetszik
neki, de ő teljesen odáig volt és vis�sza, de nagyon hasznos volt, hogy el-

olvasta, mert így akár nyelvhelyességet, akár helyesírási hibákat tekintve
sokat tudott segíteni, amin még tudtunk javítani a legvégén.
- Ki fogja ezt a könyvet olvasni, az én
generációm vagy a tiéd?
- Igazából szerintem mindkettő, mert
próbáltam olyan problémákat a középpontba helyezni, amik bármilyen
generációba tartozó nőket érintenek.
Szóval, remélem, hogy a te generációd és az enyém is megtalálja benne önmagát.
- Az ELTE média tanszakos hallgatója vagy már egy éve, a tanulmányaid
hozzátettek ehhez a könyvhöz?
- Hozzá, főként azért, mert jelentkeztem kreatív írás minorra, ami magát
az írás technikai részét fejleszti, illetve ugye ez a könyv a divatipart öleli fel, és például lehetőségem volt ebben az évben divatkommunikációt is
tanulni, szóval így, hogy jobban beleláttam, hogy ez az egész divatvilág
hogyan működik, ez is nagyon sokat
segített, hogy átfogóbban meg tudjam
írni a történetet.
- Ha szeretném elolvasni a könyvedet,
hol, hogyan jutok hozzá?
- Az Amazonon, illetve további weboldalakról lehet megrendelni. Az
egyetlen hátránya, hogy kicsit hos�szadalmas a szállítási idő, de ha ezt
kivárja az ember, akkor remélem,
hogy élményt szerzek a könyvem olvasójának. A rendelési igényeket nálam is jelezhetik, ha esetleg valakinek
könnyebbséget jelent, rajtam keresztül is meg lehet rendelni a könyvet.
berta

Egy kis
kedvcsináló
„Lily Jane azon a napon rájött,
hogy valójában miért is jelent óriási szenvedést egy szerelem elvesztése. Bár egy szakítás nem egyenlő egy valódi halálesettel, a gyász
mégis hasonló módon öleli körül
az ember szívét. Talán nem teljesen ugyanaz a kettő, de talán mégis van kapocs köztük. Hiszen, amikor csalódunk valakiben, valójában meghal számunkra egy kép,
egy addig alkotott illúzió a szerelmünkről. Tudjuk, hogy továbbra is láthatjuk és akár beszélhetünk
is vele, fizikai voltában továbbra is jelen lesz ezen a világon, mi
már mégsem leszünk képesek ugyanúgy nézni rá, mint azelőtt. Ezért hát talán egy szerelmi csalódás is magában hordozza a halál végérvényességét és
visszavonhatatlanságát. Ez volt az, ami leginkább kínozta Lily Jane-t.”
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Étkezési térítési díjak szedése
és ebédjegyosztás
Július
14.
csütörtök
19. kedd

20. szerda

21.
csütörtök

Helye

2022. július

Ideje

Kinek a részére

Bölcsőde 3.sz. pavilon

9.00-12.00

Szociális étkezés

Tiszaszederkény Idősek Klub

10.45-12.15
8.00-12.00
és
13.00-15.00

Szociális étkezők

9.00-12.00

Szociális étkezők

10.00-12.00

Szociális étkezők

Kazinczy-ház (Gondozóház)
Központi Étterem (Gimnázium éttermében)
Központi Étterem (Gimnázium éttermében)

Szociális étkezők

Szociális étkezők pót25. hétfő
Bölcsőde 3.sz. pavilon
8.30-12.00 befizetése és alkalmazott
étkezés-megrendelés
Kazinczy-ház (Gimnázium
Pótbefizetés és alkalma8.00-15.00
27. szerda
éttermében)
zott étkezés-megrendelés
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfogadunk!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Tokaji Edit
a 4. sz. választókerület képviselője
2022. július 20-án (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

Elzárt terület
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tiszaújváros önkormányzata megbízásából a kivitelező
az Árpád út 9-19. szám mögötti területen megkezdte a lépcső-, járda- és támfal rekonstrukcióját, ezért az érintett területet a gyalogosforgalomtól ideiglenesen elzárták.
A kivitelezés várhatóan szeptember végéig fejeződik be.
Kérjük, hogy a kivitelezés ideje alatt óvatosan és fokozott figyelemmel közlekedjenek! Megértésüket köszönjük!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót

ASSZISZTENS
munkakör betöltésére

2 fő teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, határozatlan, illetve határozott időre történő foglalkoztatásban 4 hónap próbaidő kikötésével.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- ápoló, asszisztens végzettség,
- büntetlen előélet,
- egészségügyi alkalmasság.
Előny jelent:
- Ápolói OKJ bizonyítvány.
- Számítógépes ismeretek és gépírás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz,
- érvényes működési engedély,
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására,
hogy a jelentkező az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény
2. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden tagja megismerheti,
- Covid védőoltás felvételéről igazolás (Janssen vakcina esetében a 2. oltás igazolása,
a többi vakcina esetében a 3. oltás igazolása).
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
- Beküldési határidő: 2022. 07. 30.
- Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
- A jelentkezés benyújtása: a rendelo@tujvaros.hu e-mail címen, vagy postán Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50082-4/2022. valamint a munkakör megnevezését: „ASSZISZTENS”.
Nagyné Kántor Judit főigazgató

Baba születik
Szerkesztőségünk továbbra is szeretné folytatni azt a korábbi hagyományt, hogy a
legifjabb tiszaújvárosiak érkezéséről hírt ad a tágabb közösségnek is, természetesen
a szülők megkeresésére, és hozzájárulásával. Ezért arra kérjük a leendő édesanyákat,
édesapákat, hogy ha megérkezik a várva-várt kisbabájuk, és elkészült az első cuki fotó
az újszülöttről, küldjék el nekünk is, osszák meg velünk az ilyenkor fontos információkat is, a baba keresztnevét, születési súlyát, hosszát. Természetesen mindez önkéntes alapon működhet csak, mi bízunk benne, hogy nyitottak lesznek erre, és együtt örülhetünk a
családdal az új jövevénynek, az éppen aktuálisan legifjabb tiszaújvárosi polgárnak a Baba született rovatunkban. Várjuk az örömhírt személyesen szerkesztőségünkben, vagy a
kronika@tiszatv.hu email címre.
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A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
pályázatot hirdet 1 fő részére

asszisztens
munkakör betöltésére.

Feladatai:
- szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása, dokumentálása, nyilvántartások kezelése, számlák készítése (szociális étkeztetés).
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés.
Pályázati feltételek:
- mentálhigiénés asszisztens, szociális asszisztens, szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens, szociális és mentálhigiénés szakgondozói végzettség,
- stabil, felhasználói szintű MS Office ismeret (word, excel, irodai alkalmazások).
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20.
§ (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
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:
2188-1/2022., valamint a munkakör megnevezését: asszisztens.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2022. július 22.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. július 29.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548190-es telefonszámon lehet. A pályázat az NKI honlapján 2022. július 6-án jelent meg.
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót

TAKARÍTÓ

munkakör betöltésére
1 fő teljes munkaidős (napi 8 óra), és 1 fő részmunkaidős (napi 4 óra) egészségügyi
szolgálati jogviszonyban, határozatlan időre történő foglalkoztatásban, 4 hónap próbaidő kikötésével.
Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
• 8 általános
• büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
• önéletrajz,
• végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
• eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására,
hogy a jelentkező az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény
2. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden tagja megismerheti,
• Covid védőoltás felvételéről igazolás (Janssen vakcina esetében a 2. oltás igazolása,
a többi vakcina esetében a 3. oltás igazolása).
Egyéb információk:
• Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
• Teljes munkaidő: Váltó műszakos beosztás 500-1300 óráig illetve 1400-2200 óráig.
• Részmunkaidő: 1800-2200 óráig.
• Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal.
• A jelentkezés benyújtása: a rendelo@tujvaros.hu e-mail címen, vagy postán Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50036/2022., valamint a munkakör megnevezését: „TAKARÍTÓ”.
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50036-2/2022., valamint a munkakör megnevezését: „RÉSZMUNKAIDŐS TAKARÍTÓ”.
Nagyné Kántor Judit
főigazgató

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a városközponti piac és vásárcsarnok területén a lakossági gombavizsgálat időpontja: szerda 18:00 20:00 óra, vasárnap 18:00 - 20:00 óra
Tiszaújvárosi Városgazda Kft.

Roma kirándulások
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. július 23-án kirándulást
szervez Bogácsra a tiszaújvárosi roma közösség részére. Várja azok jelentkezését,
akik részt szeretnének venni a kiránduláson. Jelentkezni lehet a Tiszaújváros, Rákóczi
út 81. szám alatt 2022. július 15-ig.
***
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. augusztus 13-án balatoni
kirándulást szervez a tiszaújvárosi roma közösség részére. Várja azok jelentkezését,
akik részt szeretnének venni a kiránduláson. Jelentkezni lehet a Tiszaújváros, Rákóczi
út 81. szám alatt 2022. július 29-ig.
Farkas Sándor elnök

Eladó lakás
Az Örösi úton 1,5 szobás lakás eladó.
Ár megegyezés szerint.
Érdeklődni: 06/20 552 2735

Eladó garázs
Az Erzsébet tér 32. szám alatt garázs eladó
Érd.: 06-70/317-1013

Eladó lakás
Tiszaújvárosban a Tisza úton 2 szobás III. emeleti lakás eladó.
Érd.: 70/388-2632
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
pályázatot hirdet 1 fő részére

esetmenedzser
munkakör betöltésére,

a Család- és Gyermekjóléti Központba.
Feladatai:
- családgondozás,
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek kezelése,
- bővebben: 1997. évi XXXI. törvény, 15/1998. NM rendelet.
A jogviszony időtartama:
- 1 fő 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 - esetmenedzserre 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, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján (erkölcsi
igénylő – IV. pontnál a felsorolt törvényeknél nem található, hanem a kérőlapon felsorolt törvényektől eltérő, más törvénynek való megfelelés igazolását kell kérni, így a
fehér, üres sávba kell beírni a következőt: 10/A. a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény),
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - letölthető: www.tiszaujvaros.hu - hasznos információk/állásajánlatok (a honlap alján található),
- Gyvt. nyilatkozat - letölthető: www.tiszaujvaros.hu - hasznos információk/állásajánlatok (a honlap alján található).
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:
2010-6/2022., valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2022. július 22.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. július 29.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548190-es telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 2010-6/2022. azonosító számon 2022. július 6-án jelent meg.

Triatlon � 1.

2022. július 14.

Kedves Barátaim!
Üdvözlünk minden triatlonost, aki ebben az izgalmas
elődöntő és döntő rendszerben megrendezendő versenyen fog részt venni Tiszaújvárosban. A 25 éves múlttal rendelkező verseny egy állandó helyszín a világ minden
tájáról érkező legjobb triatlonosok számára. A versenynek
máshoz nem fogható karaktere van. Az úszópálya egyedülálló kialakítása mindig kihívást jelent a sportolóknak. Természetesen nem maradhat el a felhőtlen szórakozás sem, hiszen a vasárnapi páratlan hangulatú esti
díjátadó ünnepség minden sportoló lelkében pozitív élményt jelent.
Sajnos ebben az évben nem lehetek személyesen jelen
és nem tudok részt venni ezen nagyszerű eseményen:
érezzétek jól magatokat helyettem is és ne hagyjátok ki
az alkalmat, hogy lerójátok tiszteleteteket annak az embernek a szobránál, aki az egész rendezvényt megalapította.
Minden jót kívánok az elkötelezett helyi csapatnak, a
sportolóknak, az edzőknek, a tisztségviselőknek, az önkénteseknek és természetesen a nézőknek, akik minden
alkalommal így együtt teszik ezt a versenyt emlékezetessé. Tisztelettel,
Renato Bertrandi
az Európai Triatlon Szövetség elnöke

Kedves Sportbarátok!
A Magyar Triatlon Szövetség nevében sok szeretettel köszöntöm a 2022. évi Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál
résztvevőit: a főszereplőket, a
sportolókat, a sportvezetőket,
a versenyzőkért szorító családtagokat, az eseményt elkötelezetten támogató vállalatok, vállalkozások képviselőit, valamint - nem utolsó sorban - a rendezőket és a rendezésben közreműködő segítőket. Nagy öröm számomra, hogy Tiszaújváros életében meghatározó, teljes hétvégét betöltő, valamennyi családtagnak kivételes élményeket kínáló fesztivál idén is a Magyarországon rendezett legmagasabb rangú triatlonverseny köré szerveződik. Példaértékű az az összefogás a városban, amely
évről évre lehetővé teszi, hogy rangos nemzetközi mezőnyt felvonultató, kivételesen magas színvonalú erőpróbán mérhessék össze felkészültségüket a legjobb hazai triatlonosok. Hálás köszönet ezért Tiszaújváros vezetésének és sportszerető lakosainak!
A Triatlon Prémium Európa-Kupán és Triatlon Junior
Európa-Kupán induló versenyzőknek mosolygós célba
érkezést, a résztvevőknek felejthetetlen élményeket kívánok!
Kindl Gábor,
a Magyar Triatlon Szövetség elnöke

Kedves Tiszaújvárosiak!
Kedves „Triatloncsalád”!
Nagy örömmel tölt el, hogy az
elmúlt évek nehézségei után ismét vendégül láthatjuk Önöket az időközben megújult Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál
programjain. Büszke vagyok rá,
hogy ez az esemény nemcsak
egy rangos nemzetközi sportverseny, tömegsport-rendezvények és színes kulturális programok sokasága, hanem egy igazi közösségi élmény minden generáció számára.

Több tucat országból érkező sportoló, versenybíró és
szervező naptárában kap kiemelt helyet a tiszaújvárosi verseny és minden évben régi barátokként üdvözlik,
üdvözöljük egymást itt „Tiszy”-ben. A városlakók apraja-nagyja együtt mozdul a tömegsport-rendezvényeken,
munkahelyi kollektívák, baráti társaságok, szomszédok,
családok főznek együtt a tóparton, vagy söröznek a téren.
Tudjuk mit jelent a „csavart szobor”-nál találkozni, milyen az első sorban tombolni vagy a tópart körül korzózva hallgatni az esti koncertet. Kívülről fújjuk a korábbi
triatlon nagyhetek összes slágerét, és bármikor be tudunk
kapcsolódni Péter Attila jellegzetes táncmozdulataiba.
Ugyanolyan lelkesedéssel szurkolunk az emberfeletti teljesítményt nyújtó sportolóknak a tűző napon a lelátóról, a
parkok árnyas padjairól, a cukrászda teraszáról, vagy éppen a lakásunk ablakából. Ezt az utánozhatatlan közös-

ségi élményt hozzák el nekünk minden évben a szervezők. Olyan csapatmunka ez, melyet nem lehet tanítani.
Elhivatott, felkészült és lehetetlent nem ismerő szakemberek, valamint lelkes sportbarátok összehangolt munkája, amely évről-évre magas színvonalat biztosít.
Hálásan köszönöm mindenkinek, aki tevékenyen részt
vesz a szervezésben és a lebonyolításban! Köszönöm a
városunkban működő nagyvállalatoknak, legfőképpen a
MOL Petrolkémia Zrt-nek, hogy támogatják a rendezvényt! Végül, de nem utolsó sorban köszönöm a városlakóknak, hogy jó házigazdái az eseménynek!
Kívánom, hogy töltsék kellemesen, tartalmasan, illetve aktívan az előttünk álló néhány napot, gazdagodjanak
sok-sok szép emlékkel és érezzék magukat otthon mindannyian!
Dr. Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere
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Forgalomkorlátozások,
útlezárások

A csütörtöki kerékpáros pálya

Tisztelt Városlakók!
A Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál ideje alatt idén is számítani kell időszakos útlezárásokra és parkolási korlátozásokra, amelyhez ezúton is kérjük szíves megértésüket és
támogatásukat.
2022. július 14-én, csütörtökön 18 órától rendezzük meg az időszakos forgalomkorlátozásokkal járó tömegsport kerékpárversenyt, melynek ideje alatt nem kell parkolási
tilalomra számítani. Mindössze 10-30 perces szakaszos útlezárások lassíthatják a forgalmat a résztvevők biztonságos elhaladása érdekében.
2022. július 15-én, pénteken 19:30-kor kezdődik a Jabil 1/3 Maraton, melynek útvonala a következő: Bethlen G. út - Lévay út - Munkácsy út - Rózsa út - Kazinczy út az Ifjúsági park futópályái - Bartók Béla út (a Kazinczy és Bethlen Gábor út között) Bethlen G. út. A Lévay, Munkácsy és Rózsa úton félpályás útzár, a többi útszakaszon
teljes útzár 19:00-tól 21:30-ig. Parkolási tilalom lép életbe a Bethlen Gábor úton és
a Kazinczy úton 16 órától 21:30-ig.
2022. július 16-án, szombaton a program a Prémium és Junior Európa-kupa előfutamaival folytatódik. Ezen a napon a kerékpárpálya a Kazinczy út (Építők útja és Rózsa út közötti szakasz) - Bethlen Gábor út - Lévay József út - Szent István út - Örösi
út (Kesznyéten irányába) útvonalon halad. A futópálya a Kazinczy út - Bartók Béla
út - Ifjúsági park - Bethlen Gábor utat érinti. Útlezárásokra 11:30 és 18:00 óra között
kell számítani, amit időlegesen feloldunk, várhatóan 13:30 és 14:30 között. Folyamatos áthaladás biztosított a gépkocsik részére a Kertváros két része között a Margit-sétányon a verseny teljes időtartama alatt. Parkolási tilalom lép életbe 10 órától egészen 18:30-ig a Kazinczy Ferenc úton (Építők útja és Rózsa út közötti szakasz), a
Bethlen Gábor úton és a Szent István úton (a Lévay József út és az Örösi út közötti szakaszon).
2022. július 17-én, vasárnap a Magyar Utánpótlás Gála, a Junior Európa-kupa és a
Prémium Európa-kupa döntőit láthatják az érdeklődők. Ezen a napon a kerékpáros- és
futópályát a Bethlen Gábor út - Lévay József út (Bethlen Gábor út és Zita út közötti szakaszon) - Szent István út - Bartók Béla út - Bethlen Gábor út érintésével jelöltük
ki. A versenyek 9:00-18:00 óra között folynak. Parkolási tilalom lép életbe reggel 7
órától 18:30-ig a Bethlen Gábor úton, a Lévay József úton (Bethlen Gábor út és
Zita út közötti szakaszon), a Bartók Béla úton (Szent István út és Bethlen Gábor
út közötti szakaszon) és a Szent István úton (a Lévay József és a Bartók Béla út
közötti szakaszon). Megértésükben bízva, tisztelettel:
Lehmann Tibor főrendező, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnöke
Márkus Balázs, a szervezőbizottság társelnöke

A szombati pálya

Jabil 1/3 Maraton pénteken
a megszokott távokon
A Jabil 1/3 Sunset Maraton utcai futófesztivált július 15-én, pénteken, 19.30 órától rendezik Tiszaújváros központjában (lásd a térképet). A rendező Tiszaújvárosi Triatlon Klub
munkatársai a verseny napján 15.00-18.30 között várják a helyszíni nevezőket, illetve az
előnevezetteket. Az indulókra 14, 7 , vagy 3,5 km teljesítése vár. A leghosszabb táv szintideje 120 perc. Egy futó csak egy távon indulhat!
Az elektromos időméréshez szükséges chip kauciója 1000 forint, melyet a verseny végén
a chip leadása után visszafizetnek.
A 14 km-es táv női és férfi dobogósai pénzdíjazásban részesülnek. Minden célba érkező
egyedi befutóérmet kap. Az eredményhirdetést 21:00 órára tervezik.
További információ: Tiszaújvárosi Triatlon Klub, Tel: 49/540-094, +36 30 645-2746,
e-mail: tiszaujvaros@triatlon.t-online.hu, web: www.tiszatriatlon.hu
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A vasárnapi pálya

Férfi elit első elődöntő
Rajtszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Keresztnév
Csongor
Jannik
Badr
Callum
Oscar
Zsombor
David
Gabriel
David
Cedric
Jérémy
Itamar
Bence
Filip
Peter
Samuele
Thibaud
Linus
James
Austin
Lucas
Fabio
Catalin
Olaf Jan
Tao
Igor
Jack
Matthias

Vezetéknév
Lehmann
Schaufler
Siwane
Mcclusky
Dart
Dévay
Mendoza
Terán Carvajal
Martin
Osterholt
Quindos
Shev. Levanon
Lehmann
Michalek
Luftensteiner
Angelini
Decurnex
Lehnen
Kadziak
Podhajsky
Goene
Nauer
Romas
Bosscher
Jouineau
Kozlovskij
Stanton-Stock
Freisinger

Nemzetiség
HUN
GER
MAR
AUS
AUS
HUN
MEX
ECU
CZE
GER
FRA
ISR
HUN
CZE
AUT
ITA
SUI
GER
POL
USA
NED
SUI
ROU
NED
FRA
LTU
GBR
AUT

Dr. Márkus Gáborra
emlékeznek
A Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál első hivatalos
programját július 14-én, csütörtökön 16.30 órától tartják a Dísztó partján, Dr. Márkus Gábor
szobránál.
Ő volt az, aki annak idején, a ’90-es évek elején meghonosította a triatlont a Tisza partján,
majd 1997-től útjára indította az egyedülálló pá-

Bogratlon főzőhelyek
Tekintettel arra, hogy a Bogratlon ideje alatt már zajlanak
a szombati elődöntők, a főzőhelyeket a Dísztó Szent István
út felőli oldalán jelöltél ki.

Férfi elit második elődöntő
Rajtszám
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Keresztnév
Simon
Gaspar
Matthew
Luke
Aiden
Ben
Fabian
Tomas
Jonas
Federico
Henry
Roee
Davide
Jordi
Nathan
Ian
Niklas
Pierre
Filip
Hamish
Döme
Ábel
Gonçalo
Artjoms
Hugo Jan
Aurél
Matteo
Péter
Gergő

� 3.

Vezetéknév
Henseleit
Riveros
Roberts
Schofield
Long.-Harris
Dijkstra
Meeusen
Zikmund
Osterholt
Scarabino
Graf
Zuaretz
Uccellari
García Gracia
Lessmann
Manthey
Keller
Moraz
Tlamka
Reilly
Hornyák
Sinkó-Uribe
Oliveira
Gajevskis
Bosscher
Sinkó-Uribe
Perri
Benedek
Soós

Nemzetiség
GER
CHI
AUS
AUS
CAN
GBR
SUI
CZE
GER
URU
GER
ISR
ITA
ESP
FRA
IRL
AUT
SUI
CZE
GBR
HUN
HUN
POR
LAT
NED
TRI
ITA
HUN
HUN

Férfi elit harmadik elődöntő
Rajtszám
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Keresztnév
Radim
Tamás
Vitalii
Nathan
Eric
Mitch
Lukas
Jayden
Donald
Charlie
Michael
Michele
Gergely
R. Armando
Tomas
Adrien
Ludovic
Jan
Christopher
Jan
Gergő
Nicolò
Alexandru
Shachar
P. Afonso
Martin
Yuval
Albion

Vezetéknév
Grebík
Tóth
Vorontsov
Grayel
Diener
Kolkman
Pertl
Schofield
Hillebregt
Quin
Arishita
Bortolamedi
Kiss
Matute
Kriz
Deharre
Séchaud
Diener
Perham
Bader
Dobi
Ragazzo
Ion
Agur
Gaspar
Sauser
Hadash
Ymeri

Nemzetiség
CZE
HUN
UKR
FRA
GER
NED
AUT
AUS
NED
AUS
USA
ITA
HUN
ECU
CZE
BEL
SUI
GER
GBR
AUT
HUN
ITA
ROU
ISR
POR
SUI
ISR
KOS

lyát befutó világkupa-sorozatot. Két évvel később a Triatlon Nagyhetet, melynek köszönhetően az ipari kisvárost a világ minden pontján
megismerték és megkedvelték.
A magyar és a világ triatlonjában is egyaránt
meghatározó szerepet betöltött, 2013-ban elhunyt kiváló sportvezető, családapa szobránál
a Márkus-család, dr. Fülöp György polgármester vezetésével a tiszaújvárosi képviselő-testület
tagjai, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub képviselői,
valamint barátai, ismerősei, és tisztelői helyezik
el az emlékezés és a szeretet virágait.
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Nívós, látványos csaták
magyar és tiszaújvárosi esélyekkel
A július 14-17. között megrendezendő Tiszaújvárosi Triatlon Fesztiválon a szabadidősport, és kulturális programok
mellett az egyaránt nyílt Prémium Európa-kupa és a Junior Európa-kupa jelenti a habot a tortán.
A valamennyi korosztály számára mozgási, kikapcsolódási és szurkolási lehetőséget kínáló eseménysorozat első
szabadidősportos programját a július 14-én, csütörtökön,
18.00 órától megrendezendő kerékpározás jelenti. A Hotel Phőnix melletti nagyparkolótól az ovisok egy 250 méteres, a nagyobbak egy 4 kilométeres kört tekerhetnek. A
Városháztéren ezen a napon, 19.30 órakor kezdődik az ünnepélyes megnyitó.
A folytatást jelentő futóesemény, a turista triatlon, a
streetball, a sakk snell-verseny után, hétvégén következnek a nyílt főversenyek, melyre 41 országból érkeznek
sportolók és kísérők.
A 2008-tól Tiszaújvárosban is megrendezendő Triatlon Junior Európa-kupa elődöntői szombaton 12.00, míg a Triatlon Prémium Európa-kupa elődöntői 14.45 órakor kezdődnek. Az érdeklődésre jellemző, hogy a junioroknál
3-3 női és férfi, míg az eliteknél 3 férfi és 2 női elődöntőt
rendeznek. Nagy lesz tehát a tülekedés a vasárnapi 30-30
döntős helyért. A házigazda Tiszaújvárosi Triatlon Klub
sportolói közül a junioroknál jó eséllyel pályázik a fináléra az újdonsült ifjúsági magyar bajnok Lehmann Sára, Bán
Lilla és a tavaly a dobogóról éppen lecsúszott, a junioroknál magyar bajnok Kovács Gyula. Ebben a korosztályban
egyébként nem kevesebb, mint 90 fiú és 70 leány szerepel
a rajtlistán, közülük 31 fiú és 25 leány alkotja a magyar
„kontingenst”, ami elsősorban annak tudható be, hogy erre a rendkívül rangos erőpróbára nem kell túl sokat utazniuk a mieinknek.
A Prémium Európa-kupa mezőnyében a 85 férfi között 10,
míg a 47 főt számláló női versenyben 16 magyar sportolónak szurkolhatunk. A tiszaújvárosiaktól Lehmann Csongor igyekszik megvédeni tavalyi címét, klubtársai közül bátyja, Lehmann Bence, Kiss Gergely és Sinkó-Uribe Ábel, valamint Sinkó-Uribe Aurél is szerencsét próbál.
A hazai esélyekről: - A férfi elődöntőkben Csongor fiam
kapta az 1-es rajtszámot, melyre azzal szolgált rá, hogy az
olimpiai kvalifikációs listán a 19., a világranglistán a 30.,
míg a világbajnoki széria versenysorozatban a 27. pozíciót foglalja el - tudtuk meg Lehmann Tibor főrendezőtől, a
Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzőjétől. - Futamában szerintem a németek U23-as Eb-dobogósára, a német Jannik Schaufier-re, a sprint távú montreáli WTCSen döntős ausztrál Callum McCulsky-ra és az ob-bronzérmes Dévay Zsomborra kell nagyon figyelni. A 2. elődöntőben a német Európa-bajnok Henseleit, a kiváló futó, de sokat sérült brit Dijkstra és a kitzbüheli Európa-kupa győztes ausztrál Matthew Roberts lehet veszélyes. A 3.
futamban a cseh Radim Grebik, a hamburgi WTCS 18. he-

Bragmayer Zsanett favorit a női mezőnyben.

lyezettje és kétszeres olimpikonunk, Tóth Tamás okozhat
meglepetést. Tamásról tudni kell, hogy ő a World Triatlon sportolói bizottságának az elnöke, így a sportág világszövetségének elnökségi tagja, aki a tiszaújvárosi világkupán már állt a dobogón. A nőknél a mieink részéről a korábbi junior Európa-bajnok Putnóczki Dorka és Bóna Kinga igyekszik megtenni mindent a mind jobb szereplésért.
Itt a világranglista 24., a WTCS-rangsorban 21., az olimpiai kvalifikációs listán 32. Bragmayer Zsanett, a tavalyi
tokiói ötkrikás játékok 12. helyezettje lehet az egyik favorit, de ugyanezt elmondhatom például az ausztrál Emma Jeffcoat-ra is, aki a tokiói olimpián 9. volt, és a július 2-i, Holtenben megrendezett nyílt Prémium Ek-n az 5.
helyet érdemelte ki. Összességében úgy gondolom, hogy
idén is rendkívül színvonalas küzdelmeket lehet majd látni az elődöntők és a döntők során egyaránt. A junior Európa-kupa döntője vasárnap 11:45, míg az elit Ek fináléja
14.45 órakor indul.
A Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál idején, a Városháztéren felállított nagyszínpadon nyolc nívós könnyűzenei
koncertet - Unique, Kowalsky meg a Vega, Betty Love,
ValMar, Josh és Betti (Desperado), Első Emelet, Groovehouse, Carson Coma - is kínálnak.
A gyermekeknek csütörtökön és pénteken 15.00, míg
szombaton és vasárnap 10.00 órától nyitják meg a Játszóházat.
Az eseménysorozat kiemelt támogatói: Tiszaújváros Város Önkormányzata, Emberi Erőforrások Minisztériuma
(EMMI), MOL Petrolkémia Zrt. , Magyar Triatlon Szövetség.
További részleteket, bővebb információkat a www.tiszatriatlon.hu oldalon lehet olvasni, vagy a tiszaujvaros@triatlon.t-online.hu e-mail címen, továbbá a 49/540-094-es,
és a +36-30-645-2746-os telefonszámokon lehet kérni.

Lehmann Csongor címvédésre készül
A tavalyi tiszaújvárosi elit Európa-kupa férfi versenye a
hazai pálya előnyét kihasználó, ezzel együtt is rendkívül
profi munkát végző Lehmann Csongor sikerével ért véget. A regnáló U23-as világbajnok természetesen idén is
ott lesz a mezőnyben és a célja nem más, mint a címvédés.
- Nem mondok vele újdonságot, hogy a címet megvédeni
általában sokkal nehezebb, mint megszerezni azt - fogalmazott Lehmann Csongor. - Rajtam kívül bizony ezúttal is
sokan pályáznak a győzelemre. Elég, ha csak a gyorslábú
francia sorra gondolok, de a bringán nagyon erős és a futásban is sokat fejlődött U23-as Európa-bajnok német Simon Henselit-tel is komolyan számolni kell. A britek ifjúsági olimpiai bajnoka, Ben Dijkstra sem lesz könnyű ellenfél. Szombatra egy zökkenőmentes döntőbe jutást tervezek, miközben „begyakorlom” az egyébként persze jól ismert pályákat. Erre azért is szükség van, mert a sprint távból adódóan végképp nem szabad hibázni, az úszás kezdetétől a koncentrált kerékpározáson át a futás végéig topon kell lenni. Minden eshetőségre igyekszem felkészülni,
hogy reagálni tudjak a kezdeményezésekre, szökési kísérletekre. A Tiszaújvárosi Triatlon Klubból öten kerültünk
fel a rajtlistára. Azt gondolom, ha mindenki hozza a legjobb formáját, akár mindannyian ott lehetünk a vasárnapi
döntőben. Ebben az esetben lehetőség szerint segíthetjük
egymást a helyezkedéseknél, a váltásoknál, például azzal,

hogy jobban figyelünk egymásra, akár az úszás, akár a kerékpározás során. Tudom, hogy nagyon sokan várják tőlem a címvédést, mely számomra is az elsődleges cél, hiszen ez a verseny különleges helyet foglal el a szívemben!

A cél: most is elsőként beérni a célba.

Női elit első elődöntő
Rajtszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Keresztnév
Zsanett
Elizabeth
Barbara
Emma
Zuzana
Edda
Hannah
Finja
Annabel
Katharina
Jessica
Zsófia
Celia
Dominika
Jasmin
Daryna
Michaela
Ines
Borbála
Sára
Hanna
Bernadett
Hannelore

Vezetéknév
Bragmayer
Bravo
De Koning
Jeffcoat
Michalickova
Hannesdottir
Howell
Schierl
Morton
Möller
Ewart-Mctigue
Kovács
Merle
Peszleg
Weber
Moskalenko
Sterbova
Oliveira
Sarcia
Molnár
Breitner
Józsa
Willen

Nemzetiség
HUN
ECU
NED
AUS
SVK
ISL
NZL
GER
GBR
GER
AUS
HUN
FRA
HUN
SUI
UKR
CZE
POR
HUN
HUN
HUN
HUN
BEL

Női elit második elődöntő
Rajtszám
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Keresztnév
Selina
Matilda
Tanja
Rani
Hannah
Paula
Charlotte
Margareta
Anja
Alzbeta
Dorka
Karolina
Fanni
Tünde
Fruzsina
Inês
Anna
Henrika
Adrienn
Laura
Kinga
Lotte
Kristelle
Nóra

Vezetéknév
Klamt
Offord
Neubert
Skrabanja
Newman
Jara
Derbyshire
Bicanova
Weber
Hruskova
Putnóczki
Horváth
Soós
Bukovszki
Kovács
Rico
Witteveen
Parviainen
Hangya
Holánszky
Bóna
Vandekerckh.
Congi
Medvegy

Nemzetiség
GER
AUS
GER
NED
RSA
ECU
AUS
SVK
SUI
CZE
HUN
HUN
HUN
HUN
HUN
POR
NED
FIN
HUN
HUN
HUN
BEL
FRA
HUN

Pályán a legjobb
magyar fiatalok

A Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál keretein belül - a Triatlon Prémium Európa Kupa pályáján, díszletei és közönsége előtt - július 17-én, vasárnap reggel idén is
megrendezik a Magyar Utánpótlás Gálát, az ország legjobb gyermek és serdülő korosztályos versenyzői számára. A
versenyre korosztályonként és
nemenként a 16-16 legjobb magyar gyermek-, illetve serdülő
ranglistahelyezéssel rendelkező versenyző kapott meghívást.
A meghívottak listája a Baján
megrendezett E.ON Utánpótlás
Ranglistaverseny után alakult
ki. A gyermek fiúknál azonos pontszám miatt 17 tagú
lesz a mezőny. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub színeiben a gyermek korcsoportos futamban Bán Petra, Gál
Boglárka, Juhos Lia, Izsák Csaba, a serdülőknél Bartók
Hanna és Filep Zóra lesz ott a rajtnál.

Sport � 11.
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Lehmann ismét a top15-ben
TRIATLON. A tiszaújvárosiak U23-as
világbajnoka, Lehmann Csongor a triatlon világbajnoki szériaverseny-sorozat
(WTCS) németországi állomásán a 14.
helyen érkezett célba, így Leeds után ismét a top15- ben zárt.
A WTCS idei 4. állomását július 9-én Hamburgban rendezték meg. A világbajnokok
egész sorát és olimpiai érmest is felvonultató mezőnyre 750 m úszás, hat körből álló, összesen 21 km kerékpározás és kétkörös, 5 km futás várt a májusban kezdődött,
két évig tartó olimpiai kvalifikációs sorozat részét is képező erőpróbán.
Az elsőként rajtoló női mezőny egyetlen
magyarja, Bragmayer Zsanett a 11. helyen
38 másodperccel maradt el a Tokióban
olimpiai bajnok, háromszoros vb-aranyérmes győztestől, a bermudai Flora Duffytól.
A férfiaknál az 1-es rajtszámot a francia
Leo Bergere viselte, aki minden idei versenyen dobogós volt, nyerni azonban még
nem tudott. Az 57 induló között négy magyar triatlonos kapott bizonyítási lehetőséget.
Az első számban a kétszeres világbajnok
francia Vincent Luis volt a leggyorsabb,
Dévay Márk a 3. helyen ért partot, de nem
sokkal maradtak el tőle a többiek, Bicsák
Bence, Lehmann Csongor és Faldum Gábor sem. A bringázás második körére ös�szeállt 35 tagú csoportban mind a négy magyar ott tekert. A második váltásnál Dévay
és Faldum remek pozícióban, az első öt kö-

zött kezdte meg a futást, de Lehmann lemaradása is csak 5 mp volt. A táv második
felében látszott, hogy az első hely sorsa az
új-zélandi Wilde és az ausztrál Hauser között dőlhet el. Így is lett, nyert az olimpiai
bronzérmes Hayden Wilde. A rendkívül sűrű befutás során Lehmann harcolta ki a legjobb pozíciót a magyarok közül, egyet javítva a Leeds-i helyezésén 14.-ként érkezett célba. Újabb top15-ös eredményével
további értékes olimpiai kvalifikációs, világbajnoki és világranglista pontokat gyűjtött be, csakúgy, mint a többi magyar.
- A 31-es rajtszámot viselő Csongornak az
úszás során kicsit körbe kellett úszni a kedvezőbb rajtpozícióban kezdő vetélytársait,
akik ráadásul a híd alatti szakaszon „felrakták” a falra - tudtuk meg Lehmann Tibortól, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzőjétől. - Igazából ez nem befolyásolta a továbbiakat, de majd, ha 15 körüli lesz a rajtszáma, kedvezőbb pozíciót választhat a rajthoz. A kerékpározás közben
óriási „veretés” volt, nagyobb, mint amire számítottunk és persze a 22 visszafordítóból adódó 22 megindulás, a helyezkedés sem tett jót senkinek. A durva bringa
után Csonginak nehezebben álltak fel a lábai, de ezt követően végig gyorsulót futott
és ismét a top15-ben zárt, 10 másodpercre volt a legjobb tíztől. Jó érzés, hogy nem
hullámzik a teljesítménye, stabil a formája. Mindketten elégedettek vagyunk a hamburgi szerepléssel, pont annyira, hogy tovább erősödjön a motiváció a következő
lépcsőfok, a top10 eléréséhez, melyre szerintem már nem kell sokat várnunk.

Öt új igazolás

A durva bringa sokat kivett Csongiból (középen).

Eredmények
Nők (56 induló): 1. Flora Duffy (bermudai) 58:37 perc, 2. Beth Potter (brit) 58:43,
3. Lisa Tertsch (német) 58:53, …11. Bragmayer Zsanett (Team Újbuda SE) 59:15
Férfiak (57 induló): 1. Hayden Wilde
(új-zélandi) 53:10 perc, 2. Matthew Hauser
(ausztrál) 53:13, 3. Dzsavad Abdelmula
(marokkói) 53:26, …14. Lehmann Csongor (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 53:54,
…16. Faldum Gábor (Mogyi SE) 53:57,
…22. Bicsák Bence (Pécsi Sport Nonprofit
Zrt.) 54:11, …29. Dévay Márk (Trion SC)
54:24.

Az E.ON Utánpótlás Ranglistaverseny
idei 4. állomását július 3-án Baján rendezték meg. A Tiszaújvárosi Triatlon
Klub sportolói közül Bán Petra (képünkön) a dobogó legmagasabb fokára léphetett fel, míg Bakó Zsófia és Filep Zóra
bronzérmes lett.

Két meccs, két győzelem
LABDARÚGÁS. Újabb két előkészületi mérkőzést játszott az FC Tiszaújváros felnőtt csapata. A Hidasnémetit hazai pályán fektette
két vállra, a Jászberényt idegenben
verte meg.

LABDARÚGÁS. Hat távozó mellett (Bartusz, Benke,
Gotfried, Herceg, Pap, Vasiljevic) eddig öten érkeztek az
FC Tiszaújváros felnőtt keretébe. Képünkön balról jobbra: Illés Dávid 2004-es születésű, saját nevelésű középpályás, akinek még fel kell vennie a versenyt fizikailag a társakkal, de a tehetsége alapján még sokra viheti. Tóth Borisz 2002-es születésű miskolci középpályás, aki egy barcikai NB II-es kitérőtől eltekintve eddig a DVTK II-t erősítette. Tóth Csaba a korábban 2014 és 2021 között hét
évet nálunk játszó, majd az elmúlt egy évben munkahelyi
elfoglaltság miatt alsóbb osztályba igazolt hálóőrt, a most
visszatérő korábbi csapatkapitányt aligha kell bemutatni a
szurkolóknak. Sebestyén Dávid 2005-ös születésű szélső,
aki 3 évig Tarpán nevelkedett, majd az elmúlt két évben az
MVSC utánpótlásán túl már annak felnőtt csapatában is
bemutatkozott. Páll Zsombor 2003-as születésű nyíregyházi csatár, aki a Debreceni és a Honvéd Akadémián is nevekedett, majd a III. Kerület játékosaként az előző szezonban Sényőn játszott az NB III-ban.

Nagyot domborítottak
KAJAK-KENU. A hétvégén Fadd-Domboriban rendezett Vidék Bajnokságon lehetett kvalifikálni a korosztályos magyar bajnokságokra. A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület fiataljai remekeltek az 56
egyesület mintegy 1500 versenyzőjét felvonultató viadalon, 21 arany-, 9 ezüst-, és 7 bronzéremmel az éremtáblázat élén végeztek.

A múlt szerdai hazai mérkőzésen a
volt csoporttárs, a megyei I. osztályba
visszaesett Hidasnémeti volt az ellenfél. Lényegében az első félidő hozott
értékelhető játékot, amikor a vendégek még bírták erővel, játékossal. Ekkor is a Tiszaújváros dominált, nagyrészt a Hidasnémeti térfelén pattogott
a labda a mintegy száz néző örömére, ám a sok gólhelyzetből egyet sikerült csak gólra váltani. A második játékrészben még kevesebb ellenállást
mutatott a vendégcsapat, folyamatosan támadott az Újváros, de a tucatnyi
helyzetből mindössze két gól szerzett,
sőt Nagy Dávid (tőle szokatlan módon) még büntetőt is hibázott.
Tiszaújváros - Hidasnémeti
3-0 (1-0)
Gól: Erős, Kiss (2)
TFCT: Tóth Cs. - Gelsi, Nagy P.,
Lőrincz, Sebestyén, Bussy, Tóth B.,
Vitelki B., Tóth S., Erős, Páll Zs.
Cserék: György K., Galambvári, Bocsi, Gönczi, Lehóczki, Nagy D., Kiss
Szombaton már komolyabb ellenfél, a Jászberény várt a Tiszaújvárosra. A hazaiak a bennmaradást jelentő
16. helyen zárták a szezont, így újra
csoporttársak leszünk. Az első félidőben hajtós, kemény meccset játszott a
két csapat, a védelmi hibákból alakultak ki a legnagyobb helyzetek, és egyegy gól született, a Tiszaújváros egy
jogos büntetőből kapott gólt. A má-

Ez a helyzet is kimaradt a Hidasnémeti ellen.

sodik játékrészben idegesebb, kapkodóbb volt a játék, sok hibával, kevesebb helyzettel. A védelmek biztosabban zártak, de egy szép góllal sikerült
megszerezni az idegenbeli győzelmet.
Jászberény - Tiszaújváros
1-2 (1-1)
Gól: Kiss, Erős T.
TFCT: Tóth Cs. - Nagy P., Pelles D.,
Lőrincz P., Kundrák A., Tóth B., Vi-

telki B., Tóth S., Kiss, Nagy D.
Cserék: György K., Galambvári G.,
Bocsi P., Gönczi S., Lehóczki B.,
Géringer L., Erős T., Páll Zs., Molnár
D., Bussy D., Sebestyén D.
Lapzártánk után, szerdán hazai pályán a DVTK II. ellen folytatta a felkészülést az Újváros. Szombaton egy
nagy falat következik, a Kazincbarcika - ráadásul idegenben.

Csoportbeosztás
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Versenybizottsága elkészítette a
2022-23-as NB III-as idényre vonatkozó csoportbeosztást. A 60 együttest az
elmúlt évek menete szerint három csoportba osztották: Keleti csoport, Közép csoport, Nyugati csoport.
A Termálfürdő FC Tiszaújváros a Keleti csoportban kapott helyet, mely
így néz ki: Aqua-General Hajdúszoboszló, Békéscsaba 1912 Előre II, BKV
Előre, BVSC-Zugló, DEAC, DVTK II, DVSC II, Eger SE, FC Hatvan, FC
Tiszaújváros, Füzesgyarmati SK, Jászberényi FC, Karcagi SE, Kisvárda
Master Good II, Körösladányi MSK, Pénzügyőr SE, Putnok FC, Sényő-Carnifex FC, Tiszafüredi VSE, Vasas FC II.

12. � Rendezvény

2022. július 14.

