Drága, de finom,
itt a dinnyeszezon

Lesz tűzijáték

/5. oldal

/3. oldal

Tiszaújváros hetilapja

A közös siker után jöhet a folytatás
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Útlezárás
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 2022.
augusztus 6-án (szombat) rendezi meg a Hal a placcon
elnevezésű szabadtéri, szórakoztató programját.
A rendezvény Gasztro utcája érinti a Bethlen Gábor út
egy részét, mely szakasz le lesz zárva.
Időpont: 2022. augusztus 6. (szombat) 6:00 - 24.00 óra.
Útlezárás: Bethlen Gábor út 6. és a Rózsa úti kereszteződés közötti útszakasz.
Megértésüket köszönjük!
Szervezők

Tiszaújváros július 14-17. között ismét a triatlon fővárosa volt. A példás összefogásnak köszönhető rendezvény sikerét megkoronázta, hogy a Prémium Európa Kupán kettős magyar győzelemnek örülhettünk. Dr. Fülöp György polgármestert, a MOL Petrolkémiai Zrt. vezérigazgatóját, Marton Zsombort, Lehmann Tibort, a
verseny főrendezőjét, Márkus Balázst, a szervezőbizottság társelnökét és Márkus Gergely versenyigazgatót
kérdeztük meg, hogy ők miként értékelik az idei Triatlon Fesztivált. Cikkünk a 11. oldalon.

Elkészült az okos járda is

Ingyen ebédelnek
A nyári szünetre idén is biztosít az önkormányzat gyermekétkeztetést a rászorulóknak, amire folyamatosan lehet igényt leadni. A városban a jogosultak száma 131
fő, ebből eddig 18-an igényelték az ingyenes nyári
gyermekétkeztetést.

Az okos zebra mellett már okos járda is segíti a gyalogosok biztonságos átkelését az Örösi út és a Tesco
bejárati út kereszteződésében.
A SafeCross System Pro okos járda
gyakorlatilag egy fordított okos zebra. Míg a zebra a gyalogost érzékeli, és a gépjárművezetőnek jeleznek
az útburkolatba helyezett prizmák,
itt fordítva van. Egy radar érzékeli a
gyalogátkelőhely felé közeledő gépjárműveket 50 méteres távolságon belül. A radar jelzést ad a vezérlőnek,
a vezérlő pedig elkezdi villogtatni a
járdába elhelyezett ledes térköveket.
Sokszor fordul elő ugyanis, hogy elsőbbségünk tudatában figyelmetlenek
vagyunk, nyomkodjuk a telefont, rajtunk van a fülhallgató, szól fülünkben
a zene, ezért hasznos, ha plusz jelzést
kap a forgalmi helyzetről a gyalogos
is, nem csak a gépjárművezető.
A rendszerrel mérni, adatokat gyűjteni is lehet. Megmutatja, hogy az adott
ponton mekkora az áthaladó forgalom, milyen a napi forgalom. Sebességet is lehet mérni vele, illetve átlagsebességet is. Ez is hasznos információ, mind a városvezetés, mind a
rendőrség számára. A plusz funkciókat egy online platformon érheti el és
töltheti le az önkormányzat.

Tiszaújvárosból
indult a zarándoklat
Július 20. és 23. között zajlott az idei 22+ görögkatolikus ifjúsági zarándoklat, melynek résztvevői Tiszaújvárosból indultak Máriapócsra. A zarándokokat sokan segítették Tiszaújvárosban, például dr. Fülöp György polgármester és Madzin János támogatásával a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő éttermében vacsorázhattak.
Részletek a 2. oldalon.

Az okos zebra után okos járda is készült.
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Tiszaújvárosból indult a zarándoklat

Július 20. és 23. között zajlott az
idei 22+ görögkatolikus ifjúsági zarándoklat. Július 20-án, Illés
próféta emléknapján lelki ráhangolódásként Szent Liturgián vettek
részt a fiatalok, majd július 21-én,
a reggeli órákban indultak el Tiszaújvárosból, ahonnan Hajdúdorog
és Nagykálló érintésével három nap
alatt jutottak el az Istenszülő kegyhelyére, Máriapócsra.
A július 20-i Szent Liturgián Orosz
Atanáz miskolci megyéspüspök az
ószövetségi próféta, Szent Illés példáját tárta a zarándokok elé homíliájában.
Illés prófétát nagy kétségbeesésében szólította meg Isten; angyala így
szólt hozzá: „Kelj föl, és egyél! Különben túl hosszú lesz neked az út”
(1Kir 19,8). Negyven napon át vándorolt a pusztában a próféta, mire
a Hóreb hegyéhez eljutott, ahol Isten vándorló népe a kinyilatkoztatást is kapta. Itt Illés próféta ugyanúgy találkozott Istennel. Ráébredt arra, hogy nincs egyedül - emlékeztetett a főpásztor.
A zarándoklat idei jelszava: „Alkossunk neki segítőtársat, aki hozzá illő.” (Ter 2,18) Isten Ádám magányát
jellemezte ezekkel a szavakkal. Bár a
két ószövetségi szereplő, Ádám és Illés helyzete különböző, az isteni üze-

Római katolikus

Csütörtökön reggel indultak el a zarándokok.

net értelme hasonló. Itt, a földön az
ember nem marad egyedül, Isten akkor is tud róla, hogy ha nem vesz tudomást őróla, és társat, társakat ad
neki.
A 22+ idei zarándokainak már az első lépéseit is sokan segítették Tiszaújvárosban: dr. Fülöp György polgármester és Madzin János támogatásával a Tiszaújvárosi Gyógy- és
Strandfürdő éttermében vacsorázhattak. A városvezető üdvözölte a fiatalokat, akiknek a jelenléte keresztény gondolatokat közvetít. Ez különösen fontos egy olyan városban,
ahol ilyen közösségek megjelenésé-

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség
miatt jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot július 31-ig (vasárnap) a Borostyán Gyógyszertár
(Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), majd augusztus 1-től
(hétfő) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.:
49/540-688) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó

Fegyver
Ezzel a rejtvénnyel zárul júliusi so-

Egyházi hírek

nek mindössze alig néhány évtizedes
hagyománya van - hangsúlyozta.
Jeviczki Ferenc atya és a tiszaújvárosi görögkatolikus parókia vendégszeretete és támogatása az útnak indulás reggelén többek között enni- és
innivaló formájában is kézzelfoghatóvá vált.
A zarándokok július 21-én, csütörtökön reggel az utrenye és püspöki áldás után indultak el Tiszaújvárosból,
élükön Orosz Atanáz püspökkel, illetve Fedor Péter, Salai Szabolcs és
Verdes Miklós atyákkal.
(Forrás, fotó:
Miskolci Egyházmegye)

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
8-17
8-12
Arany Sas
Borostyán
8-17
Remény
8-17
8-12
8-20
8-20
8-15
Tisza

Július 26-tól a hétköznapi szentmisék a szokott időben:
kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.00 szerda 08.30.
Vasárnap 11.00.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros
vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagycsécsen 8.30-kor vannak Szentmisék.
Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén ünnepi szentmise és körmenet 18.00-kor, amelyet Mészáros
Csaba örkényi plébános mutat be.
Augusztus 20-án ünnepi szentmise 10.00-kor a templom előtti téren.
A Tiszaújváros Római Katolikus Plébánia kántort keres megbízásos szerződéssel. Bérezés megegyezés szerint. Szükség esetén szolgálati lakás.
Azok jelentkezését várjuk, akik orgonán vagy zongorán játszanak.
Jelentkezés e-mailben:
tiszaujvarosplebania@gmail.com
Altemplom nyitvatartása:
kedd - vasárnap: 08.00 - 18.30.
A nyári időszakban a plébánián ügyeletet tartunk. Megértésüket köszönjük. A plébániairoda nyitvatartása:
kedd: 9.00-11.00, csütörtök 15.30-17.30.
Az aktuális miserendet a honlapunkon kísérjék figyelemmel!
Cím: Tiszaújváros Római Katolikus Plébánia, Szent
István út 32., tel.: (49) 540-102, Web: tiszaujvarosiplebania.hu

Görögkatolikus
Szombaton 17.30 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye,
11.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Hétfőn, augusztus 1-én kezdődik a Nagyboldogasszony ünnepét megelőző böjti időszak: 17.30 paraklisz. Kedden
08.00 Szent Liturgia, 17.30 paraklisz. Szerdán 17.30
paraklisz.
Templomunk címünnepét augusztus 6-án tartjuk. A 11
órakor kezdődő Szent Liturgián a parókus hálát ad a
papi szolgálatban eltöltött 25 évért. Az ünnepi szónok
dr. Baán István atya, nyugdíjas egyetemi tanár lesz.
Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket.

rozatunk. A megfejtéseket augusztus 2-ig egyben várjuk e-mailben

Református

a kronika@tiszatv.hu címre, vagy

Tiszaszederkényben július 31-én, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az istentisztelet.
Tiszaújvárosban július 31-én, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet, az imateremben ugyanebben az időpontban
gyermek-istentisztelet lesz.
Sajóörösön július 31-én, vasárnap 9.00 órakor lesz istentisztelet.

postai úton a 3580 Tiszaújváros,
Szent István út 16. címre.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Esvég Tibor „Bill”

türelemmel viselt betegség után,
életének 46. évében elhunyt.
Hamvait 2022. július 28-án, csütörtökön 13:00 órakor
helyezzük végső nyugalomra az újtikosi temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Rem József

július 20-án 83 éves korában súlyos betegség után
békésen, csendesen végleg eltávozott közülünk.
Sajószöged - Városi Temető ravatalozójából kísérjük
utolsó útjára augusztus 2-án, 10.00 órakor.
A gyászoló család
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Kutyafuttató épül

Lesz tűzijáték augusztus 20-án
Az elmúlt napokban több település
döntött úgy, hogy nem tartja meg
az augusztus 20-ai tűzijátékot. Tiszaújváros nem tartozik közéjük,
itt egy negyedórás, húszperces látványosságra számíthatunk.

A leendő kutyafuttató helyszíne.

Régi kívánsága valósul meg a kutyatartóknak, szeptember végére elkészül Tiszaújváros második kutyafuttatója.
A nagyjából az Ifjúsági park szélén lévő járda, a görögkatolikus templom, és a Szent István út által határolt zárt kutyafuttató 595 négyzetméteres lesz, 104 méternyi 1,5 méter magas horganyzott kerítés veszi majd körül. Bejárata a
Szent István út felől lesz, a bejárati kapuhoz egy 1,5 méter széles, 5 méter hosszú térkő burkolatú járdát építenek,
mely jellegében, színében illeszkedni fog a Szent István
úti járda burkolatához.
A kerítésen belül a bejárati kapu mellett egy 6 négyzetméteres térkő burkolatú felületet is kialakítanak, melyre kerti padot helyeznek el. A futtató tartozéka lesz egy kutyaürülék-gyűjtő edény 25 literes zsáktartóval, és egy 60 literes szemétgyűjtő is.
A bejárat mellett, a kerítésen „Városi kutyafuttató” feliratú tábla jelzi majd a létesítmény célját, a kapun a „Házirend” tájékoztató tábla ad útmutatást a gazdiknak. Többek
között az alábbiakat:
- A területre kizárólag veszettség ellen beoltott, féregtelenített, egészséges kutyával lehet belépni.
- A gazda az általa és a kutyája által okozott minden kárért
felelősséggel tartozik.
- A kutyafuttató területére kutyán kívül más állatot bevinni tilos!
- A kutyaürüléket a gazda köteles feltakarítani.
- A területen ittas személy nem tartózkodhat.
- A futtatóban mindenki saját felelősségére tartózkodhat. A
futtatóba belépő gyerekekért a velük lévő szülő vállal felelősséget. 14 éves kor alatti gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat a futtató területén.
- A kutyafuttató területén szemetelni, alkoholt fogyasztani tilos.
- A kutyafuttató területén éles, veszélyes, sérülést okozó
tárgy használata tilos.
A kivitelezési költség nettó 4 053 870 forint. A munkaterületet a polgármesteri hivatal már átadta, a létesítménynek
2022. szeptember 30-ig kell elkészülnie.
f.l.

Budapesten grandiózus tűzijátékot
tervez a kormány, csak a rakéták beszerzési ára 1,65 milliárd forint. Ez
ellen országos aláírásgyűjtés is kezdődött. A petíciót, melyet a köztársasági elnöknek juttatnak el, már közel
200 ezren írták alá.
Több település polgármestere pedig bejelentett, hogy náluk (például
Salgótarjánban, Miskolcon, Pécsett)
nem lesz tűzijáték, az erre szánt pénzt
másra költik el. A látványosságról lemondók indoklása között szerepel,
hogy a szomszédunkban háború dúl,
gazdasági válság van, a kormány
megnyirbálta a rezsicsökkentést, a
KATA-s kisvállalkozók nehéz helyzetbe kerültek, nem beszélve a vágtató inflációról. Tehát a takarékosság és
a szolidaritás, valamint a környezettudatosság a motiváló tényező.
Nagyon sokan viszont úgy látják, különösen ott, ahol ennek hagyománya van - hogy az augusztus 20-ai
ünnepségeknek, programoknak elengedhetetlen kelléke a tűzijáték.
Tiszaújvárosban sok-sok éves hagyománya van az égi látványosságnak.
Tavalyelőtt a tervezéskor még bizonytalan járványhelyzet miatt elmaradt, tavaly azonban volt.
Lesz-e idén, - kérdeztük volna a polgármestertől, dr. Fülöp György azonban „megelőzött” bennünket, közösségi oldalán egy nyilatkozatot jelentetett meg, melyet szerkesztőségünkbe is eljuttatott:
„Az elmúlt időszakban sajnos komolyan megosztotta az országos köz-

Alkalmanként több ezren nézték a tűzijátékot a helyszínről.

véleményt az augusztus 20-i tűzijáték(ok) sorsának és szükségességének kérdése. Tiszaújváros polgármestereként és magánemberként is
mélységesen felháborít és elkeserít,
hogy az egyik legszebb nemzeti ünnepünket, ha úgy tetszik Magyarország születésnapját egy ilyen méltatlan politikai vita lengi körül.
Büszke vagyok arra, hogy Tiszaújvárosban mindig minden ünnepet úgy
tartottunk meg, hogy kortól, nemtől,
származástól és politikai nézetektől
függetlenül mindenki együtt ünnepelhetett. Rendezvényeinket mindig
az észszerűség keretein belül, a tiszaújvárosiak érdekeit szem előtt tartva, a város gazdasági lehetőségeihez
mérten és az aktuális körülményeknek megfelelően terveztük meg. Így
fogunk eljárni a jövőben is, történjen
bármi a közéletben.
Az államalapítást idén kétnapos rendezvénysorozattal ünnepeljük. A színes programkínálat fénypontja a tűzijáték, amely az elmúlt években több
ezer embert vonzott a tópartra, most
sem marad el. Ez a tűzijáték nem lát-

szódik majd a Holdról és milliárdokba sem kerül, de a miénk, az ünnepünk szerves része évtizedek óta. A
költsége 1 066 000 Ft + ÁFA, az erről szóló szerződés transzparens, bárki számára elérhető. Amennyiben
most döntenénk a tűzijáték lemondása mellett, úgy közel 400.000 Ft-os
kötbért kellene fizetnünk a szolgáltatónak.
Teljes mértékben együttérzek mindenkivel, akit az elmúlt időszak eseményei kilátástalan helyzetbe sodortak, továbbra is szolidaritást vállalok
a háborúban érintett nemzetek lakosságával és természetesen megértem
az állatbarátok álláspontját is, akik a
kiskedvenceikért aggódnak. A mi ünnepünk idén sem a fényűzésről és az
indokolatlan pénzszórásról fog szólni, hanem arról, hogy méltó módon,
a hagyományainkat folytatva és egymás véleményét, emberi méltóságát
tiszteletben tartva emlékezzünk meg
Szent István királyunkról.
Mindenkit szeretettel várunk a programokra!”
F.L.

Emelkednek a térítési díjak
Változik a gyermek- és szociális étkeztetés költsége augusztus 1-től,
így a szeptemberben induló nevelési-oktatási évben már magasabb
árat kell fizetniük azoknak, akik
igénylik a bölcsődei-, óvodai- illetve általános- és középiskolai étkeztetést.
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése miatt a térítési díjakat nem lehetett
megemelni. Ez a díjemelési tilalom
2022. június 30-án lejárt. A nyersanyagárak időközben megemelkedtek, így szükség volt a térítési díjak
korrigálására.
A változás a következőképpen alakul,
amennyiben a teljes szolgáltatást kéri
a szülő: a bölcsődei étkezés a korábbi 255 forint helyett 305 forintba fog
kerülni naponta, az óvodai 265 forint
helyett szintén 305 forint lesz. Az általános iskolások étkeztetéséért eddig
350 forintot kellett fizetni egy napra,
ez most 65 forinttal kerül majd többe,
415 forint lesz. Azoknak a középiskolásoknak, akik a kollégiumi ellátást
veszik igénybe, a reggeli, az ebéd, és
a vacsora összesen 545 forintról 705
forintra emelkedik naponta. Azoknak
a középiskolai diákoknak, akik csak
az ebédet igényelnék, 240 forintról

Emelkedtek a nyersanyagárak, emelkednek a díjak.

315 forintra változik a napi ár.
A szociális ellátás költségei szintén
emelkednek szeptember 1-től. Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az
időskorúak átmeneti és tartós intézményi ellátása, a fogyatékkal élők
nappali ellátásának térítési díja, a hajléktalanok átmeneti ellátása egyaránt
10 százalékkal emelkedik. Az intézményi térítési díjak a következők szerint alakulnak: az étkezés 565 forintról 620 forintra emelkedik, házhoz
szállítással 830 forintról 915 forintra változik. A házi segítségnyújtás dí-

ja 365 forintról 400 forintra, a fogyatékkal élők nappali ellátása pedig eddig 105 forint volt naponta, ami 115
forintra emelkedik. A gondozóházban napi ötszöri étkezést kapnak az
idősek, aminek eddig 6465 forint volt
az intézményi térítési díja naponta, ez
7110 forintra emelkedik. Az idősek
otthonában ez a költség 3520 forintról 3870 forintra változik.
A fent említett összegek a maximális térítési díjak, amik önkormányzati rendeletek alapján csökkenthetők.
ema
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Második hullám - most hőségből
Hetek óta tart a hőhullám, ami mindenkit nagyon megvisel. Az emberek hűvös
szobákban, légkondicionálóval, ventilátorral, hideg zuhannyal át tudják vészelni ezt az extrém meleget, de az állatok
nincsenek ilyen szerencsés helyzetben.
Lenner Ádám tájgazdálkodási és természetvédelmi mérnököt látogattam meg a
minap a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet
szamárháti tanyáján, és beszélgettünk
sok mindenről. Most arról kérdezem,
mennyire írható ez a hőség a klímaváltozás számlájára, illetve mit tehetünk az
enyhítésére, a jövő héten pedig begyújtjuk a cukiság faktort, lesznek kiskecskék és frissen gyűrűzött kismadarak.
- Debrecenben kiszáradt a Vekeri-tó, és
más tavakról is hallani a hírekben, hogy
kiszáradtak idén nyáron. Szokása ez a tavaknak, vagy amiatt van, hogy melegszik a
légkör?
- Ez természetes dinamikája az erdőspusztai tavaknak - mondja Lenner Ádám -, illetve a sekély szikes tavaknak, hogy kiszáradnak, akár minden évben, vagy bizonyos
időszakonként, ugyanis a víz utánpótlásuk
csakis kizárólag csapadék formájában történik. Idén száz éve nem látott aszállyal
küzdünk. Ez akkor lesz a klímaváltozáshoz

köthető, ha öt vagy tíz év múlva is lesz egy
ekkora aszály. Ugyanis a klímaváltozás
egyik eredménye a szélsőséges időjárási
formák gyakoribbá válása. Sokszor mondják a felmelegedést, de nem csak ez a jele, lehet, hogy jövőre meg elúszunk a rengeteg víztől, mert ugye az is egy szélsőség.
Tehát, ha megnézzük az elmúlt százötven
évet, a negyvenes években is voltak ilyen
aszályos periódusok. Csak nem mindegy,
hogy milyen gyakran jönnek vissza, mert
ez nagyon meggyötri az élővilágot. Ha nagyon ritkán jön vissza, százévente, vagy
ritkábban, akkor ez egy jó szelekció, mert
az erősebb marad életben, majd az szaporodik, és így erősíti a fajt. De ha túl gyorsan jönnek vissza, akkor viszont kiirtja a
fajt, mert az erős is elpusztul, és nincs ideje regenerálódni az adott populációnak. Az
erdőspusztai tavaknak, mint a Fancsika
1-2, vagy a Vekeri-tó, a nevükben is benne
van az, hogy ezek nem tipikusan vizes élőhelyek. Ezek mesterséges tavak, a hetvenes években kotorták ki őket, jóléti tavakat
hoztak létre. Ez viszonylag jól működött
eddig, mert megvolt az a minimális csapadék, amire szükség van, de mind a Fancsika, mind a Vekeri például 2015-ben is szinte teljesen kiszáradt. Ezek sekély tavak,
minimális a vízmennyiségük, a nagy hőhullámok miatt nagy a párolgási veszteség,

Lenner Ádám: A klímaváltozás a gyakori időjárási szélsőségekben mutatkozik meg.

Lihegve lógnak ki a fészekből a molnárfecskék.

és ezt valahogy pótolni kell. Ezt vagy az ég
pótolja, vagy mesterségesen kell odavinnünk vizet, amivel egy stabilabb vízi élővilágot tudunk létrehozni. Erről az egy évről megmondani azt, hogy a klímaváltozás
nyakába varrhatjuk-e vagy sem, azért nem
tudjuk, mert majd meg kell nézni a következő tíz évet, és ha visszatekintünk, akkor
mondhatjuk meg, hogy ez mindenképpen
annak a hozománya. De tény, hogy változik a klímánk. Tény, hogy ez egy természetes folyamat, és tény, hogy az ember belenyúlt, és felgyorsította. Az is tény, hogy
ezek ellen lehet tenni egy komoly összefogással minden szinten, tehát magánembertől önkormányzatokon át az ország vezetésig mindenkinek van felelőssége ebben valamilyen szinten, és mindenki tehet azért,
hogy jobb irányba, jó irányba menjen el.
- A városban, azon kívül, hogy fákat ültetünk, hogyan lehet enyhíteni a hőséget?
- Szerintem a fák a legfontosabbak, ugyanis húsz fok különbség is lehet egy fa alatt.
Egy másik vonal az, hogy jó lenne, ha valamilyen szinten locsolnák az aszfaltot, betont, ez enyhítene a hőhullámon. Tavaly
több ezer molnárfecske fióka ugrált ki idő
előtt a fészekből, mert ha 35 fok fölé megy
a levegő hőmérséklete - én legalábbis itt
azt tapasztaltam -, akkor lihegve lógnak
ki a fészekből. Nálunk tavaly öt hőhullám

volt, idén a másodikban vagyunk, eddig
nulla a kiugrált fecskék száma, ami annak
köszönhető, hogy a verandát, és az előtte
lévő betont napközben háromszor, naplemente után egyszer meglocsolom. Ez rengeteg hőt elvisz a betonról és így még a 40
fokos árnyékban lévő dolgokat is le tudom
nyomni 35 fok környékére vagy az alá,
plusz este azért így nem nyomja a beton
rájuk a meleget. Tehát próbáljuk hűteni a
környezetet. Ezt most a fecskék szempontjából emeltem ki, de minden faj szempontjából pozitív. Ezen kívül még a körülöttünk
lévő madarakat úgy tudjuk segíteni, ha itatókat teszünk ki. De a fák locsolására is felhívnám a figyelmet, mert az ugyan jó, hogy
elültetjük a fákat, de kiszáradnak ha nem
öntözzük őket. Sokat segítene, ha mindenki néha kivinne rájuk egy-egy vödör vizet.
Madaraknak is jó lenne parkokban vizet kitenni nyílt helyekre, hogy fürödjenek benne, ez nekik életmentő. Tegnap egy rigót
találtam a buszpályaudvar közelében az
út közepén, lihegett, és azt se tudta, hogy
hol van, hősokkban volt. Ilyenkor két dolgot lehet tenni, vagy egy bokros, árnyékos
helyre betesszük a madarat, hogy hűljön
le, vagy benedvesítünk egy rongyot, és egy
kicsit betakarjuk.
Surányi P. Balázs

Aktuális � 5.
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Felvették őket az egyetemre
Július 21-én hirdették ki a felvételi ponthatárokat. Idén a Budapesti Corvinus
Egyetem egyik alapképzéséhez kellett a
legtöbb pont, de több egyetem jogászképzéséhez is 460 feletti pontszám kellett. A felvételi ponthatárokat idén is három dolog határozta meg, a jelentkezők
száma, az adott szak kapacitása (vagyis, hogy maximum hány hallgató kezdhet a képzésen) és a felvételizők pontszáma. Nagyon leegyszerűsítve: minél több
és minél jobb érettségi eredményű diák
jelentkezett egy szakra, annál magasabb
lett ott a ponthatár - írja az eduline.hu.

tős második helyre vettek fel, ahová bőven megvolt a pontom a bejutáshoz. Az államilag támogatott képzésre 398 pont kellett volna, a fizetősnél 280 volt a ponthatár,
nekem pedig 390 volt. Én éppen Törökországban voltam, amikor megtudtam, hogy
felvettek és nagyon örültem neki.

Gerőcs Bálint

Tóth Petra

Bálint (sárgában) középiskolát váltott.

A tiszaújvárosi Eötvös József Gimnáziumba jártam emelt dráma-médiára. Miskolcra jelentkeztem jogi egyetemre, két helyre adtam be a jelentkezésemet, Miskolcra
és Debrecenbe és mindkét városban a joggal kapcsolatos szakirányokat írtam be. Az
első hely az államilag támogatott volt, arról lecsúsztam pár ponttal, így csak a fize-

Pisák Emese Réka

Én eddig a Kisképzőbe jártam Budapesten,
ami a Magyar Képzőművészeti Egyetem
gyakorlóiskolája, itt minden arra van kialakítva, hogy az egyetemre készüljünk fel.
Én az elmúlt 4 évben a Magyar Képzőművészeti Egyetem festőművész szakára készültem keményen, tudatosan, amit nagyon
élveztem is. Itt mindig nagyon szoros a felvételi, 400 a maximum pont, én 398 ponttal kerültem be. Teljesen más a felvételi
rendszer, nincsenek hozott pontjaink, mint
máshol, persze szükséges az érettségi, viszont azokból nem számítanak pontot. Itt
az után kapjuk meg a pontjainkat, hogy mit
produkálunk a háromfordulós gyakorlati
felvételi vizsgán. Kemény volt, hatalmas
volt a verseny, de élveztem és sikerült. Sokat köszönhetek egykori tanáromnak, Síró
Lajosnak, aki elindított ezen az úton, rengeteget tanultam tőle. Szerencsés vagyok,
hogy van egy ilyen tanító, barát, mester az
életemben.

Én a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi karára jelentkeztem. A ponthatár tavaly 402 pont volt, így jó esélyt láttam arra, hogy ott tudjam elkezdeni szeptembertől a felsőoktatási tanulmányaimat. A most
ősszel induló képzésre 396 pontot kellett
elérni, ami sikerült is. Elég nehéz volt a
gimnáziumi 4 év számomra az iskolaváltás miatt, hiszen a kosárlabda miatt Nyíregyházára költöztem és ott is jártam középiskolába, de sikerült szerencsére célba érni.
Éppen családi nyaraláson voltam, amikor a
ponthatárok napvilágot láttak, így örömöt
okozott a hír az egész családnak. Pontváró buli nem volt sajnos, de egy családi koccintás szerintem többet ér.

Nagy Dominik Bence

Nagyon régóta vártam már, hogy egyetemista legyek, úgy gondolom, hogy nem lehet összehasonlítani a gimnáziumi élettel,
hiszen ott már nem lesz akkora a szigorúság, szabadabban élünk majd, magunknak
intézzük a dolgainkat. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karának
Orvosi Diagnosztikai Analitikus szakára
nyertem felvételt, szeptemberben itt kezdem tanulmányaimat. Választásom azért
esett erre az egyetemre és szakra, mert nagyon szeretem a biológiát és szeretnék más
embereken segíteni. Az Eötvös gimnázium emelt angol osztályába jártam, ahol az
alaptárgyakból középszinten vizsgáztam,
biológiából ás kémiából emelt érettségit
tettem, valamint még 10. osztály év elején
megszereztem a középfokú angol nyelvvizsgát. Nem igazán izgultam, hogy felvesznek-e, hiszen 410 pontom gyűlt össze,
bár a ponthatár az idén 372 lett, ami az előző évekhez képest sokkal magasabb volt.
Nagyon örülök, hogy sikerült, nagy izgalommal nézek az egyetemi évek elé.
berta

Drága, de finom - itt a dinnyeszezon
Magas vitamintartalma van, vérnyomáscsökkentő-, vesetisztító- és rákmegelőző. Csak néhány, a dinnye jótékony
hatásai közül. Arról nem is beszélve,
hogy ebben a nagy kánikulában nincs
is finomabb ennél a mézédes, lédús gyümölcsnél. Én ilyenkor bármennyit meg
tudok enni belőle, habár idén már nem
csak kóstolás alapján választok, az árakat is jobban megnézem.
Ahogy minden másnak, úgy a dinnyének
is meredeken emelkedik az ára, soha nem
kértek még annyit a görögdinnye kilójáért, mint idén. Körbenéztem a városi piacon, vajon mennyiért kaphatok a kedvenc gyümölcsömből ilyenkor, júliusban,
a dinnyeszezon kellős közepén.
- Eddig nagyon jó minőségű, hibátlan din�nyék voltak ebben a szezonban. Mi három
fajtával találkoztunk eddig, van Colosseo,
Topgun, de most ez a Rubin a legjobb, ez
nagyon jó változat - mutat egy jól megtermett példányra Jakab Ferenc, a Hello

Mangó zöldség-gyümölcs üzlet alkalmazottja - A szezon elején mindig importtal
kezdünk, amíg nincs magyar dinnye azokat kóstoltatjuk, de azok sokkal drágábbak. Már csak magyart árulunk, a Nyírségből hozzuk, meg Debrecenből. Olcsónak
nem mondanám, jelenleg 350 forint kilója, de egyelőre a szezon közepe van, ez sokat fog még változni, nyilván függ a men�nyiségtől és a minőségtől is. De sajnos ma
már mindennek magas az ára, például gáz,
benzin, vagy akár egy kiló kenyér.
Az egyik benzinkút mellett is találok egy
zöldséges sátort, ahol ugyan már nem látok dinnyét a ládákban, azért odahajtok és
szóba elegyedek az éppen pakolászó fiatalokkal.
- Itt már délelőtt 11-kor elfogyott a din�nye, ebben a nagy melegben nagyon hamar
elhordják - magyarázza Bártfai Krisztán, a
Tiszaújvárosi Zöldség Diszkont egyik dolgozója - Nagyon jó a minősége, soha nincs
rá panasz, elégedettek a vevők, mert mindig visszajönnek. Az idősebbek inkább
a kisebbeket keresik, vagy csak egy felet

A felvágott tűzpiros dinnyék szinte eladják magukat.

Idén hamarabb kezdődött a dinnyeszezon.

visznek, de a családosok megveszik a 1516 kilósakat, akár kettőt-hármat is egyszerre. Békés megyéből és Medgyesegyházáról hordjuk, mindent hamarabb kellett hozni sajnos, mert ebben az évben mindennek legalább két héttel hamarabb vége lett,
mint ahogy számítottunk rá, mivel nincs
eső. Májusban importdinnyével kezdtünk,
de csak két hétig árultuk, mert az éretlenebb és drágább is, hiszen hamarabb szedik le, annak 500 forint volt kilója. A magyart 250 forinttal kezdtük, most már 200
forint, drágább, mint eddig, de így sincs
rajta sok haszon.
Innen Nagycsécs felé veszem az irányt,
ahol a 35-ös főút mellett már messziről
észreveszem a zöldellő ládát, tele hatalmas, gömbölyű dinnyékkel. Mellette egy
kisebb tárolóban sárgadinnyék sorakoznak.
- A sárgát jobban megviselte ez a nagy meleg - meséli az itteni őstermelő családi gazdaság egyik fiatal tagja, Kertész Brigitta.

- Itt, Nagycsécsen termeljük, idén az időjárás miatt nálunk hamarabb kezdődött a
dinnyeszezon. A görög nagyon finom, annak kell a napsütés, viszont mi locsoljuk és
ezért lett ennyire jó minőségű, aki nem locsolja, annak biztosan nem lett jó szezonja, hisz nem volt eső. Mi a vásárlók miatt
örülünk a kánikulának, hiszen minél melegebb van, annál jobban viszik, viszont
már némelyik dinnyét jobban megviseli a nap. Négy fajtánk van, például Crisby, Romeria, de a sima fekete héjú dinnyét
például nagyon szeretik az idősebbek, mert
régen csak ez a fajta volt, és mindig elkapkodják, ha meglátják. Volt egy évig sárga
húsú görögdinnyénk is, viszont sokan tartottak tőle és nem fogyott úgy. A szezon
elején 350 forint volt a görög kilója, most
éppen 299, előre felmérjük az árakat, és az
alapján határozzuk meg, de az biztos, hogy
nálunk soha nem volt még ilyen drága.
venna
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Erre teremtette a Jóisten
Teljesen megtelt a Városháztér a Triatlon Fesztivál első estjén a Kowalsky meg
a Vega koncertjére. Buli előtt a basszusgitárosukkal, Szórád Csaba Jimmyvel
beszélgettünk.
- Készülnek az új dalok egy új lemezre.
Hogy tudtok egyensúlyozni a régi és az új
rajongók elvárásai között?
- Mi is változunk, és nyilván ebből kifolyólag a dalok is, amiket a többiek szereznek, vagy Kowa milyen szövegeket ír. Bár
szövegírás terén azt kell, hogy mondjam,
már az első lemeznél is csodákat alkotott.
Az első 10 évünk igazán az underground
műfajban ment, és a következő 10 év volt
az átütő siker. Azóta nagyon hálásak vagyunk, hogy ezt tudjuk csinálni.
- Egy új album olyan, mint a szilveszte-

ri buli? Arra is azt mondják, hogy a tavalyi jobb volt?
- Mindig azt mondják, hogy a régebbi
jobb volt, aztán amikor kijön egy új lemez, akkor az lesz a régebbi, és akkor az
lesz a jó. Nem biztos, hogy ezzel foglalkozni kell. Az a lényeg szerintem, hogy
őszintén guruljon ki a zenekar kezei közül
az a bizonyos dal, és most úgy érzem, úgy
érezzük, hogy nagyon jó dalok születnek.
- Jövőre ünneplitek a zenekar 20. születésnapját. Húsz év alatt rengeteg dalt írtatok, mennyire lesz nehéz dallistát összeállítani a koncertre?
- Minden dalunkat nagyon szeretem játszani, de a kicsit pörgősebb dalokat kedvelem. Ezt nem nagyon lehet szerintem
úgy csinálni, hogy üljünk le öten-hatan,
és találjuk ki, miket játsszunk. Írhat mindenki egy külön listát, de úgyse fognak

Balról az első, Szórád Csaba Jimmy adagolja a basszust.

Egy éven belül másodjára játszottak városunkban.

egyezni. Kowára szoktuk bízni, nagyon
jól összeállítja, ő jobban ráérez a dalokra, hogy melyik jöjjön melyik után. A videoklip készítése például ugyanígy működik, hogy az ötleteket ő hozza. Őt szerintem erre teremtette a Jóisten, hogyha nekem kéne klipet csinálni, az tragédia lenne. Vannak bizonyos dalok, amiket
ugye el kell, hogy játsszunk, anélkül nincs
Kowalsky meg a Vega koncert, és erre jön
plusz 10 dal, ami kérdőjeles. De azt meg
úgyis próbán érezni fogjuk, hogy koncert
dal-e vagy inkább csak otthonhallgatós.
Sokszor az is próbán derül ki, hogy lehet
inkább ezt nem kéne élőben játszani, vagy
lehet, hogy úristen, ezt eddig miért nem
játszottuk.
- Lesz heti két-három koncertetek a következő hónapokban. Hogy lehet bírni ennyi
utazást?

- Ebben szocializálódtunk, ezt akartuk
csinálni. Nekünk már nem olyan egy utazás, mint aki nagyon ritkán beül egy buszba, és leteker mondjuk négy-ötszáz kilométert. Szerintem nekünk ez már könnyedén megy, de hát azt kell mondjam, hogy
azért ennél vannak keményebb munkák.
Ha belegondolunk, van, aki két munkát
is vállal, és napi 10-15 órákat dolgozik,
az azért sokkal keményebb. Nekünk rengeteg szabadidőnk van, inkább az utazás,
várakozás a megterhelő, soha nem a koncert. Meg a regenerálódás. Az éjszakázás, azért most már mondhatjuk azt, hogy
sajnos vagy nem sajnos, abban a korban
vagyunk, hogy már egy kicsit lassabban
megy, de a színpadon a százhúsz százalékot, azt hozni kell mindig.
Surányi P. Balázs

Ha nincs ott, mindenkinek hiányzik
A „Nyáresti korzó” rendezvénysorozat
keretében a Rat Rod zenekar szabadtéri
koncertjét élvezhették a rock and roll és
a rockabilly szerelmesei szombaton. Magyarországon ritkán látni hölgyet a férfias basszusgitár mögött, ezért egyértelmű volt számomra, hogy fellépésük előtt
Szászfai Zitával beszélgetek.
- Hogyan talált rá a gitárra?
- Világéletemben szerettem volna zenélni
tanulni, de vidéken nőttem fel, ahol ilyen
szempontból szűkebbek a lehetőségek, a
szolfézshoz pedig nem nagyon fűlött a fogam. Aztán felkerestem egy gitártanárt, később pedig megismertem az együttes énekesét és szólógitárosát, Timár Krisztiánt,
aki azóta már nem csak a mentorom, hanem a párom is. Idén már öt éve zenélünk
együtt.

- Miért éppen a basszusgitárt választotta?
- A basszusgitár éppen olyan, mint én. Ha
nincs ott a színpadon, mindenkinek hiányzik, de ha ott van, senkinek sem tűnik fel.
- Ha nincs jelen egy zenekarban - kísérő
hangszer lévén - mi vész el a zenéből?
- Gyakorlatilag minden, mert ugye a dob
mellett a basszusgitár felel a ritmusért, egy
afféle összekötő kapocs a szólóhangszerek
és az ének között. Még a zeneileg teljesen
laikusok is érzik, ha nincs ott a színpadon.
- Miért szereti a basszusgitárt?
- Egyedülálló a hangzása. Amikor a kezembe veszem, megpengetem a húrokat
és döng, rezeg, az semmihez sem fogható.
Most lett egy vadiúj, rózsaszínű, csodás gitárom. Krisztián készítette saját két kezével olyannak, amilyennek én megálmodtam.
- A világhírű basszusgitáros, Suzi Quatro
szerint a nőknek azért is meg kellett har-

Nincs jelentősége, hogy nő vagy férfi basszusgitározik.

colni, hogy elismerjék őket a rockzene világában. Mit gondol erről? Érezte-e hátrányát valaha is - akár negatív megjegyzések
formájában - hogy nőként gitárt ragadott?
- Hátrányát soha, inkább előnyét. Azt hiszem, amikor megszólal a rock and roll főleg estefelé, amikor már egy-két pohár
sör is lecsúszott a közönség soraiban és
oldottabb a hangulat - nincs jelentősége,
hogy nő vagy férfi játszik egy hangszeren.
- Egy ismerőse szerint ön meglehetősen
sokoldalú. Mire gondolhatott?
- Diplomás ápoló és egészségügyi szakmenedzser vagyok, az egészségügyben dolgozom, sportolok, koncertezni járok és
igyekszem minél több dolgot kipróbálni.
Talán ezért gondolja úgy, hogy sokoldalú vagyok. Minden tapasztalat jó valamire.
Ha másra nem, legalább elrettentő példának. De hiszek abban, hogy az új élmények
többnyire jót hoznak az életünkbe.

Jó zenét nyomtak az Országúti Patkányok.

- A háttérben meghúzódó basszusgitárhoz
hasonlítja önmagát, mit jelent ez?
- Alapvetően a csapatmunkát szeretem és a
háttérből igyekszem támogatni mindenkit.
Távol áll tőlem a főnökösködés.
- Mi állhat még manapság is a rockabilly
műfaj népszerűsége mögött?
- A külső stílusjegyek - ruházat, mozgás,
frizura, régi amerikai autók - mellett rendkívüli közösségteremtő ereje van ennek a
műfajnak. Ki kell próbálni, mert elképzelni lehetetlen.
- Egészségügyi dolgozóként hogyan jellemezné a zene gyógyító erejét?
- Ha az ízlésünknek megfelelő zenét hallgatunk megfelelő hangerőn, akkor segít
kikapcsolódni, megnyugodni, felidézni a
szép emlékeket és feltöltődni jó érzésekkel. Ha pedig a lelkünk rendben van, akkor
minden rendben van.
Ördögh István
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Szerda esti best of
Augusztus 3-án szerdán, elővesszük a legjobbakat.
Nyári válogatás műsorunkban megismételünk néhány
izgalmas, érdekes riportot, amit ebben az évben forgattak a Tisza TV riporterei. Íme a szerda esti kínálat,
csütörtöki ismétléssel, és online elérhetőséggel. (www.
tiszatv.hu)
Brutális árak az autósiskolákban. Egy jogosítvány ára
350.000 forintnál kezdődik, ha nem sikerülnek elsőre a
vizsgák, az még plusz tízezreket vesz ki a zsebből. Márciusi riportunkat ismét megnézhetik és tegyenek még hozzá néhány ezer forintot gondolatban, hiszen azóta minden
drágult.
Kiskertemben... A panelek tövében sokan kertészkednek,
főleg az idősebb városlakók. Nemcsak a maguk, hanem
mások örömére is. Egy színes csokor nyárra ez az összeállítás, ezért is került be a best of válogatásba.
A meteorológus. A 35-ös út mentén a zöldben van az a tiszaújvárosi meteorológiai állomás, ahonnan az idokep.hu
-ra küldik az adatokat. Az iroda egy lakókocsi, ott kémleli az adatokat Barta Vince, ő mesél munkájáról a riportban.
Kontárok kíméljenek! Szerencsés az, aki 3 hónapon belüli határidővel talál mesterembert lakásfelújításhoz, építkezéshez. Megbízható, jó szakember alig akad, kontár viszont egyre több van a piacon. A riportban hasznos információkat mond a mesterember azoknak, akik még csak
felújítás előtte állnak.
Életre kelnek a régi családi fotók. Nem restaurálás, csak
felújítás, a digitális technika csodákra képes. Megfakult
fekete-fehér fotókat lehet színezni, a hiányzó részletet pótolni, a megfakultat élesíteni. Mutatunk néhány érdekességet, és néhány képet, amibe életet leheltek.
Vigyázz, adathalászok! Vigyázz, kinek mit adsz ki! Ügyes
trükkökkel egy pillanat alatt lecsapolhatják a számlánkat,
hozzáférhetnek személyes adatainkhoz, és akár vissza is
élhetnek vele. Egy kiberbiztonsági szakember is ad tanácsokat.
Lucz Levente, magyar bajnok. Egy súlyemelőbajnok, aki a
mi fiúnk. Egy tiszaújvárosi, aki óriási súlyokkal edz és versenyez. Nem is akármilyen sikerrel.
Hamvas 125. Épül az erőmű, régi filmhíradós felvételeket is mutatunk abban a retro összeállításban, amit könyvtárunk névadójára emlékezve készítettünk. Hamvas Béla
száműzetésben volt, így került településünkre. Néhány
évig itt élt és alkotott a Tisza partján.
Jocó bácsi világa. Mivé lesz a magyar oktatás? Hogy boldog(ul) egy pedagógus a mai rendszerben? A népszerű
közszereplő Balatoni József, „Jocó bácsi” nyilatkozott a
Tisza TV-nek a művelődési központ teraszán.
Berta Judit
főszerkesztő

Hunyadis „Balatoni nyár”
Ismét a Balatonon nyaraltak a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákjai. Visszatérő
vendégekként érkeztek a tópartra,
hiszen nem telhet el úgy nyár, hogy
ne látogassák meg a „magyar tengert”.
- Csodálatos nyolc napot töltöttünk
el Balatonszemesen - nyilatkozta lapunknak Czár Judit Bianka, a Hunyadi iskola pedagógusa, a tábor
szervezője. - Idén július 15-től 22-ig
tartott a szabadidős tábor. Az 51 főből álló népes csapatot a már jól ös�szeszokott tanári csapat vezette most
is, kollégáimmal, barátaimmal Balogh Tamással, Demblovszkyné Kapitány Zsuzsával, Pásztorné Csontos Mártával táboroztattunk. Vendégként eltöltött nálunk néhány napot a DSE elnöke, Jakab István tanár
úr is. Minden évben benéznek hozzánk kollégák néhány napra, aminek
mi nagyon örülünk.
- Mennyi ideje nyaraltattok gyerekeket a Balatonon?
- Több mint tíz éve járunk a Balatonra táborozni, Balatonszemest pedig
nagyon megkedveltük az évek során,
mert tágas udvara sportolási, játszási lehetőségeket biztosít, és van egy
medencéje is, amit természetesen kihasználtunk, szeretnek medencézni a
gyerekek.
- Milyen programok várták a gyerekeket?
- Sikerült egy napos, meleg hetet
kifognunk, így naponta élvezhettük a Balaton bársonyos vizét. De
egész héten remekül teltek a táborozók napjai. A mindennapos fürdőzés
mellett kisebb-nagyobb kirándulásokat is tettünk. A leghosszabb utunk
az volt, amikor átutaztunk az északi
partra, az afrikai szavannák hangulatát idéző Balatonedericsre. A Tanzániából hazatért Nagy Endre házában életre keltek az irodalomórán olvasott ismeretek, így lelkesen tekintettük meg a különböző trófeákat, és
megannyi afrikai tárgyi emléket. A
birtokon lévő szafariparkot is bejártuk, megsimogattuk a tevéket, kameruni juhokat, lovakat, zebrákat. Felfedeztük a vadász kedves, öreg 53
éves uhuját, Hululut, valamint a mosómedvét, a vízibivalyt és a maszáj
kunyhókat. Jártunk a tapolcai Tavasbarlangban is, mely azt gondolom
fantasztikus élmény volt mindenkinek. Megismertük a karsztvidékek csodálatos világát, és a „kőtapo-

Hello Balaton!

gatón” túl minden gyerek kipróbálta a kúszóbarlangot is. Az őskarszt,
a denevér- és cseppkőtermek varázsa után a fő szenzációt a szűk, hangulatosan kivilágított, vízzel megtelt barlang járataiban való csónakázás nyújtotta. Élmény volt az evezés, ami nem mindig volt egyszerű. Nagyon élvezték a gyerekek, hiszen a több helyen nagyon leszűkülő járatok miatt sokszor csak kézzel
tudtuk magunkat előre lökni. Csodacsónakázásnak neveztük az itt eltöltött időt. A sportos programot az
idén is a kedvenc gyenesdiási játékstrandon folytattuk, ahol kicsit mediterrán hangulatban élvezhettük a 35
fokos meleget, vízi aerobikkal, homokvárépítéssel vagy csúszdázással. Kedvére mókázhatott mindenki
a vízben és a parton is. Az idén sem
hagytuk ki a boglári bobozást, ahol a
nagyok a kisebbeket juttatták a „száguldás” élményéhez. Ezután a Várdomb tetejéről a boglári gömbkilátóból csodáltuk meg a csillogó vizű
Balatont, és a Káli-medence páratlan szépségét. Ellátogattunk Tihanyba is, ahová a szántódi révből komppal utaztunk át. Városnéző nyitott
autóbusszal mentünk fel az apátsághoz, majd a Magyar Királyok Panoptikumát és a Babamúzeumot is megtekintettük, melyben a 19. századbeli porcelánbabák varázslatát élhettük át. Elvittük a gyerekeket a rádpusztai élménybirtokra is, ahol részt
vettünk egy lovasbemutatón. A magyar lovas hagyományokhoz köthető
ügyességi játékok szemtanúi lehettünk. Láthattuk a lófektetést, a lóültetést, az üvegleverést karikás ostorral, a szamárfogathajtást és a négyesfogat akadályhajtását is. A csikósok
ostorpattogtatása is nagyszerű volt,

Kontárok kíméljenek!

A Tisza TV műsora
Augusztus 1., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Tiszaújváros - Pénzügyőr labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről
Augusztus 3., szerda
18:00 Nyári válogatás: Brutális árak az autósiskolákban
- Kiskertemben - A meteorológus - Kontárok kíméljenek! - Életre kelnek a régi családi fotók - Vigyázz, adathalászok! - Lucz Levente, magyar bajnok - Hamvas 125
- Jocó bácsi világa
Augusztus 4., csütörtök
A szerdai adás ismétlése

A nyaraló medencéjének vize is „finom” volt.

melyet a gyerekek is kipróbálhattak.
- A sok-sok színes program mellett
gondolom jutott idő a pihenésre, kikapcsolódásra is.
- Természetesen, a kulturális- és vízi
élményeken túl a bulizásból sem volt
hiány. Naplementés diszkóhajózásra is elvittük a gyerekeket. A bőrönd
mélyéről előkerültek a diszkós rucik,
sminkkészletek, és a lelkes készülődés után indultunk az esti programra, a siófoki hajókikötőből. De sétáltunk a siófoki plázson és kipróbáltuk
a balatoni vonatozást is. Balatonlelle szintén kedvenc hely lett, hiszen
többször is bazározhattak a gyerekek, mindenki megvásárolhatta a
balcsis meglepetéseket.
- Úton hazafelé biztosan elmesélték
a gyerekek, hogy mi tetszett nekik a
legjobban. Mik voltak a kedvencek?
- Nagyon tetszett a gyerekeknek az
Afrika Múzeumban látott bennszülöttek ruházata, fegyverzete, használati tárgyaik, a preparátumok, és Hululu, az öreg bagoly mindannyiunk
szívébe belopta magát. De biztosan
tudom, hogy a tavasbarlangi csónakázás, a lovasbemutató, a diszkóhajó
is mindenki kedvence volt a bobozás
mellett. Persze jó volt a sok nem alvás, az esti beszélgetések, a felhőtlen
jókedv, a nevetések. Mindent egybevéve, azt gondolom, hogy a napbarnított csapat élményekben gazdagon
tért haza, és tudják, hogy jövőre újra
várja őket a „balatoni nyár”.
- Ezek szerint lesz folytatás.
- Igen, azt tervezzük, hogy jövőre is megszervezzük a balatoni tábort. Minden évben vannak olyan
gyerekek, akik először látják a Balatont, örömmel tölt el, hogy ezt az
élményt meg tudjuk adni nekik. De
sok a visszatérő tanuló is a csapatban. Az idén voltak olyan hetedikesek, akik hatodjára táboroztak velünk. Általában második osztálytól
hirdetjük meg, és jönnek a gyerekek
nyolcadikig. Sőt, olyan is volt már,
hogy miután elballagtak is jelentkeztek, és mi elvittük őket. Mondhatom,
hogy nagyon népszerű a gyerekek
körében a táborunk, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a meghirdetés másnap délelőttjén már meg
is van az utazólétszám. Mi ennek nagyon örülünk, minden évben igyekszünk a gyerekeknek programokkal
teli, jó hangulatú nyaralást nyújtani.
Azt gondolom ez lehet a titok, és az,
hogy tudják a gyerekek, hogy ez a
tábor értük van, hogy minél több élményt szeretnénk adni nekik.
ema
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Étkezési térítési díjak szedése
és ebédjegyosztás
Augusztus
10. szerda
11.
csütörtök
15. hétfő

17. szerda

2022. augusztus

Helye

2022. augusztus 3-án (szerda) 15.00 órától 17.00 óráig
fogadóórát tart.

Őszirózsa Idősek Klub

Ideje
7.30-12.00
és
13.00-16.00
10.30-12.00

Kinek a részére
Bóbita,Tündérkert és Szivárvány óvodák gyermek
és alkalmazott befizetés
Szociális étkezők

A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
önkormányzati tárgyaló
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján
történik, negyedórás beosztással.

Bölcsőde 3.sz. pavilon

09.00-12.00

Szociális étkezés

Tiszaszederkény Idősek Klub

10.45-12.15
08.00-12.00
és
13.00-15.00

Szociális étkezők

Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es
telefonszámra várjuk.

09.00-12.00

Szociális étkezők

10.00-12.00

Szociális étkezők

Kazinczy-ház 1.em. 73/3.

Kazinczy-ház (Gondozóház)

Polgármesteri Hivatal

Szociális étkezők

18.
csütörtök

Központi Étterem
(Gimnázium étterme)
Központi Étterem
(Gimnázium étterme)

22. hétfő

Bölcsőde 3.sz. pavilon

08.30-12.00

Kazinczy-ház 1.em. 73/3.

8.00-12.00
és
13.00-15.00

Kazinczy-ház (Gondozóház)

08.00-12.00
és
13.00-15.00

Szociális étkezők

Kazinczy-ház
(Központi étterem)

08.00-15.00

Alkalmazotti étkezés-megrendelés

24. szerda

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Molnár István alpolgármester
a 8. sz. választókerület képviselője

Szociális étkezők pótbefizetése és alkalmazotti
étkezés-megrendelés
Bóbita,Tündérkert és Szivárvány óvodák gyermek és alkalmazott pótbefizetés

08.00-12.00
Alkalmazotti étkeés
zés-megrendelés
13.00-16.00
29. hétfő
07.30-12.00
Minden Gimnáziumban
Kazinczy-ház (Gimnázium)
és
étkező
13.00-16.00
07.30-12.00
Minden Gimnáziumban
30. kedd
Kazinczy-ház (Gimnázium)
és
étkező
13.00-16.00
08.00-12.00
Minden Gimnáziumban
Kazinczy-ház (Gimnázium)
és
étkező
13.00-16.00
27. szerda
08.00-12.00
Kazinczy-ház
Alkalmazotti étkeés
(Széchenyi iskola)
zés-megrendelés
13.00-16.00
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfogadunk!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Juhos Szabolcs jegyző
2022. augusztus 3-án (szerdán) 13.00 órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye:
Polgármesteri Hivatal I. emeleti önkormányzati tárgyaló
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés
alapján történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es
telefonszámra várjuk.
Polgármsteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jézsó Gábor
az 1. sz. választókerület képviselője
2022. augusztus 1-jén (hétfő) 16.00 órától
Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltatóház)

Kazinczy-ház
(Hunyadi iskola)

2022. augusztus 2-án (kedd) 16.00 órától
a Tisza-parti városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház, Neumann J. út 1.)
fogadóórát tart.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Hok Csaba
a 7. sz. választókerület képviselője
2022. augusztus 3-án (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Bevásárlójárat másképp
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a térítésmentesen igénybe
vehető BEVÁSÁRLÓ AUTÓBUSZJÁRATOK közlekedése a lakossági igényeknek
megfelelően (a nyugdíjasok számára nyújtott kedvezmény elérése érdekében) 2022.
július 1-től MEGVÁLTOZOTT! Az autóbuszok páratlan héten a keddi (legközelebb
augusztus 2.), páros héten a csütörtöki napokon közlekednek.

Polgár központjában összkomfortos
családi ház
áron alul sürgősen eladó.
Hívjon, egyeztetünk!
Tel.: 30/ 269-6198

Eladnám vagy tiszaújvárosi 1+1/2 szobás lakásra cserélném 2. emeletig tiszaújvárosi családi házamat. Ez sorházban,
2 szobás, konyhás, fürdőszobás, garázs,
fedett terasz és fedett kocsibeállóból áll.
Tel.: 06 49 345 253
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FELHÍVÁS
a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő
számlálóbiztosok jelentkezésére
Munkalehetőség: vegyen részt Ön is a népszámlálás lebonyolításában!
Számlálóbiztosok jelentkezését várjuk a 2022. október-novemberben tartandó országos népszámlálás terepen történő adatgyűjtési időszakára.
Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok munkájától, felkészültségétől, kommunikációjától.
A számlálóbiztos feladata:
• körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése,
• az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval
(ahol nem töltötték ki a kérdőívet interneten),
• a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele,
• folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.
Minden számlálóbiztosnak előreláthatólag 100-140 címen kell kérdőívet kitöltenie,
tableten keresztül, amit a KSH biztosít az adatfelvétel idejére.
A munkavégzés időtartama: 2022. október 17. - november 20.
Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz:
• nagykorú, cselekvőképes személy,
• saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC, laptop, tablet, stb.),
• e-mail-cím, telefonszám.
A kiválasztásnál előnyt jelent:
• legalább középfokú végzettség,
• magabiztos számítógépes ismeret,
• megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség,
• az összeírás területén való helyismeret,
• rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség.
A szerződéskötés feltétele:
• a jelentkező kiválasztása,
• az e-learning formában megvalósuló képzés sikeres teljesítése.
A számlálóbiztosi feladatok ellátása díjazással jár, mely két tételből tevődik össze:
- Egyrészt 25.000.- Ft-os alapdíjban részesül minden megbízott, aki a címállománnyal
kapcsolatos felkészítési és kapcsolattartási feladatait teljesítette.
- Másrészt a számlálóbiztosok díjazásának mértékét a hozzájuk rendelt körzetekben
lévő címek és az ott élő személyek száma határozza meg, címenként 300 Ft-os, illetve összeírt személyenkénti 620 Ft-os összegben. Tiszaújvárosban 7.628 ellenőrizendő cím van, mely címek és a címeken élő személyek (14.649 fő) összesen 45 számlálóbiztos között oszlanak majd meg.
Számlálóbiztosi díjtétel a megfelelő minőségben kitöltött kérdőív és a validációt követően elfogadott cím után fizethető ki.
A számlálóbiztosok az internetes önkitöltés időszakában az adatszolgáltatók által megválaszolt kérdőívek utáni díjazásban nem részesülnek, ezeknél a címeknél kizárólag a
kötelezően elvégzett címellenőrzés díját számolják el.
Összefoglalva:
Díj megnevezése
Számolási egység
Egységdíj
Kapcsolatfelvétel, címel- Cím
300 Ft
lenőrzés, aktualizálás
Lakás kérdőív
Cím
300 Ft
Személy kérdőív
Összeírt személy
620 Ft
Amennyiben a fenti feltételeknek Ön megfelel, és kedvet érez a népszámlálás lebonyolításában számlálóbiztosként közreműködni, kérjük, keresse fel a helyi népszámlálási felelőst, azaz Tiszaújváros jegyzőjét.
Jelentkezni a http://www.varoshaza.tiszaujvaros.hu/index.php/nepszamlalas-2022 oldalon található jelentkezési lap kitöltésével lehet, melyet kérünk a nepszamlalas@tujvaros.hu e-mail címre szkennelve megküldeni, vagy a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján leadni, legkésőbb 2022. augusztus 12-én (péntek) munkaidő végéig.
A honlapon megtalálható a KSH által központilag előállított adatkezelési tájékoztató
és számlálóbiztosi toborzóplakát is.
A népszámlálással kapcsolatos bővebb információk a www.nepszamlalas2022.hu oldalon érhetőek el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Gyermekétkeztetési térítési
díjkedvezmények

Alkalmazotti
étkezés

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 Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az intézmények alkalmazottait és a külsős étkezőket, hogy a 2022/2023. 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.
Nyugdíjas közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek igazolást kell mellékelniük,
hogy melyik intézménytől vonultak nyugdíjba.
A nyomtatvány leadásával engedélyezés után lehet az étkezést megrendelni az élelmezési ügyintézőknél.
Az étkezési kérelmek formanyomtatványa letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu oldalon, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ élelmezési csoportjánál.
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/4. H: 8.00-12.00, 13.00-16.00, SZ: 8.00-12.00,
13.00-17.00 és P: 8.00-12.00, 13.00-14.00)

2022/2023. 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 (200.000 Ft) személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át (2022-ben
172.900 Ft)
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés esetén az ingyenes étkezés megállapítása iránt
nyilatkozatot kell benyújtani.
1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő 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 résztvevő 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 2022/2023. 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 résztvevő 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 (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
hétfőn 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, szerdán 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, pénteken 8.00
- 12.00, 13.00 - 14.00,
- a nyomtatvány letölthető a 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 2022/2023. nevelési/tanév szeptemberétől igénybe kívánja venni az ingyenes vagy kedvezményes étkezést, a kérelmet 2022. augusztus 20-ig le kell adni, illetve a tanév alatt folyamatosan. Szeptember 1. után benyújtott kérelmek/nyilatkozatok esetében a 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) lehetséges.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a térítési díjkedvezményt, illetve napi térítési díjat, maximum egy tanévre áll módunkban megállapítani. Étkezési igényét, valamint
kedvezményre vonatkozó jogosultságának igazolását minden tanév elején újra be kell
nyújtani, ellenkező esetben a teljes térítési díjat számítjuk ki.
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ

Diétás étkezés
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az érintett szülőket, törvényes gondviselőket, hogy a 2022/2023. nevelési/tanítási évre vonatkozóan az eltérő/diétás 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:
Ferencz-Molnár Judit
Kazinczy Ház
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/2. iroda
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Jó főpróba
a nyitány előtt
LABDARÚGÁS. Utolsó felkészülési mérkőzésén a csoporttárs Karcag együttesét fogadta a Tiszaújváros. A
főpróba sikeres volt, 2-0-ra nyertek a hazaiak.
A vendégcsapat Jász-Nagykun-Szolnok megye bajnoka
volt, és immár az NB III Keleti csoportjának újonca, melynek keretébe Tiszaújvárosban is megfordult játékosok is
tartoznak Pap Zsolt, Hussein Shadi és Tóth Márk személyében.
Az átigazolási szezon végén leigazolták Valkay Richárdot
Egerből, aki a védelemben lesz bevethető és ezzel a keret
véglegesnek mondható. Érkezett: Tóth Csaba (visszatért),
Tóth Borisz (DVTK), Sebestyén Dávid (MVSC), Illés Dávid (utánpótlás), Páll Zsombor (III. Ker.), Kundrák Adrián (Puskás Akadémia, U17), Kiss Bence (Tállya), Valkay Richárd (Eger). Távozott: Vasilijevic N. (Füzesgyarmat), Benke N. (Cigánd), Bartusz D. (Haladás), Gottfried
D. (Ausztria), Herceg P. (?), Pap Zs. (Karcag)
Az első félidőben fegyelmezetten és higgadtan játszott
az Újváros. Néhány rövid periódustól eltekintve uralta a
meccset, tartotta a labdát, szögletekig és helyzetekig jutott
és két szép akciógólt szerezve 2-0-ás vezetéssel vonulhatott a szünetre.
A második játékrészben egy sorral hátrább vonta Vitelki mester a védelmi vonalat, így a vendégek többet birtokolhatták a labdát, de így sem tudták sokszor megbontani a taktikusan játszó hazaiak hátsó alakzatát. A Tiszaújváros több veszélyes kontrát is vezetett, de a befejezésekbe
rendre hiba csúszott vagy a kapus védett bravúrosan, így
több gól már nem született.
Vasárnap következik az NB III Keleti csoportjának nyitó
fordulója, amelyen az újonc Pénzügyőr SE csapatát fogadja a Tiszaújváros 17:30 órai kezdettel.
Tiszaújváros - Karcag
2-0 (2-0)
Gól: Páll Zs., Erős T.
TFCT: Tóth Cs.,- Gelsi L., Nagy P., Valkay R., Lőrincz P.,
Kundrák A., Géringer L., Tóth B., Tóth S., Erős T., Páll
Zs.
Vezetőedző: Vitelki Zoltán
Cserék: Galambvári G., Sebestyén D., Lehóczki B., Illés
D., Bussy D., Bocsi P., Kiss B., Vitelki B., Gönczi S.

A legutóbbi igazolások: Kundrák, Kiss, Valkay

A Sportcentrum eseményei
Július 30. (szombat)

Labdarúgás
10.00 FCT U19 - Nyíregyháza U17			
edzőmérkőzés
   Füves pálya
10.00 FCT U16- Nyíregyháza U15			
edzőmérkőzése
   Füves pálya
16.00 FCT U13- MVSC U13				
edzőmérkőzés
   Füves pálya
17.30 FCT U15- MVSC U15				
edzőmérkőzés
   Füves pálya
Július 31. (vasárnap)

Labdarúgás
17.30 TFCT- Pénzügyőr SE
felnőtt bajnoki mérkőzés

   Centerpálya

A közös siker után jöhet a folytatás
TRIATLON. Tiszaújváros július 1417. között ismét a triatlon fővárosa
volt. A példás és rendkívüli összefogásnak köszönhető rendezvény sikerét megkoronázta, hogy a Prémium
Európa Kupán kettős magyar győzelemnek örülhettünk.
A svéd Ola Silvdahl, az Európai Triatlon Szövetség elnökségi tagja a július
17-én, vasárnap este megtartott ünnepélyes eredményhirdetésen - amikor
a 10-10 legjobb női és férfi versenyzőt szólították fel a pódiumra - lépett
a mikrofonhoz: - Szeretném megköszönni, hogy Tiszaújváros sok-sok
éve ilyen magas színvonalú eseményekkel látja vendégül sportágunkat!
Személy szerint nagyon örülök, hogy
idén magam is részese lehettem az itteni versenyeknek, a fantasztikus hangulatnak. Tiszteletünk, hálánk, köszönetünk és elismerésünk jeléül - az
Europen Triathlon nevében - hoztam
egy-egy ajándékot a dr. Fülöp György
vezette tiszaújvárosi önkormányzatnak, a MOL Petrolkémiai Zrt.-nek,
Marton Zsombor vezérigazgatónak,
valamint a rendezői stábnak, melyet
itt a színpadon Lehmann Tibor főrendező, Márkus Balázs, a szervezőbizottság társelnöke és Márkus Gergely
versenyigazgató képvisel.    
A fent említett főszereplőket kérdeztük meg, hogy ők miként értékelik az
idei Triatlon Fesztivált.
Dr. Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere, a szervezőbizottság társelnöke: - Tartalmasan és aktívan töltöttük a Triatlon Fesztivál 4 napját,
megmozdult az egész város, esténként fantasztikus volt a hangulat a téren! Szeretnék köszönetet mondani
mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához és köszönöm a tiszaújvárosiaknak, hogy jó házigazdaként fogadták az ideérkező vendégeket.
A vasárnapi döntőkben elképesztő
magyar és tiszaújvárosi sikereknek
lehettünk részesei. Ezúton is gratulálok minden sportolónak, legfőképpen a két tiszaújvárosi fiatal tehetségnek, Lehmann Csongornak és Kiss
Gergelynek, akik a Prémium Európa Kupa döntőjében 1., illetve 3. helyezést értek el. Úgy gondolom, ismét bebizonyosodott, hogy milyen
nagy szükség van erre az utánozhatatlan élményt nyújtó közösségi eseményre Tiszaújvárosban. Éppen ezért
a szervezőbizottság tagjaival egy rövid pihenőt követően megkezdjük a
2023-as Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál előkészületeit. Hajrá Tiszaújváros! Hajrá triatlon!
Lehmann Tibor főrendező, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője: - Úgy érzem, a Triatlon Fesztivál - korábban Nagyhét - visszatalált a helyére. A közönség, a vendégek a két év szünet és „csökkentett
üzemmód” után felhőtlenül tudták élvezni a programokat. A koncerteken a
létszám önmagáért beszélt, a tömegsport- és főzőrendezvényen a hangulat kiváló volt, és elcsendesedtek a
kritikus hangok is. Szervezési szempontból is gördülékenyebben ment,
mint a korábbi években, köszönhetően annak, hogy az önkormányzat
100%-ban az esemény mögött állt,
amit nem csak az anyagi forrásokra
értek. A szervezőstáb régi, és főleg új

Esténként ezrek töltötték meg a teret.

tagjai önállóan és kiválóan végezték
saját területükön a munkát. Kiemelném  a Városgazda Kft. és a rendőrség munkáját, mely ezúttal is  kulcsfontosságúnak bizonyult a lebonyolításban. A támogatók, elsősorban a
MOL, a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány, a kiemelt és kisebb szponzorok szintén rendkívül segítőkészek
és rugalmasak voltak. Ami a sportversenyeket illeti, a magyar sikerekből idén jutott bőven: a juniorok, és
az elitek megmutatták, hogy mit tudnak. Az külön öröm, hogy tiszaújvárosi versenyzők többen álltak dobogón, illetve végeztek a közvetlen élmezőnyben.
Márkus Gergely versenyigazgató, a
Nemzetközi Triatlon Szövetség (World Triathlon) sportigazgatója: - Nagyon örülök, hogy visszatértünk a régi hangulathoz mind a versenyeken,
mind a koncerteken. Látszott, hogy
a város és a környék megmozdult,
igény volt ilyen típusú szórakozásra.
A versenyek gördülékenyen mentek
a szervezett előkészítő munka eredményeképpen, amin persze mindig
lehet csiszolni, finomítani. Az idén
nagy szerencsénk volt az időjárással,
nem volt semmiféle extrém tényező.
Tiszaújváros változatlanul népszerű
a nemzetközi triatlon világában. Ezt
támasztja alá, hogy idén ismét több
mint 40 országból érkeztek hozzánk
sportolók. A köszönet mindenkinek
jár, aki bármilyen módon hozzájárult
közös sikerünkhöz!

Márkus Balázs, a szervezőbizottság
társelnöke: - Újra a város központjában tarthattunk meg mindent, vis�szaidézve a régi hangulatot, ismét behozva a régi elemeket. A főtámogató
MOL Petrolkémia Zrt., a többi támogató, Tiszaújváros önkormányzata, a
város cégei (Városgazda Kft., TIK,
Sport-Park) nagyon sokat segítettek.
Megtisztelő volt, hogy mindannyian a
rendezvény mellé álltak. A város lakossága is együttműködő volt, gördülékenyen tudtuk kialakítani a versenypályákat, megértően tolerálták a
korlátozásokat, melyekhez alkalmazkodtak. Örömmel láttuk, hogy a város
és a MOL Petrolkémia vezetői folyamatosan részt vettek az eseményeken,
együtt éltek a rendezvénnyel. Bízunk
benne, hogy széles körben tudtunk élményt nyújtani a helyieknek és a vendégeknek. A Tisza Média Kft., a Tisza
TV munkatársai lehetővé tették, hogy
a képernyőn keresztül minél szélesebb körben eljussanak az események
a televízió nézőihez. A profi élő közvetítéssel jelentősen hozzájárultak a
színvonal emeléséhez. A fentieken kívül a szervezőknek is jár a külön köszönet, hiszen a hosszú kihagyás után
töretlenül, lelkesen, odaadóan végezték a sokszor megfeszített munkát. Ez
vonatkozik a rendezvény zárása utáni napra is: hétfőn délutánra elpakoltunk, visszaadtuk a várost. Azt gondolom ez is rendkívül kiemelkedő teljesítmény.  
SZIS

Mi történt itt?
Mi történt itt emberek? Mi történt ezen a júliusi vasárnap délutánon, a Triatlon Prémium Európa-kupán? Itt volt egy lány és itt volt egy srác a döntőben,
akiknek köszönhetően magyar győzelmet ünnepelhettünk és meghallgathattuk a Himnuszt. Ilyen még nem volt itt! Az első magyar tiszaújvárosi női első Bragmayer Zsanett és a címét megvédő Lehmann Csongor nem hagyott
kérdést senkiben. Profik voltak és ellenállhatatlanok. Ráadásul Kiss Gergely
is felhajrázta magát a dobogóra. Mondogatták páran, milyen igazságtalan,
hogy a „Triatlonos Doki” nem láthatta a győztesek meghatott örömét. Látta!
Biztosak lehetünk benne: dr. Márkus Gábor - ahogy 2013 óta mindig - ezúttal is ott szurkolt az égi VIP-teraszon, boldogan letekintve az Övéire, a városára, ahol felvirágoztatta a triatlont!
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