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Járványügy
Szerdára 275 új fertőzöttet regisztráltak országosan, meghalt
13 beteg. Kórházban 837 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 90-en vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 5
206 951, közülük 3 694 602 fő a második oltását is megkapta. A regisztráltak száma 5 millió 248 ezer fő, a regisztráltak
91 százaléka már megkapta az oltást A járvány kezdete óta
804 987 fő a beazonosított fertőzött. Az elhunytak száma 29
774 főre emelkedett.
A hivatalos tájékoztatás szerint újabb 2 koronavírussal fertőzött tiszaújvárosit regisztráltak az illetékes hatóságok, 12 fő
meggyógyult, így az aktív esetek száma 9.
Tekintettel a kedvező járványügyi helyzetre a prevenciós bizottság tagjai legközelebb 2 hét múlva tartanak egyeztetést, a
későbbiekben pedig várhatóan ügyeleti rendszerben működik
tovább a bizottság.
A rendelőintézet oltópontjára továbbra is folyamatosan foglalhatók időpontok a Pfizer, illetve Sinopharm vakcinával történő oltásra június 4-éig.

Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja Fogadóóra című sorozatát. Június 9-én ismét találkozhatnak dr. Fülöp György polgármester-

A hétvégén rendezték meg a Tisza Triatlont. Tudósításaink a 10. oldalon.

rel. Városunk első emberével aktualitásokról beszélgetünk,

Ebédkiszállítás

de természetesen nézőinknek is alkalmuk lesz kérdéseket feltenni. Ezeket a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címünkre, vagy
a 49/341-844-es illetve 49/341-755-ös telefonszám várjuk jú-

Megváltozott az ebédkiszállítás rendje június elsejétől. A város
több helyszínén elosztópontot alakított ki a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ, ahol átvehetik az idősek az ebédjüket.
Minden alkalommal vinni kell az intézmény által biztosított csere ételhordót és az ebédjegyet is. A meleg ételt minden nap fél
11 és 12 óra között az Őszirózsa Idősek Klubjában, a Tiszavirág
Idősek Klubjában, a Tiszaszederkényi Idősek Klubjában, a Központi Étterem udvarán és a Tisza-parti Szabadidőházban vehetik át a jogosultak.

nius 7-én, hétfőn 12 óráig.

Személyes ügyintézés

Így is, úgy is ballagnak
Az Eötvös gimnáziumban a szóbeli érettségik napján tartanak osztályszintű megemlékezéseket, búcsúztatót. A szóbeli
vizsga napján az eredményhirdetés előtt
egy osztályfőnöki órát követően a tanulók átmennek az intézmény tornatermébe és az év végi elismeréseket, okleveleket, valamint az érettségi bizonyítványt és
a záróbizonyítványt itt kapják majd meg.
A szóbeli vizsga napja osztályonként változik - a 12. C osztály június 16-án, a 12.
A és 12. H június 17-én, a 12. B és 12. M
pedig június 21-én vizsgázik és búcsúzik.
Diákonként két hozzátartozó vehet részt
az ünnepségen.
- Az irányadó rendelet szerint a vendégek részéről nincs szükség védettségi igazolásra, viszont követelmény az orrot és
szájat eltakaró maszk használata - mondja
Szaniszló László, az intézmény vezetője.
- Az iskolába úgy léphetnek be a vendégek, hogy a testhőmérsékletüket megmérjük, illetve kézfertőtlenítést kérünk tőlük.
A távolságtartást előre kijelölt helyekkel
tudjuk biztosítani.

A Kazinczy iskola az udvarán tartja az idei
ballagást, június 12-én, 9 órakor.
- Lesz ballagás, tavaly is volt, mert úgy
gondolom, az a gyerekeknek mindenféleképpen jár, hogy elköszönjenek - mondja Makkainé Chmara Marianna igazgató.
- A tavalyihoz hasonlóan, az iskolaudvaron ünnepelünk, természetesen a mindenkori járványügyi intézkedéseket betartva.
A Szent István iskolában június 11-ére
tervezik a ballagást, melyet 15 órától tartanak a templomban.
- Gyermekenként két vendég jöhet mondja Gál Benjáminné igazgató. - A
templomban a szabályoknak megfelelően
maszkot kell hordani. A ballagók az előző
napon, csütörtökön elbúcsúznak az iskolától, végigvonulnak a folyosón, az udvaron énekelnek, majd búcsúbeszédet mondanak az iskolatársak.
A Hunyadi iskolában június 11-én 17
órakor lesz a ballagás, az iskola udvarán.
- Mivel az ünnepség az udvaron lesz, nem
ragaszkodunk védettségi igazolványhoz
- mondja Hok Csaba intézményvezető. -

Egyetlen követelmény, hogy a nyolcadikos ballagókon és a műsorban résztvevő
hetedikeseken kívül mindenkinek maszkot kell viselni. Gyermekenként öt hozzátartozó jöhet be az ünnepségre. Rossz
idő esetén bent tartjuk meg a búcsúztatót,
ebben az esetben védettségi igazolványt
kérünk, és csak két fő vendéget tudunk
beengedni.
A Széchenyi iskola is szabadtéri ballagást
tervez az iskolaudvaron, június 12-én 9
órai kezdettel.
- Gyermekenként hat-hét vendéget engedünk be - mondja Körhegyi István intézményvezető-helyettes. - A tanulók részéről csak a nyolcadikosok, és a műsorban résztvevő hetedikesek vesznek részt
az ünnepségen. A vendégeket az épületbe nem engedjük be. Rossz idő esetén csak a nyolcadikos gyerekek jöhetnek be az épületbe, és akkor a tavalyihoz
hasonlóan élőben, online közvetítjük az
eseményt.
A Brassai középiskolában az idén nem
terveznek ballagási ünnepséget.

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. június 7-étől ismét lehetőség lesz a személyes ügyintézésre a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban.
Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy az orrot és szájat eltakaró maszk viselése, valamint az épületbe történő belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező!
A Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett urnák továbbra is az ügyfelek rendelkezésére állnak, így szociális és
egyéb ügyekben keletkezett dokumentumaikat azokban is elhelyezhetik 2021. június 7. után is.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Bravó!
Így kell ezt, fiúk! Megalázó vereségek ide, vérszegény hazai
szereplés oda, sebaj. Mit számít, hogy vergődtetek ősszel és
tavasszal, mit számít, hogy maroknyira zsugorodott szurkolóitok tábora? Semmit.
Semmit, mert a végén odatettétek magatokat. Sportemberekhez méltó módon megmutattátok, több van bennetek.
Szívből, lélekből is. Nem adtátok fel, küzdöttetek az utolsó percig. Magatokért, edzőtökért, szurkolóitokért, a városért. Szép volt fiúk!
Szép volt... Gyöngyös!
-efel-

2. � Sokféle

Közmeghallgatások
helyett

Baleset
a Béke úton

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy a júniusi közmeghallgatások a meghosszabbított veszélyhelyzet miatt személyes megjelenés biztosításával nem
lehetségesek. Közérdekű észrevételeiket a 2021. június 8-10.
közötti időszakban elektronikus úton adhatják le az erre a célra létrehozott e-mail címen (kozmeghallgatas@tujvaros.hu).
Amennyiben a véleményező, javaslattevő állampolgár azt
igényli, a felvetésekről a későbbiekben a sajtóban tájékoztatást adunk.
		
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ingyenes jogi tájékoztatás
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központja által biztosított ingyenes jogi tájékoztatásnyújtás 2021. június 2-ától ismételten a megszokott módon,
személyes formában valósul meg előzetes időpont-egyeztetést
követően.
A jogi tájékoztatásnyújtás kéthetente, szerdán 15.00 -17.00
óra között érhető el a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ székhelyén, Tiszaújváros, Kazinczy út 3. szám alatt.
Időpontot kérni személyesen, valamint telefonon lehet a
0649/548-198-as számon.

A Tisza TV műsora

Június 3., csütörtök
9:00 HétHatár: Búcsúzott a Tisza Média Kft. vezetője - Változott az ebédkihordás rendje - Újra indulnak az ügyfélfogadások - Használható tárgyak leadása a hulladékudvarban Gödörből lesz parkoló - Gyereknap - Gyereknapi horgászverseny - Új Halászi-könyv a polcokon - Könyvszobor- kiállítás
9:15 Hétről-Hétre: Focikvíz, társasjáték szurkolóktól szurkolóknak - Tiszaújváros a képzőművészet tükrében - Országos
bajnok a Phoenix kadett - Tisza Triatlon - Labdarúgás
Június 4., péntek
18:00 B4 híradó
Június 9., szerda
18:00 HétHatár: Méhlegelő - Szünidei gyemrekétkeztetés Nyári tábordömping - Évzárók, ballagások
18:15: Hétről-Hétre: Gerliczki-búcsú - Sodrásban - Utánpótlás foci - Térkép e táj
18:45 Fogadóóra Dr. Fülöp György polgármesterrel
Június 10., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Erény
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik júniusi sorozatunk. A megfejtéseket a hónap végén egyben várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a
3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.
címre.

Június 1-jén a Béke u. 5. szám előtt egy hölgy kerékpárral a járdáról lehajtva nem adott elsőbbséget a Széchenyi út felől szabályosan közlekedő Toyota Yaris típusú személygépkocsinak. A
két jármű ütközése elkerülhetetlen volt. A kerékpáros elesett és
8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A balesetet szabálysértési eljárásban vizsgálják.

Ingyenes
lárvairtó tabletta
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2021. június 3-ától
elkezdi a Protect® szúnyoglárva-irtó tabletta térítésmentes
osztását Tiszaújváros lakosai részére.
Felhasználható:
A tenyészővizekbe juttatva a szúnyoglárvák fejlődésének és
a bábok kifejlett csípőszúnyoggá átalakulásának gátlására alkalmas. Többféle szúnyogfaj lárváira hat. A tabletta víz hatására, lassú ütemben, folyamatosan bocsátja ki a hatóanyagát,
így megakadályozza azt, hogy a kezelt vízből kifejlett szúnyogok keljenek ki. Az egyedek zömének pusztulása bábállapotban következik be. A kifejlett szúnyogokra nincsen hatással!
A Protect® szúnyoglárva-irtó tabletta átvehető a Tisza út 2.C
irodaépület portáján (BMH, Magyar Vöröskereszt, VDSZSZ
szervezetek), személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával munkanapokon 7-18 óra között.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

2021. június 3.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot június 6-ig (vasárnapig) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út
1/A., tel.: 20/400-1952), majd június 7-től (hétfőtől) 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.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
8-19		
8-19
8-15
Tisza Gyógyszertár

Egyházi hírek
Római katolikus

A szentmisék a megszokott időpontokban: vasárnap 11.00,
szerda 8.30, kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.00 óra.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagycsécsen 8.30-kor vannak szentmisék.
Filep Ádám és Kiss Martina házasságot kötnek 2021. június 5-én.
Június 6. vasárnap Úrnapja, szentmise után úrnapi körmenet
a járványügyi előírások betartásával.
Június 4. péntek, első péntek, idős otthonok és idősek, betegek látogatása.
Június 6. a hónap első vasárnapja, gyermekmise.
A Szent József évhez közösségünk úgy csatlakozik, hogy az
erre a célra megáldott szobrot útjára indítottuk a jelentkező
családokhoz. A szobor átvétele és átadása minden hét vasárnapján a szentmise keretében történik. További családok jelentkezését várjuk!
Keresztelések egyéni megbeszélés alapján történnek.
Plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda: 9.00-13.00, csütörtök, péntek: 15.30-17.30.
Szájmaszk használata kötelező! Előtérben kézfertőtlenítés!

Görögkatolikus

Pénteken 7.50 Szent Liturgia. Szombaton 17.30 vecsernye.
Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, Kedden 7.50
Szent Liturgia.
„Én inkább abban hiszek, hogy volt egy teremtő Lélek, akinek valamiért eszébe jutott, hogy anyagi világra volna szükség. Ahogy a Biblia írja, kezdetben volt az Ige. A teremtő
szándék. A fizikai állandókat úgy állította be, hogy hozzánk
hasonló lények jöjjenek létre. A kémiai, majd biológiai evolúciós szabályai, úgy, mint a természetes szelekció, nem mások,
mint a teremtés eszközei. Nincs abban semmi különleges, ha
egy tudós istenhívő.” (Prof. Dr. Freund Tamás, az MTA elnöke).

Református

Istennek hála templomainkban már összegyülekezhetünk.
Egymás iránti felelősségünk érdekében Magyarország Kormánya hatályos rendelkezései továbbra is iránymutatók, így
az előírt biztonsági szabályokat a zárt térben betartjuk. Kérjük a Testvéreket, hogy ennek megfelelően készüljenek Istent dicsőitő alkalmainkra. A városi alkalmakat élőben is közvetítjük az ismert internetes médiafelületeinken (facebook és
Youtube)
Istentiszteletek rendje a következő:
Tiszaújváros
• 2021. június 6-án, vasárnap 11 órától úrnapi istentisztelet.
• KONFORMÁCIÓI felkészítő alkalmak: 2021. június 3-án,
csütörtökön 17 óra és 2021. június 3-án, vasárnap 15 óra.
Tiszaszederkény
• 2021. június 6-án, vasárnap 10 órától úrnapi istentisztelet
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram,
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

KOVÁCS MIHÁLYNÉ
(szül.: Makó Gizella, Gizi mama)
91 éves korában elhunyt. Temetése június 4-én, pénteken
15.30-kor lesz Sajószögeden, a Városi Temetőben.
Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
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Hétfőtől személyes
ügyfélfogadás

Október óta szünetelt a személyes ügyfélfogadás a hivatalban, hétfőtől újra fogadják az ügyfeleket.

A járvány idején, ahol csak lehetett átmenetileg szüneteltették a személyes ügyfélszolgálatot. Cégek, önkormányzatok,
hivatalok álltak át online üzemmódra, csökkentve a személyes kontaktusok számát. A városban ezen a téren is lassan
mindenhol visszaáll a régi rend, az ügyfélszolgálatok kinyithatnak, újra fogadhatnak személyesen is ügyfeleket. A Polgármesteri Hivatalban június 7-étől, hétfőtől indul újra az
ügyfélszolgálat. A részletekről dr. Juhos Szabolcsot, városunk jegyzőjét kérdeztük.
- Több intézményünket, illetve önkormányzati cégünket érintette, hogy a járvány
miatt októbertől szüneteltetni kellett a személyes ügyfélfogadást, például a TiszaSzolg
2004. Kft-nél is. A Polgármesteri Hivatalban mindvégig arra
törekedtünk, hogy ne maradjanak ügyek elintézetlenül, és azt
gondolom, hogy ez sikerült is.
Természetesen sajnos előfordulhatnak határidőcsúszások,
de ennek az az egy sajnálatos
oka volt, hogy a hivatalban, illetve az intézményeknél, cégeknél is emberek dolgoznak, minket is sújtott a járvány. Jelentős munkaszervezési intézkedéseket
kellett annak érdekében hozni, hogy az ügymenet ne szenvedjen
csorbát. Azt gondolom, hogy jól működött a rendszer, és itt szeretném megköszönni minden ügyfelünknek a megértését, türelmét, amit tanúsított irántunk az elmúlt hónapokban.
- A veszélyhelyzetet még nem oldották fel, ennek tükrében, hogy
változott vagy változik az ügyfélfogadási rend?
- Igen, a veszélyhelyzet jelen pillanatban még érvényben van, de
a mindennapi életünket alapvetően befolyásoló korlátozó intézkedések közül már sokat feloldott a kormány. Mi is arra készülünk, és arról szeretném tájékoztatni a tisztelt lakosságot, a leendő ügyfeleinket, hogy június 7-étől, azaz a jövő hét hétfőtől
visszatérünk a személyes ügyfélfogadásra. Lehetőséget biztosítunk mindenkinek arra, hogy a hivatal épületében személyesen
is tudja intézni az ügyeit, ahogy például a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központnál is. A TiszaSzolg 2004. Kft-nél pedig az ügyfélfogadás már hamarabb elindult.
- Visszatér a régi ügyfélfogadási rend?
- Bizonyos járványügyi szabályokat még nem mellőzhetünk.
Arra szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy aki személyesen jön jövő hétfőtől ügyet intézni, az számítson arra, hogy
a hivatal épületébe belépve kötelező a kézfertőtlenítés, és az itt
tartózkodás alatt mindvégig kötelező a szájmaszk viselése, hiszen zárt térről beszélünk. Arra is szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy a hivatal épületének bejáratánál továbbra is itt hagyjuk a dobozokat, ami az elmúlt hónapokban egy bevált gyakorlat volt. Aki úgy gondolja, és nem igényel személyes
egyeztetést az ügye, az minden további nélkül továbbra is bedobhatja a kihelyezett dobozokba a kérelmét, és természetesen
ugyanolyan módon, határidőben intézzük azokat az ügyeket is.
Felhívom a figyelmet az elektronikus közigazgatás nyújtotta lehetőségre is, honlapunkon minden információ megtalálható ezzel kapcsolatban. Ennek az a lényege, hogy bizonyos ügytípusok esetében, - amik szintén megtalálhatóak a honlapon - teljesen elektronikusan lehet intézni az ügyeket.
- Kell-e időpontot foglalni, előre egyeztetni, bejelentkezni a személyes ügyintézéshez?
- Nincs szükség külön időpontfoglalásra, a hivatalban ugyanúgy hétfőn délután, szerdán egész nap, illetve pénteken délig
van ügyfélfogadás, egyedül a hagyatéki, illetve az anyakönyvi ügyekben működtetünk időpontfoglaló rendszert. Az is tulajdonképpen azt a célt szolgálja, hogy a várakozási időt csökkentsük.
berta

Zárszámadás, pénzmaradvány

Aktuális � 3.

Dr. Fülöp György polgármester - a veszélyhelyzetre való tekintettel átruházott hatáskörben - több kérdésben is
döntött az eredetileg május 27-ére tervezett képviselő-testületi ülés témái közül. Egyebek mellett elfogadta az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
szóló beszámolót, jóváhagyta a tavalyi
pénzmaradványt, és további pénzügyi
döntéseket hozott.
Tiszaújváros 2020. évi költségvetését a
legjelentősebb mértékben az adóbevételeket csökkentető kormányzati gazdasági intézkedések érintették: a gépjárműadó
teljes elvonása, az idegenforgalmi adó
alóli mentesítés, a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítési (feltöltési) kötelezettség
megszüntetése, melyek együttesen közel
félmilliárd forint bevételkiesést jelentettek a tervezett bevételhez képest) - áll a
beszámolóban.
A világjárvány okozta nehézségek ellenére az önkormányzat a kötelezően előírt, valamint önként vállalt feladatait jó
színvonalon látta el. A legfontosabb feladat a járvány elleni védekezés feltételeinek megteremtése, a szükséges döntések, intézkedések meghozatala, valamint az önkormányzati szférában foglalkoztatottak munkahelyének és juttatásainak megtartása volt. Továbbra is fontos
szempont volt a takarékos gazdálkodás, a
kötelező feladatok elsődleges végrehajtása az önként vállalt feladatokat megelőzően. Az elsősorban kötelező feladatokat
ellátó intézmények kötelezettségvállalásai során a szabályszerűség, szabályozottság, a gazdaságosság, a hatékonyság és az

Szükség van az új fűnyíróra.
eredményesség szempontjai álltak előtérben, melynek eredményeként a fizetőképesség folyamatosan biztosított volt. Az
önkormányzat több mint 1,1 milliárd forint költségvetési maradvánnyal, illetve
egymilliárd forint értékpapír-állománnyal
zárta a gazdasági évet. Fontos tény, hogy
igen jelentős mértékű, csaknem 1.356
millió forint fizetési kötelezettség terhelte
az önkormányzatot szolidaritási hozzájárulás jogcímen, mely nagymértékben befolyásolta a lehetőségeket.

Bevételek, kiadások
2020-ban az önkormányzat költségvetési
bevétele 7.523 millió forint volt. Ezt 2.803
millió forint finanszírozási bevétel (értékpapírok beváltása, maradvány igénybevétele, illetve államháztartáson belüli megelőlegezés) egészítette ki. Egészségügyre,
szociális ellátásra, az intézmények működtetésére, városüzemeltetésre, igazgatásra,
városfejlesztésre összesen 7.691 millió forintot költött a város.
A legjelentősebb forrásnak a közhatalmi bevételek bizonyultak, melyek
5.090.409.047 forintban (99,64%) teljesültek. Az építményadó meghaladta a tervezett 635.000.000 forintot, 100,10%ban teljesült, összege 635.634.212 forint.
A helyi iparűzési adó eredeti előirányzata

A polgármesteri döntésekről élő közvetítést adott a Tisza TV.
4.375.000.000 forint volt. A 2020. évi 415
millió forintra tervezett feltöltés bevételével már nem számolhatott az önkormányzat, ezért az előirányzat 3.960.000.000 forintra változott, ezzel szemben az év végéig 3.948.094.825 forint folyt be, mely
az előirányzattól 0,30%-kal maradt el.
Az idegenforgalmi adóbevétel módosított
előirányzata 8.924.000 Ft, a befolyt bevétel 2.726.300 forint (30,55%). Az egyéb
közhatalmi bevétel 503.953.710 forint,
melyből az előrehozott adó összege 500
millió forint.
A finanszírozási bevételek 2.803.116.449
forinttal teljesültek. A 2019. évi költségvetési maradvány igénybevétele 1.357.844.023
forint. Az értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 1.399.900.000 forint bevétel
származott.
Az önkormányzat kiadásainak módosított
előirányzata 10.647.152.176 forint, a teljesítés 9.221.561.426 forint (86,61%).
A működési költségvetés kiadásai módosított előirányzata 7.530.482.046 forint volt, a teljesítés 6.951.548.116 forint. Személyi juttatásokra 2.268.975.546
forintot költött az önkormányzat, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális
hozzájárulási adó összege 436.226.775
forint. A dologi kiadások 1.485.306.322
forinttal, míg az ellátottak pénzbeli juttatásai 207.052.050 forinttal apasztották a
büdzsét.
Az önkormányzatot 1.355.896.927 forint
szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség terhelte 2020-ban.
A felhalmozási költségvetés kiadásai
739.853.756 forintban teljesültek. A teljesítés mértéke 46,63%. Beruházásokra
202.822.926 forintot, felújításra 445.142.343
forintot használtak fel az éves költségvetésből.
A finanszírozási kiadások előirányzata és
teljesítése 1.530.159.554 forint, ebből értékpapír-vásárlás 1.499.950.000 forint.

Maradvány, fűnyíró, telkek
A polgármester határozatot hozott a 2020.
évi pénzmaradványról, illetve egyéb
pénzügyi kérdésekben is döntött.
Az intézmények (157.092.862 forint), illetve az önkormányzat (947.905.851 forint) összesen 1.104.998.713 forint 2020.
évi maradványából 1.050.000.000 forint az idei költségvetésbe már beépült,
a fennmaradó 54.998.713 forintból az intézmények kötelezettségvállalásainak fedezetéhez 27.407.430 forintot szükséges
fordítani. Tiszaújváros önkormányzatának szabad maradványa így 27.591.283
forint, mely a működési céltartalékot növeli a költségvetésben.
Ennek terhére szerezhet be az önkormányzat egy fűgyűjtővel rendelkező fűnyírót 7 millió forintért, melyet ezt követően üzemeltetési szerződéssel használatba ad a Városgazda Kft. részére.
A cég egyébként a hatékonyabb munkavégzés érdekében a 2021. évi előzetes üzleti tervében tervezte egy KUBOTA fűnyíró beszerzését, mivel a kft. önjáró fűnyíró gépparkjának eszközei 5-16 évesek,
az intenzív munkavégzés miatt gyakori a
meghibásodás. Ráadásul egy fűnyíró el-

romlott, a javítása nem gazdaságos, hiánya azonban veszélyezteti a hatékony
munkavégzést.
Egy másik döntés nem jár közvetlen kiadással, ellenkezőleg, idővel bevételt
eredményez. A költségvetés elfogadásakor a polgármester felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Keleti-lakóövezet útépítési és közművesítési beruházására vonatkozó vállalkozói szerződés hatálybalépését követően készítse elő a lakótelkek
értékesítésére vonatkozó javaslatát, és azt
terjessze a képviselő-testület elé. A határidő 2021. május 31. volt, a határozat értelmében az alapár nem lehet kevesebb,
mint a telkek kialakításának számított
fajlagos önköltsége. Mivel az önköltség
megállapításához még nem ismert minden költségelem, ezért a határidőt szeptember 30-ára módosította a polgármester.

McDonald’s
Az önkormányzattal közel egy éve tárgyalást kezdeményezett a McDonald’s
étteremlánc magyarországi partnere, a
Progress Étteremhálózat Kft. A cég tájékoztatása szerint részletesen elemzik annak lehetőségét, hogy Tiszaújvárosban
egy új McDonald’s és McDrive étterem
nyílhasson. Az előzetes beruházási szándékot - mely még nem minősül ajánlattételnek - márciusban írásban is megerősítette a cég ügyvezetője. Megkeresésében jelezte, hogy a társaság részéről készek biztosítani az egyeztetések lefolytatásához szükséges humán és szakmai erőforrásokat. Kifejezték elkötelezettségüket
a fenntartható fejlődés és a környezetbarát üzleti működés mellett.
Az, hogy Tiszaújváros a világ egyik legismertebb brandjének célkeresztjébe került, egy fontos elismerést is jelent a városnak és mindenképp üdvözlendő a fejlesztési szándék - áll az előzményekről
szóló előterjesztésben. Ez is jól mutatja városunknak a régióban betöltött gazdasági potenciálját. Ha a helyi gazdaság
fejlődik, egyre inkább növekszik a vásárlóerő is a településen. Ennek eredményeként a befektetők úgy látják, hogy egyre nagyobb szükség van új kereskedelmi és szolgáltató üzletekre is. Egy ilyen
magas minőséget képviselő, világszínvonalú kereskedelmi egység remekül illeszkedne egy dinamikusan fejlődő fiatalos város életébe, üde színfoltot nyújtva
a vendéglátó palettán. Fontos szempont
az is, hogy ez egyben munkahelyteremtő
beruházás is lenne, melynek szerves része lehet a diákok állandó foglalkoztatásának biztosítása is.
Egy ilyen fejlesztés megvalósítása azonban komplex előkészületeket igényel. A
polgármester a projekt megvalósítása érdekében most felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy végezze el a döntéshez
szükséges előkészítő feladatokat, és azokat terjessze a képviselő-testület elé. A
határidő 2022. december 31.
(A további polgármesteri döntésekről lapunk 4. oldalán, illetve későbbi számainkban tájékoztatjuk olvasóinkat.)
Ferenczi László
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Új irányítás a Tisza Médiánál
Június elsejétől új irányítási struktúrában és új vezetőkkel
működik a Tisza Média Kft. Radácsi Zsuzsanna, a cég ügyvezető-főszerkesztője ugyanis lemondott vezető tisztségviselői megbízatásáról, illetve kérte munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését, melyet dr. Fülöp
György polgármester - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - elfogadott.
Tiszaújváros képviselő-testülete 2011 novemberében döntött arról, hogy a Tisza Média Kft. ügyvezetői munkakörének betöltésére Radácsi Zsuzsannával 2011. december 1-től határozatlan
időre szóló munkaszerződést köt.
Az ügyvezető csaknem tíz évig irányította a Tisza Televíziót és
a Tiszaújvárosi Krónikát magába foglaló céget. A dr. Juhos Szabolcs jegyző által jegyzett előterjesztés szerint munkáját precízen végezte, aktivitásával, ötleteivel, szakmai hozzáértésével
hozzájárult a két orgánum megújulásához. Felelősségteljes gazdálkodási szemléletének is köszönhetően vezetése alatt a Tisza
Média Kft. kiegyensúlyozottan működött. Most azonban, mint
azt egy hete lapunkban megírta (Utolsó virágzás - Tiszaújvárosi
Krónika 2021. május 27.) válaszút elé ért, és úgy döntött, hogy
munkahelyet, szakmát, hivatást vált, és április 30-án kelt levelében kezdeményezte munkaviszonyának közös megegyezéssel
történő megszüntetését 2021. május 31. napjával.
Dr. Fülöp György polgármester elfogadta a vezető tisztségviselői megbízatásáról való lemondását és hozzájárult a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.

Radácsi Zsuzsanna munkahelyet, szakmát, hivatást váltott.

Május 31-én megtörtént az átadás-átvétel. A Tisza Média vezető tisztségviselői feladatait június 1-jétől a TiszaSzolg 2004
Kft. képviseletében Kósa-Tóth Zoltán látja el.
A polgármester köszönetét fejezte ki Radácsi Zsuzsannának a
helyi médiában, a város érdekében végzett közel egy évtizedes
ügyvezetői és főszerkesztői munkájáért, és dr. Juhos Szabolcs
jegyzővel egy erről szóló elismerő oklevelet nyújtott át a leköszönő ügyvezetőnek, aki szintén köszönetet mondott a munkáját
segítő városvezetésnek és a városlakóknak.
Az önkormányzat már jó ideje tervezi a tulajdonában lévő gazdasági társaságok működésének racionalizálását, működésük
költségoptimalizálását, integrálását. Mindezek alapján a polgármester nem tartotta célszerűnek rövid és határozott időre új ügyvezető kinevezését, ezért úgy döntött, hogy 2021. június 1-jétől a Tisza Média Kft. vezető tisztségviselője a TiszaSzolg 2004
Kft. legyen határozatlan időre. A Polgári Törvénykönyv ugyanis
lehetővé teszi, hogy a gazdasági társaság vezető tisztségviselője jogi személy legyen.
A törvény kimondja azt is, hogy ha a vezető tisztségviselő jogi személy, köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a
vezető tisztségviselői feladatokat a nevében ellátja. Ez a személy Kósa-Tóth Zoltán, a TiszaSzolg ügyvezetője, aki feladatát
2020. augusztus 1-jétől látja el, korábban a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója volt. Előtte 16 évig a TVK
Nyrt.-n belül látott el különböző stratégiai munkatársi, control-

ler, folyamatszervezői, projektvezetői, majd szervezetfejlesztési szakértői feladatokat.
A vezető tisztségviselői feladatok ellátása a Tisza Média Kft.,
mint gazdasági társaság irányítását jelenti, a szakmai irányítást,
a főszerkesztői feladatokat a Tisza Média Kft. munkavállalója,
Berta Judit látja el.
Határozatában a polgármester felkérte a TiszaSzolg 2004 Kft.
ügyvezetőjét, hogy a Polgármesteri Hivatal, a Mészáros Ügyvédi Iroda és a Gy&Gy PERFEKT AUDIT Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Szolgáltató Kft. bevonásával folyamatosan vizsgálja az
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok költséghatékonyabb működtetésének, integrálásának lehetőségeit. Ennek során különösen legyen figyelemmel a cégirányítás, a folyamatszabályozás, valamint a cégmenedzsment hatékonyságának növelésére, továbbá arra, hogy a közszolgáltatások színvonala és a
cégstruktúra megfeleljen a XXI. század kihívásainak.
Kósa-Tóth Zoltán a Tisza Média Kft. vezető tisztségviselői feladatainak ellátásáért nem részesül külön díjazásban, de a megnövekedett feladatok miatt a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjének személyi havi alapbérét 200.000 Ft-tal megemelte a polgármester.
F.L.

Főszerkesztői köszöntő
1994-ben főiskolás gyakornokként kopogtattam be a Tisza TV-be, oda, ahová leninvárosi
hatos iskolásként még ebédelni jártam az épület megboldogult Néva étterem korában. Három szakállas, a Lacik, no meg a jó öreg Kocsis Lajos bácsi, a Józsik és a Marikák voltak
a szerkesztőség java. Egy hónapra jöttem, 25
évig maradtam.
Írtam, forgattam, kérdeztem, vágtam, kutattam,
mentem, afféle száguldó riporterként jártam be
a várost. Laci, a Koritár így búcsúzott: „Két év
múlva, ha megvan a diplomád, itt a helyed közöttünk!” Én is ezt éreztem, már akkor. Jöttem,
de már kopognom sem kellett, az első munkahelyem lett a Tisza TV.
Az emberre ott ragad rá a szakma, ahol van lelkesedés, akarat, kreativitás, ahol együtt gondolkodnak, ahol egyet, együtt akarnak. Rengeteg impulzus ért, ami azóta is mozgat. Emberek, sorsok, történetek, amik megérintenek. Tanultam és taníthattam is a szakmát. Dolgoztam
országos televízióknál, riportokat gyártottam,
műsort vezettem, híreket szerkesztettem a Ma-

„Hogy miért szeretem? Mert a két
egyforma nálunk sohasem ugyanaz, a változatos sohasem változtat, a
gondolatot mindig kiszínezi a kép, és
a kérdésre mindig van felelet.”

„Nem változtatni szeretnék, hanem
változatosat. Nem hajlani a szélben,
hanem a szelet meglovagolni, nem ülni a kapuban, hanem újakat nyitni,
nem elhallgatni, hanem meghallgatni.”
gyar Rádióban, írtam cikkeket újságok hasábjaira. Jó mentoraim voltak, jó gyakorlati terepen, úgy érzem mindig jó helyen voltam. Lelkesek, akikben a tűz a több századik riport forgatása után is égett. Azt hiszem ebből a tűzből
(szü)lettem.
Hogy miért szeretem? Mert a két egyforma nálunk sohasem ugyanaz, a változatos sohasem
változtat, a gondolatot mindig kiszínezi a kép,
és a kérdésre mindig van felelet.
Mindig nyílt valahol egy kapu, kíváncsi természetem be is nézett, de mindig hazatértem.
Itthon vagyok otthon, mondom ezt mindenféle szentimentalizmus nélkül. Szeretem ezt a
várost, régóta. Igaz, amikor jöttem, 1976-ban
még más arcát mutatta, de minden ráncát jól ismerem, együtt öregszünk, együtt tapasztalunk.
Együtt veszünk nagy levegőt, és együtt mesélünk.
Szerencsés vagyok, mert mesélhetek. Foglalhatom mondataimat keretbe, hasábokba, vághatom magazinos mesélősre, feszesebb hír-

Berta Judit 25 éve dolgozik a helyi médiában.
adósra, belebeszélhetem a „magamét” a mikrofonba. Ott ülök a „dobozban” évtizedek óta, azzal is együtt öregszem, akarom mondani, érek.
Most egy új feladatra értem meg, megértem,
hogy megérettem. A munkámat szeretem, munkaszüneti napokon is ott dobog bennem.
Újra nyílt egy kapu, most nemcsak benéztem,
be is léptem. A terep nem új, csak a terem. Nagyobb, tágasabb, egy másik székkel. Minden
szeglete ismerős, mindenkivel.
Közösségi ember vagyok, egy nagy egész része. Mindenki fonja a szálat, amik összetartják
az egészet. Nem álmokat szövögetünk, a valóságot. Erősre, szorosra, hogy az érték érték ma-

radhasson, hogy tiszta színek legyenek, hogy
ne mossuk szürkére a fekete-fehéret, hogy a híreken túl mutassunk jóságot, emberséget, tisztességet.
Nem változtatni szeretnék, hanem változatosat.
Nem hajlani a szélben, hanem a szelet meglovagolni, nem ülni a kapuban, hanem újakat
nyitni, nem elhallgatni, hanem meghallgatni.
A főszerkesztői felkérés váratlanul ért, de megtisztelő, és hiszem, hogy továbbviszem.
Örülök, hogy ezzel a várossal, ezzel a csapattal
gombolyíthatom tovább!
Berta Judit
főszerkesztő
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Mesekaraván motorosokkal

Micimackó és barátai, az örök ellenségek,
Tom és Jerry, és még két rivális, Batman és
Vasember is ellátogatott Tiszaújvárosba a
gyermeknapra. Ha már itt voltak, egy platós
teherautón bejárták a város utcáit, a gyerekeknek pedig csokit ajándékoztak.
Az égiek nem voltak jó kedvükben vasárnap,
hiába gyülekeztek a Derkovits Művelődési

Mesehősök lepték el a várost.

Központ mögött a mesefigurák, hogy körbejárják a várost, a felhők is igen hamar összegyűltek és eleredt az eső. Hosszú percek után végül
elindult a karaván, igaz ugyan, hogy a levegő
lehűlt, nem májusi arcát mutatta a természet, de
ez nem szegte kedvét senkinek. Tisza-part városészbe érkezett először a karaván, amit motorosok is kísértek.
- Nagyon szeretem a gyereknapot, mert ilyenkor kapok ajándékot - mondta Anna. - Gyereknek lenni jó és rossz is, jó, hisz kapunk sok
ajándékot, de rossz is, mert nem tudunk olyan
dolgokat csinálni, mint a felnőttek, például
nem mehetünk el egyedül a boltba.
A mesekaravánt nagy örömmel, csillogó szemekkel fogadták a kicsik és a nagyok is.
Nem csak a gyerekek fotózkodtak a mesehősökkel, hanem az egyik „öreg” motoros,
Barta Vince is. No persze, ők nem elsősorban
ezért jöttek, hanem hogy színesítsék a gyermeknapot.
- Meghívást kaptunk, azért jöttünk - mondta
Barta Vince -, tartoztunk ezzel a városnak. Segítettek megrendezni a retro vasak találkozóját, mi pedig így háláljuk ezt meg. Ha legközelebb is megkérnek, akkor is jövünk. Nagyon jó
a hangulat, már én is fotózkodtam a mesefigu-

Minden gyerek kapott csokit.
rákkal, csodálkoztak is, hogy ilyen nagy gyerek is van itt.
A karaván útja Tiszaszederkénybe vezetett, itt
is sokan várták már.
- Jó ez a gyereknap - mondta Dorka -, hogy
jönnek a mesefigurák, kapunk csokit és találkozunk másokkal is.
A folytatásban Tiszaújváros utcáin haladt a karaván, mesés zenékkel, integető mesefigurákkal.

- Tavaly találtuk ki, hogy így köszöntsük a gyerekeket - mondta Mátyás Zoltán, a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatója -, nagyon sikeres program volt,
ezen felbuzdulva továbbgondoltuk, így idén
már motorosok is csatlakoztak a menethez. Én
úgy gondolom, hogy ha visszatér az életünk a
normális kerékvágásba, akkor sem felejtjük el
a mesekaravánt, mivel nagy sikert aratott.
Fodor Petra

Gyermeknapi tóparti horgászat
Kis horgászok nagy napja volt a vasárnap,
kora reggel már benépesült a Dísztó partja,
kora reggeltől gyülekeztek a gyerekek, botokkal, csalival, haltartóval. Várva a nagy
zsákmányra.
Sokan már rutinos horgászok, szülőkkel, nagyszülőkkel járnak rendszeresen horgászni, évek
óta a mindennapjaik része a horgászat. A kezdők még csak a szemük sarkából figyelik
gyanakodva az izgő-mozgó csontkukacokat, a
rutinosak már tudják, hogy milyen egyszerű a

Tóth Csaba, az első helyezett.
Eredmények:
Gyermek kategória 6-10 éves:
1. Tóth Csaba
2. Faragó Áron
3. Kondrák Regő
Regő kapta a „Legnagyobb Hal”- különdíjat
is (1.245 g)
4. Krajczár Ármin
5. Kincses Nimród
6. Kondrák Zalán Zétény
Serdülő kategória 11-14 éves:
1. Kondás Dániel
2. Dancs Ábel

horogra tenni, a halat pedig levenni onnan.
- Először vagyok ilyen versenyen - mondta
Horváth Olívia, aki összesen húsz kis halat fogott -, azért horgászni szoktam. Igazán nagy
halat még nem fogtam, csak ilyen kis sneciket.
Ez azért jó, mert oda tudjuk adni a macskáknak meg a tyúkoknak, és nagyon szoktak neki örülni.
Makó Anna is nevezett a versenyre.
- A testvéremmel néha kimegyünk horgászni,
de amúgy nem szoktam gyakran - mondta.
Tóth Csaba évről-évre a legjobbak közt van,
rutinos horgász már, most is értékelt, elemzett,
és persze győzött.
- Az elején két pontyom is elment, akkor kicsit
szomorú voltam - mondta Csaba -, aztán a vége
felé jöttek a keszegek, kárászok, egy kis sneci is, fogtam egy pontyot is, amit vissza kellett
engedni. A hely annyira nem volt jó, mert sok
akadó volt, de jött a hal, az a lényeg.
Csaba több mint 2,8 kg-os összfogásával megnyerte a gyerekek versenyét. Nagy volt az
öröm az eredményhirdetésnél, de nem csak ez
okozott izgalmat, hanem az egész verseny is.
A Zabos Géza Horgász Egyesület azért szervezi meg minden évben, hogy ilyen élményekhez
jussanak a legkisebbek is.
- Közel ötvenen jelentkeztek - mondta Ivánka-Tóth Attila egyesületi titkár -, nagyon szép
eredményeket értek el. Népszerű a horgász
napközink is, oda is nagyon sokan szoktak jelentkezni. Aki most kezdi a horgászatot, előÁbel kapta a „Legnagyobb Hal”- különdíjat
is (760 g)
3. Ignácz Sándor
4. Harsányi Levente
5. Halász Gergely
6. Kiss Gergely
A verseny támogatói: CASTELLO Cukrászda, ENERGOFISH Kft, Magyar Országos
Horgász Szövetség, NAPSUGÁR Horgászbolt, SAJÓ Horgászbolt, Tiszaújváros Város
Önkormányzata, Vándor Ferenc, Zabos Géza
Horgász Egyesület

Kis horgászok nagy napja volt vasárnap.
ször a halakkal ismerkedik meg, aztán megtanítjuk egy-két horgászmozdulatra, hogy a készségeket a vízben el tudják helyezni. A kicsiknek még sokat kell gyakorolniuk, de nagyon
szépen fejlődnek.
A versenyre ellátogatott az egyik fő támogató,
az Energofish Kft. alapító-tulajdonosa is. Markóczi József már nyugdíjas éveit tölti, a legkedvesebb elfoglaltsága pedig mi más lenne, mint
a horgászat. Cége 18 éve szponzorálja a gyermeknapi horgászversenyt.
- Mikor idekerültem a Tisza partjára, vettem
egy telket - mondta Markóczi József -, előtte
olvastam Zabos Géza bácsi könyvét a Tiszáról
és nagyon megtetszett. Az én szülővárosomra,
Csapra is hasonlított, és ahogy kitért benne arra, hogy Zsurkot a Tisza elhagyva nekitámaszkodik Csapházának, ez annyira megkapó volt.
Ez a ’80-as évek közepén volt, itt pedig meglepő módon találkoztam Zabos Géza, mint az
egyesület alapítója nevével. Rögtön a szívembe zártam az ittenieket és fel is vetettem, hogy
milyen formában tudnám őket segíteni. Ekkor
gondoltam arra, hogy mivel egyre több gyermek távolodik el a természettől, vissza lehet-

Markóczi József 18 éve támogatja a versenyt.
ne őket csábítani. Ezért támogatom éves szinten 500 ezer forinttal a gyermeknapi horgászversenyt. Nagyon jó érzés látni ezt a sok gyereket itt a parton, úgy látom, hogy a Zabos Géza
egyesület országosan is kiemelkedik a többi
közül, hisz nagyon sok gyerek tagja van.
Fodor Petra
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Labdába rúg a Focikvíz társasjáték

Néhány percre spori lehettem a pályán. A
zöld gyep szélén, a legendás Aranycsapat és
a 2021-es Európa-bajnokságra kijutott magyar válogatott mérkőzésén. Igen, jól értik,
70 év különbséggel léptek egyszerre a pályára, igen a valóságban, a maiban, egy társasjáték tábláján. Történetünk főszereplői Tamás és Gyuri a foci szerelmesei, no és játékos kedvű felnőttek. Gondoltak egyet és ös�szehoztak egy társasjátékot, egy sajátot, a
„Focikvíz”-t. Kitalálták, megtervezték, legyártatták, házhoz szállíttatták, bedobozolták és piacra dobták. Nem is akármikor! Jó
szimattal a júniusi futball Európa-bajnokság előtt. A tiszaújvárosi Birk Tamás (focista
apuka) és a miskolci Molcsán György a Focikvíz tulajdonosai, kitalálói, gazdái. Velük
játszottam le a kezdőmeccset.
- A kamion épphogy be tudott tolatni ebbe
a kis sajóörösi udvarba, hol fog elférni a rakomány?
Tamás: Hát biztos, hogy logisztikával kezdünk,
hiszen ez a kamionnyi rakomány 2000 darab
társasjáték, illetve az lesz belőle, ha összerakjuk. Külön hozták a dobozokat, a bele való alkatrészeket, 14 raklappal összesen. Két garázs
van, oda visszük be egyelőre, aztán kezdjük
is bedobozolni, olyan tempóban, ahogy halad
majd az értékesítés.
- Minden megérkezett hiánytalanul? Ezt a
mennyiséget nehéz lesz ellenőrizni átvételkor.
Tamás: 2000 darab, de van olyan alkatrész,
amiből csak 1982 darabot gyártottak, valamiért kevesebb lett, de majd megoldjuk. A dobozban vannak a bábuk, a játékfigurák, a labdák, illetve a jelölő korongok. A játékosok, a 2021-es
Eb-re kijutott válogatott keret és a Puskás-féle aranycsapat, az ötvenes évekből. Fehér mezben az aranycsapat, pirosban pedig a jelen, akire büszkék vagyunk, hogy ismét az Eb-n szerepelhetnek.
- Mi van a dobozban?
Gyuri: Egy játéktábla, ami egy focipályát ábrázol, van hozzá két úgynevezett segédtáblázat, ami bizonyos passzokhoz, meg hasonló dolgokhoz nyújt segítséget a játékosoknak.
Van benne két játékos-tulajdonság füzet a két
csapatról. A bábukkal kell majd játszani, ezen

A vasárnapi 11-es rúgó verseny győztese,
Victor Mátyás, az U15-ös csapat tagja a Focikvíz első birtokosa.

kívül van benne 60 darab kérdéskártya, mindkét oldalán 5 kérdéssel, tehát összesen hatszáz
kérdést szerkesztettünk. Ezek a kérdéskártyák
szolgálnak arra, hogy a játék során folyamatosan ilyen kvíz kérdéseket oldjunk meg. Aki a
kvízpárbajokat megnyeri, annak a cselekvései
valósulnak meg a játékban, illetve a pályán.
Tamás: A bábuk folyamatosan cselekvéseket
hajtanak végre, és a kvízkérdések megválaszolásával tudnak haladni a pályán, úgy, ahogy a
labda is, és a végén így lehet gólt szerezni. A játékot kétszer negyvenöt percig érdemes játszani, de ha a játékosok másképp állapodnak meg,
akkor rövidebb ideig is játszhatják.
- 600 kérdés van, mindegyikre tudjátok a választ kapásból?
Tamás: Nem. Ezért élvezetes nekünk is, mert
mi is tanulunk belőle, akik már benne vagyunk,
mondjuk 20 éve. Nyilván azért a legtöbbet meg
tudnám válaszolni, mert a kérdések javát én írtam össze még korábban, de amíg az egészből
játék lett, elég sok idő eltelt, aztán könnyen felejt az ember.
- Hogy jött az ötlet? Azt tudom, hogy Tamás, te egy lelkes focis-apuka vagy, hiszen
a fiad, a TFCT-ben kezdte utánpótlás labdarúgóként és jelenleg a Diósgyőrben focizik. Szóval, a foci szerelmese vagy, vagy csupán egy játékos kedvű felnőtt, akinek az Európa- bajnokság közelsége és a futball szeretete pont jókor, pont jó helyen összetalálkozott?
Tamás: Úgy indult, hogy a barátokkal mindig
beszélgettünk arról, hogy munka mellett valamilyen vállalkozást kellene indítani, és folyamatosan agyaltunk, ötleteltünk, hogy mit kellene csinálni. Mivel én nagyon szeretek társasjátékozni és szeretem a focit is, így jött az ötlet, hogy kellene csinálni egy focis társasjátékot. Azon nyomban elkezdtem gondolkozni,
hogy, hogyan lehetne a focit a társasjátékkal ötvözni, ez körülbelül 4 évvel ezelőtt volt. Akkor született meg az ötlet, ami szépen csiszolódott az évek folyamán. A prototípust két évvel
ezelőtt játszottam még le, annak egy kicsit más
formája volt, azóta alakítottunk rajta. Egyébként én nagyon szeretem a kvízjátékokat, hát
ez is az lett.
- Gyuri, neked is szerelem a foci?
Gyuri: Igen, gyerekkorom óta, édesapám,
nagyapám is focimeccsre járt, úgyhogy része
az életemnek. Amikor Tamás elmondta az ötletét, azonnal azt mondtam, hogy támogatom és
segítek mindenben. Végig együtt dolgoztunk,
finomítottuk a játékot, a játékszabályt az anyagi részét is fele-felében vállaltuk, illetve az értékesítésben is fogok segíteni.
- Mitől jó ez a játék?
Tamás: Ez egy stratégiai kvízjáték, elsősorban
fociszurkolóknak. A dobozban található 60 darab kérdéskártya, hatszáz kérdéssel, mind a magyar futball történetéről, magyar csapatokkal,
hírességekkel, legendákkal kapcsolatos kérdések vannak a kártyákon. Van benne huszonkét
darab műanyag talp, amin a játékosok állnak,
egy dobókocka, két csapat, akikkel majd játszani kell, szóval a játékot 2 csapatban kell játszani, minimum 2 fő szükséges hozzá, de bármennyien játszhatják, azt gondolom, hogy maximum 8 főig élvezetes a játék, két csapatot alkotva. Az egyik az ötvenes évek Aranycsapata, a Puskásék-féle, a másik pedig a jelenlegi

Kétezer társasjátékot rak össze Molcsán György és Birk Tamás.

14 raklapnyi társasjáték rakomány érkezett az udvarba.
Európa-bajnokságra kijutott magyar válogatott.
Gyuri: Próbáltuk beletenni a magyar labdarúgás több mint 100 évét, így kicsik, nagyok, fiatalok, idősek, aki nem tud még annyit a magyar
fociról is élvezheti a játékot, tehát lehet belőle
tanulni, és ami szerintem nagyon fontos, hogy
összeköti a fiatalokat az idősekkel, a generációkat. Mert ugye a legtöbb idősnek az Aranycsapat volt „A” csapat, akik a legtöbb sikert hozták
az országnak, a fiatalabb generációnak meg az
van meg, akik Franciaországban ott voltak az
Eb-n 2016-ban, illetve, akik most jutottak ki az
Eb-re. Szerintem ez a legfontosabb a játékban.
- Akkor focikvíz, nem csak focikedvelőknek?
Tamás: Nemcsak, abszolút nem. Ugye a játék
is lehetőséget nyújt arra, hogy a gyerekek játszhassanak, az is tud játszani, aki tényleg abszolút kezdő, mert 1-től 5-ös szintig vannak a kérdések a játékban, tehát könnyű kérdésekkel is
el lehet kezdeni a tanulást.
- Az ötletetekből, hogy lett kézzel fogható
társasjáték egy dobozban?
Gyuri: Nagyon sok utánajárás volt, hiszen teljesen a nulláról kezdtük, meg újoncok vagyunk
ebben. Én nemrég jöttem haza Angliából, egy
Michelin csillagos étterem vezetőhelyettese voltam évekig, most főállásban csinálom
ezt, tehát több időm volt arra, hogy utánajárjunk. Több nyomdával felvettük a kapcsolatot,
árajánlatot kértünk, megnéztük, hogy milyen
minősítésekkel rendelkeznek, mennyi a tapasztalatuk. Jó lett a végeredmény, láthatjátok ti is.
- Akkor ez csak kvíz, nem logikai és taktikai játék?
Tamás: Olyan szempontból stratégiai, hogy teljesen a csapatokra van bízva, a játékosokra,
hogy milyen cselekvéseket hajtanak végre, milyen nehézségű kérdéseket kérnek, és nem tudja az ellenfél, hogy ő mit fog kérni, ezért kockáztatniuk kell, hogy ha nagyobb pontszámokért szeretnének például küzdeni és biztosan
megnyerni a kvízpárbajt.
- Sokat agyaltatok rajta, amíg ez így véglegesen kész lett?
Gyuri: Sokat. Ez is a tesztelés folyamata volt,
hogy megalkossuk azt a formációt, felállást,
ami a legjobban passzol ahhoz, hogy élvezetes
legyen a játék, ne legyen az, hogy mondjuk egy
védő elölről csak a csatárnak passzol közvetlenül, hanem menjen végig a pályán, folyamatosan legyen játék.

Tiszaújvárosi találmány a Focikvíz társasjáték.

Birk Tamás, aki a Focikvízt megálmodta.
- Miért érzem azt folyamatosan, hogy ehhez
a társasjátékhoz focizni kell tudni?
Gyuri: Az alapokat kell tudni hozzá annyira,
hogy kik a védők, hogy játsszák a csatárok, a
középpályások. Tehát, hogy milyen mozgásokat lehet végrehajtani mérkőzés közben, de így
bonyolultnak tűnik, ám ha az ember egyszer elolvassa a játékszabályt, akkor látni fogja, hogy
igazából egyszerű.
- Az taktika volt, hogy az Eb előtt még piacra dobjátok?
Gyuri: Igen. Ezt szerettük volna, hogy ez sikerüljön. Nekem az elmúlt öt hónapban több időm volt
arra, hogy ezzel komolyabban foglalkozzak, igazából most gyorsultak fel a dolgok. 2017 végén
jött az ötlet Tamástól és évekig ment a finomítás,
gondolkodott rajta, hogy, hogy legyen, mint legyen és most az utolsó öt hónapban felpörgött az,
hogy június elejére meglegyen a játék.
- Sietnetek kell, hogy a bajnokság előtt kikerüljön a garázsból a boltokba. Odaér?
Gyuri: Biztos, mert a következő 72 órában szerintem nekiállunk összeállítani. Legalább an�nyit, hogy el tudjunk vele indulni az online shopon is, vagy személyesen majd Miskolcon.
- Mit gondoltok, labdába tudtok rúgni ezzel
a társasjátékkal?
Tamás: Nagyon remélem, hogy igen.
Gyuri: Úgy gondolom, hogy az esélytelenek
nyugalmával a kis csapatunk nekivág!
berta
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Motorral a járdán, Sajóörömös
Halászi Aladár szívesen veti papírra gondolatait, érzéseit, tapasztalatait. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy újabb könyve jelent meg, immár a tizenkettedik a sorban. Az Esszék a neveléstudomány köréből
című műve április óta érhető el, erről beszélgettünk a tanár úrral otthonában.
- Ez a kötet az Esszék Comenius és Kazinczy
életművéről című könyv folytatása - mutatja a
friss, ropogós, nyomdaillatú könyvét Halászi
Aladár. - Nagy pedagógus személyiségekkel
készítettem interjúkat, ezeket a beszélgetéseket
olvashatják benne. Változatos műfajú a kötet,
az esszékből van benne a legtöbb, de van recenzió és verselemzés is. Ilyen például - amire nagyon büszke vagyok - az Arany János Magányban című versének elemzése, amivel országos
első helyezést értem el. Az irodalom mellett
fontos helyet kap a könyvben természetesen a
pedagógia is és a hozzá kapcsolódó társtudományok, mint a lélektan és a szociológia.

- Gyakorlati kérdéseket is boncolgat a kötetben. A pedagóguspályán eltöltött évtizedek tapasztalatai közül gondolom, van miből válogatni.
- Igen. Összegyűjtöttem egy pár olyan példát,
amit az élet hozott. A megoldási lehetőségeket
végigvezetem, így mindenki láthatja, hogy hasonló helyzetben mi történik, mire kell vigyázni, hiszen a különböző jellemek és helyzetek
tarkítják az életet, ezekhez mindig más megoldási módszer tartozik. Például most az eszembe jutott az a történet, amikor a járdán motorral
száguldozó fiataloknak vettem el az ellenőrző
könyvét. Bele se néztem, megmondom őszintén, nem is akartam beleírni, de a fiatalok megígérték, hogy nem fordul elő többet. Visszakapták az ellenőrzőket. Ez egy kedves történet, de
van úgy, hogy belebotlok újságírói tévedésekbe, elírásokba, amit kicsit kifigurázva helyrerakok.
- Ilyen helyesbítés is van a könyvben?
- Igen. Az Egy kis földrajz, avagy az ellenség
megtévesztése című fejezet pontosan erről szól.

Halászi-könyvek, a tizenkettőből hét.

A Jóbarátok című sorozat már évtizedek óta óriási sikernek örvend. Sokaknak talán már a cím hallatán eszébe jut a Rachelt
alakító Jennifer Aniston arca, Chandler szóviccei, a jól ismert
barna kanapé, vagy éppen a sorozat főcímdalául szolgáló I’ll be
there for you dallama.
Nekünk, a 12. M osztálynak azonban egészen biztosan a sorozat nagy rajongóját és egyben a világ legkedvesebb osztályfőnökét, Lőrincz Gabriella tanárnőt juttatja eszünkbe. Ezúton is
szeretnénk megköszönni a mérhetetlen türelmet, segítséget és
szeretetet, amit az öt év alatt kaptunk. A tanárnő nem csupán
szakmai profizmusával támogatott bennünket, személyes problémáinkkal is bármikor fordulhattunk hozzá és még a legnehezebb helyzetekben is kiállt mellettünk. Sokszor emlegettük má-
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Halászi Aladár, az Esszék a neveléstudomány köréből című legújabb könyvéről beszél.
Bár nem újságírói tévedésről van szó, hanem
egy kutató munkájában találtam nem éppen helyes dolgokat, amit A nyelvművelő kézikönyvben olvastam. Mégpedig Sajóörömösről írtak
furcsa dolgokat. Már a településnév felkeltette
az érdeklődésemet, hiszen itt a környéken nem
ismerünk ilyet. Ez már önmagában felháborított, hogy hogy lehet ilyet írni. Ha erről a területről ír, legalább vegye a fáradságot és jöjjön el, nézze meg, ismerje meg. Aztán továbbolvasva azt is megtudtam, hogy Sajószöged három település összevonásából jött létre, Muhi,
Nagycsécs, meg Sajóörömös. Na, ezt már végképp nem tudtam szó nélkül hagyni, és egy kis
tréfálkozással honoráltam a szerző tájékozatlanságát.
- A neveléstudományról nekem elsősorban a
pedagógusok és a szülők jutnak az eszembe. Ők
a kötet célközönsége?
- Ezt a könyvet elsősorban a pedagógusképző
intézmények tudják haszonnal forgatni, mert
nagyon konkrét és nagyon mélyrehatóak a ben-

sodik anyukánként, ami valóban igaz, hiszen erején felül mindent megtett értünk, az osztályáért.
Talán gyakran próbára tettük türelmét egy-egy elhalasztani kívánt dolgozattal, sok-sok beszélgetős órával, esetleg
osztálykirándulásos izgalmakkal, ő mégis mindig kitartott
mellettünk. Úgy gondolom, mindannyiunk nevében mondhatom, valódi példaképként áll előttünk a jövőre nézve, hiszen egy csodálatos embert ismerhettünk meg személyében, akinek az óráin a nap fáradalmai után öröm volt részt
venni.
Azt hiszem, most mind kissé vegyes érzelmekkel tekintünk a
jövőbe, hiszen életünk egy meghatározó szakaszának végéhez
értünk, erre az öt évre viszont mindig szeretettel és jókedvvel

ne lévő tanulmányok, de természetesen ezen
kívül a szülők és a már gyakorló pedagógusok
is hasznát vehetik.
- Egy íróembernek, aki a könyvek világában él,
barátja az internet?
- Persze. Rendszeresen használom a világhálót. Ott is megjelennek az írásaim, de biztos vagyok benne, hogy a könyveknek lesz még reneszánsza, és ezt nem azért mondom, mert nekem
ez fontos, hanem azért, mert ismerem az irodalmat és tudom, hogy a divat egy idő után ismétli önmagát. Nem igazán érdekelnek az internetes előítéletek, hogy majd átveszi a hatalmat az
ember felett. Sok mindent elolvasok és bírálni
is szoktam, kiszedem a hibákat és megmagyarázom a nyelvi a dolgokat.
- Van már újabb könyvötlet a tarsolyban?
- Van, és már nem csak a tarsolyban, már szinte
össze is állt, egy verseskötet lesz a következő,
amiben mintegy harminc saját költemény kap
majd helyet.
ema

gondolunk majd vissza, ehhez pedig Tanárnő is nagyban hozzájárult.
Ballagási beszédemben a mindennapi élet valódi hőseit emlegettem. Nos, azt hiszem, mind egyetértünk abban, hogy Lőrincz
Gabriella tanárnő életünk egyik legnagyobb hősévé vált az elmúlt öt év során.
Ezért pedig örökké hálásak leszünk.
Így búcsúzunk mi, a 12.M
„It’s like you’re always stuck in second gear
When it hasn’t been your day, your week, your month
Or even your year, but
I’ll be there for you…”
Nagyon szépen köszönünk mindent!

8. � Közlemények
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Nyári óvodai ellátás

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy
a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda egész nyáron biztosítja a gyermekek óvodai ellátását.
A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvodai épületek zárva tartása, illetve a folyamatos ellátás biztosítása
érdekében az épületek nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:
Zárva
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Szederinda Óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

2021.
június 28. – július 23. között

Bóbita Óvodája
(Tiszaújváros,
Kazinczy út 1.)

2021.
június 28. – július 23. között

Szivárvány Óvodája
(Tiszaújváros, Pajtás köz
13.)

2021. június 28. – augusztus
19. között

Tündérkert Óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány
köz 1.)

2021. július 26. – augusztus
19. között

Nyitva és összevont ellátást biztosít
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
2021. június 28. - július
23. között

Ebek összeírása
Tisztelt Ebtartó!
Tiszaújváros területén az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján 2021. május
03. és június 30. közötti időszakban történik az ebek összeírása
a jogszabályban meghatározott adattartalommal.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók
által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást
köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek
jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme,
valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony
ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni.
Az ebösszeíró adatlap átvehető és kitöltés után leadható:
- a Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett urnában
(Bethlen G. út 7.),
- Tiszaszederkény városrészben a művelődési házban elhelyezett urnában munkaidőben,

- Tisza-part városrészben a Tisza-parti Szabadidőházban elhelyezett urnában munkaidőben.
Aki elektronikus úton kíván a kötelezettségének eleget tenni,
az adatlapot letöltheti a Polgármesteri Hivatal (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu), vagy az önkormányzat (www.tiszaujvaros.
hu) honlapjáról és kitöltve elküldheti a toroklg@tujvaros.hu
e-mail címre.
Amennyiben az ebtartó az idei összeírást megelőzően teljesített adatszolgáltatást, azt a hivatalos ebösszeírás alkalmával
meg kell ismételnie!
Az adatlapok leadásának határideje: 2021. június 30.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a Polgármesteri
Hivatal az elkövetkező időszakban a közterület-felügyelők bevonásával célellenőrzések során ellenőrzi.
Az állatvédelmi bírság kiszabására okot adó jogsértést elkövető ebtartókkal szemben az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 43.§ (1b) pontja alapján
kedvtelésből tartott állat (eb) esetében 75.000.-Ft összegű állatvédelmi bírság kiszabásának van helye.
Tájékoztatásul jelezzük, hogy Tiszaújváros önkormányzata az
összeírás adatai alapján jelenleg nem tervezi az ebrendészeti
hozzájárulás bevezetését.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2021. június

JÚNIUS

Helye

Ideje

Kinek a részére

07. hétfő

Kazinczy-ház (Hunyadi iskola)

07.30 - 16.00

Gyerek és alkalmazott befizetés

08. kedd

Kazinczy-ház (Széchenyi iskola)

07.30 - 16.00

Gyerek és alkalmazott befizetés

Tisza-parti Szabadidőház

11.00 - 12.00

Szociális étkezők

Bölcsőde 3.sz.pavilon

07.30 - 9.00
és 14.00 - 16.30

Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy-ház (Hunyadi iskola)

07.30 - 16.00

Gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy-ház I. em. 73/4.

07.30 - 16.00

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és
alkalmazott befizetés

Őszirózsa Idősek Klub

07.30 - 8.00

„Esély” Napközi otthon

Őszirózsa Idősek Klub

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

07.30 - 16.00

Gyerek és alkalmazott befizetés

Bölcsőde 3.sz.pavilon

09.00 -12.00

Szociális étkezés

Kazinczy-ház (Gondozóház)

08.00 - 15.00

Szociális étkezők

Központi Étterem

09.00 - 12.00

Szociális étkezők

17. csütörtök Központi Étterem

10.00 - 12.00

Szociális étkezők

22. kedd

Tiszaszederkény Idősek Klubja

10.45-12.15

Szociális étkezők

23. szerda

Kazinczy-ház (Gondozóház)

08.00 - 15.00

Szociális étkezők

Kazinczy-ház I. em. 73/4.

07.30 - 16.00

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és
alkalmazott pótbefizetés

Kazinczy-ház (Központi Étterem)

12.00 - 13.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

07.30 - 12.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

09. szerda

10. csütörtök Kazinczy-ház (Széchenyi iskola)
16. szerda

24. csütörtök Bölcsőde 3.sz. pavilon

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

2021. július 26. - augusztus
19. között

Tündérkert Óvodája (Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)
Szederinda Óvodája (Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
Bóbita Óvodája (Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

2021. augusztus 23-ától minden épület teljes nyitvatartással
üzemel.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Földi szúnyogirtás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a június 3-6. közötti időszakban az
időjárás függvényében földi melegköd-képzéses szúnyogirtást végez Tiszaújváros belterületén. A gép működése füsttel
és zajjal jár, ezért kérjük a lakosság megértését.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Használt tehergépjármű
értékesítése
A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő „IFA” gyártmányú, „W50 L/F Woma/KO” típusú
használt csatornatisztító tehergépjárművét.
A gépjárművet pályázat útján, a legmagasabb árajánlat benyújtója részére értékesítjük.
A pályázaton való részvétel feltétele a gépjármű megtekintése, valamint a kitöltött ajánlattételi formanyomtatvány határidőben történő leadása.
Az ajánlattételi formanyomtatványt, valamint a pályázati dokumentációt a tehergépjármű megtekintése során adjuk át.
A jármű megtekintésének, valamint az ajánlattételi lap leadásának határideje:
2021. június 15. (kedd) 11:00 óra.
A tehergépjármű megtekintésével időpont-egyeztetésre kijelölt személy neve és elérhetősége:
Veréb Gábor műszaki munkatárs
+36-70/333-7782
TiszaSzolg 2004 Kft.

Orvosi ügyelet

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

06-46/477-104
Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600
B-A-Z Megyei Kormányhivatal
Tiszaújvárosi Járási Hivatal (49) 795-026
B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(49) 341-244, (49) 341-168

Paletta � 9.
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Nyelvvizsgadömping a Kazinczyban
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában a tanévben 10 komplex közép- és felsőfokú nyelvvizsgaeredmény született. Végzős két tanítási nyelvű tagozatos diákjaink több mint fele rendelkezik nyelvvizsga bizonyítvánnyal, az
emelt angolos osztályban is van két nyelvvizsgás
tanuló. Az idáig vezető útról beszélgettünk a diákokkal.

Jelentkezés
a zeneiskolába
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Vándor Sándor Zeneiskolája értesíti a szülőket, hogy a 2021/2022-es tanévre várja minden korosztályban a zenét tanulni vágyó növendékeket.
Az általános iskolát most kezdőket zenei előképzőre, a nagyobbakat furulyára, fuvolára, oboára, klarinétra, szaxofonra, hegedűre, trombitára, harsonára, zongorára, gitárra, ütőhangszerekre várjuk.
Jelentkezni 2021. június 4-ig lehet a http://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap oldalon. (A jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról.)
Hok Csaba intézményvezető

- Hány éves korod óta tanulsz angolul?
- Kincses Anna Rozi: Én hatéves koromban kezdtem
az iskolában és nyolcadikos koromra sikerült megszereznem a középfokú nyelvvizsgát.
- Milyen iskolai tevékenységek segítettek a célod elérésében?
- Tóth Laura: A Langwest által szervezett angol nyelvi
versenyen szinte minden évben elindultam, az iskolában szervezett próbanyelvvizsgán is részt vettem, így
nekem már hetedik osztályban sikerült letennem a középfokú angol nyelvvizsgát.
- Eke Laura: Alsó tagozatos koromban a szerencsi
iskola angolversenyén csapatban indultunk, hetedikben pedig már egyéniben, egy nyelvvizsgához hasonló feladat volt a döntőn. Évekig indultam angol
nyelvű szavalóversenyeken is, amely szintén önbizalmat adott.
- Ferenczi Nóra: A nyelvtanulásban nekem sokat segített az, hogy az idegen nyelvi lektorok óráin is tanultunk angolul. A szókincsem fejlesztésében nagyon sokat segítettek az angolul tanult tantárgyak, a történelem, a biológia, a civilizáció és alsóban a készségtárgyak és a környezet.
- Melyik angolos eredményedre vagy a legbüszkébb?
- Kiss Hunor: Alsóban megnyertem a Langwest országos angol versenyt, a legfrissebb eredményem egy országos negyedik helyezés a Jane Haining Angol Nyelvi Emlékversenyen. Több megyei angolversenyen is
eredményesen szerepeltem.
- Mit szeretsz legjobban az angoltanulásban?
- Gál Gréta: Nekem az angol nyelvű pályázatok tetszenek a legjobban, például, amikor angol meseillusztrációt kellett készíteni. Az angol nyelvű órákon sok pro-

A tanévben felsőfokú angol komplex nyelvvizsgát
szerzett a 8. a osztályból: Aczél Lili Rebeka, Eke Laura, Gál Gréta Vivien és Kiss Hunor. Középfokú angol komplex nyelvvizsgát tett tanulóink: a 8. a osztályból Drencsik Balázs János, Ferenczi Nóra, Kincses Anna Rozi és Muha Evelin Klaudia és a 7. a osztályból Vass Virág.
jektet készítünk papíron és digitálisan is, ezeket is nagyon szeretem.
- Muha Evelin: Én az iskolai angoltanulásban az angol
nyelvű témanapokat, előadásokat, a Pancake Day-t
és a Christmas Tea Party-t élveztem, ezek segítettek,
hogy jobban megismerjem az angol nyelvű országok
kultúráját.
- Szabadidődben hogyan tudod használni az iskolában
megszerzett nyelvtudást?
- Aczél Lili: Számomra nem okoz nehézséget bárhol
angolul megszólalni, az osztálytársaimmal is gyakran
beszélünk, vagy írunk egymásnak angolul, sőt otthon
a családdal is.
- Drencsik Balázs: Szabadidőmben gyakran játszom
online játékokkal, játék közben külföldiekkel beszélek, ha tehetem, filmeket is angolul nézek.
- Vass Virág: Sokszor nézek sorozatokat, filmeket
angolul, amikből mindig tanulok valami új kifejezést. Van, hogy a szüleimnek is én fordítom a filmet.
Makkainé Chmara Marianna
igazgató

10. � Sport plusz
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Tiszaújvárosi címvédés

TRIATLON. Hazánk idei triatlon klubcsapat országos bajnokságán az elit kategóriás férfiaknál a Tiszaújvárosi Triatlon Klub
megvédte címét, míg az utánpótlás képviselői közül a fiúk ezüst-, a lányok bronzérmet
nyertek.
A jubileumi, XXX. Tisza Triatlont május 29-i
első versenynapján a 2020-ban a koronavírus-járvány miatt elmaradt klubcsapat országos
bajnokság szerepelt a programban. A rendező
Tiszaújvárosi Triatlon Klub részvételi csúcsot
jegyezhetett fel, 151 (3-5 tagú) csapat ugyanis
még sosem vett részt ezen a versenyen.
Az időrend szerint elsőként a legfiatalabbak, az
UP1-es korcsoport képviselői rajtoltak el a hivatalosan csak június végén nyitó Tiszaújvárosi
Gyógy- és Strandfürdő erre az alkalomra feltöltött 50 méteres medencéjében. A házigazda tiszaújvárosiak Bartók Hanna, Bán Lilla, Filep Zóra
alkotta triója bronzéremmel zárta a versenyt.
Sajnos az időjárás előrejelzés beigazolódott,
délután 3 órára megérkezett az eső, és alaposan
lehűlt a levegő hőmérséklete is, mely nem segítette az elit kategóriák képviselőit, akik közül
először az UP2 és az elit besorolású hölgyek
csobbantak a medencébe. A 750 méteres úszást
a harmadik olimpiájára készülő Kovács Zsófia
nevével fémjelzett Budaörsi TK abszolválta
leggyorsabban, megelőzve több, mint fél perccel az UP2-es Debreceni Sportcentrum együttesét. A 20 kilométeres kerékpározás felénél a
A klubcsapat OB tiszaújvárosi eredményei
Férfi elit (750 m úszás, 20 km kerékpározás,
5 km futás): 1. Tiszaújvárosi Triatlon Klub
(Lehmann Bence, Lehmann Csongor, Sinkó-Uribe Aurél, Sinkó-Uribe Ábel, edzők:
Lehmann Tibor, Fodor Ágnes, Balogh Bence, Filep Csaba) 55:16 perc, 2. Budaörsi TK
(Kiss Gergely, Tóth Tamás, Soós Gergő)
56:41, 3. Mogyi SE (Tóth Máté, Karai Levente, Czigány András) 57:27
Férfi UP2 (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás): 2. Tiszaújvárosi Triatlon
Klub (Kovács Gyula, Vágási Zoltán, Kiss
Marcell, Hajdu Máté Bendegúz) 1:01:08 óra
Leányok, UP1-es kcs. (350 m úszás, 8 km
kerékpározás, 2 km futás): 3. Tiszaújvárosi
Triatlon Klub (Bartók Hanna, Bán Lilla, Filep Zóra) 29:23 perc.

budaörsiek növelték előnyüket az abszolút sorrendben, mely a második depózásig sem változott érdemben. A befejezést jelentő 5 km-es futásra Kovács Zsófiék 38 másodperccel hamarabb mehettek ki, mint pécsi üldözőik és a harmadik helyen haladó debreceniek. 2,5 km után
a budaörsiek haladtak az élen, de a pécsiek ott
loholtak mögöttük. A célba érkezésig megfordult a sorrend, nyertek a mecsekaljaiak, míg az
abszolút sorrend harmadik helyezettje a hajdúságiak fiatal csapata lett.
Az elit férfiaknál a címvédő Tiszaújvárosi Triatlon Klub kvartettje indult utoljára. A Lehmann Bence, Lehmann Csongor, Sinkó-Uribe
Aurél, Sinkó-Uribe Ábel egység már az úszásnál elért 8:52 perces idővel jelezte, hogy ezúttal is az aranyért jöttek. A 15 másodperccel többet a medencében töltő Budaörsi TK együttesében ott volt a riói olimpikon, jelenleg a tokiói
indulásért harcoló Tóth Tamás is. Az abszolút
harmadik helyen az UP2 korcsoportos Triatád
B, 9:30 perces idővel állt a verseny ezen szakaszában. A középső számban a tiszaújvárosi „lokomotív” robogott tovább, a második depózásuknál 38:12 percet mutatott az óra, a 39:05-re
érkező Budaörs volt a második, míg a bronzérmes pozíciót időközben a Mogyi SE harcolta ki, 39:52-vel. A trónkövetelők a futás során
sem tudtak fogást találni a házigazdákon, akik
magabiztos versenyzéssel, rajt-cél győzelmet
aratva védték meg bajnoki címüket. Az ezüst
Budaörsre, a bronz Bajára került.
- Mindenképpen szerettem volna indulni és segíteni a társaimat a versenyzésben - mondta a
célban, varrattal a könyökében Lehmann Csongor, aki 8 nappal ezelőtt, Lisszabonban szenvedett el egy kerékpáros bukást.- Nagyon örülünk, nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült
megvédeni a címünket ezen az esőzés miatt helyenként nehéz pályán.
Az UP2-es fiúknál a Tiszaújvárosi Triatlon
Klub Kovács Gyula, Vágási Zoltán, Kiss Marcell, Hajdu Máté Bendegúz alkotta kvartettje
kiegyensúlyozott versenyzéssel ezüstérmet érdemelt ki.
A koronavírus-járvány a triatlonosok életét is
felborította: a 2020-ra tervezett tokiói ötkarikás
játékokat elhalasztották, az olimpiai felkészülést át kellett ütemezni, és alig volt lehetőség
versenyzésre. Ezért is nagy jelentőségű az idei
év első utánpótlás ranglista viadala. Az E.ON

A Lehmann- és Sinkó-Uribe-testvérek megvédték címüket, országos bajnokok lettek.
Hungária Csoport május 30-án, vasárnap Tiszaújvárosban, sajtótájékoztató keretében jelentette be, hogy meghosszabbítja tavaly megkezdett együttműködési megállapodását a Magyar Triatlon Szövetséggel.
Az egybegyűlteket elsőként és házigazdaként
dr. Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere
köszöntötte:
- Büszkék vagyunk rá, hogy településünk a triatlonsport fővárosa, melyért ezen a helyen is szeretnék köszönetet mondani dr. Márkus Gábornak, aki sajnos már nem lehet köztünk, valamint
fiainak, Balázsnak és Gergőnek, akik a Lehmann
Tibor vezette helyi rendezőkkel együtt méltó
módon ápolják édesapjuk örökségét. A jövőben
is azon leszünk, hogy a világban kiérdemelt jó
hírünket tovább vigyük. Most gőzerővel dolgozunk a közelgő júliusi, tiszaújvárosi triatlon Európa-kupa és kísérőrendezvényeinek előkészítésén, miközben szurkolunk a helyi versenyzőknek, köztük a jövő héten a Leeds-i World Triathlon Series (WTS) versenyen a sportág legjobbjaival csatába induló Lehmann Csongornak.
- Nagy öröm számomra, hogy elnöki tevékenységemet azzal kezdhetem, hogy köszönetet
mondok az E.ON Hungária Csoportnak a triatlonsport és az ifjú tehetségek támogatásáért
- hangsúlyozta Kindl Gábor, a Magyar Triatlon Szövetség újonnan megválasztott elnöke a
tiszaújvárosi rendezvényen. - Ezt a segítséget,
és az így kapott energiát a támogatott sportolók

átalakítják eredményekké, a támogatott versenyeket pedig olyan élménnyé, amely a fiatalokat hosszú időre elkötelezi napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő sportja iránt.
Az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója, Kiss Attila kiemelte, hogy a járványban,
a versenyek nélküli felkészülési időszakban is
segítették a triatlonistákat. Az idei évtől már
három sportolót támogatnak kiemelten: Bicsák
Bencét (Pécsi NS Zrt.), a legmagasabban jegyzett magyar versenyzőt és Lehmann Csongor
(Tiszaújvárosi Triatlon Klub) junior világbajnokot, U23-as világbajnoki ezüstérmest már tavaly is segítette az energiacég, idén Bragmayer
Zsanett (Team Újbuda) is csatlakozik hozzájuk.
- Számunkra nem volt kérdés, hogy most, amikor a pandémia miatt nehezített pályán még inkább szükség van a felkészülést segítő biztos
anyagi háttérre, a magyar triatlonsport, és különösen az utánpótlás támogatását az idei évben is folytatjuk - mondta Kiss Attila. - Zsanett
csatlakozása a támogatott fiatalok csapatához
igazolja, hogy hosszú távon gondolkodunk.
Bízom benne, hogy az E.ON elköteleződése
is szerepet játszik majd abban, hogy a szövetséggel közösen még több fiatallal kedveltessük
meg ezt a csodálatos sportágat, miközben a legjobb versenyzőink támogatása megadhatja nekik azt a plusz energiát, ami a világ élvonalába
segítheti őket.
SZIS

Egyéniben is jól szerepeltek a házigazdák

Az újoncok közt a legjobb: Izsák Csaba.
TRIATLON. A XXX. Tisza Triatlon második versenynapján az egyéni versenyek kaptak főszerepet, ahol a rendező Tiszaújvárosi
Triatlon Klub sportolói is szépen gyűjtögették az érmeket.
A jubileumi eseményen ezen a napon rajtolt
az E.ON Triatlon Utánpótlás Versenysorozat, továbbá a Sprint Távú Ranglistaverseny,
az Amatőr Kupa,a Para Triatlon Országos Bajnokság és az Egyetemi Országos Bajnokság
mezőnye is ott vetélkedett.
A tiszaújvárosi utánpótlás reprezentánsai közül
Izsák Csaba megnyerte korcsoportjának versenyét, de rajta kívül Hajdu Gréta Emma, Bán
Petra és Filep Zóra is dobogóra állhatott a fiatalok versengésében.

Hét hazai érem

A sprint ranglista verseny elit, junior, ifjúsági kategóriás női vetélkedésében a hazai pálya előnyét élvező korábbi junior Európa-bajnok Putnóczki Dorka 9:27 perccel teljesítette

Bóna Kinga idei első versenyén második lett.
elsőként a 750 méteres úszást, de a 20 kilométeres kerékpározás és az 5 km-es futás során ezúttal nem tudta tartani a lépést a legjobbakkal.
A győzelmet a pécsi színekben versenyző Sárszegi Noémi harcolta ki. A junioroknál tiszaújvárosi Bóna Kinga teljesítménye ezüstöt ért,
csakúgy, mint a felnőtteknél Némethné Prill
Katalin produkciója.
A hétvége utolsó rajtjához az elit, junior, ifjúsági férfi kategória mezőnye sorakozott fel. A
legjobb úszóidő, 8:55 perc Kiss Gergely (Budaörsi TK) nevéhez fűződött, akinek nyomában mindössze 5 másodpercre érkezett a kerékpáros depóba a szombaton, a klubcsapat országos bajnokságon aranyérmes tiszaújvárosi gárda tagja, Sinkó-Uribe Aurél. A versenyközpont szomszédságában található körforgalomnál fordultak a második 10 kilométer letekerésére a sportolók. A verseny ezen szakaszában a
hosszú évekig a Tisza-partiakat erősítő Hankó
Dávid (DVTK) vezetett egy 12 fős bolyt, mögöttük fél percre érkezett az üldöző csoport. Az
erős széllel alaposan megnehezített kerékpáro-

A rajt utáni első méterek.

zás végén Hankó 30 méter előnnyel ért vissza
a depóba, de mivel ott nem volt a leggyorsabb,
az ifjúsági Kovács Gyula (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) vezetésével kezdhette meg az élcsoport a kétkörös, összesen 5 kilométeres futást.
A strandon kijelölt fordítónál Kiss Gergely és
Sinkó-Uribe Aurél próbált ellépni a többiektől.
A második 2,5 kilométert Kiss Gergely bírta a
legjobban, remek hajrával ő nyert. A második

hely Sinkó-Uribe Aurélnak, míg a bronz Karai Leventének jutott. Az ifjúságiaknál Kovács
Gyula révén hazai győzelemnek örülhettek a
szervezők. Klubtársai közül Vágási Zoltán a
junioroknál lett bronzérmes, Szabolcs Géza a
tapasztaltabb korosztályok egyikében tudott
nyerni, míg Bálint Lóránt - szintén a rutinosabbaknál- egy bronzéremmel gazdagodott.
SZIS

A tiszaújvárosi érmesek:
Sprint távú ranglista verseny (750 m úszás,
20 km kerékpározás, 5 km futás)
Férfiak:
Elit kategória: 2. Sinkó-Uribe Aurél 55:14
Ifjúsági kcs.: 1. Kovács Gyula 55:50
Junior kcs.: 3. Vágási Zoltán 58:02
Szenior 4-es kcs.: 3. Bálint Lóránt 1:12:09 óra
Veterán 1-es kcs.: 1. Szabolcs Géza 1:14:38
Nők:
Felnőtt 3-as kcs.: 2. Némethné Prill Katalin
1:18:55
Junior kcs.: 2. Bóna Kinga 1:02:52

E.ON Utánpótlás Ranglistaverseny
Fiúk:
Újonc 2-es kcs. (200 m úszás, 4 km kerékpározás, 1 km futás): 1. Izsák Csaba 16:25
Leányok:
Újonc 2-es kcs. (200 m úszás, 4 km kerékpározás, 1 km futás): 2. Hajdu Gréta Emma
16:26
Gyermek kcs. (300 m úszás, 8 km kerékpározás, 2 km futás): 3. Bán Petra 27:57
Serdülő kcs. (500 m úszás, 12 km kerékpározás, 3 km futás):: 3. Filep Zóra 40:42.
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Ősszel folytatják

Hét gól és vendégsiker a szezonzárón

TENISZ. Lejátszotta a tavaszi forduló utolsó három mérkőzését a Tiszaújvárosi Tenisz Club. A TTC versenyzői két
hazai és egy idegenben játszott meccsen vettek részt, és egy
győzelmet arattak.
Eredmények:
Tiszaújvárosi TC - Marso TC Nyíregyháza 1:8
MIVAS SE Miskolc - Tiszaújvárosi TC 4:5
Tiszaújvárosi TC - Gyöngy Tenisz És Sí Club Gyöngyös 0:9
A TTC győztes játékosai: Gyuris Norbert, Szentandrássy László, Kórik László, Szombati Gábor, Kassai Balázs és Fülöp Kende.

Országos első
a Phoenix kadett

Sokáig úgy tűnt, hogy győzelemmel búcsúztatja edzőjét a csapat. Nem így történt. Ahogy Gerliczki Máté fogalmazott:
„Ez a meccs hűen tükrözte az egész szezont.
A csapat tagjai (dobott pont a 3 mérkőzésen): Czimer Adrián (92), Tanyi Áron (57), Nagy Balázs (40), Szabó Zalán (20),
Pásztor Máté (16), Szabó Dávid (8), Besenyei Bálint (5), Kosina Kende (1), Dudás Dominik (-), Szabó Ádám (-), Bakos
Márk (-), Váradi Ákos (-), Katona Milán (sérült).
Edzők: Benőcs Dávid, Benőcs Tibor
KOSÁRLABDA. A hétvégén Sopronban rendezték meg a
kosárlabda regionális fiú kadett bajnokság országos döntőjét, amely óriási tiszaújvárosi sikerrel zárult. A Tiszaújvárosi Phoenix KK U16-os (kadett) csapata veretlenül megnyerte a négyes tornát, megszerezve ezzel az országos bajnoki címet.
A bajnokságban 88 csapat vett részt országos szinten, és az alapszakaszt, majd a régiós döntőt követően a 4 legeredményesebb
csapat vehetett részt a soproni fináléban. A Tiszaújvárosi Phoenix KK U16-os együttese az alapszakasz 10 mérkőzéséből 9-et
megnyerve jutott tovább a régiós döntőbe, ahol - mint beszámoltunk róla - mindkét mérkőzését megnyerve magabiztosan abszolválta helyét a négycsapatos országos döntőbe.
- Alapos felkészülés után, érem reményében utaztak fiaink a Hűség városába, és az első mérkőzésen rögtön meg is tapasztalták
egy országos döntő hangulatát és keménységét - számolt be az
eseményről a csapat egyik edzője, Benőcs Dávid. - A GYKSE
Szekszárd, a délnyugati régió győztese ellen szoros és sok hibával tarkított mérkőzésen az utolsó negyedben sikerült megnyerni a mérkőzést, majd egy rövid pihenőt követően következett a
Monor SE, a közép-magyarországi régió bajnoka. A fizikálisan
erős és taktikailag jól felkészített ellenfél komoly ellenállást fejtett ki két és fél negyeden keresztül, de egy jól időzített védekezésváltásnak köszönhetően szárnyalni kezdtek a phoenixes fiúk,
s gyors lefutásaikból és távoli dobásaikból szebbnél szebb kosarakat szereztek, melynek eredményeként 16 pontos siker született. Az utolsó napon a házigazda Soproni Sportiskola KA/B, az
északnyugati régió győztese következett. Az első perctől kezdve
a lefújás pillanatáig nagyon fegyelmezetten és a taktikai utasításokat pontosan betartva kosárlabdáztak a kék-sárga mezesek,
ezzel megszerezve a győzelmet és az országos döntő első helyezését. Több mint 10 év elteltével került újra országos aranyérem
Tiszaújvárosi Phoenix KK csapat nyakába - tette hozzá érthető
büszkeséggel Benőcs Dávid.
A Phoenix eredményei a döntőben:
Phoenix KK - GYKSE Szekszárd 81-70
Phoenix KK - Monori SE 93-77
Soproni Sportiskola - Phoenix KK 51-65
A döntő végeredménye:
1. Tiszaújvárosi Phoenix KK
2. Monori SE
3. Soproni Sportiskola KA/B
4. GYKSE Szekszárd

A Sportcentrum eseményei

Június 6. (vasárnap)
Labdarúgás
09.00 Bozsik torna U11, U13 csapatoknak
09.30 FCT- Sajószöged U7 edzőmérkőzés
11.30 FCT- Sajószöged U9 edzőmérkőzés

Füves pálya
Műfüves pálya
Műfüves pálya

LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti csoportjának utolsó, 38. fordulójában a
Gyöngyös együttesét fogadta a Termálfürdő FC Tiszaújváros. A végén igazi drámát hozó mérkőzésen a hevesiek
úgy győztek, hogy a 90. percben 3-2-re
még a házigazdák vezettek. Az újvárosiak a 12. helyen zárták a szezont.
Az már korábban eldőlt, hogy ezen a mérkőzésen köszön el a Tiszaújváros kispadjától Gerliczki Máté, aki öt év és 148 mérkőzés után távozik a csapattól. A klub vezetése egy erre az alkalomra készített
148-as feliratú mezzel és virágcsokorral
köszönte meg a szakember 5 éves munkáját.
A találkozót lendületesebben kezdte az
újvárosi együttes, ám a helyzetek értékesítésében az első negyedórában még nem
volt sikeres. A 22. percben azonban megszületett a szurkolók által várt hazai találat. Csernák ugratta ki a lesre játszó gyöngyösi védők között Vámost, aki elhúzta
a kapus mellett és éles szögből a hálóba
lőtt, 1-0. A gól után nem igazán találta a
játék ritmusát a vendégcsapat és néhány
perccel a szünet előtt újból mattolta védelmüket a házigazda. A 42. percben Lakatos mintaszerű beadása Lőrinczhez került, aki levette a labdát, majd ballal kilőtte a hosszú sarkot, 2-0.
A második 45 percre hármat is cserélt
a gyöngyösi csapat, Babarcsik, Tajti és
Csillik érkezett a folytatásra. A második
félidő elején úgy tűnt, hamar eldönti a
találkozó sorsát a hazai együttes, hiszen
az 56. percben Csernák lőtt jó 25 méterről mellé, majd egy fél perccel később
Tóth Á. kínálta meg egy 18 méterről leadott lövéssel Szalayt, de a vendégek kapusa védett. A kimaradt újvárosi helyzeteket szinte azonnal, az 57. percben egy
kontratámadás után büntették a hevesiek.
Tajti indította a saját térfeléről Bartuszt,
aki előbb a tiszaújvárosi védőket rázta le,
majd Tóth Cs. mellett is elhúzta a labdát
és 12 méterről az üres kapuba lőtt, 2-1. A
gyöngyösi szépítő gól után megélénkült
a mérkőzés, mindkét csapat igyekezett
eredményes lenni. Ez a vendéglátónak sikerült, a 62. percben újból túljárt a gyöngyösi védelem eszén. Csernák szöktette a
jobb oldalon Tóth Ádámot, aki remekül
kanyarintotta középre a labdát, melyre
Gelsi érkezett és 4 méterről kapásból lőtt
a gyöngyösi kapuba, 3-1. Ekkor úgy tűnt
eldőlt a mérkőzés, hiszen a forduló előtt
18. helyen tanyázó vendégek innen már
aligha tudnak felállni. Azonban nem így
történt, mert a 66. percben Csillik ugrat-

ta ki Bartuszt, aki 2 újvárosi védő mellett
kicsalta a hazai kapust és jobbal elgurítva
mellette, a hálóba talált, 3-2. A 69. percben Vámos lőtt mellé, majd 4 perccel később a másik oldalon Csillik sem találta el
a kaput. Lassan csordogált a mérkőzés és
szinte mindenki elkönyvelte már, hogy a
Tiszaújváros megnyeri a találkozót. A 91.
percben azonban Csillik passzába léptek bele, a labda a csereként beállt Gaal
elé került, aki 12 méterről a kapus mellett a hosszú sarokba lőtt, 3-3. A Gyöngyös ezután minden mindegy alapon hajtani kezdett a győztes találatáért, és erőfeszítésüket siker koronázta. A 93. percben
egy jobbról belőtt labdánál Tajtival szemben szabálytalankodott Vincze a 16-oson
belül, melyért a játékvezető büntetőt ítélt,
valamint sárga lapot adott a hazai játékosnak, akinek ez már a második volt, így piros lappal a kiállítás sorsára jutott. A 11est Pölöskei az elmozduló Tóth Cs. mellett nagy erővel a kapu közepébe vágta,
3-4. Az újvárosiak így egy már-már megnyert mérkőzést veszítettek el és 14 győzelemmel, 6 döntetlennel és 18 vereséggel, 48 ponttal a 12. helyen zárták a szezont. A bajnoki idény részletes értékelését két részben a következő lapszámokban olvashatják.
Tiszaújváros - Gyöngyös
3-4 (2-0)
Tiszaújváros, 100 néző. V.: Valu.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. Tóth M., Vincze, Csernák (Horváth T.),
Gelsi, Pap (Csoszánszki), Márton, Lőrincz,
Lakatos (Tóth S.), Tóth Á. (Kundrák), Vámos. Edző: Gerliczki Máté.
Gyöngyösi AK-Mátra Beton: Szalay 1. Tiszakécske		
2. Zugló			
3. Jászberény		
4. Füzesgyarmat		
5. Kisvárda		
6. Eger			
7. Balassagyarmat
8. Sényő			
9 DVTK II.		
10. Cegléd		
11. Tiszafüred		
12. Tiszaújváros		
13. DVSC II.		
14. Tállya		
15. Putnok		
16. SBTC		
17. Gyöngyös		
18. Hatvan		
19. Sajóbábony		
20. Mezőkövesd II.

Bartha, Földi, Gohér (Csillik), Márkus,
Pölöskei, Eichenvalder (Gaal), Bartusz
(Molnár M.), Bódi (Babarcsik), Tarnai,
Németh Sz. (Tajti). Edző: Labancz Róbert.
Gerliczki Máté: Az eredményből még
fel kell ocsúdnunk. Ez a mai meccs hűen tükrözte az egész szezont, hiszen a srácok 2-0-nál, 3-1-nél azt hitték, hogy megnyerték a meccset. Ez nem így működik,
2 perc alatt kaptunk két gólt. Jó lett volna
megnyerni ezt az utolsó mérkőzést, egy
pár ember nekem csalódást okozott. Öt
évet töltöttem Tiszaújvárosban, és ez alatt
az idő alatt nagyon sokat fejlődtem és ez
a legfontosabb. Sok élménnyel gazdagodtam, amit egy képzeletbeli hátizsákban
magammal vihetek, de annyi a pozitívum,
amennyi egy hátizsákba bele sem fér.
Labancz Róbert: A tiszaújvárosiak 2-0s vezetésénél az első félidőben nem adtam volna egy forintot sem, hogy a mec�cset meg tudjuk fordítani. A második félidő közepén úgy éreztem, hogy fölénybe
kerültünk és nyomást gyakoroltunk a hazaiakra. A végjátékban pedig sikerült gólokat szerezni, mellyel megszereztük a 3
pontot.
A forduló további eredményei:
SBTC - Mezőkövesd II. 3-2
DVSC II. - Jászberény 3-3
Sajóbábony - Füzesgyarmat 0-4
Kisvárda II. - Hatvan 2-0
Cegléd - Tállya 1-1
Tiszakécske - Putnok 4-1
Balassagyarmat - Sényő 0-1
Tiszafüred - Zugló 1-2
DVTK II. - Eger 0-2

Az NB III Keleti csoport végeredménye
38
30
4
4
94-27
38
24
6
8
75-39
38
21
10
7
78-41
38
23
3
12
70-44
38
19
11
8
57-45
38
19
9
10
62-36
38
18
10
10
46-32
38
16
9
13
65-58
38
15
9
14
65-57
38
14
8
16
45-47
38
14
6
18
59-68
38
14
6
18
51-62
38
12
10
16
58-59
38
11
10
17
52-57
38
11
9
18
56-74
38
11
8
19
54-76
38
10
9
19
54-80
38
11
5
22
45-63
38
7
3
28
41-102
38
5
5
28
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94		
78		
73		
72		
68		
66		
64		
57		
54		
50		
48		
48		
46		
43		
42		
41		
39		
38		
24		
20
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Édes élmények a Castelloban
Több mint húsz éve, 2000-ben nyitotta meg kapuit a Castello Cukrászda Tiszaújvárosban. A jubileumra sok-sok meglepetéssel és programmal készültek, de a koronavírus
közbeszólt. Idén óvatosan terveznek, s mindannyian csak bízni tudnak abban, hogy a
nyár már újra az együttlétről, a közös programokról, az ínycsiklandó süteményekről
és finom fagylaltokról szól majd.
Húsz év hosszú idő, főleg egy vállalkozás életében, elhivatottság kell hozzá, kitartás, profizmus és szeretet - ezt megérzik és meg is köszönik a vásárlók. A Castello Cukrászda az a
hely, ahol minden adott egy jó baráti beszélgetéshez, ahol elmélyülnek a szerelmek, ahová munkamegbeszéléseket, állásinterjúkat szerveznek, ahol mindig jólesik egy szelet sütemény, a kávé, az üdítő, a fagyi.
A tavalyi év nem a közös programokról szólt, az új szabályok új megoldásokat szültek, elvitelre készültek a sütemények, a kávék.
A Castello Cukrászda idén 21 éves, most még csak óvatosan, de tervezik az idei évet. Hogy
együtt ünnepeljük meg a sok-sok együtt töltött évet. Hagyományos és új ízeket is találunk,
mindezeket pedig minőségi alapanyagokból. A cukrászda rendszeresen hirdet közösségi oldalain, például egy-egy új sütemény megszületésekor, akciók, kedvezményes vásárlási lehetőségek esetén. Ezért érdemes őket követni a facebook.com/CastelloCukraszdaTiszaujvaros oldalon, vagy keressék instagramon a castello.cukraszda profilt.
Az akciók mellett a jó idő beköszöntével óvatosan ugyan, de már programokat is szeretnének szervezni. Így a nyár elején egy szülinapi fagyikóstolóra várják a városlakókat, amen�nyiben a szabályok lehetővé teszik. Sok ötlet és terv körvonalazódik ezekben a napokban,
így egy nyereményjátékra is várják a vásárlókat, a sorsolást élőben is követhetik a cukrászdában. A nyereményjáték részleteiről a Castello Cukrászda közösségi oldalain tájékozódhatnak.
Addig is, térjenek be fagyira, egy sütire vagy kávéra, rendeljék meg tortáikat a családi ünnepekre. Mindenkit szeretettel vár a Castello minden nap. Információkért, rendelések leadásáért hívják a +3670/4235590-es, illetve a +3649/540134-es telefonszámokat.
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