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Járványügy
A szerdai adatok szerint az új fertőzöttek száma országosan 
179, a halálos áldozatoké 6 fő. Kórházi ellátásra 594-en szo-
rulnak, közülük 58-an vannak lélegeztetőgépen. Az első dó-
zissal oltottak száma 5 296 926, ebből a második dózissal is 
beoltottak száma 4 073 520. A gyógyultak száma 720 400 fő, 
az aktív fertőzötteké pedig 56 096 főre csökkent.
Egy múlt heti kormányrendelet értelmében a települési ön-
kormányzatok képviselő-testületeinek lehetővé teszik fela-
dat- és jogköreik újragyakorlását. A határozat napjától kezd-
ve megszűnik a koronavírus-járvány miatt kiszabott rend-
kívüli jogrend, amelynek köszönhetően a polgármester kü-
lönböző ügyekben önálló döntéseket hozhatott, amelyhez 
nem volt szükség testületre, bizottságra. Ez a rendelet júni-
us 15-étől lép hatályba.

Gőzerővel folyik a munka a Szent Ist-
ván út 1-11. szám mögötti területen és 
a Mátyás király út elején lévő parkolót 
is felbontották már. Teljesen megújul a 
környék, 34 parkoló, ivókút, egy park 
és egy játszótér is épül az egykori „gö-
dör” helyére. 

- Az építkezés zajjal jár, ezt tudja minden-
ki - mondja Koncz Imre, aki az érintett 
Szent István úti épületben lakik. - Nem 
zavar, inkább örülök neki, hogy megcsi-
nálják ezt a területet. Most egy kis kelle-
metlenséget jelent, óvatosabban kell köz-
lekedni és az autók nem parkolhatnak ide, 
de reménykedünk benne, hogy hamar 
kész lesz.
Nem csak a lakók mindennapjait érinti a 
beruházás, hiszen az épületben több üzlet 
is működik. 
- Eddig nem volt probléma az árurako-
dással - mondja Bodnárné Baróczi Erika, 
az Erika 100 forintos bolt tulajdonosa. - 
Az építők igyekeznek rugalmasan megol-
dani azt, hogy egy nap egyszer bejöhes-
sünk az üzletig és kipakolhassunk. A sze-
métszállítást is másképpen kell megol-
danunk, eddig a konténerek hátul voltak, 
most átmenetileg elöl jelöltek ki egy terü-
letet, ahová tehetjük a hulladékot.
A Szent István út elején lévő épület mö-
götti úton lévő aszfaltot már felmar-
ták, ezt a területet kiszélesítették, így ké-
nyelmesen elférnek majd a parkoló au-
tók mellett az áruszállító teherautók, és itt 
kell biztosítani a területet a tűzoltóknak is 
az esetleges magasból mentéshez.  
- A legnagyobb változás a régi terület fel-
töltése lesz - mutat körbe Vismeg Moni-

ka, a Polgármesteri Hivatal Fejlesztési, 
Városüzemeltetési és Közterület-felügye-
leti Osztály osztályvezető-helyettese. 
- Az egyik egy régóta funkciótlan, aszfal-
tozott terület volt, a másik pedig játszó-
térként működött. A korábbi, elavult ját-
szótéri elemeket elszállítottuk, és teljesen 
újak kerülnek a helyükre. Rugós játékok 
a kisebb korosztálynak, nyolcállású hin-
ta a nagyobbaknak, illetve egy Gibraltár 
nevű játszóvár, ami újdonság lesz, ilyen 
még nincs a városban. 
- A parkolókon és a játszótéren kívül par-
kosítás is van a tervek között?

- Igen, megújul a teljes zöld növény-
zet. A parkolók kialakításánál figyelem-
bevettük, hogy  minél több fát meg tud-
junk menteni, és további 30 fát is telepí-
tünk, elsősorban platánfákat, díszkörté-
ket, hársfákat.
- Mennyibe kerül a beruházás?
- Bruttó 195 millió forintba, amit teljes 
egészében az önkormányzat biztosít.
- Mikorra lesz kész?
- A tervek szerint július közepétől már 
birtokba veheti a lakosság a felújított te-
rületet.

Parkoló, park, játszótér  

Hetvenötezer forint a bírság alapösszege - ennyit fizethet az, 
aki elmulasztja bejelenteni, hogy kutyát tart. Az ebösszeírást 
az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény írja elő, e 
szerint a települési önkormányzatoknak háromévente köte-
lező felmérniük a kutyák számát. 

Az adatszolgáltatás kötelező, ennek ellenére eddig nagyon ke-
vesen adták le vagy küldték el az ebösszeíró adatlapot. A nyom-
tatvány átvehető és leadható a polgármesteri hivatal előterében, 
a Tiszaszederkényi Művelődési Házban és a Tisza-parti Szaba-
didőházban is. Az internetről a www.tiszaujvaros.hu és a www.
varoshaza.tiszaujvaros.hu honlapokról is le lehet tölteni és ki-
töltve vissza is lehet küldeni a toroklg@tujvaros.hu e-mail cím-
re. Eddig alig kétszázan tették ezt meg, holott a városban a becs-
lések szerint 1000-1200 kutya él, az ebösszeírás határideje pe-
dig június 30. 
- Nagyon nagy bírságot kockáztat az, aki elmulasztja a bejelen-
tést - mondta Török László városüzemeltetési munkatárs -, mert 
az adatszolgáltatás elmulasztásának az alapdíja 75 ezer forint, és 
ehhez még jönnek a szorzószámok. Például, ha valaki nem oltat-
ja be a kutyáját, utcára teszi, ezek mind büntetési tételek. Ha va-
laki kutyatartó, ezeket a kötelezettségeket is vállalnia kell. 
Késő délután kutyakörútra indultunk, hogy megkérdezzük az 
ebtartókat, leadták-e már a nyomtatványt. Sokan tőlünk tudták 
meg, hogy van ilyen kötelezettségük, de voltak, akik már kitöl-
tötték a papírt. Például Kovács Lászlóné is, aki Szófia nevű ku-
tyájával épp kutyaiskolai órán volt. 
- Olvastam az újságban, hogy ebösszeírás van, bementem a hi-
vatalba, elkértem a papírt, kitöltöttem, visszavittem, ennyi volt 
az egész - mondta Kovács Lászlóné. - Szerintem ez egy jó do-
log, hiszen így tudjuk, hogy mennyi kutya van a városban, hogy 
be vannak-e oltva, van-e chipjük. 

Kötelező 
az ebösszeírás
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Újdonság lesz a Gibraltár játszóvár. 

Elkezdődött a parkolók és a játszótér kialakítása a Szent István út 1.-11. számú épület mögött.

Kovács Lászlóné (elöl) már kitöltötte az adatlapot. 
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Fájó szívvel tudatjuk, hogy 

özv. TóTh Józsefné 
(szül.: szabó Gizella) 

életének 83. évében 2021. 05. 26-án 
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúzta-
tása és temetése 2021. június 14-én 
(hétfő) 11 órakor lesz a sajószögedi 

Városi Temetőben.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

Kovács Mihályné

(szül.: MaKó Gizella, Gizi MaMa)
temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, 

mély fájdalmunkban osztoztak. 
A gyászoló család

„Attól, hogy nem beszélünk róla 
minden nap,
és nem sírunk miatta minden nap,
hiányzik, és soha nem felejtjük el.”

Fájó szívvel emlékezünk
KOVÁCS JÓZSEF

halálának 5. évfordulójára.
Szerető családja

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt je-
lentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot 
június 13-ig (vasárnapig) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., 
tel.: 20/400-1952), majd június 14-től (hétfőtől) a Remény 
Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el.  
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógy-
szertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Ren-

delkezésre állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt 
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                    Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-19  8-19 8-15

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 va-
sárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagy-
csécsen 8.30-kor vannak szentmisék.
Pásztor Pascal plébános ezüstmiséje június 20-án, vasár-
nap 16 órakor lesz templomunkban. Ezen a napon, erre 
a hálaadó szentmisére hívjuk és várjuk szeretettel a Ked-
ves Testvéreket!
Kérem azokat a szülőket, akik még nem adták le  a gyerme-
keik első áldozásához biztosított ruhát, hogy adják le a sek-
restyében.
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 vasár-
napján a Szentmise keretében történik. További családok je-
lentkezését várjuk.
Keresztelések egyéni megbeszélés alapján történnek. 
A plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda: 9.00-13.00, csü-
törtök, péntek: 15.30-17.30.
Szájmaszk használata kötelező! Előtérben kézfertőtlenítés!
Cím: Tiszaújváros Római Katolikus Plébánia, Szent István út 
32. tel.: (49) 540-102, Web: ”tiszaújvarosiplebania.hu”

Görögkatolikus
Pénteken 7.50 Szent Liturgia. Szombaton 17.30 vecsernye. 
Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Kedden 7.50 
Szent Liturgia.
Június 19-én családi napot tartunk templomunk udvarán, 
melyre szeretettel várjuk, úgy a gyermekeket, mint a felnőtte-
ket. Gyülekezés 11 órától.

Református
Istennek hála templomainkban már összegyülekezhetünk. 
Egymás iránti felelősségünk érdekében Magyarország Kor-
mánya hatályos rendelkezései továbbra is iránymutatók, így 
az előírt biztonsági szabályokat a zárt térben betartjuk. Kér-
jük a Testvéreket, hogy ennek megfelelően készüljenek Is-
tent dicsőítő alkalmainkra. A városi alkalmakat élőben is köz-
vetítjük az ismert internetes médiafelületeinken (facebook és 
Youtube)
Istentiszteletek rendje:
Tiszaújváros
• 2021. június 13-án, vasárnap 11 órától KONFIRMÁCIÓ-
VAL egybekötött ünnepi istentisztelet. 
Tiszaszederkény
• 2021. június 13-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)

Több éve tervezgetett, dédelgetett el-
képzelés vált valóra június 5-én, szom-
baton azzal, hogy átadtuk a sajóörösi 
játszóteret.

Tavaly a sajóörösi önkormányzatnak és 
a Sajóörös Községért Közalapítvány-
nak lehetősége volt, hogy több pályázati 
forrást is elnyerjen (Magyar Falu Prog-
ram: 5.000.000 Ft, önkormányzati öne-
rő 2.700.000 Ft, MOL Helyi Érték Pá-
lyázat: 500.000 Ft, TESCO „Ön választ, 
mi segítünk” pályázat: 250.000 Ft, Sa-
jóörös Községért Közalapítvány önerő: 
400.000 Ft, önkéntesek áldozatos mun-
kája felbecsülhetetlen). Ez tette lehető-
vé, hogy megvalósuljon ez a közösségi 
tér. Igen, mi nem csak egyszerű játszó-
térként tekintünk rá, hanem közösségi 
térként, ahol az emberek találkozhatnak, 
jókedvű beszélgetések színtere lehet, is-
meretségek alakulhatnak ki, és akár kö-
zös családi és egyéb civil programok 
helyszínéül is szolgálhat. Az elemek ter-
vezését megelőzően egyrészt megkér-
deztük a lakosság véleményét, hogy mi-
lyen típusú eszközöket látnának szíve-
sen, másrészt törekedtünk arra, hogy 
több generáció - kisgyermek, fiatal, szü-
lő és nagyszülő tudja majd együtt hasz-
nálni. A célunk az volt, hogy egy olyan 
hely jöjjön létre, ahol mindenki együtt 
játszhat. Úgy gondoljuk, hogy ezt a célt 
sikerült elérnünk, ezért büszkén adtuk át 
a játszóteret Sajóörösnek.
Az átadó műsorban a Sajószögedi Köl-
csey Ferenc Általános iskola diákjai lép-
tek fel, a zenekaruk rajzfilmzenéket ját-
szott, tanulói verseket mondtak, népitán-

coltak, citeráztak. Pásztor Pascal plébá-
nos megáldotta a játszóteret, dr. Koncz 
Zsófia országgyűlési képviselő, valamint 
a Sajóörös Községért Közalapítvány el-
nöke beszédet mondott.
A hivatalos átadás után a gyerekek azon-
nal birtokba vették a játszóteret, jókedvű-
en kosaraztak, pingpongoztak, csúszdáz-
tak, hintáztak, körforgóztak, mászókáz-
tak. Meglepetésként cukorágyúból cukor-
kák hullottak a gyerekek közé.
A játszótér átadása a sajóörösi önkor-
mányzat által szervezett Vakációnyitó 
Gyermeknap keretében történt, melynek 
a Kastélykert adott helyszínt. A résztve-
vő gyerekek a regisztrációkor megkap-
ták a játszótér jelképes kulcsát, a kertben 
pedig mindenki megtalálta a kedvére va-
ló játékot. Jelen volt a helyi Hétszínvirág 
óvoda, náluk ügyességi játékokat lehe-
tett játszani, valamint kézműveskedni is 
lehetett. A Tulipántos Népi Játékparkban 
számos népi játékot ki lehetett próbál-

ni, be lehetett ülni a fa körhinta vessző-
kosaraiba. Ők Gólyalábas parasztkomé-
dia előadással is szórakoztatták a közön-
séget. Ezen túl volt lehetőség arcfestés-
re, csillámtetoválásra, lehetett anyagoz-
ni, biliárdfocizni, buborékfocizni, extrém 
íjászkodni, és VR szemüveges játékokkal 
is lehetett játszani. A KULCS szabaduló-
szobában izgalmas feladványok várták az 
érdeklődőket, aki ügyes volt kijuthatott. 
Sajnos az időjárás 1 órakor megtréfálta a 
résztvevőket, ekkor többen hazamentek, 
a bátrabbak azonban az eső elmúltával 
folytatták tovább a játékot.
Ezúton is szeretnénk köszönetet monda-
ni mindenkinek, aki a játszótér létreho-
zásához bármilyen módon hozzájárult, 
köszönjük a szervezők munkáját, és kö-
szönjük a sok-sok gyereknek a részvételt, 
hiszen ez a nap - végre korlátok nélkül - 
csak róluk szólt.

Sajóörös Községért Közalapítvány

Átadták a sajóörösi játszóteret

Barát
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik júniu-
si sorozatunk. A megfejtéseket a hónap 
végén egyben várjuk e-mailben a kroni-
ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 
3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. 
címre. A május nyertes Nagy Aladárné, 
nyereménye egy masszázsutalvány, me-
lyet Kiss Tamás ajánlott fel. 

2. � Sokféle 2021. június 10.

A gyerekek és a felnőttek azonnal birtokba vették a játszóteret.



Dr. Fülöp György polgármester - a veszély-
helyzetre való tekintettel átruházott hatás-
körben - több kérdésben is döntött az ere-
detileg május 27-ére tervezett képviselő-tes-
tületi ülés témái közül. Egyebek mellett elfo-
gadta a közrend és közbiztonság helyzetéről 
szóló beszámolót is. 

A beszámolóból statisztikai adatokkal alátá-
masztott részletes képet kaphatunk városunk 
közrendjéről, közbiztonságáról. 2020-ban a re-
gisztrált bűncselekmények száma Tiszaújvá-
rosban 405-ről 236-ra, tehát jelentős mértékben 
csökkent. A kiemelten kezelt 14 bűncselekmény 
(emberölés, testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, 
embercsempészés, garázdaság, önbíráskodás, 
kábítószerrel visszaélés, lopás, rablás, kifosztás, 
zsarolás, rongálás, orgazdaság, jármű önkényes 
elvétele) száma 122-ről 112-re (-8,2%) csök-
kent, de a testi sértések száma 5-ről 9-re emel-
kedett. A regisztrált lopások száma is csökkent, 
65-ről 60-ra, a rongálásoké viszont 8-ról 10-re 
növekedett. Kábítószer-terjesztéssel kapcsola-
tos bűncselekmény nem történt tavaly. A nem 
kiemelten kezelt bűncselekmények száma 114, 
ebből 42 volt az ittas vezetés.

A beszámoló kitér arra, hogy a városban a la-
kosság szubjektív biztonságérzetét jelentősen 
befolyásoló kiemelt tárgyú, sorozat jellegű 
bűncselekményként a katalizátorlopást kell 
megemlíteni. Az elkövetőket, akik személy-
gépkocsik katalizátorait tulajdonították el, le-
tartóztatták.
 A rendőri munka stabilitását jelzi, hogy a nyo-
mozás eredményességi mutatója a 2019. évi 
75,7%-ról 73,3%-ra, vagyis minimális mérték-
ben csökkent.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság illetékes-
ségi területén az előző évhez képest a tulaj-
don elleni szabálysértések felderítési mutatója 
48,2%-ról 50,9%-ra javult. A kapitányság elzá-
rással sújtható szabálysértés miatt 39 fő őrizet-
be vételét rendelte el, az előző évben ez 55 volt. 
A közlekedésbiztonsági helyzetet vizsgálva azt 
láthatjuk, hogy a személyi sérüléssel járó bal-
esetek az előző évhez képest 53-ról 47-re csök-
kentek, míg az anyagi káros balesetek száma 
29,0%-os csökkenést mutat. A kapitányság to-
vábbra is prioritásként kezeli a közlekedési 
helyzet javítását, melyet közlekedési ellenőr-
zésekkel, sebességméréssel, közlekedésrendé-
szeti fokozott ellenőrzésekkel igyekszik elér-
ni. Ezek az intézkedések főleg az ittas vezetők, 

valamint a gyorshajtó járművezetők kiszűrésé-
re irányultak.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság rendszere-
sen hajtott végre migrációs ellenőrzéseket, en-
nek eredményeként két afgán állampolgárral 
szemben történt idegenrendészeti intézkedés, 
akik jogellenesen tartózkodtak az országban.
A beszámoló a közbiztonság érdekében tett in-
tézkedéseket, és az azzal kapcsolatos feladato-
kat is bemutatja. 2020-ban a közterületi rendőri 
jelenlét jelentős mértékben nőtt. Ez többek kö-
zött Tiszaújváros önkormányzata által a közte-
rületi szolgálat megerősítése érdekében nyúj-
tott támogatásának köszönhető. Folyamatos 
volt a megerősítő rendőri erők igénylése is, a 
megyei rendőr-főkapitányság, valamint a ké-
szenléti rendőrség állományából.
Katasztrófa-, illetve veszélyhelyzet tekinteté-
ben a védelmi tevékenység jól szervezett a ka-
pitányságon. A Tiszaújvárosban élők egész-
ségének és biztonságának megóvása érdeké-
ben állandó rendőri jelenlétet biztosítottak a 
járvány mobil lakóparkon kívüli terjedésének 
megakadályozása érdekében. Katasztrófa-, il-
letve veszélyhelyzettel kapcsolatban 16.117 
rendőri intézkedést kezdeményeztek a kapi-
tányság járőrei.
A beszámoló bemutatja az igazgatásrendészeti 

tevékenységet is, amely magába foglalja a sza-
bálysértési eljárásokat, az engedélyügyi tevé-
kenységet és a kábítószer-rendészetet. Kieme-
lendő, hogy az iktatott szabálysértési ügyek 
száma a 2019-es azonos időszakbeli 857-ről 
1408-ra nőtt, az iktatott helyszíni bírsághoz 
kapcsolódó végrehajtási ügyek száma pedig 
379-ről 891-re növekedett. A jelentős mértékű 
növekedés jogszabályváltozás eredményeként 
következett be, ugyanis a járási hivatalok 2020. 
évi átalakításával a szabálysértési ügyeket ren-
dőrségi hatáskörbe utalták. 
Tiszaújváros önkormányzata kiemelt figyelmet 
fordít a rendőrség feladatellátásának elősegíté-
sére. Évtizedek óta kiváló az önkormányzat és 
a rendőrség közötti együttműködés. A felada-
tok színvonalas ellátása érdekében 2020-ban 
a képviselő-testület 10,5 millió forintot bizto-
sított a rendőrségnek működési célú támogatás 
formájában, mely magába foglalja az éjszakai 
járőrszolgálat és a kamerás térfelügyeleti rend-
szer működtetését is, továbbá 300 ezer forintot 
szavazott meg a „Sulizsaru” programra. Ezen 
túl a polgármester 2020-ban a rendőrség állo-
mányából 12 főt részesített jutalomban a váro-
si jutalmazási keretből kimagasló teljesítménye 
és emberi helytállása elismeréseként.

F.L.

Csökkent a bűncselekmények száma

Használható tárgyakat gyűjtenek a hulladékudvarban
Már nem csak hulladékot lehet vinni 
a Perényi Péter úton lévő tiszaújváro-
si hulladékudvarba. Május 4-étől vár-
nak minden olyan berendezési és hasz-
nálati tárgyat is, ami még jó állapotban 
van, betölti eredeti feladatát. 

- A Zemplén ZHK Nonprofit Kft. új, köz-
szolgáltatáson kívüli tevékenység keretén 
belül használati tárgyak gyűjtését szerve-
zi - nyilatkozta lapunknak Sándorné Sze-
pesi Mariann, a Zempléni Hulladékkeze-
lési Közszolgáltató Nonprofit Kft. szol-
gáltatási vezetője. - A tiszaújvárosi hulla-
dékudvarba el lehet hozni azokat a hasz-
nált, de még rendeltetésének megfelelően 
használható tárgyakat, amire már nincs a 
lakosságnak szüksége. Ilyenek például a 
bútorok, sporteszközök, konyhai haszná-
lati tárgyak, de lehetnek könyvek, gyere-
kek kinőtt, megunt játékai is.
- Mi lesz az összegyűjtött holmik sorsa?
- Az összegyűlt tárgyakat a Zempléni Új-
rahasználati Központba szállítjuk majd, 
amit a Zempléni Hulladékkezelési Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft. szerencsi telep-
helyén alakítottunk ki. Most még a hasz-
nálati tárgyak gyűjtése folyik, és majd 
szeptemberben nyílik meg a központ a 
vásárlók előtt. A leadott tárgyakat ugyan-
is egy jelképes összegért meg lehet majd 
vásárolni.
- Van feltétele annak, hogy kik vásárolhat-
nak majd?
- A legfontosabb, hogy természetes sze-
mélyek vásárolhatnak, és náluk is be-
vezetünk majd darabszám limitet, mi-

vel nem szeretnénk, ha valaki kihasznál-
ná, hogy áron alul jut ezekhez a dolgok-
hoz, felvásárolná és üzletet csinálna be-
lőle. Kettős célja van ennek a program-
nak. Az egyik, hogy segítünk azoknak a 
rászorulóknak, akiknek valóban szüksé-
gük van ezekre a használati tárgyakra, 
de újonnan esetleg nem tudják megven-
ni. Tehát a társadalmi szerepvállalás az 
egyik fontos eleme ennek a gyűjtésnek. 
Másrészről pedig környezetvédelmi je-
lentősége is van, vagyis azon használa-
ti tárgyak, amelyek jó állapotban vannak 
és használhatóak még eredeti funkció-
jukban, ne a hulladéklerakóban végez-
zék, hanem, ha még lehet, adjuk tovább, 
használjuk tovább.

- Milyen tárgyakat nem lehet behozni?
- Az elektronikai eszközöket nem tudjuk 
fogadni. Ennek az az oka, hogy nem tud-
juk kipróbálni és garantálni, hogy azok 
megfelelően működnek.
- Csak a tiszaújvárosiak hozhatják el a 
megunt, lecserélt dolgaikat vagy bárki él-
het a lehetőséggel?
- Elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye fogyasztói hozhatnak használati tár-
gyaikat, amihez személyi igazolvány és a 
lakcímkártya szükséges. Viszont, ha nem 
felel meg a hozott használati eszköz, akkor 
ott hagyhatja a hulladékudvarban, de ah-
hoz már fel kell mutatni a legutóbb befize-
tett szemétszállítási díj bizonylatát is. 

ema

Bútorokat, sportszereket, konyhai eszközöket, könyveket és gyerekjátékokat is 
lehet vinni a tiszaújvárosi hulladékudvarba. 

A lakosság nyugalmának és biztonságérzeté-
nek növelése érdekében a polgármester úgy 
határozott, hogy a kiemelten kezelendő fel-
adatok között továbbra is szerepeljenek az 
alábbiak:
- A bűnmegelőzési tevékenység folytatása so-
rán a rendőrség fokozott figyelemmel legyen 
az áldozattá válás szempontjából legveszé-
lyeztetettebb csoportok védelmére.
- A rendőrség lépjen fel hathatós jogi eszkö-
zökkel, felvilágosítással a kábítószer-terjesz-
tés és -fogyasztás visszaszorítása érdekében.
- A rendőrség végezzen fokozott ellenőrzést a 
főbb baleseti okok minimalizálása érdekében.
- A kiemelt rendezvények alkalmával a rend-
őrség fokozottan törekedjen azon bűncselek-
mények számának visszaszorítására, melyek 
a lakosság szubjektív biztonságérzetét befo-
lyásolják.
- A rendőrség tartson fokozottabb ellenőrzést 

a rendezvények helyszínein, hogy azok a ko-
rábbi évekhez hasonlóan békésen, jelentősebb 
jogsértés nélkül folyjanak le.
- A rendőrség a közterületi rendzavarásokra, 
valamint a városunkban továbbra is jelenlévő 
vendégmunkások sajátos kulturális szokásai-
ra tekintettel az önkormányzat által támoga-
tott járőrszolgálat keretében, pénteki és szom-
bati napokon, 22.00 - 05.00 óra közötti idő-
tartamban továbbra is fokozottan ellenőriz-
ze a szórakozóhelyeket, az autóbusz-pályaud-
vart, és a környezetükben található közterüle-
teket. Az ellenőrzések során - állandó, illetve 
fokozott rendőri jelenléttel - különös figyel-
met fordítsanak a vendéglátóegységek sza-
bályszerű működésére, valamint az azok kör-
nyezetében található közterületek rendjének 
fenntartására, továbbá a város bevezető és ki-
vezető útjain, kerékpárútjain közlekedőkre.

Kiemelt feladatok

Phoenix-köszöntés 

A Phoenix kosárlabdaklub U16-os utánpótlás kadett csapatát 
köszöntötték a város vezetői a Castello cukrászdában. A kadet-
tek lettek korcsoportjukban az ország legjobbjai, több mint 80 
csapat közül.  A fiúk Sopronban játszották le döntő mérkőzése-
iket, mindhármat több, mint 10 pontos fölénnyel nyerték meg, 
így ők térhettek haza aranyéremmel „a Hűség városából”. Az 
aranycsapatot dr. Fülöp György polgármester és Molnár István 
alpolgármester köszöntötte némi édes élmény kíséretében.   

Indulhat a légi irtás
Földi úton védekezik a szúnyogok ellen a Tiszaújvárosi Város-
gazda Nonprofit Kft. A múlt héten és ezen a héten is volt már 
melegködös szúnyogirtás, de úgy tűnik, a légi irtásnál nincs ha-
tékonyabb. A jó hír, hogy már nem csak a katasztrófavédelem 
védekezhet légi úton a vérszívók ellen. 
- Az országos tisztifőorvos 180 napra engedélyezte a légi irtást, 
így már nem csak a katasztrófavédelem végezheti. Bárki, aki er-
re jogosult, kérhet rá engedélyt, így lehet légi kémiai úton vé-
dekezni. A terveink szerint a jövő hét végén már városunk felett 
is repülni fog a merevszárnyas gép - tájékoztatta lapunkat Ke-
rékgyártó István, a Városgazda Kft. ügyvezetője. 

2021. június 10. Aktuális � 3.

Csökkent a személyi sérüléssel járó baleseteket száma, de 47 ilyen eset sem kevés. 



„A vidám szív a legjobb orvosság.”
/Péld 17,22/
Május utolsó vasárnapja különös jelentéssel bír. Ez a nap a gyer-
mekeké és minden olyan felnőtté, aki még őriz magában valamit 
az egykori felszabadult, őszinte gyermeki énjéből. 
A Kazinczyban  június 1-jén mindenki, aki akarta, jól érezte ma-
gát. Változatos, színes játékokkal ünnepeltük ezt a vidám napot. 
Zenés reggeli torna ébresztette fel az alvó izmokat, és a még éj-
szakától kótyagos kobakokat, hogy ezt követően minden diák a 
legnagyobb intenzitással használja a szürkeállományát a Non-
stop vetélkedő változatos feladatainak megoldásánál. Az osztá-
lyok izgatottan keresték az iskolarádión keresztül érkező zene-
számok előadóit, a felolvasott betűhalmazban elrejtett szavakat, 
miközben több méteres pattogatott kukorica láncok is készül-
tek. Az udvaron a kerti partyra megterített asztalok a minden-
ki által kedvelt kenyérlángostól, kolbásztól, szalonnától, zöld-
ségtől, gyümölcstől roskadoztak. No, nem sokáig, hiszen any-
nyira finomra sikeredett. Ez a tízórai olyan energiával töltötte 
fel a gyermekeket, hogy állomásról állomásra járva valameny-
nyi érdekes tevékenységet kipróbáltak. A tornateremben felépí-
tett exatlon pálya, a trambulinok, a pingpong asztalok, a kosár-
palánk mind-mind mozgásra hívogattak. A szemet gyönyörköd-
tető csillámtetoválások, az ügyes kezek által készített origami fi-
gurák és színezők, a művészetek iránt érdeklődő gyerekek szá-
mára nyújtottak szórakozást. A reggel óta tartó szellemi viadal 
nem érhetett véget keresztrejtvényfejtés, eszperente szövegalko-
tás és közlekedési totó nélkül. A legszemfülesebb csapatok a vá-
ros épületeit is sikerrel ismerték fel a múlt megfakult képeiről. A 

diákok tanúbizonyságot tettek a háztartási anyagok körében va-
ló jártasságukról, és mesehősöket, híres embereket ismertek fel 
mindössze néhány jellemző tulajdonságaik ismeretében.
Bár nem lehet minden nap gyermeknap, de talán ennek a nyár 
eleji keddnek sikerült kicsit feledtetni az elmúlt időszak gond-
terhelt pillanatait. Öröm volt látni a felszabadultan mosolygó 
gyermekarcokat, megélni a játék szabadságát, a vetélkedés iz-
galmát, a győzelem élményét. Volt már nagyszabásúbb rendez-
vényünk, de olyan, amikor külső segítség és erőforrások nélkül 
iskolánk minden felnőttje azon dolgozott, hogy gyermekeink-
nek saját szervezésben okozzunk örömöt, talán most először. A 
hosszú, elidegenítő bezártság után igazi közösségépítő progra-
mon vehetett részt a Kazinczy apraja, nagyja.  
Folytatás következik június 15-én, a kreativitás napján.

Makkainé Chmara Marianna igazgató

Nemes győzelem 
az Eötvösben

A 2020/2021. évi Nemes Tihamér 
Nemzetközi Informatikai Tanul-
mányi Verseny - Alkalmazás ka-
tegória döntőjébe Borsod megyé-
ből csak egyetlen tanulónak sike-
rült bejutnia. Bártfai Kristóf Bend-
egúz (képünkön), az Eötvös József 
Gimnázium 10.B osztályos tanuló-
ja a döntőben kreatív megoldása-
ival és precíz munkájával az első 
helyen végzett és ezzel megnyerte 
az idei versenysorozatot.
Az ELTE az informatika több területén is rendez országos 
versenyeket. A gimnázium tanulói ebben a tanévben is aktí-
van vettek részt a Nemes Tihamér Online Programozási Ver-
senyen. Az 5 fordulóból álló megmérettetésen Kristóf a 27. 
helyen zárta az évet. Polonkai Gábor a 11.B osztályból a 34. 
helyen, a 10.B-ből Kemény Ádám a 40. és Lády László Dori-
án az 52. helyen fejezte be a versenyzést. Felkészítő tanáruk 
Ferenczyné Szabó Zsuzsanna.
Nagy örömmel gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

Szaniszló László
intézményvezető

Nyugdíjas egyesületi 
közgyűlés

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete 2021. június 28-án, 
hétfőn 14.30 órakor tartja éves közgyűlését (határozatképte-
lenség esetén megismételt közgyűlés 15.00 órától), melyre 
ezúton tisztelettel meghívjuk a tagságot.
Helye: Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének udvara.
A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésükre fel-
tétlenül számítunk!
Az Egyesület Elnöksége nevében:

Varjas Lászlóné 
elnök

Szép eredmények a katolikus iskolában
A Katolikus Iskolák Takáts Sándor Orszá-
gos Történelmi Versenyre 130 csapat ne-
vezett, ahol csapatunk a kiváló 6. helye-
zést érte el. A csapat tagjai: Giák Tekla, 
Mérkőy Luca, Magera Laura 7.a osztá-
lyos tanulók. Felkészítő pedagógus: Or-
bán Mónika.
A XXIX. Teleki Pál Kárpát-medencei 
Földrajz-Földtan verseny országos dön-
tőjén Giák Tekla 7.a osztályos tanuló több 
órán keresztül adott számot tudásáról és a 
28. helyet szerezte meg. Felkészítő peda-
gógus: Orbán Mónika.

A Tudásbajnokság online levelezős ver-
senyen Mérkőy Luca 7.a osztályos tanu-
ló magyar irodalomból a megyei verse-
nyen 1., magyar nyelvből 3., Giák Tekla 
7.a osztályos tanuló biológiából, magyar 
irodalomból és történelemből megyei  2., 
Magera Laura 7.a osztályos tanuló bio-
lógiából 4., magyar irodalomból megyei 
3. helyezést ért el. Mindhárman bejutot-
tak az országos döntőbe magyar irodalom 
tantárgyból. Felkészítő pedagógusok: Or-
bán Mónika, Kosnyiderné Rétlaki Ágnes, 
Szabó Éva.

A Bendegúz Akadémia a 2020/2021. tan-
évben is megrendezte a matekÁsz mate-
matikaversenyt, ahol Dobos Dániel, 6.b 
osztályos tanuló megyei első helyezésé-
vel az országos döntőben is képviselte is-
kolánkat, ahol országos 8. helyezést ért 
el. Felkészítő pedagógus: dr. Fedákné Si-
mon Mária.
Szeretettel gratulálunk a tanulóknak és a 
felkészítő pedagógusoknak!

 Gál Benjáminné
intézményvezető

Csináld magad gyermeknap 
4. � Paletta 2021. június 10.



Már csak néhány nap van hátra az is-
kolából és megkezdődik a várva várt 
vakáció. Nem volt könnyű tanévük az 
iskolásoknak. Pandémia, karantén, be-
tegség, bezártság, online otthontanu-
lás jellemezte az elmúlt kilenc hónapot. 
Most úgy néz ki, kiszabadulhatnak a 
gyerekek, a nyaruk végre felhőtlenül 
telhet együtt, közösen, barátokkal, tá-
borokban. 

Ahogy megszoktuk, idén is indulnak 
sporttáborok, szinte minden sportegye-
sület megszervezi a maga napközijét. Fo-
cira, kajakra, triatlonra is lehet jelentkez-
ni, nem csak azoknak, akik már spor-
tolnak, hanem újoncokat is fogadnak. A 
Gimnasztráda vezetői is szerveznek nyá-
ri napközit a saját tornászaiknak és az ér-
deklődőknek is. 
- Minden nyáron szoktunk edzőtábort 
szervezni - mondta Madár Éva, a Gim-
nasztráda vezetőedzője. - A mostani tá-
borunk abban lesz más, mint a korábbi-
ak, hogy két helyszínen tartjuk, a Hu-
nyadi iskola két tornatermében leszünk. 
Az egyikben sportolóink edzéseit tart-
juk majd, a másik teremben pedig az 
újoncokat várjuk, kizárólag óvodás és 
kisiskolás korosztályban. Most az után-
pótlás nevelésére fektetjük a hangsúlyt, 
így szeretettel várjuk azokat a gyereke-
ket, akik szeretnék kipróbálni az akro-
batikus mozgást. A tábor augusztus 16-
tól 19-ig tart, és 20 ezer forintba kerül 
majd.
Idén is népszerű a Vízipók sportnapközi. 
A főleg úszásra fókuszáló táborba július-
ban három héten keresztül, három turnus-
ban fogadják az általános iskolás gyere-
keket. A tábor bázisa a Sportcentrum te-
rületén lévő súlyemelőcsarnok lesz, in-
nen mennek a Tiszaújvárosi Gyógy- és 
Strandfürdőbe naponta kétszer a táboro-
zók. A rossz időre is felkészülnek a szer-
vezők, ha nem tudnak vízbe menni, akkor 
játékos sportfoglalkozások lesznek. 
Újra várja a horgászni szerető gyereke-
ket a Zabos Géza Horgász Egyesület is, 
két turnusban. Az egyik június 28. és jú-
lius 2. között lesz, a második pedig július 

5-től július 9-ig tart. A turnusokra maxi-
mum 20 fő jelentkezhet, amihez horgász-
engedély is szükséges. 
A Derkovits Művelődési Központ is ké-
szül a nyárra. Kézműves- és zenetábort is 
szerveznek. 
Az utóbbit augusztus 9-től 13-ig a Der-
kovitsban tartják, azoknak a 8 és 14 év 
közötti gyerekeknek, akik érdeklődnek a 
zene iránt. A tábor célja, hogy népszerű-
sítse a zenetanulást, elsősorban fúvós- és 
ütős hangszerek lesznek a középpontban. 
A kézműves tábort a Villa Scederkyn tá-
jáház udvarán rendezik meg. 
- Július 12-től 16-ig lesz a kézműves tá-
bor, amit maximum 15 fővel tervezünk - 
nyilatkozta Füredi Zsuzsanna, a Derko-
vits Művelődési Központ művelődésszer-
vezője, a tábor szervezője. - Most szö-
vés, fonás, nemezelés lesz a fő téma. On-
nan jött a témaötlet, hogy sokszor talál-
kozok olyan gyerekekkel, akik nemhogy 
a négyes vagy az ötös fonást, de még a 
hármas fonást sem ismerik. A gyere-
kek nyolctól tizenkét éves korig jelent-
kezhetnek,azt gondolom, hogy a hason-
ló korosztályú gyerekek könnyebben tud-
nak együttműködni, együtt játszani. Mi-
vel szabadtéri tábort szervezünk, így kü-
lönösebb járványügyi előírásokat nem 
kell betartanunk, természetesen arra vi-
gyázunk, hogy mi felnőttek mindannyi-

an, akik a gyerekekkel foglalkozunk, be 
legyünk oltva. 
Az általános iskolák sem vágnak bele 
program nélkül a nyárba. Napközis fog-
lalkozásokra minden iskolában lehet je-
lentkezni. A Tiszaújvárosi Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola kerékpáros- és vízi 
vándortábort szervez a felső tagozatosok-
nak, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Ál-
talános Iskola diákjai a Balatonra mehet-
nek táborozni. A Tiszaújvárosi Szent Ist-
ván Katolikus Általános Iskolában több 
héten át tartó sporttábort rendeznek a test-
nevelés szakos pedagógusok és a hittan-
tábort is megtartják, aminek a helyszíne 
a plébánia és az iskola udvara lesz. A Ka-
zinczy Ferenc Református Általános Is-
kolában szintén szerveznek református 
napközis foglalkozást a diákoknak. 
- Hagyomány az iskolánkban, hogy jú-
niusban az utolsó két hétben református 
nyári foglalkoztatást szervezünk a gyer-
mekeink részére, ami nagy népszerűség-
nek örvend évek óta - nyilatkozta lapunk-
nak Makkainé Chmara Marianna, az is-
kola igazgatója. - Az első héten, június 
15-e után három napon keresztül, a kö-
vetkező héten öt napon keresztül jöhet-
nek a gyerekek, ahol bibliai történeteket 
dolgoznak majd fel és különböző szaba-
didős programokon is részt vesznek.      
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Elitbajnok 
az újvárosi mix

Lehmann  Csongor
görcsös akarata

TRIATLON. Két bajnoki címet és egy bronzérmet harcoltak 
ki a tiszaújvárosiak a Balaton-partján megrendezett vegyes 
váltó országos bajnokságon.

Népes küldöttséggel vett részt a Tiszaújvárosi Triatlon Klub a 
Lengyeltótiban megrendezett VII. BÚI Triatlonon, amelyen 
egyéni ranglista versenyek és a mix-váltó országos bajnokság 
szerepeltek a programban.
A szombati E.ON Utánpótlás Ranglistaversenyen Hajdu Gréta 
Emma, Németh Bence,  Molnár Benedek és Izsák Csaba is do-
bogóra állhatott.  A Bioracer Sprint Ranglistaversenyen a még 
ifjúsági Kovács Gyula abszolútban második, korosztályában el-
ső lett. A korosztályos dobogóra Némethné Prill Katalin, Balogh 
Bence és Bán Csaba állhatott fel. 
A mix-váltó országos bajnokságon, a 2-2 női és férfi versenyzőt 
csatasorba állító csapatok tagjaira egyenként  400 méter úszás, 8 
kilométer kerékpározás, és 2 km futás várt. A Tiszaújvárosi Triat-
lon Klub az elit kategóriában Putnóczki Dorka, Sinkó-Uribe Au-
rél, Bóna Kinga, Sinkó-Uribe Ábel összeállításban állt rajthoz és 
az első két ember után a 2-3. helyen tanyázott. A harmadikként in-
duló Bóna Kingának köszönhetően azonban élre álltak, megelőz-
ve az olimpikon Bragmayer Zsanettal felálló, addig vezető újbu-
daiakat. A befejező ember, Sinkó-Uribe Ábel megőrizte ezt a po-
zíciót, ami bajnoki aranyérmet jelentett a Tisza-partiaknak. A leg-
fiatalabbak szintén aranyérmet érdemeltek ki, míg az UP2-es ka-
tegóriában bronz jutott a tiszaújvárosiaknak.

TRIATLON.„Bomba”-mezőnyben versenyzett és lett a má-
sodik legjobb magyar Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi 
Triatlon Klub élversenyzője.

A világ triatlonos elitje június 6-án Angliában, a világbajnoki 
széria versenysorozat (WTS) Leeds városában megrendezett ál-
lomásán folytatta idei programját. A Roundhay Parkban kialakí-
tott pályákon olimpiai táv várt a szupersztárok egész sorát felvo-
nultató férfi mezőny tagjaira.
A tiszaújvárosiak junior világbajnoka, U23-as vb ezüstérme-
se, Lehmann Csongor szokásához híven jól úszott, a 14. helyen 
csatlakozott az első kerékpáros bolyhoz, melynek tagjai óriá-
si tempót diktáltak az emelkedőkkel tarkított pályán. Ez meg-
viselt mindenkit, Csongort is, akinek futás közben meg kellett 
állnia görcs miatt, de a második öt kilométerre magára talált és 
egy értékes helyezéssel gazdagította tapasztalatait az elitben. A 
színvonalra jellemző, hogy az abszolút hazai pályán versenyző 
olimpiai ezüst- és bronzérmes Jonathan Brownlee, „csak” a ha-
todik helyen zárt.
Végeredmény (1500 m úszás, 37,9 km kerékpározás, 10 km fu-
tás): 1. Alex Yee (brit) 1:43:27 óra, 2. Morgan Pearson (ameri-
kai) 1:43:52, 3. Marten Van Riel (belga) 1:44:03, …20. Dévay 
Márk (Trion SC-Székesfehérvár) 1:46:43,…24. Lehmann Cson-
gor (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:47:14, …26. Bicsák Bence 
(Pécsi Sport Nonprofit Zrt.) 1:47:20. Faldum Gábor (Mogyi SE) 
és Tóth Tamás (Budaörsi TK) nem érkezett célba.

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub újonc korcsoportos vegyes-
váltó bajnok csapata Lengyeltótiban, az eredményhirdeté-
sen.                                                              (Fotó: Magánarchívum)

Bagi csúcsai
ÚSZÁS. Június első hetében rendezték a 93. Országos Ifjú-
sági Úszó Bajnokságot a kaposvári Csik Ferenc versenyu-
szodában, ahol a Tiszaújvárosi Triatlon Klub versenyzője, 
Bagi Zoltán három új korosztályos csúcsot is úszott.

- Ez az ifibajnokság a 2003-2004-es korosztálynak szólt, Zo-
li 2007-es, gyermek korosztályban van, de szerettük volna ki-
próbálni, hogyan teljesít a nagyobbak között - mondta Fodor 
Ágnes edző. - A négynapos megmérettetésen Zoli minden nap 
egy számot úszott, próbálgatta szárnyait. Az első napon 50 mé-
teres gyorsúszásban bejutott a döntőbe, 7. helyezést ért el új 
korosztályos csúccsal, 0:23,84 eredménnyel. A második napon 
50 pillangón is döntőbe jutott, 3. lett, 0:24,76-ot úszott, ez is új 
korosztályos csúcs. A harmadik napon 100 méter gyorson a B 
döntőbe került be, 6. helyezést ért el, 0:52,83-as eredménnyel. 
A negyedik napon 100 pillangón 6. helyezést ért el, 0:55,68-cal 
nagyon erős korosztályos csúcsot úszott. Most a Gyermek Or-
szágos Bajnokságra készülünk, a saját korosztályában, ami jú-
lius 21-én kezdődik, a következő héten pedig a Serdülő Orszá-
gos Bajnokságon indul majd.

Táborozhatnak a gyerekek

Haltelepítés
A Zabos Géza Horgász Egyesület 2021. június 11-én (pénteken)  2.200 kg háromnyaras pontyot telepít az alábbiak szerint:
    Erdészeti tó:               700 kg
    Csécsi tó:                   700 kg
    Tolnai tó:                    300 kg
    Örösi tó:                     200 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelítését, akkor:
Kürti tó: 300 kg  - ha nem, akkor ezt a mennyiséget is az Erdészeti és Csécsi tóba telepítjük.
A változtatás jogát fenntartjuk!
A TELEPÍTÉS NAPJÁN  2021. június 11-én (pénteken) REGGEL 6.00 ÓRÁTÓL  június 12-én (szombat) REGGEL 5.00 ÓRÁ-
IG HORGÁSZNI TILOS!

Serfőző Gergely
horgászmester

2021. június 10. Mozgás � 5.

Idén is csobbanhatnak a vízipókok.



Könyvekből szobrok  
Különleges, könyvekből készült szob-
rokból nyílt kiállítás a Hamvas Béla 
Városi Könyvtárban. Bencs Klára, a 
miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár egyik könyvtárosa ál-
modott új életet a kiöregedett kötetek-
nek. 

- Néhány éve dolgozom könyvtárosként 
és az egyik feladatunk, hogy az elavult, 
elhasználódott könyveket kiselejtezzük - 
meséli Klára. -  Ilyenkor rengeteg könyv 
összegyűlik, és ki kellene dobni, én azon-
ban úgy döntöttem, adok nekik még egy 
esélyt. Könyvként évtizedekig álltak az 
olvasók szolgálatára, megérdemlik, hogy 
ne a szemétdombon végezzék, hanem új 
formában még lehetnek a környezetünk 
díszei.

- Miket készítesz legszívesebben?
- A természet, a virágok, az állatok, azok 
közül is a madarak állnak hozzám a leg-
közelebb. Általában ezek a témáim.
- Hol tanultál könyvekből szobrokat ké-
szíteni?
- Először a kolléganőimtől láttam ezt a 
technikát. Az egyik évben folyóiratokból 
készítettek karácsonyfát. Ez nagyon meg-
tetszett nekem és utánanéztem az interne-
ten, hogyan lehetne minél jobbakat, szeb-
beket, különlegesebbeket csinálni köny-
vekből.       
- Könyvtárosként nem sajnálod elszakíta-
ni, kivágni, összegyűrni a könyveket?

- Sokszor megkérdezik ezt tőlem. Nem saj-
nálom, mert azokat a könyveket, amikből 
szobrokat készítek, kidobnánk, megsemmi-
sülnének. Így még „élhetnek” egy kicsit.
- Milyen típusú könyvek alkalmasak arra, 
hogy szobrok legyenek belőlük?
- Kemény kötésű, de puha lapú köny-
vekkel a legkönnyebb dolgozni, ilyenek 
például a régi lexikonok, de persze attól 
függ, hogy mit szeretnék hajtogatni. Az 
aprólékos munkákhoz, mint a virágok, 
jobbak a keményebb lapok.
Bencs Klára könyvszobrait augusztus 19-
ig nézhetik meg a könyvtárba látogatók.  
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Zeneiskolás sikerek
Június 1-jén rendezték meg Kazincbarcikán a Zene- és Művé-
szeti Iskolák XV. Kamarazenei Találkozóját, ahol a Tiszaújvá-
rosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája Cacák nevű ütőhangszeres 
kamaracsoportja kiemelt nívódíjat kapott. Tagjai: Hanus Máté 
és Vass Virág. 
A PeGazus nevű fuvola-zongora duó dicséretben részesült. Tag-
jai: Tóth Gabriella és Elek Petra. Felkészítő pedagógusok: Vi-
rágh Márk, Lakatos Veronika és Sára Jenő István. 
Szintén Kazincbarcikán rendezték meg június 2-án az V. Me-
gyei Papp Lajos zongoraversenyt, ahol Kiss Eszter kiemelt 1. 
helyezést ért el. Felkészítő pedagógus: Rogl Béláné. 
Ezúton is gratulálunk a sikeres szerepléshez. 

Hok Csaba
intézményvezető

Benyovszky Móricra 
emlékeznek

Különleges információkkal, játékokkal készül 2021-ben a II. 
Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Benyovszky Mó-
ric utazó születésének 275. évfordulója alkalmából. Az intéz-
mény az év minden hónapjában megoszt a híres magyar uta-
zóval kapcsolatban egy-egy érdekességet. 

Az 1746 szeptemberében 
a Nyitra megyei Verbón 
született Benyovszky 
Móricot az egyik legje-
lentősebb magyar uta-
zónak tartják. Bejárta 
Oroszországot, megfor-
dult Délkelet-Ázsiában 
és Madagaszkáron is.  
Különleges „programja-
ink” révén megismerhe-
tik olvasóink kalandos 
életét, és hogy hogyan vi-
szonyultak a kortárs uralkodók Benyovszkyhoz. A sakkozás té-
mája is szerepel programjaink között, hiszen a Vivát Benyovszky
című filmben a címszereplő három lépésben adott mattot ellen-
felének. A gyerekeket az életével kapcsolatos legendákat bemu-
tató meseposztó előadással várjuk az online térben. Az év folya-
mán az utazó életrajzának lengyel vonatkozásával is megismer-
kedhetünk. Természetesen a madagaszkári úti beszámoló sem 
maradhat el, hiszen ezen a szigeten is számtalanszor megfordult 
a gróf, de a könyveinek, a róla szóló filmeknek a bemutatása, 
ajánlása is megvalósul.  Az olvasóink által kedvelt játékok sem 
hiányozhatnak, melyek Benyovszkyhoz kötődnek. Érdemes fi-
gyelni összeállításainkra, mert akkor a feladványokat is köny-
nyebben meg tudják válaszolni. Az érdekességeket megtalálhat-
ják az év folyamán honlapunkon a www.rfmlib.hu portálon és 
intézményünk Facebook-oldalán a  https://www.facebook.com/
rakocziferenckonyvtar címen. 

A Tisza TV műsora 

Június 10., csütörtök
9:00 HétHatár: Légi szúnyogirtás start - Ülésezhet a képvise-
lő-testület - Eladó hulladék - Méhlegelő - Ebösszeírás - Év-

zárók, ballagások - Nyári tábordömping - Sulisárkányok - Új 
fociedző

9:15: Hétről-Hétre: Száműzték az egyszer használatos  
műanyagokat - Zöld város - Sodrásban – Gerliczki-búcsú -  

Utánpótlás foci 
9:45 Fogadóóra dr. Fülöp György polgármesterrel

(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Június 16., szerda
18:00 HétHatár: Diákmunka - Támogatás a szolgáltatóipar-
nak - Digitális védettségi igazolvány -  Szünidei gyermekét-

keztetés - Nyársparti - Sport 
18:15 Hétről-Hétre: Kikötő - Modellező nap Sajóörösön - 

Milyen a közbiztonság a városban? - Sport - Kajak-kenu ki-
állítás    

Június 17., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Napjainkban, a retro időszakában kiváltképp nagy az érdeklődés a múlt megisme-
rése és kutatása iránt. Mi, tiszaújvárosiak is így vagyunk ezzel, főképp akkor, 
ha a számunkra oly fontos Tiszai Vegyi Kombinátra gondolunk. 
A TVK volt Magyarország legnagyobb vegyipari vállalata 1961-től 2015-ig, 
amikortól MOL Petrolkémiai Zrt. néven működik tovább. Tiszaszederkény, Le-
ninváros és Tiszaújváros a mamutvállalatnak köszönheti létét, hiszen a vá-
ros felépítése és fejlődése lényegében ennek köszönhető, nem beszélve arról, 
hogy több ezer ember megélhetését biztosította.
A TVK múltjának kutatása nemrég új erőre kapott. Történészként már sok ar-
chívummal és hagyatékkal találkoztam, de ilyet még én se láttam: dokumentu-
mok, filmtekercsek, köttetett folyóiratok, hangszalagok több tonnányi meny-

nyiségben! Külön kiemelném a fo-
tóarchívumot, melynek átlátása 
sem egyszerű még ebben a pil-
lanatban - körülbelül 500 fotó-
album, 80 negatívtartó dosszié 
(dossziénként 1500-2000 képkoc-
kával), 8000 dia, megszámlálha-
tatlanul sok fotó tasakokba el-
téve. Ez a TVK-s múlt, Tiszaúj-
város TVK-s öröksége.
Azonban mit sem ér a fotó, ha nem 
tudjuk, hogy kit vagy mit ábrá-
zol, vagy milyen eseményt örökí-
tett meg. Ehhez kérjük az egyko-
ri dolgozók segítségét.
Hétről hétre itt, a Tiszaújvá-
rosi Krónikában, és a Tisza TV 
képújságában bemutatunk néhány 
képet. Ha bárki felismeri ma-
gát, munkatársát, az eseményt, 
a helyszínt, vagy csak kellemes 
emléke, története fűződik vala-
melyik képkockához, kérjük írja 
meg nekünk a helytortenet@tujva-
ros.hu e-mail címre. Hivatkozás-
ként kérjük, tüntessék fel a kép 
alatti számsort.
Bízunk abban, hogy sokan ked-
vet kapnak a nosztalgiázáshoz, 
az emlékezéshez, ezzel is segít-
ve TVK-s örökségünk megőrzését 
az utókor számára.

Dr. Kákóczki Balázs 
muzeológus,

Helytörténeti Gyűjtemény

6. � Kultúra/História 2021. június 10.

A régi könyvek új életre kelnek. 

Bencs Klára a miskolci megyei könyv-
tárban dolgozik. Megmenti a kidobás-
ra szánt könyveket.



Hunyadis hírek
Iskolánk tanulói és pedagógusai több felhíváshoz is csatlakoztak az elmúlt időszakban. Február-
ban a farsangi időszakban a Jerusalema-tánckihívást teljesítették, a Nemzeti összetartozás nap-
ján pedig közösen elénekelték Szarka Tamás Kézfogás című dalát. A produkciókról készített vi-
deókat feltöltöttük a Facebook-oldalunkra és a YouTube-csatornára is. Ezeknek az alkalmaknak, 
melyek felemelő élményt nyújtottak mindannyiunk számára, rendkívüli szerepe volt a közösség-
formálásban, különösen a pandémia alatti jelentős korlátozások után. 
Az elmúlt héten tánccipők kopogásától volt hangos a Hunyadi, a dráma és tánc emelt óraszámú 
osztályok a tánc- és a drámavizsgáikra készültek. Az 5-6. évfolyamosok június 2-án és 3-án ad-
tak számot tudásukról, zárták le a tanévet. Díszletet terveztek, jelmezeket készítettek, mozgá-
sukat, ritmusérzéküket finomították még az utolsó próbákon is, a nagy napok  előtt. Az alsósok 
pedig június 8-án mutatták be vizsgadarabjaikat.

Az online oktatás alatt sem pihentek a hatodikos dráma és tánc emelt óraszámú osztály tanulói, 
akik a debreceni szervezésű Minősítő és Díjkiosztó Táncművészeti online versenyen is részt vet-
tek, ahol kategóriájukban újabb arany minősítést, májusban pedig  a II. Nemzetközi Online Mi-
nősítő Táncversenyen kiemelt arany minősítést szereztek. Gratulálunk nekik és felkészítőjük-
nek, Komlósné Oláh Máriának.
A májusi és júniusi iskolagyűléseken számos díjat osztottunk ki a tanulmányi versenyeken szép 
eredményt elért diákjainknak. 
Intézményünk két tanulója, Nagy Luca 8.b és Szarka Dániel 8.a osztályos tanulók idén is elnyer-
ték az Emberi Erőforrások Minisztérium „Magyarország jó tanulója, jó sportolója - 2020” pályá-
zat elismerő oklevelét. Nagyon büszkék vagyunk minden díjazottra!
A zeneiskolások tanévet lezáró egyéni vizsgái és versenyei is folyamatosan és sikeresen zajla-
nak.
Hajrá Hunyadi!   

Hok Csaba intézményvezető

Hatodikosok érmeikkel, oklevelükkel. 

A több mint egy évig tartó, folyton változó járványügyi 
helyzetben már elszoktunk attól, hogy maszk nélkül ta-
lálkozzunk, hogy mosolygó arcokat lássunk, hogy ne-
vessünk, hogy sokan, de tényleg jó sokan együtt le-
gyünk. Ezért is figyeltünk fel már csütörtökön a Dísztó 
körüli mozgolódásra, s vártuk a pénteki Sulisárkányok 
régiós bajnokságot. 

Nem szállunk ki a hajóból! - szólt a Neoton-dal a hangszó-
rókból, a tóparton kisebb-nagyobb csoportokban szurkol-
tak a gyerekek, stratégiát egyeztettek, szaladgáltak, vagy 
csak a lépcsőn ücsörögtek a pénteki napsütésben. Bár sok 
iskola kapott meghívót, most csak a tiszaújvárosi hunyadi-
sok versenyeztek, szinte az egész iskola kivonult, hogy el-
töltsenek egy kellemes, vidám napot. 
- Ezen a héten ezt vártam a legjobban - mondta Berecz Dó-
ra -, és persze én is fogok evezni. Ezen kívül már csak egy 
hét van a suliból, szerintem az laza lesz, bár most ugyano-
lyan volt a suliban, mint a digitális oktatás előtt. 
Kapcsos Brendon már aranyéremmel a nyakában büszkél-
kedett. 

- Nem volt olyan nehéz, nagyon tetszett az evezés - mondta 
Brendon -, örültem, hogy nyertünk, és annak is, hogy most 
itt vagyunk, és tudunk beszélgetni, játszani, de persze az is-
kolát is nagyon szeretem. 
Kellett már a közös élmény, a programok, hisz a digitális 
oktatás alatt nem voltak közös beszélgetések, a szünetek-
ben nevetgélés. 
- Örülök, hogy nyertünk, csak az a szomorú, hogy a fél osz-
tály ellen kellett evezni - mondta Kalu Nóra -, és sok bará-
tunk van a harmadikosok között is, de boldog vagyok. Má-
sodikban indultam ugyanígy ezen a versenyen, és akkor is 
nyertünk a saját osztályunk fele ellen. A kistesóm most in-
dult először, ők is megnyerték, szóval ez nagyon jó. A han-
gulat is tetszik, mindenki szurkol mindenkinek. 
Mozgással telt tehát a péntek, de sokaknak sok idő maradt 
ki, mert az online oktatás ideje alatt nem igazán lehetett 
megoldani a testnevelésórákat. 
- Noha igyekeztük ellátni a gyerekeket változatos felada-
tokkal, mivel az interneten már nagyon sok mindent le-
het találni, igazából ennek a számonkérésére már nem na-
gyon volt mód - mondta Demblovszky Gábor testnevelő ta-
nár -, ez leginkább a bizalmon alapult. Voltak, akik a digi-

tális oktatás ideje alatt is sportoltak, de sokan voltak olya-
nok, akik egyáltalán nem. Az első napon, amikor visszajöt-
tünk az iskolába, már lehetett látni, hogy a gyerekek test-
alkata milyen módon változott. Noha még versenyt is hir-
dettem, hogy ha valaki lemérte magát az online oktatás ele-
jén és végén és negatív eredményt tud mutatni, azt nyilván 
honorálja az ember egy jó jeggyel, de erre nem nagyon ke-
rült sort. 
- Nehéz visszaállni, visszaszokni a rendszeres mozgásra?
- Ez majdnem olyan volt, mint egy nyári vakáció, idő-
tartamban is hasonló. Ott is kell idő a visszarendeződés-
re, a szeptemberi hónap általában kicsit nehézkes, de azt 
mindenki tudja, aki elkezd edzeni, hogy az első két hónap 
kellemetlen. De amikor átesünk a holtponton, akkor már 
igényli az ember a mozgást. Azt szeretnénk elérni a gye-
rekeknél is, hogy saját maguk döntsenek úgy, hogy nekik 
szükségük van a mozgásra. Sokan csak felnőttként jönnek 
rá, és akkor már sajnálják, hogy nem hallgattak annak ide-
jén a testnevelő tanárukra. 
A győztesekkel pénteken újra találkozhatunk, hisz a Dísztó 
ad helyet a Sulisárkányok országos döntőjének. 

Fodor Petra
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Jól tanultak, jól sportoltak. Az 5.a emelt szintű táncvizsgát tett. A 6.a vizsgázói.



Tiszaújváros, ahogy az alkotók látják 

Az olefin üzem, a víztorony, a posta - ezek 
a helyek is megihlették azokat az alkotó-
kat, akik jelentkeztek a Derkovits Művelő-
dési Központ pályázatára. Várossá nyilvání-
tásunk 55. évfordulója alkalmából fordultak 
a városban élő és alkotó művészekhez, hogy 
fessék, rajzolják le, hogyan látják ők telepü-
lésünket. 

Több mint egy tucat alkotás érkezett a pályá-
zatra, ezekből, és a művelődési központ saját 
gyűjteményéből nyílt tárlat a Városi Kiállítóte-
remben. 
- Régen kiváltságnak számított, ha valaki ecse-
tet foghatott a kezébe - mondta a zsűri elnöke, 
Kovács Anikó. - Ma már nem csak a profesz-
szionális művészek, hanem a művészetkedve-
lő közönség is gyakran ecsetet, vásznat ragad, 
és ha nem is mindig a saját gondolatait festi le, 
de festményeket, képzőművészeti alkotásokat 
készít. Az én olvasatomban háromféle alkotó 
van, az élményfestő, aki már meglévő alkotá-
sokat fest újra, az amatőr alkotó, aki már sa-
ját gondolatokat is megjelenít a saját eszköztá-
rát használva, és a professzionális alkotó, akit a 
magas művészeti kategóriába sorolhatunk. Más 
a magas művészet és az amatőr művészet cél-
ja, és mások a bemutatkozási lehetőségeik is. 
Ez a pályázat amatőr alkotóknak szólt, de van-
nak itt amatőrök, félprofik és profik is. Fontos, 
hogy meg tudják mutatni magukat a világnak, 
és fontos nekünk is, hogy lássuk az alkotás mö-
gött lévő embert teljes valójában. Miért alkot-
nak a legtöbben? Mert jól érzik magukat tőle, 
mert csak ilyenkor magukkal tudnak foglalkoz-
ni, mert jó hatással van az egészségükre, a sze-
mélyiségükre - mondta Kovács Anikó. 
Tiszaújváros egy fiatal város, egy iparváros, 
ami mégis sokakat megihletett. A zsűri Tóth 
Andrea Panda képét ítélte a legjobbnak, mely a 
Boldog születésnapot, Tiszaújváros! címet kap-
ta. Fára készült és olyan helyszínek, hangula-
tok jelennek meg rajta, melyek az alkotó szá-
mára a várost jelentik. 
- Egyáltalán nem számítottam arra, hogy helye-
zést fogok elérni a munkámmal - mondta Tóth 
Andrea Panda -, ez a kép kifejezetten erre a pá-
lyázatra készült, két-három hét alatt. A kiírás-

ban szerepelt az is, hogy az épületeket, a spor-
tot jelenítsük meg, ezek is szerepelnek a ké-
pen. Fontosnak tartottam magának az életnek a 
megjelenítését, a templomot, hisz a hit nagyon 
fontos az emberek számára, és a szeretetnél 
nincs fontosabb a világon. Mindent megpró-
báltam összefoglalni és belerakni ebbe a képbe, 
amiből a természet sem maradt ki. Spontán al-
kotó vagyok, aki annyira nem tervezget előre, 
így menet közben alakult az egész. Régóta al-
kotok már, de csak hobbiszinten. 
Két második helyezettje is lett a pályázatnak. 
Parai Zoltán Egy nemzedék csendben elmegy 
című alkotása egy igazán különleges hangulatú 
kép, mely színvilágában is rendhagyó. A másik 
második helyezett a szintén hobbifestő Molnár 
Krisztina lett, az Elsuhanó megannyi pillanat 
című képével, ami a múltat és a jelent is ma-
gába foglalja. 
- Nem is gondoltam arra, hogy pályázzak - 
mondta Molnár Krisztina -, szóltak, hogy van 
egy  ilyen lehetőség, és kedvet kaptam hoz-
zá. Egy hét alatt készültem el a képpel, munka 
után, esténként festettem. A Derkót még nem 
láttam megfestve, így jött az ötlet, csak azt nem 
tudtam, hogy a régit vagy az újat fessem-e meg, 
így a régibe belevittem az újat, a saját gondola-
taim szerint. Egy pár éve festek csak, számom-
ra ez kikapcsolódás, hobbi, megnyugtat. Ré-
gen, gyerekkoromban is nagyon szerettem raj-
zolni, épp most beszéltem Kormos Dénessel ar-
ról, hogy általános iskolában ő volt a rajztaná-
rom. 
Tanyi Enikő nem is egy, hanem hat képet fes-
tett, a montázs az Én városom címet kapta és a 
harmadik helyezett lett. 
- Régi képeket, képeslapokat nézegettem, és 
így jutott eszembe, hogy a pályázatra egy ké-
peslapszerű képet szeretnék festeni - mond-
ta Enikő -, de olyat, ami nem egy, hanem több 
képből áll. Voltak saját fotóim is, melyek alapul 
szolgáltak, a többit pedig a fejemben terveztem 
meg, hogy milyen színnel és hogyan mutatná-
nak a legjobban egymás mellett az egyes ké-
pek. Hat pillanatot örökítettem meg, a kedven-
cem ezek közül a Március 15. park, főleg a szo-
bor miatt. Sokat szoktam itt üldögélni az egyik 
padon, nagyon szeretem ezt a részét a város-
nak. 

Gondos Gyuláné, a másik harmadik helyezett 
is egy olyan helyet vitt vászonra, ami számára 
sokat jelent, az olefin üzemet. 
- Én az olefingyárban voltam a gyárvezető tit-
kárnője, ezért jutott eszembe, hogy ezt fessem 
meg. Készítettem egy másik képet is, az erőmű 
négy kéményét, és nem tudtam eldönteni, hogy 
melyiket adjam le, végül emellett döntöttem. A 
legtöbben azt mondják, hogy különleges. Le-
het, hogy senki nem festett még ilyet. A város-
hoz tartozik, sok ember él ebből, én is ott él-
tem le az életemet - mondta az alkotó, aki tizen-
nyolc éve fest rendszeresen. 
A zsűri különdíját Kormos Dénes vehette át, a 
Nívódíjat nem csak Szimbiózis című alkotásá-
ért, hanem képzőművészeti munkásságáért is 
kapta.
- Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, mert 
mindenki gyönyörű dolgokat hozott, és öröm 
volt ebbe a sorba beállni - mondta Kormos Dé-
nes. - Mindenki másképp, más szemszögből 
mutatta meg a várost, ebből is látszik, hogy óri-
ási értékkel rendelkezünk, ez már egy alkotói 
közösség. A pályázat kiírásában szerepelt, hogy 
valami olyat jelenítsünk meg, amihez van kötő-
désünk, ez lehet épület, kompozíció, gondolat. 

Emlékszem, amikor először jöttem ide háztűz-
nézőbe, mivel engem férjül vettek annak idején 
Leninvárosban. Sajószögedről jövet láttam egy 
utat, a végén a kukoricaföldből kiemelkedtek 
dolgok, és akkor nem tudtam, hogy ebből több 
évtized lesz. A szimbiózis az, amikor együtt él 
az ember egy lakóhellyel, a lakóhely együtt él 
azzal a világgal, ami életben tartja. Ez lehet a 
gazdaság, a természet. Én ezt próbáltam meg-
találni, a város és a lakosság szimbiózisát. Az 
egész pedig nem működik az ember nélkül, az 
emberek nagy része kereste a gyökerét és előt-
te volt az út. A képen is azért van egy viszony-
lag semleges emberpár az út elején, mert még 
keresik azt a világot, amibe ők valamilyen mó-
don be fognak tagolódni. Az ember tulajdon-
képpen megtalálja magát és az egész világ kö-
rülöttünk, a település, a baráti körünk, a mun-
kahelyünk egy óriási hálózatot alkot. Ilyen a 
város is, aminek vannak energiái és értékei, az 
én alkotótársaim és a művelődési ház munka-
társai pedig megmutatták, hogy van erő ebben 
a szimbiózisban. 
A kiállítás június 25-ig látogatható a Városi Ki-
állítóteremben. 

Fodor Petra
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Az alkotókat, vendégeket Mátyás Zoltán, a művelődési központ igazgatója köszöntötte. 



Harmincegy évvel ezelőtt, 1990. június 5-én a leninvárosi ta-
nács tagjai egy tartózkodó szavazat mellett úgy határoztak, 
hogy a lehető leghamarabb el kell távolítani városunk főte-
réről a Lenin szobrot. A döntést cselekvés követte, az MDF 
helyi szervezete által egyébként már hetekkel korábban „fel-
leplezett”, azaz letakart szobrot június 12-én leemelték a 
posztamensről, s helyére magyar zászlót tűztek.

A tanácsülésről nem jelent meg tudósítás a helyi médiában, csu-
pán a hír. A Leninvárosi Krónika olvasói azonban nem marad-
tak információk nélkül. Fekete Béla, aki hivatalból vett részt a 
tanácsülésen, s aki rendszeresen publikált akkoriban a Króni-
kában (kete…, f. k. t.) megosztotta benyomásait. Egyebek mel-
lett ezt írta:
„… a viták hevében olyan mély változások és annak igényei, 
körvonalai rajzolódtak ki, melyekkel eddig nem találkozhat-
tunk. Kemény, s többnyire jogos kritikákat kaptak a testület 
tagjai kívülről, amiért többen politikai rövidlátásukról tettek 
tanúbizonyságot, és amiatt is, hogy a lakosság érdektelensé-
gére hivatkozva el akarták hárítani magukról a döntés felelős-
ségét. A kritikákban megfogalmazódott, hogy kevésbé fontos 
kérdésekben bezzeg a testület korábban igen aktívan nyújto-
gatta a kezeit, s bár joga van az elzárkózáshoz, de az egyben 
minősítő magatartást is jelent. A történtek példaként szolgál-
nak a jövőre nézve is, s le kell vonnia mindenkinek a tanulsá-
got, aki a továbbiakban közéleti tevékenységet kíván folytat-
ni, hogy a döntés a közösségi ügyekben egyben személyes fe-
lelősség és megmérettetés. Alkalom a választók részéről a vá-
lasztott személy alkalmasságának megítélésére. Ha tehát vala-
ki egy ügy érdekében, vagy ellen a kezét felemeli, nemcsak sa-
ját lelkiismeretével, hanem a választópolgárok kritikájával is 
szembe kell, hogy nézzen, s akkor döntött helyesen, ha mind-
kettőt kiállja. Ellenkező esetben nem méltó vagy alkalmas kö-
zügyek gyakorlására, s a tisztességes megoldás a visszahívás 
helyett a „kalapvétel”. (…) A mostani tanácsülésen a pártok és 
a „kívül” levők pressziója első alkalommal olyan teherként je-
lent meg, amelyet most sokan jogosan érezhettek félelemkeltő-
nek, vagy rosszindulatú nyomásnak, ezért az egyhangú döntést 
nem lehet egyértelműen a meggyőzés hatékonyságának tekin-
teni, hanem bizonyos félelmekből és bizonytalanságból táp-
lálkozó kényszerhatásnak is. Ettől függetlenül, biztos, hogy a 
többpárti presszió segítségével olyan döntés született, amely-
nek a helyességéhez nem férhet kétség.

Lenin és eszméje a helység történelmének is egy darabja, ma-
radjon meg a követők számára pártszimbólumnak és pártvonal-
nak. A városunk főterén pedig jelenjen meg a jövőben a ma-
gyarságot, a függetlenséget, a demokratizmust és a lokálpatrio-
tizmust legjobban kifejező olyan jelkép, amelyet a nép, a lakos-
ság kíván és szeret, s amely nem ellenszenves a pártokban és a 
kisebbségben tömörülőknek sem, s mellyel minden itt élő hon-
polgár azonosulni is tud.
Ez a közmegegyezés lehet a mi első erőpróbánk a döntés után.”

Az ám! Mi legyen Lenin hűlt helyén? A Leninvárosi Krónika is 
ezt tudakolta, még a szoborlevétel előtt Tóth Imre Lászlótól, tér-
ségünk frissen megválasztott országgyűlési képviselőjétől, aki 
így vélekedett:

„Az oszlop felső kétharmad része szerintem felesleges, az alsó 
részére pedig egy olyan alkotást kellene keresnünk, amely olyan 
személyt ábrázol, akinek valamilyen köze van a városkörnyék-

hez. Teljesen kézenfekvő lenne például IV. Béla, persze más ne-
vezetes személyek is szóba jöhetnek. Például a Tisza szabályo-
zása okán Széchenyi vagy Vásárhelyi. S hogy honnan lehetne 
beszerezni egy ilyen műalkotást? Köztudomású, hogy a Tanács-
köztársaság idején, valamint a II. világháború után a kommunis-
ták rengeteg szobrot tüntettek el a közterekről, s ezek közül jó-
néhány ma is megtalálható a Nemzeti Múzeum, a Képzőművé-
szeti Alap és a Műcsarnok raktáraiban. Vennünk kéne a fáradsá-
got, s utána kéne járnunk a dolognak. Valószínűleg csekély ösz-
szegért juthatnánk egy olyan szoborhoz, amely valóban dísze le-
hetne a városnak, kötődne is valamilyen formában hozzá, sok-
kal inkább, mint Lenin. Ez a lépés egyébként kezdetét jelenthet-
né egyfajta helytörténeti buzgólkodásnak, melynek eredménye-
képpen sikerülne beilleszteni lakóhelyünket a térségbe, ugyanis 
ha tetszik, ha nem, Dél-Borsod központjában élünk.”
Se IV. Béla, se Széchenyi. Életfát kaptunk helyettük. De ez már 
egy másik történet…

F. L.

Szép évfordulók évadja van. Idén ünnepeljük te-
lepülésünk várossá nyilvánításának 55., és Ti-
szaújvárossá keresztelésének 30. évfordulóját. 
Ha ugyan lesz módunk ünnepelni. Látványos 
rendezvények biztos nem lesznek, de az önkor-
mányzat, az intézmények, a civil szervezetek, 
a város polgárai, a magánszemélyek bizonyára 
megtalálják a módját, hogy megemlékezzenek 
a múltról, elődeinkről, az elmúlt évtizedek tör-
ténéseiről, eseményeiről, vagy éppen a szemé-
lyes élményekről. A Tiszaújvárosi Krónika töb-
bek között a régi idők tanúinak megszólaltatá-
sával, 38 éves létezésének jóvoltából pedig az el-
múlt évtizedekben megjelent írások, cikkek, fo-
tók közül tallózva és közölve azokat újra. Emlé-
kezik és emlékeztet. 

Lenintelenítés 1990-ben

2021. június 10. Múlt � 9.

Vlagyimir Iljics Uljanov (Lenin) szobra egy raktárban pihen. 

Makrisz Agamemnon alkotását 1983. no-
vember 4-én, a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 66. évfordulója alkalmából lep-
lezték le. 

A Magyar Demokrata Fórum helyi szerve-
zete 1990 tavaszán becsomagolta Lenint. 
Tartalomként azt írták a csomagra: a kom-
munizmus szelleme. 

Az 1990. június 5-ei döntés után június 12-
én emelték le a szobrot a posztamensről. 

A szobor eltávolítása után sokáig nemzeti 
színű zászló lobogott Lenin hűlt helyén. 



A távhőszolgáltató a vonatkozó jogszabályok értelmében a tárgyév szeptember 15. napja és a kö-
vetkező év május 15. napja között köteles a fogyasztók számára fűtésszolgáltatással rendelke-
zésre állni. A jogszabályok alapján ezen időszakon belül - amennyiben külön kéréssel nem for-
dulnak a közös képviselők a szolgáltató felé - jogszabályban rögzített hőmérsékleti viszonyok 
között kell biztosítani a fűtésszolgáltatást. 
Amennyiben az átlaghőmérséklet egy adott napon 10 °C alá, vagy három egymást követő napon 
12 °C alá esik, a szolgáltatónak a fűtést el kell indítania. Ennek megfelelően Tiszaújvárosban a 

távfűtés 2020. október 12-én indult és 2021. május 3-án állt le. 
A 232 fűtött nap külső átlaghőmérséklete 5,25 °C volt. A legmelegebb hónapnak 2020. októbere 
bizonyult havi 10,76 °C átlaggal, a leghidegebb hónap pedig 2021. januárja volt -0,45°C havi át-
laggal. A legalacsonyabb napi átlaghőmérséklet, 2021. február 13-án 14,56 °C volt.
A 2020/2021. évi fűtési időszakban a lakosság 125,569 TJ (terajoule = 1000 gigajoule) hőener-
giát használt fel, míg az előző, 2019/2020. évi fűtési idényben ez a mennyiség 123,059 TJ volt.

TiszaSzolg 2004 Kft.

A 2020/2021. évi fűtési időszak értékelése

Rövidítések: egycs., átk.: egycsöves, átkötőszakaszos; egycs., átf.: egycsöves, átfolyós; kétcs., f.: kétcsöves, függőleges; kétcs., v.: kétcsöves, vízszintes; Lak. szab.: Lakásonkénti szabályozás

10. � Hőfogyasztás 2021. június 10.

S.sz.

ÉPÜLET

Címe Társasház neve
Lakás 
darab-
szám

Fűtési 
rendszer

Fűtéskor-
szerűsítés

Nyílás-
zárók 

cseréje

Szigete-
lés

2020 2021 Összes

október november december január február március április

1 Bartók Béla út 7-11. Bartók Béla úti 
Társasház 23 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0024 0,0074 0,0092 0,0114 0,0103 0,0074 0,0042 0,0523

2 József A. u. 17-19. ATTILA Társasház 30 egycs., átf. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0038 0,0090 0,0108 0,0130 0,0116 0,0092 0,0058 0,0632
3 Vörösmarty út 2/A-B KELETKAPU Társasház 24 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0044 0,0113 0,0135 0,0143 0,0131 0,0101 0,0057 0,0724

4 Árpád u. 1-7. ÁRPÁDHÁZ 
Társasház 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0052 0,0114 0,0131 0,0157 0,0137 0,0107 0,0072 0,0769

5 Bolyai köz 1-7. PANEL Társasház 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0057 0,0119 0,0130 0,0153 0,0122 0,0111 0,0083 0,0776
6 Rózsa u. 2-8. HUNGÁRIA Társasház 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0057 0,0118 0,0137 0,0166 0,0138 0,0109 0,0081 0,0807
7 József A. u. 21. II. sz. Lakásszövetkezet 20 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0051 0,0118 0,0143 0,0168 0,0143 0,0123 0,0084 0,0829
8 Árpád u. 18-24. RÁKÓCZI Társasház 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0052 0,0120 0,0142 0,0170 0,0155 0,0119 0,0083 0,0840
9 Rózsa u. 13. KOCKA Társasház 17 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0058 0,0127 0,0154 0,0170 0,0154 0,0122 0,0069 0,0854

10 Építők útja 8. II. sz. 
Lakásszövetkezet 17 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0067 0,0149 0,0139 0,0160 0,0144 0,0124 0,0093 0,0875

11 Hajdú tér 7-13. FAGYÖNGY 
Társasház 60 egycs., átf. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0057 0,0137 0,0158 0,0189 0,0168 0,0141 0,0096 0,0945

12 Vörösmarty út 1. Észak-Dél Társasház 31 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0064 0,0140 0,0181 0,0179 0,0167 0,0134 0,0091 0,0957

13 Hajdú tér 2. MEDITERRÁN 
Társasház 45 kétcs., v. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0061 0,0145 0,0162 0,0195 0,0170 0,0140 0,0089 0,0963

14 Bartók B. u. 6. II. sz. Lakásszövetkezet 36 kétcs., f. Lak. szab. Lép-
csőház Teljes 0,0054 0,0143 0,0173 0,0200 0,0181 0,0144 0,0092 0,0987

15 Barcsay tér 2-4. BÁSTYA Társasház 54 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0070 0,0114 0,0196 0,0190 0,0185 0,0150 0,0101 0,1007
16 Bolyai köz 2. TORONY Társasház 55 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0079 0,0159 0,0173 0,0201 0,0180 0,0154 0,0091 0,1036
17 Mátyás kir. u. 10-12. CSALÁD Társasház 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0064 0,0160 0,0177 0,0213 0,0185 0,0146 0,0094 0,1040
18 József A. u. 35-37. II. sz. Lakásszövetkezet 31 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0070 0,0157 0,0175 0,0210 0,0185 0,0154 0,0112 0,1063

19 József A. u. 13-15. JÓZSEF ATTILA
 Társasház 30 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0085 0,0152 0,0176 0,0208 0,0182 0,0154 0,0106 0,1063

20 Örösi u. 2-8. SOLÁR Társasház 60 egycs., átf. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0079 0,0157 0,0179 0,0211 0,0184 0,0149 0,0107 0,1067

21 Örösi u. 46-48. II. sz. 
Lakásszövetkezet 30 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0067 0,0160 0,0181 0,0217 0,0188 0,0152 0,0106 0,1071

22 Alkotmány köz 3-9. ALKOTMÁNY 
Társasház 58 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0073 0,0158 0,0187 0,0218 0,0190 0,0156 0,0104 0,1088

23 Örösi u. 10-16. FENYŐ Társasház 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0074 0,0157 0,0186 0,0224 0,0195 0,0153 0,0103 0,1090
24 Örösi u. 18-24. TÖLGY Társasház 60 kétcsöves Lak. szab. Teljes Teljes 0,0070 0,0164 0,0186 0,0221 0,0192 0,0154 0,0106 0,1092

25 Bartók B. u. 4. BARÁTSÁG 
Társasház 35 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0095 0,0166 0,0180 0,0208 0,0182 0,0158 0,0118 0,1108

26 Mátyás kir. u. 14-20. FÉSZEK Társasház 55 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0081 0,0163 0,0189 0,0220 0,0192 0,0160 0,0115 0,1119

27 Munkácsy M. u. 42-
48. DÉLIBÁB Társasház 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0072 0,0160 0,0194 0,0229 0,0200 0,0161 0,0107 0,1123

28 József A. u. 9-11. JÓZSEF ATTILA 
Társasház 30 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0070 0,0161 0,0190 0,0227 0,0202 0,0169 0,0115 0,1133

29 Örösi u. 26-32. 222/A OTP Társasház 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0074 0,0165 0,0194 0,0237 0,0206 0,0164 0,0107 0,1147

30 Örösi u. 34-40. II. sz. 
Lakásszövetkezet 60 egycs., átf. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0073 0,0175 0,0192 0,0230 0,0199 0,0166 0,0115 0,1149

31 Pajtás köz 1-3. ÉSZAK Társasház 66 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0081 0,0162 0,0182 0,0213 0,0199 0,0185 0,0127 0,1150
32 Deák F. tér 10. II. sz. Lakásszövetkezet 20 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0073 0,0168 0,0194 0,0222 0,0194 0,0174 0,0125 0,1151

33 Teleki B. u. 3. HÁMÁN KATÓ 
Társasház 12 kétcs., f. Lak. szab. Lép-

csőház 0,0116 0,0170 0,0186 0,0212 0,0202 0,0166 0,0105 0,1157

34 Örösi u. 50-56. PETŐFI Társasház 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0065 0,0149 0,0172 0,0206 0,0180 0,0290 0,0108 0,1171
35 József A. u. 1-7. PIRAMIS Társasház 60 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0077 0,0173 0,0196 0,0232 0,0206 0,0171 0,0121 0,1175

36 Árpád u. 9-19. SZÉCHENYI 
Társasház 90 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0082 0,0177 0,0199 0,0226 0,0200 0,0173 0,0123 0,1180

37 Mátyás kir. 2-4. II. sz. 
Lakásszövetkezet 60 kétcs., f. Lép-

csőház Teljes 0,0052 0,0183 0,0210 0,0260 0,0221 0,0162 0,0093 0,1181

38 Szent I. u. 13-15. TÓPART Társasház 66 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0077 0,0172 0,0201 0,0243 0,0212 0,0170 0,0113 0,1187

39 Árpád u. 16. II. sz. 
Lakásszövetkezet 20 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0082 0,0186 0,0211 0,0242 0,0201 0,0168 0,0113 0,1203

40 Árpád u. 21-27. BÜKK Társasház 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0097 0,0174 0,0198 0,0234 0,0208 0,0181 0,0113 0,1205

41 Deák F. tér 12. II. sz. 
Lakásszövetkezet 20 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0083 0,0182 0,0205 0,0236 0,0208 0,0181 0,0136 0,1230

42 Örösi u. 42-44. II. sz. 
Lakásszövetkezet 30 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0082 0,0177 0,0210 0,0246 0,0223 0,0192 0,0132 0,1262

43 József A. u. 23. BEM Társasház 20 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0106 0,0185 0,0207 0,0250 0,0218 0,0184 0,0124 0,1274

44 Deák F. tér 14. II. sz. 
Lakásszövetkezet 20 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0116 0,0193 0,0205 0,0240 0,0219 0,0178 0,0124 0,1276

45 Árpád u. 14. II. sz. 
Lakásszövetkezet 20 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0087 0,0192 0,0211 0,0250 0,0199 0,0198 0,0146 0,1284

46 Építők útja 16-20. SZŐKE TISZA és ÉPÍ-
TŐK Th. 46 kétcs., f. Lép-

csőház Teljes 0,0094 0,0196 0,0223 0,0265 0,0230 0,0189 0,0128 0,1324

47 Árpád u. 38-40. II. sz. 
Lakásszövetkezet 30 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0087 0,0205 0,0227 0,0267 0,0234 0,0187 0,0138 0,1344

48 Árpád u. 2-4. II. sz. 
Lakásszövetkezet 30 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0087 0,0202 0,0233 0,0268 0,0236 0,0197 0,0137 0,1359

49 Barcsay tér 1-3. AUGUSZTUS 20 
Társasház 29 kétcs., f. Lép-

csőház Teljes 0,0096 0,0202 0,0244 0,0290 0,0239 0,0181 0,0114 0,1365

50 Szederkényi u. 1. LORDOK HÁZA 
Társasház 29 kétcs., f. Lép-

csőház Teljes 0,0085 0,0207 0,0235 0,0283 0,0247 0,0194 0,0138 0,1389

51 Bolyai köz 9-15. NAPSUGÁR 
Társasház 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0092 0,0202 0,0249 0,0295 0,0264 0,0211 0,0143 0,1455



Rövidítések: egycs., átk.: egycsöves, átkötőszakaszos; egycs., átf.: egycsöves, átfolyós; kétcs., f.: kétcsöves, függőleges; kétcs., v.: kétcsöves, vízszintes; Lak. szab.: Lakásonkénti szabályozás

52 Bartók B. u. 2. PARK Társasház 36 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0099 0,0222 0,0262 0,0315 0,0272 0,0216 0,0148 0,1535

53 Bartók B. u. 13-21. MOBIL Társasház 40 kétcs., f. L.ház K-NY
végfal 0,0122 0,0227 0,0260 0,0301 0,0268 0,0235 0,0174 0,1588

54 Tisza u. 24-28. II. sz. Lakásszövetkezet 48 kétcs., f. L.ház Teljes 0,0107 0,0239 0,0273 0,0320 0,0280 0,0233 0,0158 0,1609

55 Szent I. u. 2-4. AUGUSZTUS 20 Tár-
sasház 29 kétcs., f. L.ház É-K-NY 

Fal 0,0095 0,0240 0,0297 0,0309 0,0286 0,0233 0,0150 0,1610

56 Árpád u. 47-49. OLIMPIA Társasház 30 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0119 0,0246 0,0275 0,0325 0,0285 0,0239 0,0166 0,1657
57 Mátyás kir. u. 22-32. II. sz. Lakásszövetkezet 90 kétcs., f. L.ház Teljes 0,0102 0,0246 0,0284 0,0335 0,0295 0,0243 0,0165 0,1670
58 Építők útja 1-5. I. sz. Lakásszövetkezet 36 kétcs., f. L.ház Végfal 0,0105 0,0254 0,0287 0,0336 0,0293 0,0246 0,0166 0,1686
59 Árpád u. 26-28. IKER Társasház 30 egycs., átf. Lak. szab. L.ház 0,0110 0,0231 0,0270 0,0323 0,0316 0,0255 0,0186 0,1690
60 Építők útja 2-6. I. sz. Lakásszövetkezet 36 kétcs., f. L.ház Végfal 0,0126 0,0250 0,0284 0,0338 0,0294 0,0250 0,0170 0,1713
61 Szederkényi u. 15. II. sz. Lakásszövetkezet 12 kétcs., f. L.ház 0,0143 0,0242 0,0290 0,0338 0,0294 0,0238 0,0171 0,1716
62 Szederkényi u. 13. II. sz. Lakásszövetkezet 12 kétcs., f. Lak. szab. L.ház 0,0121 0,0258 0,0296 0,0332 0,0294 0,0249 0,0176 0,1727
63 Kazinczy u. 14-18. II. sz. Lakásszövetkezet 60 kétcs., f. L.ház Végfal 0,0107 0,0255 0,0289 0,0345 0,0302 0,0257 0,0173 0,1729

64 Szent I. u. 6-8. AUGUSZTUS 20 Tár-
sasház 29 kétcs., f. Lh

+70% Teljes 0,0109 0,0225 0,0292 0,0366 0,0314 0,0258 0,0170 0,1734

65 Szederkényi u. 11. SZEDERKÉNYI ÚTI II. 
SZ. Th. 12 kétcs., f. Lak. szab. L.ház 0,0105 0,0236 0,0301 0,0359 0,0316 0,0249 0,0171 0,1738

66 Mátyás kir. u. 6-8. MODUL Társasház 60 kétcs., f. L.ház Teljes 0,0146 0,0252 0,0285 0,0334 0,0295 0,0251 0,0176 0,1739
67 Béke u. 1-7. 34. SZ. Társasház 34 kétcs., f. L.ház Végfal 0,0126 0,0255 0,0293 0,0340 0,0305 0,0255 0,0173 0,1747
68 Lorántffy Zs. u. 9-15. LÓRÁNTFFY Társasház 32 kétcs., f. L.ház 0,0106 0,0269 0,0298 0,0358 0,0314 0,0225 0,0179 0,1749
69 Hajdú tér 3. TVK A-B 20 egycs., átk. Lak. szab. L.ház 0,0129 0,0254 0,0298 0,0341 0,0302 0,0250 0,0179 0,1753

70 Széchenyi u. 1-5. VÖRÖSMARTY Társas-
ház 36 kétcs., f. L.ház NY-K

végfal 0,0127 0,0257 0,0297 0,0349 0,0305 0,0259 0,0177 0,1770

71 Munkácsy M. u. 7-11. II. sz. Lakásszövetkezet 36 kétcs., f. L.ház Végfal 0,0106 0,0267 0,0304 0,0364 0,0315 0,0256 0,0174 0,1786
72 Bethlen G. u. 1-3. BETHLEN G. Társasház 29 kétcs., f. Végfal 0,0137 0,0265 0,0302 0,0350 0,0307 0,0258 0,0173 0,1792
73 Építők útja 10-14. ÉPÍTŐK ÚTI Társasház 60 kétcs., f. L.ház 0,0123 0,0288 0,0310 0,0351 0,0304 0,0254 0,0171 0,1800

74 Lorántffy Zs. u. 1-7. ŐSZIRÓZSA Társasház 62 kétcs., f. L.ház D-É
végfal 0,0112 0,0278 0,0313 0,0358 0,0315 0,0242 0,0188 0,1806

75 Tisza u. 18-22. II. sz. Lakásszövetkezet 48 kétcs., f. L.ház D-É
végfal 0,0135 0,0269 0,0305 0,0363 0,0316 0,0261 0,0180 0,1829

76 Tisza u. 11-17. II. sz. Lakásszövetkezet 26 kétcs., f. L.ház 0,0116 0,0279 0,0346 0,0346 0,0306 0,0251 0,0189 0,1833

77 Munkácsy M. u. 20. MUNKÁCSY 20. Tár-
sasház 20 kétcs., f. L.ház 0,0122 0,0274 0,0313 0,0383 0,0335 0,0261 0,0165 0,1852

78 Szederkényi u. 7. II. sz. Lakásszövetkezet 12 kétcs., f. L.ház 0,0122 0,0270 0,0308 0,0375 0,0331 0,0271 0,0184 0,1860
79 Munkácsy M. u. 24. II. sz. Lakásszövetkezet 20 kétcs., f. L.ház ajtó Teljes 0,0147 0,0326 0,0362 0,0339 0,0290 0,0246 0,0156 0,1866
80 Tisza u. 30-34. II. sz. Lakásszövetkezet 48 kétcs., f. L.ház Végfal 0,0128 0,0271 0,0314 0,0380 0,0333 0,0278 0,0188 0,1891

81 Béke u. 9-13. II. sz. Lakásszövetkezet 36 kétcs., f. L.ház É-D
végfal 0,0153 0,0284 0,0313 0,0376 0,0325 0,0271 0,0183 0,1905

82 Juhar köz 1-7. II. sz. Lakásszövetkezet 76 kétcs., f. L.ház Végfal 0,0145 0,0287 0,0322 0,0362 0,0331 0,0284 0,0195 0,1925

83 Munkácsy M. u. 1-5. II. sz. Lakásszövetkezet 36 kétcs., f. L.ház Ny-
végfal 0,0129 0,0292 0,0327 0,0383 0,0334 0,0280 0,0200 0,1945

84 Tisza u. 6-10. VÍZTORONY Társasház 48 kétcs., f. L.ház Végfal 0,0156 0,0281 0,0322 0,0384 0,0335 0,0281 0,0191 0,1951
85 Építők útja 9-17. II. sz. Lakásszövetkezet 75 kétcs., f. L.ház Végfal 0,0128 0,0288 0,0328 0,0382 0,0339 0,0287 0,0202 0,1955

86 Munkácsy M. u. 10-14. TISZA GYÖNGYE Tár-
sasház 37 kétcs., f. L.ház É-D-

végfal 0,0129 0,0289 0,0330 0,0389 0,0341 0,0291 0,0199 0,1968

87 Árkád sor 13-15. ARANY J. Társasház 22 kétcs., f. L.ház É-D-
végfal 0,0144 0,0282 0,0330 0,0393 0,0346 0,0283 0,0193 0,1970

88 Juhar köz 2-8. II. sz. Lakásszövetkezet 75 kétcs., f. L.ház Végfal 0,0132 0,0308 0,0351 0,0391 0,0337 0,0273 0,0179 0,1972
89 Munkácsy M. u. 2-8. II. sz. Lakásszövetkezet 62 kétcs., f. L.ház 0,0116 0,0293 0,0346 0,0410 0,0360 0,0287 0,0196 0,2007
90 Lorántffy Zs. u. 4-10. VADVIRÁG Társasház 63 kétcs., f. L.ház É-i végfal 0,0167 0,0269 0,0325 0,0390 0,0352 0,0296 0,0210 0,2009
91 Tisza u. 12-16. KOSSUTH Társasház 48 kétcs., f. L.ház Végfal 0,0138 0,0292 0,0336 0,0404 0,0353 0,0290 0,0199 0,2013

92 Teleki B. u. 1. EGYETÉRTÉS Társas-
ház 12 kétcs., f. 0,0160 0,0308 0,0340 0,0387 0,0343 0,0287 0,0204 0,2029

93 Szent I. u. 1-11. II. sz. Lakásszövetkezet 156 kétcs., f. L.ház É-i végfal 0,0155 0,0289 0,0348 0,0402 0,0357 0,0293 0,0200 0,2045
94 Rózsa u. 18-30. 168. sz. Társasház 103 kétcs., f. L.ház Végfal 0,0172 0,0299 0,0339 0,0396 0,0344 0,0294 0,0210 0,2055
95 Hajdú tér 1. TVK A-B 20 egycs., átk. L.ház 0,0177 0,0301 0,0349 0,0388 0,0342 0,0290 0,0208 0,2056
96 Árpád u. 30-36. FAVORIT Társasház 60 egycs., átf. L.ház 0,0162 0,0303 0,0346 0,0395 0,0351 0,0299 0,0214 0,2069
97 Bolyai köz 4. PARABOLA Társasház 55 egycs., átf. 0,0135 0,0308 0,0355 0,0415 0,0365 0,0304 0,0193 0,2075
98 Munkácsy M. u. 30-36. MUNKÁCSY Társasház 60 kétcs., f. L.ház Végfal 0,0138 0,0312 0,0355 0,0391 0,0369 0,0310 0,0217 0,2090
99 Bethlen G. u. 10-16. II. sz. Lakásszövetkezet 77 kétcs., f. L.ház Végfal 0,0149 0,0286 0,0356 0,0410 0,0366 0,0310 0,0227 0,2105
100 Lorántffy Zs. u. 12-18. II. sz. Lakásszövetkezet 33 kétcs., f. L.ház 0,0146 0,0292 0,0355 0,0415 0,0366 0,0316 0,0225 0,2115
101 Hajdú tér 5. TISZA Társasház 20 egycs., átf. L.ház 0,0162 0,0323 0,0360 0,0413 0,0364 0,0316 0,0230 0,2168
102 Kazinczy u. 4-8. KAZINCZY Társasház 47 kétcs., f. L.ház 0,0157 0,0324 0,0359 0,0425 0,0372 0,0318 0,0224 0,2178
103 Lévay u. 9-11. SALLAI Társasház 30 kétcs., f. L.ház 0,0127 0,0320 0,0366 0,0450 0,0392 0,0328 0,0219 0,2201
104 Rózsa u. 1-5. II. sz. Lakásszövetkezet 36 kétcs., f. L.ház Végfal 0,0151 0,0328 0,0370 0,0431 0,0376 0,0320 0,0227 0,2204
105 Mátyás kir. u. 36-42. LIGET Társasház 60 egycs., átf. L.ház 0,0173 0,0329 0,0370 0,0432 0,0378 0,0324 0,0224 0,2231

106 Árkád sor 5-8. FEHÉRHÁZ Társasház 26 kétcs., f. L.ház É-D-vég-
fal 0,0219 0,0343 0,0379 0,0434 0,0342 0,0305 0,0222 0,2244

107 Munkácsy M. u. 38-40. HORIZONT Társasház 30 kétcs., f. L.ház Végfal 0,0148 0,0328 0,0369 0,0451 0,0376 0,0332 0,0243 0,2246
108 Szederkényi u. 3. II. sz. Lakásszövetkezet 12 kétcs., f. L.ház 0,0152 0,0335 0,0377 0,0451 0,0389 0,0329 0,0226 0,2260
109 Árpád út 6-12. EDISON Társasház 60 egycs., átf. L.ház 0,0176 0,0354 0,0398 0,0446 0,0366 0,0312 0,0216 0,2268

110 Szederkényi u. 9. SZEDERKÉNYI ÚTI I. 
sz. Th. 12 kétcs., f. Lak. szab. L.ház 0,0175 0,0338 0,0380 0,0436 0,0386 0,0327 0,0230 0,2272

111 Árkád sor 9-12. ÁRKÁD Társasház 27 kétcs., f. Lak. szab. L.ház É-i végfal 0,0182 0,0337 0,0369 0,0439 0,0390 0,0330 0,0237 0,2283
112 Deák tér 1-3. KÉKTORONY Társasház 66 egycs., átf. Lak. szab. L.ház 0,0165 0,0337 0,0388 0,0450 0,0389 0,0327 0,0226 0,2283
113 Árkád sor 1-4. II. sz. Lakásszövetkezet 27 kétcs., f. L.ház 0,0140 0,0340 0,0385 0,0463 0,0399 0,0336 0,0223 0,2286
114 József A. u. 25. ÚJ Társasház 20 egycs., átf. L.ház 0,0179 0,0342 0,0379 0,0432 0,0380 0,0339 0,0254 0,2305
115 Szederkényi u. 25-31. ORGONA Társasház 60 kétcs., f. L.ház Végfal 0,0164 0,0344 0,0389 0,0457 0,0398 0,0331 0,0223 0,2306
116 Pajtás köz 5-7. ADY Társasház 66 egycs., átf. Lak. szab. L.ház 0,0165 0,0337 0,0392 0,0456 0,0400 0,0335 0,0236 0,2320
117 Rózsa u. 11. II. sz. Lakásszövetkezet 17 kétcs., f. Lak. szab. L.ház 0,0171 0,0342 0,0393 0,0455 0,0388 0,0342 0,0243 0,2334
118 Szederkényi u. 5. II. sz. Lakásszövetkezet 12 kétcs., f. L.ház 0,0189 0,0347 0,0383 0,0440 0,0395 0,0353 0,0256 0,2362
119 Rózsa u. 7. II. sz. Lakásszövetkezet 17 kétcs., f. L.ház 0,0140 0,0357 0,0404 0,0487 0,0430 0,0342 0,0223 0,2381
120 Munkácsy M. u. 22. ZÖLDDIÓFA Társasház 20 kétcs., f. L.ház 0,0143 0,0353 0,0406 0,0482 0,0415 0,0348 0,0237 0,2384
121 Szent I. u. 29-31. VIHARSAROK Társasház 66 egycs., átf. L.ház 0,0195 0,0365 0,0409 0,0470 0,0388 0,0348 0,0231 0,2406
122 József A. u. 27-33. II. sz. Lakásszövetkezet 60 egycs., átk. L.ház 0,0168 0,0362 0,0406 0,0471 0,0411 0,0359 0,0251 0,2429
123 Barcsay tér 6-8. SZEDERINDA Társasház 54 kétcs., f. L.ház Végfal 0,0179 0,0361 0,0395 0,0483 0,0417 0,0352 0,0247 0,2435
124 Barcsay tér 5-7. SZERENCSE Társasház 54 kétcs., f. L.ház Végfal 0,0150 0,0329 0,0420 0,0494 0,0429 0,0363 0,0255 0,2441
125 Lévay u. 1-7. SIRÁLY Társasház 60 kétcs., f. L.ház Végfal 0,0195 0,0355 0,0397 0,0471 0,0413 0,0366 0,0258 0,2455
126 Szederkényi u. 17-23. NYÍRFA Társasház 60 kétcs., f. L.ház Végfal 0,0171 0,0363 0,0414 0,0512 0,0427 0,0355 0,0215 0,2458
127 Árpád u. 31-41. VÁSÁRHELYI Társasház 90 egycs., átf. L.ház 0,0203 0,0362 0,0407 0,0468 0,0410 0,0357 0,0262 0,2469
128 Rózsa u. 9. II. sz. Lakásszövetkezet 17 kétcs., f. L.ház 0,0170 0,0387 0,0446 0,0515 0,0446 0,0382 0,0265 0,2610
129 Építők útja 7. II. sz. Lakásszövetkezet 17 kétcs., f. L.ház 0,0176 0,0377 0,0434 0,0527 0,0460 0,0383 0,0259 0,2616

130 Lorántffy Zs. u. 2. II. sz. Lakásszövetkezet 26 kétcsöves, 
függőleges L.ház 0,0136 0,0368 0,0471 0,0547 0,0475 0,0400 0,0244 0,2640

131 Szent I. u. 21-23. ARANYFŰZ Társasház 66 egycsöves, 
átfolyós L.ház 0,0222 0,0439 0,0484 0,0555 0,0487 0,0424 0,0310 0,2921

2021. június 10. Hőfogyasztás � 11.
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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

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy

2021. június 24-én (csütörtökön)

karbantartás miatt

a Tiszaújvárosi Járási Hivatal

 Kormányablak Osztálya

zárva tart!

Tiszaújvárosi Járási Hivatal

Használt tehergépjármű 
értékesítése

A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti a tulajdoná-
ban lévő „IFA” gyártmányú, „W50 L/F Woma/KO” típusú 
használt csatornatisztító tehergépjárművét.
A gépjárművet pályázat útján, a legmagasabb árajánlat be-
nyújtója részére értékesítjük.
A pályázaton való részvétel feltétele a gépjármű megtekinté-
se, valamint a kitöltött ajánlattételi formanyomtatvány hatá-
ridőben történő leadása.
Az ajánlattételi formanyomtatványt, valamint a pályázati do-
kumentációt a tehergépjármű megtekintése során adjuk át.
A jármű megtekintésének, valamint az ajánlattételi lap leadá-
sának határideje: 
2021. június 15. (kedd) 11:00 óra.
A tehergépjármű megtekintésével időpont-egyeztetésre kije-
lölt személy neve és elérhetősége:
Veréb Gábor műszaki munkatárs
+36-70/333-7782

TiszaSzolg 2004 Kft.

Nyári óvodai ellátás
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy 
a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda egész nyáron biztosít-
ja a gyermekek óvodai ellátását. 
A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvo-
dai 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

Tündérkert Óvodája (Tisza-
újváros, Alkotmány köz 1.)

2021. július 26. - augusztus 
19. között

Szederinda Óvodája (Tisza-
újváros, Dózsa u. 9.)

Bóbita Óvodája (Tiszaújvá-
ros, Kazinczy út 1.)

2021. augusztus 23-ától minden épület teljes nyitvatartással 
üzemel.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § alapján pályázatot hirdet a

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
(3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.)

gazdasági igazgatóhelyettesi (magasabb vezető) 
beosztásellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év  
A megbízás kezdő időpontja: 2021. október 1.
Megszűnésének időpontja: 2026. szeptember 30. 
A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Felelős az intézmény által ellátandó gazdasági feladatok vég-
rehajtásáért, az intézmény éves költségvetésének előirányzatai 
tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszol-
gáltatással, továbbá az intézményi vagyon használatával, vé-
delmével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért. 
Feladata az intézményhez tartozó, gazdasági szervezettel nem 
rendelkező intézmények gazdálkodással, finanszírozással, 
adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatainak 
irányítása, szervezése, ellenőrzése.
Pályázati feltételek: 
- Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi végzettség, 
mérlegképes könyvelői képesítés.
- Büntetlen előélet.
- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
- A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, 
aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy 
a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe ki-
nevezhető. A betöltendő közalkalmazotti munkakör a pályázó 
legmagasabb iskolai végzettségének és képzettségének megfe-
lelően kerül megállapításra.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: költségvetési szervnél 
vagy gazdasági társaságnál szerzett legalább 5 év vezetői gya-
korlat.
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a vezetői pótlékra a Kjt., va-
lamint a törvénynek a helyi önkormányzatok által fenntar-
tott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intéz-
ményeknél történő végrehajtását szabályozó 77/1993. (V. 12.) 
Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak. 
A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

- iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitele-
sített másolatai,
- részletes szakmai önéletrajz,
- a beosztás ellátására vonatkozó szakmai elképzelés, 
- 90 napnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyít-
vány (a kérőlap V. mező B, C, D pontjának megjelölésével) a 
büntetlen előéletnek és annak igazolására, hogy a pályázó nem 
áll közügyektől és foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltil-
tás hatálya alatt,
- nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsé-
gekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettségek vállalásáról, 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban fog-
lalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő ke-
zeléséhez hozzájárul,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati 
eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthes-
senek,
- nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés 
nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 26. 
A Kormányzati Személyügyi Központ honlapján történő megje-
lenés időpontja: 2021. április 15.
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázat Tiszaújváros Város Önkormányzata 
Polgármesteréhez történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen Gábor út 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a „Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központ gazdasági igazgatóhelyettesi pályázata” szö-
veget.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat elbírálása a pályázati határidő lejártát követő első 
képviselő-testületi ülésen, várhatóan 2021. szeptember 30-án 
lesz.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízá-
si jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.
A magasabb vezetői beosztás a képviselő-testület döntését kö-
vetően 2021. október 1. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: 
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, 
Szociális és Sport Osztálya (06-49/548-031).

Ingyenes
lárvairtó tabletta

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2021. június 3-ától
elkezdte a Protect® szúnyoglárvairtó tabletta térítésmentes 
osztását Tiszaújváros lakosai részére.
Felhasználható:
A tenyészővizekbe juttatva a szúnyoglárvák fejlődésének és 
a bábok kifejlett csípőszúnyoggá átalakulásának gátlására al-
kalmas. Többféle szúnyogfaj lárváira hat. A tabletta víz ha-
tására, lassú ütemben, folyamatosan bocsátja ki a hatóanya-
gát, így megakadályozza azt, hogy a kezelt vízből kifejlett 
szúnyogok keljenek ki. Az egyedek zömének pusztulása báb-
állapotban következik be. A kifejlett szúnyogokra nincsen ha-
tással!
A Protect® szúnyoglárva-irtó tabletta átvehető a Tisza út 2/c 
irodaépület portáján (BMH, Magyar Vöröskereszt, VDSZSZ 
szervezetek), személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatá-
sával munkanapokon 7-18 óra között.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár 

következő időpontja 2021. június 11. (péntek).

A vásár területén a szájmaszk használata kötelező!

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

   üzemeltető

 Nem lesz meleg víz 
Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy 2021. június 15-
én (kedd) 7.00 órától 2021. június 16-án (szerda) 18.00 óráig 
a fűtőerőmű éves karbantartási tevékenységet végez.
Tiszaújváros távhővel ellátott területén a használati meleg-
víz-szolgáltatás a jelzett időszakban szünetel.
Amennyiben a karbantartás a jelzett határidő előtt befejező-
dik, a hőtermelő a szolgáltatást a település számára újból biz-
tosítja.
Az üzemszünettel járó kellemetlenségek miatt kérjük szíves 
megértésüket.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Takarító munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hir-
det 1 fő intézményi takarító munkakör betöltésére, 4 hónap 
próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel. 

Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség,
• magyar állampolgárság,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• egészségügyi alkalmasság.

Feladatok: 
• irodák, folyosók, mellékhelyiségek takarítása.
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rende-
let határozza meg.

Munkaidő heti 40 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet,
• önéletrajzot,
• bizonyítványmásolatot,
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte),
• kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot.
• A borítékon fel kell tüntetni az 1033-5/2021. számot
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 06. 28.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 06. 30.
Az állás betölthető: 2021. 07. 01.

Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 
Stefánné Andrea: 06-49/548-308 
Bánréviné Zán Tamara: 06-49/548-383

Molnárné Tóth Anita
igazgató

12. � Hirdetés 2021. június 10.



Mecénás mérleg 
és eredménykimutatás

                                                               MÉRLEG                                         adatok E Ft-ban

Megnevezés Előző év Előző év(ek) 
módosításai Tárgyév

 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
 A.  Befektetett eszközök 0 0 0
  I. Immateriális javak 0 0
  II. Tárgyi eszközök 0 0
  III. Befektetett pénzügyi eszközök
 B.  Forgóeszközök 6 457 0 6 611
  I.  Készletek 0 0
  II.  Követelések 0 0
  III.  Értékpapírok 3 553 4 023
  IV.  Pénzeszközök 2 904 2 588
 C.  Aktív időbeli elhatárolások
 Eszközök összesen 6 457 0 6 611
 
 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
 D.  Saját tőke 4 177 0 4 235
  I.  Induló tőke/Jegyzett tőke 8 500 8 500
  II.  Tőkeváltozás/Eredmény -4 422 -4 322
  III.  Lekötött tartalék
  IV.  Értékelési tartalék

  V.  Tárgyévi eredmény alaptevékenység-
ből (közhasznú tevékenységből) 99 57

  VI.  Tárgyévi eredmény vállalkozási tevé-
kenységből

 E.  Céltartalékok
 F.  Kötelezettségek 1 0
  I.  Hátrasorolt kötelezettségek
  II.  Hosszú lejáratú kötelezettségek
  III.  Rövid lejáratú kötelezettségek 1
 G.  Passzív időbeli elhatárolások 2 279 2 376
 Források összesen 6 457 0 6 611

                                                      EREDMÉNYKIMUTATÁS                       adatok E Ft-ban

Megnevezés Előző év Előző év(ek) 
módosításai Tárgyév

 A.  Összes közhasznú tevékenység bevétele 13 787 0 13 515
  1.  Közhasznú célú működésre kapott támogatás 13 688 0 13 458
   a)  alapítótól 0

   b)  központi költségvetésből (SZJA 1%-
a) 200 185

   c)  helyi önkormányzattól 13 488 13 273
   d)  egyéb 0
  2.  Pályázati úton elnyert támogatás 0 0
  3.  Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0
  4.  Tagdíjból származó bevétel 0 0

  5.  Egyéb 
bevétel 99 57

 B.  Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0
 C.  Összes bevétel (A+B) 13 787 0 13 515
 D.  Közhasznú tevékenység ráfordításai 13 688 0 13 458
  Anyagjellegű ráfordításai 1 301 442
  Személyi jellegű ráfordítások 0 0
  Értékcsökkenési leírás 0 0
  Egyéb ráfordítások 12 387 13 016
  Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0
  Rendkívüli ráfordítások 0 0
 E.  Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 0
  Anyagjellegű ráfordítások
  Személyi jellegű ráfordítások
  Értékcsökkenési leírás
  Egyéb ráfordítások
  Pénzügyi műveletek ráfordításai
  Rendkívüli ráfordítások
 F.  Összes ráfordítás (D+E) 13 688 0 13 458
 G.  Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)  0 0 0
 H.  Adófizetési kötelezettség
 I.  Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 0
 J.  Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 99 0 57

Tájékoztató adatok
Megnevezés Tárgyév
 A.  Személyi jellegű ráfordítások 0
  1.  Bérköltség 0
   ebből: - megbízási díjak 0
               - tiszteletdíjak 0
  2.  Személyi jellegű egyéb kifizetések 0
  3.  Bérjárulékok 0
 B.  A szervezet által nyújtott támogatások 13 016

Makrai Marianna
a kuratórium elnöke

Név A visszatéríten-
dő támogatás 
összege E Ft 

A vissza 
nem térí-
tendő tá-
mogatás 
összege 

E Ft

Vásárolt in-
gatlan címe

Kovács Csilla 300 300 3580 Tisza-
újváros, Má-
tyás király út 

16. 4/2.
Maradvány 

összesen
20 025 19 400

Első lakáshoz jutók
pénzügyi támogatása

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015. 
(VI.01.) önkormányzati rendelete alapján a 2. bírálati időszak-
ban (2021. április 1. - 2021. május 31.) az alábbi kérelmező ré-
szesült első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában.

Dr. Fülöp György
polgármester

A 2013-2020-as évekhez hasonlóan az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium koordinálása mellett a kormányhivata-
lok és a járási hivatalok közreműködésével „Nyári diákmunka 
2021.” elnevezéssel munkaerő-piaci program indul.
A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:
- nappali tagozaton tanuló vagy hallgatói jogviszonnyal ren-
delkező diákok,
- a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a prog-
ram befejezésekor sem töltik még be a 25. életévüket,
- közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,
- foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal 
nem rendelkeznek.
A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák közvetí-
tést kérőként a lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes já-
rási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse ma-
gát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákiga-
zolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti 

visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell - a mun-
kaviszony kezdete előtt - a járási hivatal foglalkoztatási osztályán 
jelentkezni annak érdekében, hogy a programba vonásának elő-
feltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen. A regisztrációra 
2021. június 15-től  2021. június 30-ig van lehetőség.
Tiszaújváros Város Önkormányzata - az előző évekhez hason-
lóan - részt kíván venni a programban. A foglalkoztatás terve-
zett időpontja: 2021. július 12-től július 31-ig, napi 6 órás fog-
lalkoztatással, szakképzettséget nem igénylő munkakörben, a 
minimálbér időarányos hányadának megfelelő munkabérrel. 
Az önkormányzat kéri, hogy csak azok a fiatalok jelentkezze-
nek, akik a teljes időszakban vállalni tudják a munkavégzést.
A regisztráció helye: Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkozta-
tási Osztály, 3580 Tiszaújváros, Szederkényi u. 8.
A regisztrációs lapokat a Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató 
irodáján lehet leadni (Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. földszint). 
A lapok leadásának határideje: 2021. június 30. (szerda) 18.00 óra.

Szünidei 
gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvé-
nyes képviselők figyelmét, hogy az ingyenes szünidei étke-
zés a nyári szünetben június 16-tól augusztus 31-ig valameny-
nyi, azaz 54 munkanapon keresztül a Központi Étteremben 
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény városrész-
ben élők esetében az „Esély” Napközi Otthonban (Tiszaúj-
város, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe helyben történő elfo-
gyasztással.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényel-
hető 2021. június 15. napjáig, ezt követően a nyári szünet idő-
tartama alatt folyamatosan benyújtható.
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges 
nyilatkozat benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hiva-
talban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. 
út 7.) lehetséges. 
Ha a Szülő/Törvényes képviselő a gyermek számára a szüni-
dei gyermekétkezetést nem kívánja igénybe venni, a nyilat-
kozatot nem kell kitölteni és benyújtani!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője a közterü-
let-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (5) bekez-
désében és a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazá-
sára, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségek-
re vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet 
17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterü-
let-felügyelet által elszállított járművet ingó árverésen értékesíti.
Az árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi 
LIII. tv. 123–129. §-aiban foglalt rendelkezések vonatkoznak.
Árverésre kerülő jármű adatai:
1./ Gyártmány: MITSUBISHI, típus: Carisma 1,6 GLI, forgal-
mi rendszáma: GNK 702, kora: 23 év.
A gépjármű használt és üzemképtelen. A járművön előárvere-
zési joga nincs senkinek.
Az árveréses értékesítésen a kikiáltási ár a becsérték, melyet 
szabad licitálás követ. A vételi ajánlat akkor érvényes, ha az 
legalább a licitküszöb összegével meghaladja az előzőleg tett 
vételi ajánlatot.
Jármű típusa: MITSUBISHI, típus: Carisma 1,6 GLI
Becsérték: 20.000.-Ft
Biztosíték:  1.000.-Ft
Licitküszöb:  1.000.-Ft  
Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• személyesen legalább egy alkalommal a gépjármű megtekin-
tése,
• az árverésen való személyes részvétel, vagy a pályázó törvé-
nyesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte,
• a biztosíték befizetése és a befizetés igazolása.

Jelentkezési lap: átvehető ügyfélfogadási időben a Tiszaújvá-
rosi Polgármesteri Hivatalban.
Beadási határideje, helye: 2021. június 24. 12:00 óráig, a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatalban.
Az árverés helye: 2021. június 25. 09:00 óra, a Tiszaújvárosi 
Polgármesteri Hivatalban.
Megtekintés: Előre egyeztetett időben. Érdeklődni lehet: Bazsó 
Gábor munkatársnál, Tel.: 49/ 548-043, e-mail: gbazso@tuj-
varos.hu 
Az árverés során a legtöbbet ajánló árverési vevő a teljes ár-
verési vételárat a megvett jármű elárverezését követően azon-
nal, a helyszínen köteles készpénzben, egy összegben kifizet-
ni! Ha nem fizeti ki az árverési vételárat, az árverést újra kell 
kezdeni. Ha az újabb árverezés során a járművet alacsonyabb 
áron vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező 
ajánlott, a két ár közötti különbözetet a fizetést elmulasztó kö-
teles megtéríteni.
A jármű tulajdonjoga a teljes vételár kifizetésével száll át az ár-
verési vevőre. A tulajdonjog nyilvántartásba történő bejegyzé-
sének költségei az árverési vevőt terhelik.
Felhívom az árverési vevő figyelmét, hogy a megvett járművet 
köteles haladéktalanul elszállítani!
Az árverésre kérjük, hozza magával személyi igazolványát és 
lakcímkártyáját!

dr. Juhos Szabolcs
jegyző

Árverési hirdetmény
a közterület-felügyelet által elszállított jármű értékesítésére

Nyári diákmunka
2021. június 10. Közlemények 13.



14. � Rendezvények 2021. június 10.



Remekül hajrázott az utánpótlás
LABDARÚGÁS. Az utolsó bajnoki mérkő-
zésén az FC Tiszaújváros mind a négy csa-
pata győzelmet aratott.

U19
Tiszaújváros - Gyöngyös

 3-2 (2-1)
Gól: Gulyás K. 2, Hankó T.
Puskás Tibor: A mezőnyben kiegyenlített já-
ték folyt, viszont egy beívelés után a vendégek 
megszerezték a vezetést. A bekapott gól sze-
rencsére nem fogta meg a csapatunkat, inkább 
felébresztette, mert innentől kezdve sokkal na-
gyobb energiát fektettünk bele a mérkőzésbe, 
és a félidőre megfordítottuk az eredményt. 
A második félidőben lendületesen játszva ha-
mar növelhettük volna az előnyünket, de a 
megítélt büntetőt kihagytuk, és rá pár percre 
kaptunk egy kapitális potyagólt. Ez rövid idő-
re sokkolta a csapatunkat, de hogy mentálisan 
milyen erősek vagyunk, mi sem bizonyítja job-
ban, mint hogy újból megszereztük a vezetést, 
és ezzel megnyertük a találkozót. 
Le a kalappal minden játékosom előtt, mert egy 
olyan tavaszt produkáltunk a sok sérülés elle-
nére, amire büszke lehet mindenki. A tavaszi 
szezon alapján dobogós helyen zártunk volna. 
Köszönöm mindenkinek az egész éves munká-
ját!
Jók: az egész csapat.
A 2020/2021-es MLSZ Regionális U19 Északi 
csoportjában csapatunk a 7. helyen végzett, 28 
mérkőzésből 15 győzelem, 4 döntetlen és 9 ve-
reség a mérleg.

A házi gólkirály Gulyás Krisztián 16 góllal.
U17

Tiszaújváros - Gyöngyös
 3-0 (2-0)

Gól: Illés D.2, Illés R.
Hágen Zsolt: A bajnokság záró fordulójában 
remek játékkal és szép gólokkal búcsúztattuk a 
2020/2021-es évadot. Ma olyan játékelemeket 
sikerült a pályára tenni a srácoknak, amelyek-
kel nem volt kérdés a győztes kiléte, gyakrab-
ban szerettem volna így látni a csapatot. Bár a 
pontok számában elmaradtunk a várakozások-
tól, az egyéni fejlődés terén vannak olyan játé-
kosok, akik tartósan jó teljesítményt felmutat-
va a későbbiekben is sok örömet okozhatnak a 
magasabb korosztályban, akár a felnőtt labda-
rúgásban is. 
Köszönöm a játékosoknak, a kollégáimnak, az 
egyesületünknek, valamint a Sportcentrum dol-
gozóinak az egész éves támogatást, mindenki-
nek tartalmas feltöltődést kívánok a nyári pi-
henőre!
Jók: Tarnóczi B. a mezőny legjobbja és az 
egész csapat.
A 2020/2021-es MLSZ Regionális U17 Észa-
ki csoportjában csapatunk a 11. helyen végzett, 
28 mérkőzésből 8 győzelem, 3 döntetlen és 17 
vereség a mérleg.
A házi gólkirály Illés Dávid 16 találattal.

U15
Cigánd - Tiszaújváros 

0-3 (0-0)
Gól: Victor M., Nótár E., Molnár D.
Császár Zoltán: A mai mérkőzésen tettük fel 
az i-re a pontot. Elértük a szezon elején kitű-

zött célunkat, 5. lett a csapat. Az egész szezon-
ban kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottak 
a srácok, ennek is köszönhető, hogy az élme-
zőnyben végeztünk. A mai mèrkőzés nagyon 
kemény volt, sőt, néha alattomosan, durván ját-
szott az ellenfél. Azonban okos és türelmes já-
tékkal magabiztosan nyertük meg a mérkőzést.
Köszönöm szépen a szülőknek az egész sze-
zonban nyújtott támogatást! Mindenkinek kel-
lemes nyarat, jó pihenést és jó egészséget kí-
vánok!
Gratulálok a csapatnak!
Jók: az egész csapat.
A 2020/2021-es MLSZ Regionális U15-ös baj-
nokság Északkeleti csoportjában csapatunk az 
5. helyen végzett, 28 mérkőzésből 14 győze-
lem, 5 döntetlen és 9 vereség a mérleg.
A házi gólkirály Kis Dominik és Nótár Emil 
Zoltán 9-9 találattal.

U14
Cigánd - Tiszaújváros 

3-5 (1-4)
Gól: Tóth R.2, Kovács M., Novák M., Suhaj-
da P.
Czerva Zoltán: Végig mezőnyfölényben ját-
szottunk és az első fél órában sikerült eldön-
tenünk a mérkőzést. A második félidő elején 
bosszantó volt, hogy bár sikerült négy-öt ka-
pussal szembeni ziccert kidolgoznunk, ezeket 
a lehetőségeket megfelelő koncentráció hiá-
nyában rendre kihagytuk. Úgy érzem, nagyobb 
arányban is győzhettünk volna.
Az egész évet tekintve ősszel, sajnos a kul-
csemberek hiánya (sérülések) miatt gyengén 
teljesítettünk. Tavaszra sikerült rendeznünk a 

sorokat, a sérültek is meggyógyultak, sőt egy-
két minőségi játékossal kiegészültünk, a csapat 
összeállt. A tavaszi szezonban több, mint két-
szer annyi pontot szereztünk, mint az ősz fo-
lyamán. A tavaszi teljesítményünkkel így elé-
gedett vagyok, ezúton köszönöm a fiúk egész 
éves munkáját!
Jók: az egész csapat.
A 2020/2021-es MLSZ Regionális U14-es baj-
nokság Északkeleti csoportjában csapatunk a 
10. helyen végzett, 28 mérkőzésből 12 győze-
lem, 2 döntetlen és 14 vereség a mérleg.
A házi gólkirály Kovács Milán és Novák Milán 
22-22 találattal.

Új edző, új játékosok
LABDARÚGÁS. A bajnokság utolsó mérkőzésén és az azt követő banketten 
is megköszönte az elmúlt 5 év munkáját a klub és városvezetés is a távozó 
Gerliczki Máté vezetőedzőnek, mivel közös megegyezéssel nem folytatódik az 
együttműködés.  Sok időre nem volt szükség, hogy a klub új edzőt bízzon meg. 
Három új játékos is Tiszaújvárosba igazolt.
A jelöltek meghallgatása után a döntés megszületett: Uray Attila lesz az új veze-
tőedző, akinek PRO licenszes edzői végzettsége, 20 éves edzői, azon belül is több 
éves NB III-as tapasztalata mellett pedagógusi diplomája is van. Az egyesület 
honlapján az olvasható, hogy az elvégzett munkában való hite a távozó Gerlicz-
ki Máté mentalitásához nagyon hasonló. A döntés mellett szólt az is, hogy min-
denképpen a jelenlegi szakmai stábbal közösen képzeli el a munkát, vagyis Mol-
nár Zoltán kapus- és másodedző mellett Dajka László erőnléti edző és Fodor Pé-
ter technikai vezető is marad a klub alkalmazásában.
Pályafutása: Tállya KSE - vezetőedző 2017-2020, Miskolci Vénus - vezetőedző 
2017-2018, Felsőtárkány - vezetőedző 2015-2016, Diósgyőri VTK - utánpótlás 
edző 2007-2014, Szerencs - utánpótlás edző 2000-2008, Mád FC - labdarúgó 
2000-2008.
A három új játékos közül Bartusz Dániel 21 éves, igazi center, aki szerbiai ma-
gyarként az Újpestben nevelkedett, majd az NB III-ban Egerben és Gyöngyösön 
két szezon alatt 47 mérkőzésen 13 gólt szerzett (legutóbb a Tiszaújvárosnak ket-
tőt is). Gyors, erőszakos és gólerős csatár, akinek bőven van még ideje bizonyíta-
ni rátermettségét, akár magasabb osztályban is. 
A tizennégy éve Diósgyőrben edződő 20 éves Gönczi Sándor védekező közép-
pályás. Nagy teherbírású, kemény és kitartó, biztos pontja volt a 9. helyen vég-
zett DVTK II-nek.
Galambvári Gergő dinamikus, jó reflexszel rendelkező, fiatal és tehetséges ka-
pus pedig lényegében visszakerült Molnár Zoltán kapusedző kezei alá. A Diós-
győrt és a Sajóvölgye Focisulit megjárt Gergő és edzője két esztendőt már dolgo-
zott együtt a helyi utánpótlásban. 

LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti csoportjában a 
Termálfürdő FC Tiszaújváros 48 ponttal a 12. helyen 
zárta a 2020/2021-es szezont. Gerliczki Máté együtte-
se a 19. forduló után még a 6. volt 33 ponttal. Az el-
múlt idényt összegző összeállításunk első részében a 
csapat sikeresebb, őszi teljesítményét elemezzük.

Egy alaposan kicserélődött együttes kezdte meg a fel-
készülését az idényre. Az NB III Keleti csoportjában 
összesen 20 csapat, 4-gyel több mint korábban vágott 
neki a pontvadászatnak. Az újvárosiak jól kezdtek, az 
első játéknapon az előzetesen feljutásra is esélyesnek 
tartott Jászberény ellen 1-1-es eredményt értek el. Az 
együttes ezután idegenben a DVTK II-t egy fordula-
tos találkozón múlta felül 3-2-re, majd a DVSC II el-
leni mérkőzését is megnyerte 3-1-re. Az első 3 fordu-
lóban szerzett 7 gól és ugyanennyi pont azt jelentette, 
hogy az 5. helyen álltak Kristófiék. Majd jött az Eger 
elleni hazai pályán elszenvedett vereség (0-1), vala-
mint az újonc Sajóbábony vendégeként 3-1-re elveszí-
tett találkozó. Alábbhagyott a kezdeti lendület és a táb-
lázaton is hátrább csúszott a csapat. A Tiszaújvárosba 
erős összeállításban látogató Kisvárda II ellen 0-0 szü-
letett, de Cegléden 2-1-es győzelmet ünnepelhettek a 
kék-sárgák. Ezt követően a bajnoki cím másik váro-
mányosa, az NB II-ből tavaly kiesett Tiszakécske el-
len nem termett babér, az alföldiek 3-0-ra nyertek. A 
következő játéknapot Balassagyarmaton is pont nélkül 
zárták Mártonék, a nógrádi együttes 1-0-ra győzött. A 
10. fordulóban azonban sikerrel vették az akadályt a 
tiszaújvárosiak, és az idény legfölényesebb győzelmét 
aratva 4-0-al küldték haza az előttük álló Tiszafüredet. 
Pap Zsolt 2, Benke és Kristófi pedig 1-1 góllal járult 
hozzá a 3 pont megszerzéséhez. Az újvárosiak 10 for-
duló után 14 ponttal a 10. helyen álltak. A bajnoki so-
rozat közé ékelődött egy Magyar Kupa mérkőzés, ahol 
az NB I-ben szereplő címvédő Budapest Honvédot 
fogadhatta a Tiszaújváros, és Kristófi 11-es góljával 
ugyan vezettek, de végül 7-1-es vereséget szenvedtek. 
A kupából történt búcsút idegenbeli bajnoki sikerrel 
feledtette az együttes, az SBTC ellen Salgótarjánban 
nyert 2-1-re. Két bajnoki siker után mindenki úgy gon-
dolta, jön a 3., mert a tabellán utolsó helyen szerényke-
dő Mezőkövesd II, pláne hazai pályán, nem tűnt ver-
hetetlen csapatnak. A kövesdiek azonban rácáfoltak az 
előzetes elképzelésekre és 2-1-es sikerükkel alaposan 
meglepték a közvéleményt. Október 10-ét mutatott a 
naptár, amikor a sok sérült miatt a BVSC-Zugló elle-
ni fővárosi mérkőzésre úgy tűnt, nem tud kiállni a csa-
pat. A zuglóiak azonban nem járultak hozzá a találko-
zó elhalasztásához. A kezdő 11-ben a cserekapusnak, 
Herceg Péternek is mezőnyjátékosként kellett szere-
pelnie, és mindössze két cserével vágtak neki a meccs-
nek az újvárosiak. A Gerliczki legénység azonban Pap 

Zsolt korai, 8. percben szerzett góljával ilyen nehéz 
körülmények között is győzni tudott. A 3. hazai pályán 
szerzett győzelem ezután sem jött össze, mert a Sényő 
3-2-re nyert Tiszaújvárosban, ám a kudarcot feledtet-
te a következő fordulóban a megyei rivális Putnok el-
len aratott 4-2-es idegenbeli diadal. Ekkor stabil kö-
zépcsapatként 23 ponttal a 8. pozíciót foglalta el a Ti-
szaújváros.
A Tállya következett november első hétvégéjén ha-
zai környezetben, és ez volt a kék-sárgák második 
1-1-gyel végződött találkozója. A november 8-ára kiírt 
hatvani mérkőzést december 10-ére halasztották, és a 
következő mérkőzést is tolni akarta a soros rivális Fü-
zesgyarmat, ám erre végül nem került sor, így 3-0-s 
gólkülönbséggel a Tiszaújváros kapta meg a 3 pontot. 
Az utolsó őszi fordulót 2-1-re nyerte meg Gyöngyösön 
a Gerliczki-csapat, ám az őszi idény egy másik hevesi 
csapat ,a Hatvan otthonában december 10-én ért véget. 
Azt a korábbról elhalasztott meccset Kristófi és Pap 
góljával ugyancsak 2-1-re nyerték a kék-sárgák. Így a 
bajnokság félidejében 10 győzelemmel, 3 döntetlennel 
és 6 vereséggel, 33 ponttal, 32 rúgott és 24 kapott gól-
lal a 6. helyen álltak Tóth Csabáék. 
Érdekesség, hogy a pontok nagy részét, 21-et idegen-
ben szerezték meg, hazai pályán mindössze 12-t gyűj-
töttek be. A házi góllövőlistán Kristófi és Pap állt ekkor 
az élen 9-9 góllal. Az őszi szezon végén Csoszánszki 
volt az egyedüli olyan újvárosi labdarúgó, akit kiállí-
tott a játékvezető, méghozzá a Mezőkövesd II elleni 
találkozó 82. percében. Gelsi 7, Kristófi pedig 6 sárgát 
gyűjtött be az ősz során, így nekik is ki kellett hagyni 
egy-egy mérkőzést. A bajnokság első fele tehát biztató 
volt, de hátra volt még a neheze…

brézai  

Biztató fociősz tíz győzelemmel
2021. június 10. Foci � 15.

Hankóval szárnyalt tavasszal az U19.

Gönczi Sándor

Uray Attila

Bartusz Dániel

Galambvári Gergő

Pap kétszer talált be a Tiszafüred ellen. 



Naprendszerünk anomáliái és érdekességei
A gyönyörű csillagos égbolt látványa az emberekből gyak-
ran azt az érzést válhatja ki, hogy mindez a szépség, a har-
mónia, és a tökéletesség megtestesülése. Nos, ez csak a szép-
ségre, és harmóniára igaz, a tökéletességre árnyékot vet a vi-
lágegyetemben lezajló brutális robbanások és ütközések té-
nye. Jobban belegondolva persze az is kiderül, hogy ezek is 
az Univerzum fejlődését szolgálják, és végső soron ezeknek 
köszönhetjük létünket is. Jelen cikk terjedelmi korlátai nem 
teszi lehetővé a teljes áttekintést, ezért csak közvetlen kör-
nyezetünk rendellenességeinek bemutatásával szeretném a 
Krónika olvasóit képbe helyezni.

A tudomány mai legaktuálisabb elmélete szerint valószínűsíthető, 
hogy naprendszerünket egy viszonylag közeli szupernóva-robba-
nás lökéshulláma hozta létre. Ez a Naprendszer helyén levő csil-
lagközi gáz- és porfelhőben lokális sűrűsödéseket idézett elő. A 
gázfelhő korong alakúvá rendeződött, és lassú forgásba kezdett. 
Ezekből a cigarettafüsthöz hasonló finom porszemcsékből foko-
zatosan milliméteres, centiméteres, majd méteres, végül néhány 
kilométeres anyagcsomók álltak össze. Ezek kis sebességgel tör-
tént rugalmatlan ütközése, egymáshoz tapadása hozta létre a 100-
1000 kilométeres méretű bolygócsírákat, amelyek további ütkö-
zéseket elszenvedve bolygóembriókká nőttek. További növekedé-
sük következményeként több tízezer test keringett a Naprendszer-
ben, amelyek végül egymásba csapódva létrehozták a ma is létező 
nyolc nagybolygót, és a központba zuhanva egy nagytömegű köz-
ponti égitestet, amelyből végül kialakult a Nap.

Ahol rövidebb egy év, mint egy nap
Elméletileg a Naprendszer objektumainak mind egyirányban, 
észak felől nézve az óramutató járásával ellenkező irányba kel-
lene forognia a saját tengelye, és keringenie a Nap körül. Ráadá-
sul mindegyik forgástengelynek merőlegesnek kellene lennie a 
keringés síkjára. A legtöbb eltérést itt fogjuk tapasztalni, ugyan-
is mára már egyik sem merőleges! 
Kezdjük ott, hogy maga a Föld is szokatlan égitest a Naprend-
szerben. Folyékony víz és élet van rajta, messze a legerősebb 
mágneses térrel rendelkezik a kőzetbolygók között, és tömeg-
éhez képest hatalmas hold kering körülötte. Tengelyferdesége 
23,5 fok, ami nagyon élhető klimatikus viszonyokat létesít a fel-
szín túlnyomó részén.
A legnagyobb eltérést a Vénusz produkálja. (Talán nem véletlen, 
hogy a bolygók közül ő visel egyedül női nevet, igaz, hogy a néva-
dáskor még a szépsége, és nem a házsártos természete volt a mérv-
adó.) Egy gigantikus ütközés 177 fokkal átfordította az északi pó-
lust, és majdnem megállította a forgását. A forgása ugyanúgy nyu-

gatról kelet felé történik, viszont mivel délen található az északi pó-
lusa, és északon a déli, pont ellentétes irányban forog a tengelye kö-
rül. Emellett egy rendkívül lassú bolygó, a saját tengelye körül 243 
földi nap alatt fordul körbe, viszont a Nap körüli útját 224 nap alatt 
teszi meg, tehát a Vénuszon rövidebb egy év, mint egy nap. A boly-
gó ráadásul olyan pozícióban van a Naphoz képest, hogy nincse-
nek rajta évszakok, folyamatosan több mint 440°C van a felszínén. 
Jellemző a lassú forgásra, hogy míg a Földön szuperszonikus se-
bességgel kell nyugati irányba utaznunk, hogy soha ne menjen le a 
Nap, addig a Vénuszon ehhez elég egy gyalogos ember sebessége!

Ezerrel tép a szél, égig ér a hegy

A másik rendkívüli tengelyeltérést az Uránusz szolgáltatja. A 
bolygó ugyanis teljesen oldalra fordult, a forgási tengelye 98°-os 
szögben áll, tehát szinte körbegördül a pályáján. Hogy miért, az 
még nyitott kérdés, egy elmélet szerint a Naprendszer keletkezé-
sének idejében összeütközött egy objektummal, ami oldalra dön-
tötte. De jó magyarázat erre az igen nagyméretű Jupiter és Szatur-
nusz gravitációs ereje is, amely hatással lehetett a kisebb Uránusz 
forgási tengelyére, és nem lehet kizárni a bolygó sűrű atmoszférá-
ját sem. Egy biztos, egyelőre nem tudjuk, mi történhetett. Az Urá-
nusz egyébként nagyjából 84 év alatt tesz meg egy kört a Nap kö-
rül, és a szokatlan dőlésszög miatt a bolygó pólusait sokkal több 
napsugárzás éri, mint az egyenlítője vidékét. Logikus lenne tehát, 
hogy a pólusokon melegebb van, mint az egyenlítőnél. A bolygó 
erre a szabályra is rácáfol: a tengely dőlésszöge miatt hatalmas vi-
harok és szokatlan időjárási anomáliák jellemzőek az Uránuszra, 
és a kavargó légkör hatására a bolygó bizonyos részei még a szí-
nüket is szokták változtatni. A légkör hőmérséklete -220°C is le-
het, és elképzelhetetlen, 800-1000 km/órás szélviharok tombol-
nak. Csak emlékeztetőül: a Földön a 120 km/órás szélsebesség 
már orkánnak számít, és épületeket sodor magával.
A Marsnak a felszíne szolgáltat okot csodálatunkra. Az űrkuta-
tás eredményeként kiderült, hogy a bolygó északi féltekéjét la-
pos síkságok jellemzik, míg a déli féltekén hatalmas hegyláncok 
és kráterek sokasága található. Itt van egyébként a Naprendszer 
valószínűleg legmagasabb hegye is, az Olympus Mons, amely 
több mint 21 ezer méteres magasságba nyúlik. Feltételezik, hogy 
a Mars egy Plútó méretű kisbolygóval ütközött, melynek során a 
felszín egy része megolvadt, majd kisimulva megszilárdult.
A Naphoz legközelebbi bolygó, a Merkúr első pillantásra erő-
sen hasonlít a Holdra, de valójában sok szempontból különbö-
zik tőle. Az eltérést különösen magas vastartalma képviseli, és 
az, hogy rendelkezik mágneses térrel. Nagy sűrűsége azzal ma-
gyarázható, hogy elvesztette köpenyének nagy részét, és vissza-
maradt a vasmag. Ezt okozhatta egy érintőleges ütközés, vagy 
az erős napközelség is.

Valami bujkál még valahol

Megállapítható, hogy az ismertetett eltérések nagy részét ütkö-
zések okozták. Nem tudhatjuk még, hogy a Naprendszer kelet-

kezését követő viszonylagos nyugalom után mi váltott ki időn-
kénti „bombazáporokat”. Feltételezhető, hogy valamilyen idő-
szakos gravitációs zavar váltja ki az ütközéseket. Régóta sejtik, 
hogy ezt a zavart az úgynevezett X. bolygó okozza. Azt, hogy a 
naprendszer bolygóinak ma ismert száma nem teljes, két okból 
is gyaníthatjuk. Az egyik, hogy a külső bolygók mozgását meg-
figyelhető módon valami zavarja, ami a számítások szerint egy 
földtömeget meghaladó bolygó lehet. A csillagászok régóta sej-
tik, hogy a bolygók Naptól mért távolsága valamilyen törvény-
szerűség szerint alakul. A köztudatban Titius-Bode szabály-
ként bevonuló elméletet Johann Titius (1729-1796) alkotta meg, 
amelyet Johann Bode (1747-1826) német csillagász népszerűsí-
tett. E szabály szerint a bolygók Naptól való távolságai között 
különös összefüggés áll fönn. A bolygótávolságok közötti ösz-
szefüggést egy számsorral lehet jellemezni. A szabály az összes 
akkor ismert bolygóra igaznak bizonyult, kivéve, hogy a Mars 
és a Jupiter közé is betett egy bolygót. Később derült ki, hogy 
tényleg van ott egy kisbolygókból álló törmelékgyűrű, melyek 
a Jupiter rezonáló hatása miatt nem tudtak egy bolygóvá ösz-
szeállni. Az elmélet hitelességét megerősítette az a tény, hogy 
1781-ben William Herschel felfedezte az Uránuszt, amelynek 
Titius-Bode féle távolsága 196, míg valós távolsága 191,8 volt. 
A pályazavarások figyelembevételével fedezték fel 1930-ban a 
Plútót, ami szintén követi a távolsági szabályt. A Plútó kis tö-
mege nem adott magyarázatot a nagybolygók zavarására, ezért 
2006-ban visszaminősítették törpebolygóvá, és továbbra is kere-
sik az igazi kilencediket, erősen gyanítva, hogy valami, vagy va-
lamik még bujkálnak a Naprendszer peremén.
Az egyik közismert „gyanúsított” a Nibiru. A bolygó legendáját 
Zecharia Sitchin (1920-2010) orosz származású újságíró és ős-
történet kutató írta meg a világ számos nyelvére lefordított A ti-
zenkettedik bolygó című könyvében. A könyvben a szerző kifej-
ti, hogy a bolygó 3600 év alatt egy elnyújtott ellipszis alakú pá-
lyán kerüli meg a Napunkat, oly módon, hogy a Naprendszerbe 
belépve a bolygók forgásirányával szemben halad. Forrásként 
hivatkozik az ősi sumer kultúra régészeti leleteire, ékírásos pe-
cséthengerekre, nyelvi és csillagászati utalásokra. Sitchin mun-
kásságát a tudomány egybehangzóan áltudománynak tartja. A 
Nibiru bolygó legendája élénken foglalkoztatja a világvége teó-
riák gyártóit, és így a feltételezett bolygó folyamatos találgatá-
sok és feltételezések tárgyává vált.
A másik, talán komolyabbnak tekinthető elmélet a Nemezis 
csillag létezése. E szerint a Nemezis és a Nap egy kettőscsillag 
rendszert alkot. Mindkét égitest kering a közös tömegközéppont 
körül, azonban mivel a Nemezis Napunkhoz képest kicsi bar-
na vagy vörös törpecsillag, ezért feltételezhető, hogy közös tö-
megközéppontjuk valahol a Nap közelében van. A Nap kerin-
gését a nagyon lassú mozgása miatt még nem lehetett kimutat-
ni, hiszen csak néhány évtizede mérik pontos térbeli helyzetét. 
„Halálcsillagunk” Newton és Kepler törvényei alapján 26 mil-
lió éves keringési idővel rendelkezik, az ellipszispálya fél nagy-
tengelye hozzávetőleg 176 ezer Föld-Nap távolság. Az égitest 
az Oort-felhőn áthaladva üstökösmagokat ragad magával gravi-
tációja révén, időszakos „szőnyegbombázást” indukálva a Nap-
rendszer belső régiói, köztük a Föld rovására is. Ez magyaráz-
hatja a nagyjából 30 millió évente tényszerűen bekövetkező ki-
halási ciklusokat is.

Szutor István 
csillagászati klubvezető

16. � Égbolt 2021. június 10.

Forgásirányok.

A bolygók tengelyferdesége. Összetapadt kisbolygók (Ultima Thule).

A Naprendszer felépítése.
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