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A mártírokra
emlékeztek
Néma megemlékezést tartott Tiszaújváros önkormányzata június 16-án délelőtt Nagy Imre szobránál a mártírhalált halt
miniszterelnökre és társaira emlékezve. A járványhelyzet miatt csak szűk körben rendezték meg az eseményt. Az ’56-os
forradalom leverése után Nagy Imrét koncepciós perbe fogták, halálra ítélték, majd 1958. június 16-án hajnalban felakasztották. 31 évvel halála után, 1989. június 16-án mártírtársaival együtt ünnepélyes keretek közt újratemették Budapesten. A tiszaújvárosi megemlékezők tiszteletük jeléül virágokat és mécseseket helyeztek el Nagy Imre szobránál.

Elbúcsúztak a nyolcadikosok is az iskolájuktól a hétvégén. Létszámkorlátozással, de mindenhol meg lehetett tartani a
végzősöket búcsúztató ünnepségeket. A jó idő lehetővé tette, hogy az iskolák az udvarra szervezzék a ballagásokat. Kivéve a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskolát, az ide járó nyolcadikosoknak a katolikus templomban tartották
meg a ballagási ünnepséget. Cikkünk a 3. oldalon.

Nem megy
házhoz az ebéd
Egy újabb korlát oldódott fel. Hétfőtől már
nem kell házhoz szállítani az ebédet. Az időseket úgy védték a vírustól az elmúlt hónapokban, hogy ki sem kellett mozdulniuk, kivitték nekik az ebédet.
Naponta több száz adagot kellett szállítani, hozni-vinni. Főztek, dobozoltak és a kö- A polgármester és a MAN Kft. vezetője is „beszállt” az ebédkihordástelező ételhordó fertőtlenítés is a csapat- ba.
ra maradt. A cégek, intézmények munkaerő-átcsoportosítással
akit

oldották

„kényszerpihenőre”

ezt

küldött

meg,
a

ví-

rus, az ott volt és segített. Egy-egy napra

a

városvezetők is beszálltak az ételhordásba, jelenlétükkel is támogatva a házhozszállítást.
A feladat egyre nagyobb falat lett, hiszen hetek óta mindenki visszaállt, mindenki újra a
régi helyén dolgozik, így alig maradt ember
az ételkiszállításhoz. Ettől a héttől visszaállt
a régi rend, mindenki mehet, jöhet és viheaz ételét saját maga, a saját ételhordójával besétálhat az étterembe. Nincs korlát, csupán
időben, a szociális étkezők 11 és 12.30 között Hétfőtől újra mehetnek az ebédért az idősek, megszűnt a házhozszállítás.
hozhatják el az ebédjüket.

ti

Hétvégi
strandnyitás?
Tekintettel a kánikulára, az eredetileg tervezett június 26-a
helyett már a hétvégén kinyithat a Tiszaújvárosi Gyógy- és
Strandfürdő strandrészlege is. Lapzártánk időpontjában még
bizonytalan a helyzet, mivel hatósági engedély, ezt megelőzően hatósági vizsgálat szükséges a nyitáshoz. Az engedélyezési eljárás folyamatban van. A fürdőt üzemeltető TiszaSzolg
2004 Kft. mindenesetre azt tervezi, hogy június 19-én, szombaton megnyitja a strand egy részét. Részleges nyitásról lehet csak szó, egyelőre a kalandmedence várná a hűsítő vízre vágyókat.
A bizonytalan helyzet miatt a cég azt tanácsolja, hogy a strandolni akarók figyeljék a fürdő Facebook-oldalát, illetve a Tisza TV képújságját, a nyitással kapcsolatos információkat e
két felületen teszik közzé.

2. � Sokféle

Százezres biciklik
húszezerért

A tulajdonosok visszakapták a kerékpárokat.
Két kerékpárt lopott el az a páros, akik a több százezer forintot
érő bicikliket húszezer forintért adták el. A rendőrök megtalálták a feltételezett elkövetőket és a bicikliket is.
Lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság egy 53 éves tiszadobi férfival, és 18 éves, szintén tiszadobi társával szemben.
A gyanúsítottak június 4-én 20 óra után betörtek egy tiszaújvárosi ház melléképületébe, ahonnan márkás szeszes italt, és két,
összesen közel 700 000 forintot érő kerékpárt tulajdonítottak el.
A bejelentést követően a rendőrök azonosították, elfogták, majd
a rendőrségre előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfiakat, akik kihallgatásukon beismerő vallomást tettek. A nyomozás eredményeként a lopott kerékpárokat is megtalálták a rendőrök, amelyeket összesen húszezer forintért adtak tovább a tolvajok.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság a lefoglalt kerékpárokat
visszaadta jogos tulajdonosaiknak.
police.hu

Bizonyítványosztás
a zeneiskolában
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája értesíti a
szülőket, hogy a 2020/2021. tanév bizonyítványosztása 2021.
06. 23-án, szerdán 16 órától lesz a zeneiskola épületében.
Továbbra is csak a diákok léphetnek be az intézmény területére.
Hok Csaba
intézményvezető

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

2021. június 17.

Öveges nyomában
az Eötvösben

Véget ért a tanév, befejeződtek a tanulmányi versenyek is. Az
Öveges József Országos Fizikaverseny második fordulójába az egyes fordulók előzetesen kiírt időpontjainak többszöri módosítása után - a gimnázium hét tanulója került be. Közülük az
Eötvös hatosztályos képzésében tanuló 8. osztályos diákja, Bolgár Dániel a második fordulóban nyújtott teljesítmény alapján
az országos döntőbe jutott. Az online formában megrendezett
döntőben Dani maximális pontszámot szerzett a mérőkísérleti
feladatra, összesítésben 66%-os eredménnyel zárta a versenyt.
Közben korosztályában matematikából is megmérette magát, a
Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulójában 21. helyezést ért el. A diák tanára matematikából és fizikából is dr. Fülöpné Gyuricskó Krisztina.
Gratulálok az eredményekhez és további szép sikereket kívánok!
Szaniszló László
intézményvezető

Nyugdíjas
egyesületi közgyűlés
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete 2021. június 28-án,
hétfőn 14.30 órakor tartja éves közgyűlését (határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés 15.00 órától), melyre
ezúton tisztelettel meghívjuk a tagságot.
Helye: Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének udvara.
A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésükre feltétlenül számítunk!
Az egyesület elnöksége nevében:
Varjas Lászlóné
elnök

Gyógyszertári ügyelet
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot június 20-ig (vasárnapig) a Remény Gyógyszertár (Szent
István út 9-11., tel.: 49/340-052), majd június 21-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341050) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.

Egyházi hírek

Római katolikus

Pásztor Pascal plébános ezüstmiséje június 20-án vasárnap 16 órakor lesz templomunkban! Ezen a napon erre
a hálaadó szentmisére hívjuk és várjuk szeretettel a Kedves Testvéreket!
A szentmisék a hét többi napján a szokott időpontokban: szerda 8.30, kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.00 óra. Következő vasárnap (június 27.) 11.00.
Június 21-től június 25-éig hittantábor gyerekeknek a plébánián 8.00-16.00-ig.
Június 26. szombat családi nap 10 órától a plébánián a képviselő-testületek tagjainak, a vándorszobrot elvivőknek, elsőáldozó és bérmálkozó gyermekek és szüleik számára. A részvételi szándékukat előzetesen jelezzék hivatali időben június 23. 13.00-ig.
Kérem azokat a szülőket, akik még nem adták le a gyermekeik elsőáldozásához biztosított ruhát, hogy adják le a sekrestyében.
A Szent József évhez közösségünk úgy csatlakozik, hogy az
erre a célra megáldott szobrot útjára indítottuk a jelentkező
családokhoz. A szobor átvétele és átadása minden hét vasárnapján a szentmise keretében történik. További családok jelentkezését várjuk!
Keresztelések egyéni megbeszélés alapján történnek.
A plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda: 9.00-13.00, csütörtök, péntek: 15.30-17.30.
Szájmaszk használata kötelező! Előtérben kézfertőtlenítés!

Görögkatolikus

Pénteken 8.00 Szent Liturgia. Szombaton 18.00 vecsernye,
Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Kedden és
szerdán 8.00 Szent Liturgia.
Június 19-én (szombaton) egyházközségi napot szervezünk,
melyre szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket, a fiatalokat és időseket. Gyülekezés 11 órától. A programban lesznek
bűvészmutatványok, kézműves foglalkozások, népi játékok,
pingpong, stb. Ebédet biztosítunk, de aki megteheti, hozzon
pár szelet süteményt. A templomi együttlét mellett kell, hogy
kötetlenebb formában is szánjunk időt egymásra!

Református

Istennek hála templomainkban már összegyülekezhetünk.
Egymás iránti felelősségünk érdekében Magyarország Kormánya hatályos rendelkezései továbbra is iránymutatók, így az
előírt biztonsági szabályokat a zárt térben betartjuk. Kérjük a
Testvéreket, hogy ennek megfelelően készüljenek Istent dicsőítő alkalmainkra. A városi alkalmakat élőben is közvetítjük az
ismert internetes médiafelületeinken (Facebook és Youtube).
Az istentiszteletek rendje a következő:
Tiszaújváros
• 2021. június 20-án, vasárnap 11 órától ÚRVACSORÁVAL
egybekötött úrnapi istentisztelet.
Tiszaszederkény
• 2021. június 20-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)
„De tavaszodván, ha sóhajt a rét,
Úgy érzem, Anna meleg szava szól át
Egy tavaszból, mely messze, mint az
ég.”
Mély fájdalommal, megtört szívvel
tudatjuk, hogy

Vincze Annamária

a 37 éves szerető édesanya,
feledhetetlen gyermek, testvér, rokon,
jó barát hamvasztás utáni búcsúztatója 2021. június 19-én,
11 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben.
Hiányodat szavakkal kifejezni nem lehet!
Szívünkben örökké élni fogsz!
Kérjük, hogy a hely jellegéből adódóan kegyeletüket egy
szál virággal róják le, vagy két kislánya megsegítésére adakozni lehet a 11600006-00000000-95495779
(Mészáros Lili) számlán.
A gyászoló család
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Berta Judit l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi
Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Mediaworks Hungary Zrt. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 16/C. l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133
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Elballagtak a vén diákok
Elbúcsúztak a nyolcadikosok is az iskolájuktól a hétvégén. Létszámkorlátozással, de
mindenhol meg lehetett tartani a végzősöket
búcsúztató ünnepségeket.
A jó idő lehetővé tette, hogy az iskolák az udvarra szervezzék a ballagásokat. Kivéve a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános
Iskolát, az ide járó nyolcadikosoknak a katolikus templomban tartották meg a ballagási ünnepséget. Csütörtökön végigvonultak iskolájuk
folyosóin, elbúcsúztak diáktársaiktól, tanáraiktól és az iskolától.
- Nagyon fognak hiányozni az osztálytársaim
- mondta Szopkó Adrienn, a katolikus iskola
egyik végzőse. - Tegnap voltunk szerenádozni,
én végigsírtam az egészet. Az a jó, hogy a Brassaiba megyek továbbtanulni, és a mostani osz-

tálytársaim közül is sokan jönnek oda, így nem
szakad meg köztünk a kapcsolat.
Péntek délután a katolikus templomban tartották meg az ünnepséget, ahová gyerekenként két
vendég érkezhetett és kötelező volt a maszkhasználat. A templomban Pásztor Paszkál plébános az isteni gondviselést kérve bocsátotta
útjukra a diákokat. A katolikus iskola két osztályából 43 diák ballagott.
Pár órával később a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskolában is felhangoztak a ballagási dallamok. Itt három osztály 64 diákja intett búcsút egykori iskolájának.
- Az érvényben lévő járványügyi szabályok
szerint sajnos nem tudtunk olyan ballagás rendezni, amilyet szerettünk volna - nyilatkozta lapunknak Hok Csaba, az iskola intézményvezetője. - Ez már a második év, hogy nem sikerült
megvalósítanunk a nyolcadikosaink méltó bú-

A katolikus iskolásoktól a templomban búcsúztak.

Utolsó séta a Hunyadi iskola folyosóin.

A Széchenyiből három osztály ballagott.

csúztatását, de most igyekeztünk mindent megtenni azért, hogy a mai nap felejthetetlen legyen számukra. Az elmúlt napok is arról szóltak, hogy kárpótoljuk őket és a többi diákunkat.
Az elmaradt iskolai programokat, élményeket
persze nem tudjuk bepótolni, de igyekszünk
mindent megtenni azért, hogy az utolsó napokban jól érezzék magukat közöttünk.
Szombaton folytatódott a ballagások sora. A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola
is az udvaron búcsúzott el végzőseitől. Három
osztály 62 diákja intett búcsút az általános iskolai éveknek. Gyerekenként hat-hét vendéget
vehetett rész az ünnepségen. Az iskola többi
diákja az előző évekkel ellentétben most nem
búcsúztatta a nyolcadikosokat, csak az ünnepi
műsorban résztvevő hetedikesek jöhettek.
A Széchenyivel egy időben a Kazinczy Ferenc
Református Általános Iskolában is szomba-

A Kazinczy iskolától három osztály 66 diákja búcsúzott.

Jól tanultak, jól sportoltak
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is több tiszaújvárosi diáksportoló kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától „Jó tanuló-jó sportoló” elismerést.
A Hunyadi iskola két díjazottjáról, a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület versenyzőiről, Nagy Lucáról és
Szarka Dánielről az iskola tudósítása alapján már hírt adtunk.
A TKKSE azonban további díjazott sportolókkal is büszkélkedhet. Aczél Márton (Kazinczy iskola), Barna Csaba (Széchenyi iskola), Bodri Bánk (Kazinczy iskola), Macsó Lili (Tiszalúc), Rácz Máté (Hajdúnánás) és Murvai Lúcia (Eötvös
gimnázium) ugyancsak megkapta az elismerést. Ahogy Fónagy-Árva Péter asztaliteniszező (Kazinczy iskola) is.
Aczél Márton további megtiszteltetésben is részesült, a MOL
2021-es Tehetségtámogató Programjának sport kategóriájában
díjazták eddigi eredményeit, s látnak lehetőséget jövője támogatásában. Eszközvásárlásra, útiköltség támogatására vagy a
pályafutást segítő egyéb költségek támogatására lehetett pályázatot benyújtani, s a beérkezett 414 pályázat közül 77 gyermek
között osztottak szét 25 millió forintot.
A MOL közhasznú alapítványán keresztül 2006 óta karolja fel
a fiatal tehetségeket, eddig több mint ötezer sportoló és művé-

ton reggel tartották a ballagást. A járványügyi
előírásoknak megfelelően ügyeltek a létszámkorlát betartására. Az iskola előzőleg felmérte,
hogy hány vendég szeretne részt venni az ünnepségen. Csak a Tisza úti kapun keresztül lehetett bemenni az udvarba, és minden résztvevő karszalagot kapott, hogy ellenőrizni tudják
a létszámot és ne lépjék át a megengedett 500
főt. A református iskolából 66 diák ballagott,
összesen három osztályból. A Kazinczy iskolában ilyenkor kapnak elismerést azok a búcsúzó nyolcadikosok, akik jól teljesítettek az általános iskolás évek alatt. Idén a Kazinczy-díjat
és a Timóteus-díjat is Tóth Lili 8.b osztályos tanuló kapta. Kiss Hunor az Aere Perennius-díjat
érdemelte ki, aki országszerte és országhatáron
kívül is öregbítette az iskola hírnevét.
ema

Aczél Márton versenyzését a MOL is támogatja
szeti vagy tudományos pályára készülő fiatal fejlődését segítette. A tiszaújvárosiak közül tavaly Lehmann Bence, 2019-ben
Erős Patrik Dániel és Lehmann Csongor, 2018-ban Erős Patrik
Dániel és Lehmann Bence, 2017-ben pedig Béke Kornél és Lehmann Csongor részesült hasonló elismerésben.
f.l.

Ismét zsetonos
szavazás

Újra elindult a zsetonos vásárlói szavazás a TESCO-ban. A
tiszaújvárosi áruházban - csakúgy, mint korábban - három
szervezetre „voksolhatnak” a vevők.
A Csegei Csengőszó Alapítvány 20 éve fáradozik a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltéséért. Az „Együtt egymásért” című projektben egészségnevelő, egészségmegőrző
programokat kívánnak megvalósítani Tiszacsegén, melyek az
egészséges életmód kialakításában támogatják mind a gyerekeket, mind családjaikat.
A híres Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye termesztésének és feldolgozásának kultúráját népszerűsítő hagyományőrző közösségi lekvárfőző versenyen a „pályamunkák” és műhelytitkok mellett sokféle cseresznyés édességgel és tartósító
nélküli csomagolással találkozhatnak a látogatók.
Már harmadik éve szervezi meg egészség- és sportnapját a
Sajóörös Községért Alapítvány, amelyre meghívják a környékbeli sportegyesületeket, egészségmegőrzéssel és egészséges életmóddal foglalkozó szakembereket, cégeket, hogy
népszerűsítsék tevékenységüket. További információ: www.
sajooroskozsegert.hu

4. � Paletta

Negyedszázada a lakóközösségekért

A Társasházak, Lakásszövetkezetek és
Egyedi Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete 2020-ban is körültekintően, kiegyensúlyozottan és eredményesen
gazdálkodott az önkormányzat által létrehozott Épületfenntartási Alappal - állapítható meg abból a beszámolóból, melyet - átruházott hatáskörben - a közelmúltban fogadott el dr. Fülöp György
polgármester.
Tiszaújváros képviselő-testülete 1996 júniusában - tehát 25 esztendeje - fogadta el
az Épületfenntartási Alapból folyósítható
támogatások rendszeréről szóló javaslatot
és a Társasházak, Lakásszövetkezetek és
Egyedi Lakástulajdonosok Érdekvédelmi
Egyesületét bízta meg az alap kezelésével. Az egyesület a feladatát megállapodás alapján látja el, melyet 2013-ban felülvizsgáltak és újrakötöttek, és utoljára
2014 áprilisában módosítottak.
Az elmúlt negyedszázad bizonyította, hogy
az alap önfenntartó pályázati forrásként
előnyös finanszírozási feltételeket biztosít
a társasházak és lakásszövetkezetek
számára épületeik kisebb költségigényű
karbantartási feladatainak végrehajtásához.
Nézzük ezt a számok nyelvén 2020-ban!

A Park társasház liftfelújításra kapott
kölcsönt.

Az alapnak és az energetikai pályázatnak köszönhetően jelentősen javult a lakóépületek állapota.
Az egyesület az önkormányzattól kapott mint az önkormányzat által nyújtott ener37 millió forint tőkével és 3.468.609 fo- giatakarékossági pályázatnak köszönherint - az egyesületnek átengedett - lekö- tően az elmúlt években szembetűnően jatött tőke után képződött kamattal gazdál- vult a város lakóépületeinek külső és belkodott. A kölcsönt igénylő 25 társasház ső megjelenése, illetve az elvégzett felrészére kihelyezett, folyamatban lévő fel- újítások nyomán az épületek energetikai
újítási támogatás 2020. december 31-én és műszaki jellemzői is kedvező irány27.459.000 forint volt.
ba változtak. Ugyanakkor az is elmondAmi 2020-at illeti, 9 lakóközösség nyúj- ható, hogy a 2020. évi járványügyi helytott be támogatási igényt, melynek ös�- zet miatt kevesebb pályázatot adtak be a
szege 13.553.000 forint volt, az egyesü- társasházak, néhányat át is csoportosítotlet ebből 13.380.000 forintot hagyott jó- tak a következő évre, illetve az is előforvá. Egy társasház korábbi támogatásának dult, hogy lemondták azokat a vírushely(2.000.000 Ft) átütemezését kérte a beru- zet, valamint a szakemberhiány miatt –
házás későbbi megvalósulása miatt, ezért áll a beszámolóban.
ezt a támogatást is tavaly utalták ki. Az Az egyesület elnöke, Csoma Bertalan megelmúlt év során öt társasház részére ös�- köszönte beszámolójában a MOL Petrolkészesen 11.416.000 forintot utaltak ki, há- mia Zrt.-nek a tulajdonosi közösségek rérom társasház ugyanis átütemezést kért szére adományozott fertőtlenítő- és tisztí2021-re, két lakóközösség pedig vissza- tószert és az önkormányzat segítségét is,
mondta a megítélt támogatást.
mellyel hatékonyabban tudtak részt venni a
A társasházak az igénybevett kölcsönt járványhelyzet épületen belüli kezelésében
liftfelújításra (2 társasház), külső hom- és terjedésének megakadályozásában.
lokzat vakolására, festésére, pince sül�- Az elnök kitért arra is, hogy idén kiemelt
lyedésének megszüntetésére, hideg-me- feladatuknak tekintik a keletkezett vízleg, cirkulációs vezetékek cseréjére for- díj-különbözet elszámolásával kapcsolatos
dították.
nézetkülönbségek megszüntetését, a hullaAz Épületfenntartási Alap működéséről déktároló konténerek zárhatóságának bizáltalánosságban megállapítható, hogy a tosítása érdekében további egyeztetések
kialakított és jól működő visszatéríten- megtartását, hogy elősegítsék a város terüdő támogatási rendszernek köszönhető- letén az egységes kialakítású és alacsony
en a társasházak szívesen veszik igény- bekerülési költségű tárolók kiépítését.
be ezt a támogatási formát és ennek, valaF. L.
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Jabilos
gyermeknapi piknik

Szabó Máté kommunikációs vezető és Kékesi Sándor, a Jabil gyárigazgatója pizzázni hívja a girincsi gyerekeket.
Pikniket tartottak a közelmúltban a gyermeknap alkalmából a girincsi gyógypedagógiai intézményben. A több, mint
száz gyermek és fiatal öröméhez a Jabil tiszaújvárosi gyára
pizzákkal és üdítőkkel járult hozzá. Gyermekruhák, cipők,
játékok és könyvek pedig a dolgozók felajánlásának köszönhetően érkeztek az intézménybe.
Nem először érkezett adomány a Jabil tiszaújvárosi gyárából a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást
Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménybe június 1-jén. A dél-borsodi vállalat évek
óta támogatja a girincsi gyógypedagógiai intézményben tanuló
gyermekeket és fiatalokat nem csak ajándékokkal, hanem kerítésfestéssel és játszótéri játékok javításával is.
A girincsi intézmény 120 értelmileg sérült gyermek és fiatal nevelését és gondozását látja el, ezzel a legnagyobb ilyen jellegű
gyógypedagógiai intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.
A gyermeknap mindig különleges esemény, és nagy örömmel
fogadták a Jabil felajánlását, mondta Kányási Hedvig, a girincsi nevelési-oktatási intézmény vezetője. Piknik viszont korábban még nem volt. Éppen a koronavírus-járvány miatt szervezték úgy, hogy kisebb csoportokban ünnepelnek, fogalmazott Kányási Hedvig, aki azt is elmondta: súlyos, középsúlyos és enyhe
fokban értelmileg sérült fiatalokkal foglalkoznak, 3 évestől 23
éves korú diákjaik vannak az óvodáskortól egészen a készségfejlesztő iskoláig, valamint kollégiumként is működnek.
- Sport, kézműveskedés, kültéri társasozás, arcfestés is szerepelt
már korábban a gyermeknapi kínálatban. Viszont az idei piknik,
bár az időjárás miatt jórészt végül a kastélyban tartottuk, nagy
meglepetés volt a gyerekeknek, és örömmel fogadtuk a tiszaújvárosi felajánlást, hiszen a pizzát mindenki szereti. Egyébként
mi is készültünk, együtt csomagolták a gyerekek a szendvicseket, és hajtották össze a kockás plédeket. A mi intézményünk sajátossága, hogy a diákjainknak az alapvető mindennapi dolgokat is meg kell tanulniuk. Bízunk benne, hogy tudják hasznosítani ezt a tudást, ha elmennek kirándulni a családjaikkal - mondta Kányási Hedvig intézményvezető.
A girincsi intézmény és a Jabil között az együttműködés több
évre tekint vissza a vállalat társadalmi felelősségvállalási programján keresztül. A dolgozók rendszeresen tesznek önkéntes felajánlásokat, és a szabadidejükben is részt vesznek a kastélypark
gondozásában, kerítésfestésben, takarításban, játszótéri eszközök javításában, felújításában.
Kékesi Sándor, a tiszaújvárosi Jabil gyárigazgatója hangsúlyozta, hogy az együttműködés fontos a gyár dolgozóinak is.
- A koronavírus-járvány ideje alatt kevés lehetőség adódott az
önkéntes munkára és az együttműködésre, de a kollégáink így
is találtak alkalmat arra, hogy egyesületeket és alapítványokat
támogassanak, és jó ügyek mellé álljanak a környezetükben, a
környező településeken. Legutóbb tavaly karácsonykor hoztunk
ajándékokat a girincsi intézménybe. Most szinte pár nap alatt
gyűlt össze a mennyiségében is rendkívüli adomány. Mindenképpen bizakodva várjuk a Covid utáni további együttműködést
és a támogatás lehetőségeit - nyilatkozta Kékesi Sándor.

Örömmel fogadták a gyerekek a Jabil gyermeknapi ajándékát.
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Együttműködés a városért

Elismert fiatal
Kelemen Alíz, az Eötvös József Gimnázium végzős diákja
már számtalanszor bizonyította tehetségét és az öt év folyamán sokszor öregbítette városunk hírnevét.
Eredményei a teljesség igénye nélkül: országos novellaíró
pályázat 1. helyezés, Miskolc város ifjú szónoka verseny regionális 3. helyezés, országos vers- és prózaíró verseny 3. helyezés, Március 15. beszédíró pályázat kétszeres győztese,
ELTE szónokversenye 1. helyezés, A Kárpát-medence legjobb szónoka 6. helyezés, valamint 4 regény, számtalan vers
és novella megírása magyar és angol nyelven.
Az öt év alatt nyújtott teljesítményéért, versenyeredményeiért és Tiszaújváros hírnevének öregbítéséért dr. Fülöp György
polgármester és Mátyás Zoltán, a Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár igazgatója elismerő oklevelet nyújtott
át Kelemen Alíz részére. A bensőséges ünnepségen részt vett
Lőrincz Gabriella, Alíz osztályfőnöke is.

Aktuális � 5.

Bemutatkozó látogatást tett városunk
polgármesterénél Pantl Péter, a MOLcsoport új kommunikációs igazgatója,
aki Marton Zsomborral, a MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatójával érkezett
és a város és a cég kapcsolatáról, a közös tervekről egyeztettek.
Együttműködés, közösségépítés, társadalmi felelősségvállalás - ilyen témák is
szóba kerültek a találkozón.
- A célunk az volt, hogy megbeszéljük,
hogyan tudjuk erősíteni a MOL Petrolkémia Zrt., a MOL és a város kapcsolatát
- mondta dr. Fülöp György polgármester. - A főbb célkitűzésekben egyetértettünk, nyilván a város jövőjét szolgálja,
hogy itt van ez a hatalmas beruházás, és
tárgyalunk arról, hogy jönnek még más
beruházások is. Annak nagyon örülök,
hogy a MOL élen jár a közösségi élet támogatásában, ezzel más vállalatoknak is
példát mutat. Nagyon sok tiszaújvárosi dolgozik ennél a vállalatnál, vállalatcsoportnál, én azt gondolom, hogy fontos, hogy egy cég felelősen gondolkodjon arról, hogy támogassa a szabadidő
hasznos eltöltését és támogasson olyan
programokat, melyek a közösségformálást segítik elő.
A MOL Petrolkémia Zrt. idén 29 millió
forinttal támogatja a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványt.
- Nagyon jó látni, hogy van egy stratégiai együttműködés a város és a MOL között - mondta Pantl Péter kommunikáci-

Pantl Péter, dr. Fülöp György, Marton Zsombor és Földi Regina, az MPK kommunikációs partnere.
ós igazgató -, ami a pandémiás helyzet- szélünk, a régió egyik legnagyobb cégében is működött. Nem csökkentettük pél- ről, rengeteg munkavállalóval. Ha megdául az alapítvány támogatását, és szeret- nézzük, hogy csak Magyarországon könénk ezeket a programokat tovább foly- zel tízezren dolgoznak a MOL-nál, az
tatni, ilyen például a Triatlon Nagyhét tá- jelzi, hogy milyen típusú felelősségválmogatása is, ami nem csak egy sportese- lalással kell rendelkezni egy ilyen vállamény, hanem egy közösségi esemény is, latnak. Kellenek azok a programok, mekoncertekkel. Fontosak a zöld programok lyek a társadalmi felelősségvállalást erőis, abszolút illeszkedik a MOL stratégiá- sítik, hisz tényleg olyan vállalat vagyunk,
jába, ezeken felül is nézzük a lehetősége- amely nagyon sok mindenben segít. Naket, hogy hol tudunk segíteni a helyi kö- gyon sok anyagi és emberi erőforrást helyezünk az ilyen programokra, legyen az
zösségépítésben.
- Fontos, hogy az emberek ne csak a akár gyermekgyógyítás, akár pandémiás
nagyvállalatot lássák, ami embereket fog- helyzetben a Hygivel való segítés, vagy
lélegeztetőgép adományozása - mondta
lalkoztat, fizetést ad, adót fizet?
- A MOL esetében különösen, hisz Ma- Pantl Péter.
Fodor Petra
gyarország legnagyobb vállalatáról be-

Betiltott műanyag eszközök
Azt hittem, július elsejétől kemény csapást
fognak mérni az agglegényekre, műanyag
tányér használata helyett majd mosogatni
kell. Kiderült, hogy nem olyan rossz a helyzet, mert lesz helyette nádcukorból, kukoricából, vagy papírból készült tányér és tálca,
csak mélyebben kell a zsebbe nyúlni.
2021. július 1-jén lép életbe az a jogszabály,
amely egy uniós előírásnak megfelelően betiltja az egyszer használatos műanyag termékeket,
és korlátozza a műanyag zacskók felhasználását. Egészen pontosan az egyszer használatos
műanyag evőeszközök és tányérok, szívószálak, fültisztítók, léggömbpálcák, valamint az
expandált polisztirolból készült ételtartók, poharak teljesen eltűnnek. A vékonyfalú műanyag
zacskók, amelyeket a kiflik vagy zöldségek vásárlásánál használunk, még maradhatnak, viszont a bevásárlószatyrok közül már csak a lebomló műanyagból készülteket fogják árusítani. Ami pedig marad, annak a termékdíját keményen megemelik - például a kiflis zacskók
termékdíja a jelenlegi 57 Ft/kg helyett 1900 Ft/
kg lesz.
Az előírás a műanyagok használatának csökkentését célozza, de persze itt is van az éremnek másik oldala, a helyettesítő termékek előállításának nagyobb az ökológiai lábnyoma, és
jelentősen drágábbak, valamint az úgynevezett

lebomló műanyag sem a természetben bomlik le. A zacskókat össze kell gyűjteni, és csak
ipari körülmények között lehet őket lebontani,
megsemmisíteni. Ami jelenleg problémás, mert
nincs lehetőség külön gyűjtésükre, és ha simán
bedobjuk az újrahasznosítandó műanyagok közé, csak elszennyezik azokat.
A multinacionális élelmiszerláncok már jó ideje felkészültek - a Tescoban már régóta nem látni a jó öreg kékcsíkos zacskókat, csak papír- és
vászon hordtáskákat árulnak, a Spar pedig lebomló műanyagból készült zacskókat árusít. A
kis cégek, éttermek közül szintén sokan váltottak, a legtöbben már készen állnak az új jogszabályra.
- Mi már régen lecseréltük a műanyag dobozokat cukornádból készült dobozokra - mondja Máté József, az NN Gastro Bistro séfje. - A
felszolgáláshoz papírtálcát használunk, kávéhoz és cappuccinohoz pedig papírpoharat. A
vastagabb falú műanyag poharak maradhatnak,
azokat nem cseréljük le. A cukornádból készült
dobozok körülbelül kétszer annyiba kerülnek,
mint a régi műanyag dobozok.
- Papír szívószálat fogunk használni az üdítőkhöz, - mondja a miskolci Helynekem bárjának
csaposa - ami nekünk a tízszeresébe kerül. A
80 filléres műanyag helyett a papír szívószál 8
forint.
- Már jó ideje nem használunk műanyagot mondja Tótok Alexandra a Borsod Burgertől.

Tótok Alexandra, Borsod Burger. A saláta és a hamburger is papírdobozba kerül.

Máté József, NN Gastro Bistro. A felszolgáláshoz papírtálcát használnak.
- A kiszállítós doboz kukoricából van, a salátát
pedig papírdobozban szolgáljuk fel. Műanyag
poharat eddig sem használtunk, üveges és alumínium dobozos üdítőink vannak.
- A műanyag zacskót papírtáskára cseréltük mondja Harsányi Orsolya, a Grill Farm tulajdonosa -, az elviteles evőeszközöket pedig lebomló anyagból készültre, helyben fogyasztáshoz pedig fém evőeszközöket használunk. A lebomló anyagból készült evőeszközök drágábbak, de nem terheljük rá a vevőkre a költsé-

get, ezt le kell nyelnünk, nem mondhatom nekik, hogy fizessenek érte, mert drágább. Az elviteles doboz is lebomló anyagból készül. A kávét papírpohárban adjuk, fából készült keverőpálcával. Amúgy támogatom ezt a kezdeményezést, jónak tartom, hogy nem dobjuk ki a
műanyagokat, ami nem bomlik le, ez egy jó dolog. Itt a Grill Farmnál próbálunk környezetbarátok lenni, az egész cég, amiben lehet, átállunk a műanyagmentes változatra. Ez a jövő.
Surányi P. Balázs

Harsányi Orsolya, Grill Farm. Jónak tartják a műanyagmentes kezdeményezést.
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Legelhetnek a méhek

A legjobb sulisárkányok

Tavaly ősszel egyhektáros méhlegelőt létesített a város határában a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. A méhecskék már birtokba is vették a területet, ahol tavasztól őszig
mindig virágzik valami, táplálékot nyújtva a beporzó méheknek.
Az elmúlt évtizedekben drasztikusan csökkent a beporzó rovarok száma, pedig az Európában
található növényfajok több mint 80 százalékának megtermékenyülése függ a beporzó rovaroktól. Beporzáskor sokan csak a mézelő méhekre gondolnak, pedig Magyarországon több mint
800 vadméh faj található, ezek mind részt vesznek a beporzásban. Sok városban a folyamatos
kaszálás és fűnyírás miatt csökken a méhek élettere, ezt a folyamatot lehet méhlegelők létesítésével visszafordítani.
- Sok helyen azt mondják, hogy nem kaszálják a pázsitot, kitesznek egy táblát, hogy ez egy
méhlegelő - mondta Kerékgyártó István, a Városgazda Kft. ügyvezetője. - Ahol már komolyabban foglalkoznak ezzel, ott vetnek egy virágos magkeveréket, mint ahogy mi is tettük. Ezeknek a növényeknek a hatvan százaléka évelő, jó esetben három évig fenn lehet tartani a legelőt.
Nyár elején kaszáljuk az egyik felét, meg kell várni, hogy ez virágozzon, és utána a másik felét.
A lényeg, hogy mindig legyen itt valamilyen virágzó növény. Tavaly ősszel vetettük, ki is tudott
csírázni, tavasszal pedig elkezdett virágozni. Először a bíborhere, vöröshere, fehérhere, aztán a
mézontőfű, ami most virágzik, és lehet is látni, hogy sok poszméh van rajta.
Angliában, a korábban elindított méhlegelő program eredményeként a poszméhek száma meghatszorozódott, a lepkék száma a tizenkétszeresére, más beporzó rovarok száma pedig a tízszeresére emelkedett.
Fodor Petra

Múlt pénteken újra benépesült a Dísztó és környéke, itt rendezték meg a Sulisárkányok országos döntőjét. A versenysorozat innen, Tiszaújvárosból indult el, innen vette át a Magyar Kajak-Kenu Szövetség.
- Az országos selejtezők után ez már az országos döntő - mondta el lapunknak Somodi Bertalan, a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület elnökségi tagja. - Összesen húsz
csapat érkezett városunkba, 260 gyerek mérkőzik meg egymással. Érkeztek csapatok Dunaújvárosból, Dunavarsányból, Tahitótfaluból, Szolnokról, Szentendréről és Szerencsről is.
Három korosztályban zajlott a verseny, a sort a 7-8. osztályosok kezdték, mivel többen közülük délután már ballagtak, arra készültek. Szép időben, vidám hangulatban telt a nap, sok-sok
éremmel, küzdelemmel, nevetéssel. Tiszaújvárosi eredmények: 5-6. osztály: 2. Névtelenek, 7.
Siklós sárkányok, 8. Ördögfiókák. 7-8. osztály 3. Hunyadis cápák. 9-13. osztály: 5. Brassais
elektronikus vikingek.
fp
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Könnyed szórakozás a nehéz hónapok után
Napjainkban, a retro időszakában kiváltképp nagy az érdeklődés a múlt megismerése és kutatása iránt. Mi, tiszaújvárosiak is így vagyunk ezzel, főképp akkor, ha
a számunkra oly fontos Tiszai Vegyi Kombinátra gondolunk.
Hétről hétre itt, a Tiszaújvárosi Krónikában, és a Tisza TV képújságában bemutatunk néhány képet. Ha bárki felismeri
magát, munkatársát, az eseményt, a helyszínt, vagy csak kellemes emléke, története fűződik valamelyik képkockához, kérjük írja meg nekünk a helytortenet@tujvaros.hu e-mail címre. Hivatkozásként kérjük, tüntessék fel a kép alatti számsort.
Bízunk abban, hogy sokan kedvet kapnak a
nosztalgiázáshoz, az emlékezéshez, ezzel
is segítve TVK-s örökségünk megőrzését az
utókor számára.

Új darabbal, az Anconai szerelmesekkel lép színpadra június 26-án a Sodrás
Amatőr Színtársulat. A próbákat még
októberben kezdték el, novemberben
azonban a járvány miatt le kellett állniuk és februárban kezdhették újra, de
csak kis csoportokban.
- Úgy érzem, hogy még nem állunk készen a bemutatóra - fogad a rendező,
Jézsó Éva a szederkényi művelődési házban, a próba előtt.
- Mindig így érzed, Éva - nyugtatom, mire
egyetértően bólogat. Valóban minden évben így érzik, de mire eljön a nagy nap,
valami megváltozik. A gyümölcs beérik,
a siker pedig sosem marad el. Az idei év
azonban kicsit más, mint a korábbiak, hiszen a járványhelyzet miatt nem volt lehetőség annyit próbálni.
- Nyilván tartottuk a kapcsolatot - mondta Éva -, próbáltunk minden eszközt felhasználni, hogy próbálhassunk online, és
valamikor február elején már újra el tudtuk kezdeni a próbákat, két-háromfős csoportokban. Nagyon nehéz volt összehozni a darabot, és még mindig úgy érezzük,
hogy jó lett volna még két hónap, de jön a
szezon, itt a nyár, mennünk kell.
Az Anconai szerelmesek című zenés komédia a hazai színpadok egyik legtöbbet
és legtöbbféleképpen játszott vígjátéka,
ami ötvözi az olasz vásári komédiák hagyományait a magyar humorral és a hetvenes évek olasz slágereivel.
A történet egy Adria-parti olasz kisváros
eldugott terecskéjén játszódik. A hangulatos, minden apró részletre ügyelő díszlet
már megadja az alaphangulatot.
- Segítséget kellett kérnünk hozzá mondta Éva -, eddigi díszleteinket édesanyámék készítették. Ő sajnos tavaly elhunyt, úgyhogy most segítséget kértünk
a Miskolci Nemzeti Színháztól, akik nagyon segítőkészek voltak és összeállítot-

„Rengeteget nevettünk már a
próbák alatt is, szerintem az
előadáson is biztosan fogunk.”
Gyivák Bálint

Próba próba után, hamarosan itt a bemutató.

„Nagyon nehéz volt összehozni a
darabot, és még mindig úgy érezzük, hogy jó lett volna még két
hónap, de jön a szezon, itt a nyár,
mennünk kell.”
Jézsó Éva
ták nekünk a díszletek vázát, aminek a
dekorációját, mintáit, a feliratokat és minden mást egy dekoratőr készítette el.
Bonyodalmak, vidámság, szerelem és
persze a happy end - mindezt kínálja az
Anconai szerelmesek. A Sodrás Amatőr
Színtársulat alapelve, hogy zenés, szórakoztató, vidám darabbal lépjenek a közönség elé. Régóta tervezték már az Anconai szerelmesek bemutatását, ennek
most jött el az ideje, mert költséghatékony, kevés szereplővel készülő darabot
terveztek.
- Ehhez képest harmincfős csapat állt ös�sze végül - mondta a rendező -, és június 26-án itt a bemutató. Ami szintén különleges, de nem a szabadtéri színpad miatt, mi vidéken rengeteget játszunk a szabadtéren. Hanem inkább a tény, hogy áprilisban szokott lenni a bemutató a Tiszaszederkényi Művelődési Házban, ez pedig most sajnos elmaradt. Próbáltunk al-

A Tisza TV műsora
Június 17., csütörtök
9:00 HétHatár: Járványhelyzet - Lehet menni az ebédért Szúnyogirtás - Együttműködés a MOL-lal - Megemlékezés a
Nagy Imre szobornál - Diákmunka - Támogatás a szolgáltatóiparnak - Szünidei gyermekétkeztetés - Ballagás - Kiállítás a
Sportcentrumban - Sulisárkányok
9:15 Hétről-Hétre: Nyársparty - Milyen a közbiztonság a városban? - RetroLeninváros: Erőmű lakótelep - Tanárok a pedagóguspályáról

A szerelmesek: Lucia és Luigi, azaz Jézsó Melissza és Gyivák Bálint.

Június 23., szerda
18:00 HétHatár: Juhar-közi beruházás - Csoportzárás az óvodában - Kertmozi - Uray, az új edző - Strandnyitány - Ezüstmise, hittantábor - RC modell
18:15 Hétről-Hétre: Gasztrokorzó - RetroLeninváros: A postás kétszer csenget – Kolonics-kiállítás, Rakusz-hajó - Fociszombat – Oltás gyerekeknek
Június 24., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: A szerdai adás ismétlése
Utána: A testületi ülés ismétlése
Június 25., péntek
18:00 B4 Híradó

Don Tomao (Jézsó Gábor) és Giovanni, a cukrász (Mészáros Zoltán).

Jézsó Éva rendező.
kalmazkodni ehhez az új helyzethez, így
maradt a szabadtéri megoldás.
Az Anconai szerelmeseket június 26-án
este fél 8-tól láthatja a közönség a Tiszaújvárosi Sportcentrum szabadtéri színpadán, jegyek a Bölcs Bagoly könyvesboltban vásárolhatók.
A főhős, Don Tomao lányát, Luciát Jézsó
Melissza alakítja. Csupa szív, csupa mosoly, csupa élet ez a lány, nem csak a színpadon.
- Amikor először láttam az Anconai szerelmeseket, rögtön megfogott Lucia karaktere - mesélte lelkendezve Melissza
-, nagyon tetszett az egész lénye, és nagyon örülök, hogy őt játszhatom. Kicsit
bonyolult karakter, az édesapja lenézni,
de ahogy szerelmes lesz, szinte majd kicsattan.
- Hogy készültél a szerepre?
- Először is átolvastam a szöveget, meghallgattam a dalokat, aztán próbáltam elképzelni, hogy Lucia hogyan mondaná,
hogyan reagálna dolgokra, milyen lenne
az arcjátéka, milyen hangsúllyal beszélne.
- Hiányoztak az előadások, hiányzott a
közönség?
- Nagyon. Ők adják a lendületet, az energiát és ez már nagyon hiányzik.
Lucia szerelmét, Luigit, a vándormuzsikust Gyivák Bálint alakítja. Bálint is évek
óta a társulat tagja, imád a színpadon lenni.
- A karakter nagyon szerethető, nagyon
szimpatikus - mondta Bálint -, de nem
egyszerű megformálni, mert beszédhibás, ez okozott egy kis nehézséget. Sajnos a járványhelyzet miatt nehezen indultak a próbák, be most már minden rendben van, és remélem, hogy a legfelkészültebben állhatunk a nézők elé.
- A fellépés számotokra jutalom, ajándék?
- Mindenképpen, leginkább a nézők elismerése miatt, és azért, mert olyan darabot
játszhatunk, ami nekünk is öröm. Rengeteget nevettünk már a próbák alatt is, szerintem az előadáson is biztosan fogunk,
hisz kétszer soha nem vagyunk ugyanolyanok, mindig okozunk valamilyen meglepetést egymásnak.
Fodor Petra
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Újra ülésezik a képviselő-testület

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2021. június 24-én, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.
Az ülés naprendi pontjai:
Zárt ülés:
1. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2021.
évi üzleti tervére
2. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására
3. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” adományozására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata által alapított és adományozható kitüntetésekről szóló 13/2019. (V.30.)
önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat Tiszaújváros Környezetvédel-

mi Programjának elfogadására
4. Javaslat Tiszaújváros Kulturális Stratégiája 2021-2025 című dokumentum elfogadására
5. Javaslat Tiszaújváros Sportfejlesztési
Koncepciója 2021-2030 című dokumentum elfogadására
6. Javaslat Tiszaújváros Forgalomtechnikai Tervének elfogadására
7. Javaslat településrendezési döntés
meghozatalára és kiemelt fejlesztési területté nyilvánításra
8. Javaslat egyesületek, civil szervezetek
támogatási kérelmeinek elbírálására
9. Javaslat energiatakarékosságot célzó és
gépészeti beruházásokat, felújításokat támogató pályázat kiírására, valamint lakóközösségek azonnali beavatkozást igénylő gépészeti felújításainak támogatására
10. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Tiszaújvárosi SportPark Nonprofit Kft. és a Tisza Média Kft.

2021. évi üzleti terveire
11. Javaslat a polgármester 2021. évi szabadság ütemezésének jóváhagyására
12. Javaslat egyházi fenntartó számára köznevelési feladat ellátásához átadott
vagyon hasznosításáról, rendeltetésszerű
használatáról szóló beszámoló elfogadására
13. Beszámoló a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020. és
2020/2021. nevelési évben végzett tevékenységéről
14. Beszámoló a Tiszaújváros Városi
Rendelőintézet 2018-2019. évben végzett
tevékenységéről
15. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal
2020. évben végzett munkájáról
16. Beszámoló a diáksport 2020. évi támogatásának felhasználásáról
Kérdések

Árverési hirdetmény

a közterület-felügyelet által elszállított jármű értékesítésére
Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (5) bekezdésében és a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet
17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület-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, forgalmi rendszáma: GNK 702, kora: 23 év.
A gépjármű használt és üzemképtelen. A járművön előárverezési 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
1.000.-Ft
Biztosíték:
Licitküszöb:
1.000.-Ft		
Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• személyesen legalább egy alkalommal a gépjármű megtekintése,
• 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 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban.
Beadási határideje, helye: 2021. június 24. 12:00 óráig, a Tiszaújvárosi 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@tujvaros.hu
Az árverés során a legtöbbet ajánló árverési vevő a teljes árverési vételárat a megvett jármű elárverezését követően azonnal, a helyszínen köteles készpénzben, egy összegben kifizetni! 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 köteles megtéríteni.
A jármű tulajdonjoga a teljes vételár kifizetésével száll át az árverési vevőre. A tulajdonjog nyilvántartásba történő bejegyzésének 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

Takarító munkakör

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 Intézményműködtető 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

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 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. rendelet határozza meg.

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2021. június

JÚNIUS

Helye

Ideje

Kinek a részére

22. kedd

Tiszaszederkény Idősek Klubja

10.45-12.15

Szociális étkezők

23. szerda

Kazinczy-ház (Gondozóház)

08.00 - 15.00

Szociális étkezők

Kazinczy-ház I. em. 73/4.

07.30 - 16.00

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és
alkalmazott pótbefizetés

Kazinczy-ház (Központi Étterem)

12.00 - 13.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

07.30 - 12.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

24. csütörtök Bölcsőde 3.sz. pavilon

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

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy
2021. június 24-én (csütörtökön)
karbantartás miatt
a Tiszaújvárosi Járási Hivatal
Kormányablak Osztálya
zárva tart!
Tiszaújvárosi Járási Hivatal

Használt személygépjármű
értékesítése
A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő „SUZUKI” gyártmányú, „WAGON R + GLX” típusú használt személygépjárművét.
A gépjárművet pályázat útján, a legmagasabb árajánlat benyújtója részére értékesítjük.
A pályázaton való részvétel feltétele a gépjármű megtekintése,
valamint a kitöltött ajánlattételi formanyomtatvány határidőben történő leadása.
Az ajánlattételi formanyomtatvány, valamint a pályázati dokumentáció átadása a személygépjármű megtekintése során történik.
A jármű megtekintésének, valamint az ajánlattételi lap leadásának határideje:
2021. június 21. (hétfő) 11:00 óra.
A személygépjármű megtekintésével időpont egyeztetésre kijelölt személy neve és elérhetősége:
Veréb Gábor műszaki munkatárs
+36-70/333-7782
TiszaSzolg 2004 Kft.

Roma ruhaosztás

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Tiszaújvárosi Roma Polgárjogi Mozgalom a járványügyi szabályok
figyelembevételével a rászoruló roma családok részére új és
használt ruhákat, valamint a gyermekek részére egyéb meglepetéseket oszt, 2021. június 19-én (szombaton) 9 órától. Helyszín: Tiszaújváros, Rákóczi utca 81. szám.
Farkas Sándor
elnök

Temetői járat
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a
térítésmentesen igénybe vehető TEMETŐI AUTÓBUSZJÁRATOK 2021. október 29-ig keddi és pénteki napokon - kivéve augusztus 20-án - az alábbi menetrend szerint közlekednek:
Oda
16.20
16.30
16.31
16.32
16.33
16.34
16.37
16.38
16.39
16.40
16.50

Megálló
Tisza-part városrész
Tiszaszederkény, Kossuth út
Bajcsy Zs. E. út 67.
Bajcsy Zs. E. út 37.
Bocskai I. út
Bocskai I. út 30.
Szederkényi út
Rózsa út (Brassai iskola))
Kazinczy út (Hotel)
Autóbusz-pályaudvar
Városi Temető főbejárata

Vissza
18.10
18.00
17.59
17.58
17.57
17.55
17.53
17.52
17.51
17.50
17.40

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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

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

2021. június 17.

Jót futott Tihanyban

Lehmann magyar bajnok

Sport/Aktuális � 9.

TRIATLON. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub versenyzője, Lehmann Bence nyerte meg a Keszthelyen megrendezett triatlon középtávú országos bajnokságot, melyen korcsoportjában dobogóra állhatott még Szabolcs Géza és
Sinkó-Uribe Aurél is.
- A versenyre úgy érkeztem, hogy nyerni
szeretnék, de eléggé izgultam, mert erős
mezőny gyűlt össze - mondta a célba érkezését követően Lehmann Bence, aki
tavaly ezüstérmes volt ezen a bajnokságon. - Az 1900 méteres úszáson a szokásos taktikámat választottam, megpróbáltam minél közelebb úszni a rövidtá-

Lehmann Bence a célban.

A tiszaújvárosi Pap-Csákvári Judit 5. lett a Riska One Way
Ticket Run elnevezésű ultrafutóversenyen.
A tihanyi Belső-tó környékén kialakított pálya hossza 6706
méter volt, ezt teljesítették a futók egyszer, kétszer, háromszor, ahányszor bírták. A szabályok egyszerűek: minden
egész órában van az indulás, és egy óra alatt 6706 métert kell
lefutniuk a versenyzőknek. Az órán belül szabad a vásár, lehet sietni, akkor fél óra pihenőidő is marad a következő rajtig, lassan haladva értelemszerűen kevesebb idő marad a pihenésre.
Pap-Csákvári Judit 20 kört, 134,12 kilométert teljesített, s ezzel a nők versenyében az 5. helyet szerezte meg.
- Nagyon szép helyen, nem kevés szintemelkedéssel - összesen 2380 méter - futhattam. Csodáltam közben a tihanyi fényeket, a naplementét és a napkeltét. A hőséget mondjuk nem
csodáltam, fejbevágott rendesen, de a június már ilyen - írta
Facebook-oldalán Judit.

Útlezárás
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy
2021. június 18-án (pénteken) 20:00 órától 2021. június 19én (szombaton) 23:00 óráig, a Széchenyi út 11-37. közötti
szakaszon útlezárás lesz a „Gasztro korzó” elnevezésű rendezvény miatt, ezért a menetrend szerinti autóbuszjáratok a
Széchenyi úti autóbuszmegállókat nem érintik.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Légi szúnyogirtás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. szervezésében a 2021. június 17-20.
közötti időszakban légi kémiai szúnyogirtás lesz Tiszaújváros belterületén.
A légi kémiai szúnyogirtás tervezett kezdési ideje: 19.30.
A légi kémiai szúnyogirtás tervezett befejezési ideje: 20.30.
Tisza-parti városrész, Tisza-sziget, Tiszaszederkény, Tiszaújváros: 1.000 ha.
Szúnyogirtószer megnevezése: Deltasect Plus 1,2 ULV
(0,135 % deltametrin+0,013 % természetes piretrin).
Engedély száma: 47799-5/2020/JIF
Lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján
javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az
azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott
megmosni.
A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is
kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék
meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli
kisebb, pangó vízgyülemeket.

Szabolcs Géza a senior férfiak között
lett ezüstérmes.

vos versenytempómhoz, így valamen�nyi előnyre szert tenni. Ez be is jött. A
kerékpárt egyedül kezdtem meg és próbáltam tartani azt a pulzust, amiről úgy
gondoltam, végig bírom. A 90 kilométeres kerékpározás nagyon jól ment, de folyamatosan készítettem fel magam arra,
hogy féltáv után lesznek, akik utolérhetnek. A fordítóknál viszont azt tapasztaltam, hogy nem közelítenek a versenytársaim, hanem épp ellenkezőleg, folyamatosan növelem az előnyömet, ami nagy
magabiztosságot adott és segített átlendülni a nehéz pillanatokon. A futás során nagyon jó tempóval indultam, amit
nagyjából tartottam is az első tíz kilométeren. A második tíz kilométeren már
csak a túlélés volt a cél, de még itt is sikerült körről-körre növelnem az előnyö-

met és végül magabiztosnak mondható
győzelmet aratni a középtávon rutinosabb vetélytársaim ellen. Nagyon boldog vagyok, mert már régóta nem sikerült összeraknom egy jó versenyzést, így
ez a győzelem most extrán sokat jelent
számomra!
A szintén a Tiszaújvárosi Triatlon Klubot
képviselő Sinkó-Uribe Aurél az abszolút
értékelésben a 7., míg az U23-as korcsoportban a 3. helyen zárt, Szabolcs Géza
pedig a szenior férfiak között szerzett egy
tiszteletre méltó ezüstérmet.
Férfiak, abszolút: 1. Lehmann Bence (TTK, edzők: Lehmann Tibor, Fodor
Ágnes, Balogh Bence) 3:52:30, 2. Tarnai László (Ferencvárosi TC) 3:56:46,
3. Badar Gergő (egyesületen kívüli)
3:57:26.

Nyári diákmunka

A 2013-2020-as évekhez hasonlóan az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása mellett a kormányhivatalok 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 rendelkező diákok,
- a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program 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 közvetítést kérőként a lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti

visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell - a munkaviszony kezdete előtt - a járási hivatal foglalkoztatási osztályán
jelentkezni annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen. A regisztrációra
2021. június 15-től 2021. június 30-ig van lehetőség.
Tiszaújváros Város Önkormányzata - az előző évekhez hasonlóan - részt kíván venni a programban. A foglalkoztatás tervezett időpontja: 2021. július 12-től július 31-ig, napi 6 órás foglalkoztatással, szakképzettséget nem igénylő munkakörben, a
minimálbér időarányos hányadának megfelelő munkabérrel.
Az önkormányzat kéri, hogy csak azok a fiatalok jelentkezzenek, akik a teljes időszakban vállalni tudják a munkavégzést.
A regisztráció helye: Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási 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.

10. � Rendezvények

2021. június 17.

2021. június 17.

Egyéni csúcsok,
válogatottság

Újabb igazolások
Lehóczki Balázs személyében egy
újabb 20 éves tehetség teszi át székhelyét Tiszaújvárosba. Elkel majd a magassága és harcossága a védelem tengelyében az elmúlt 10 évben Diósgyőrben nevelkedett fiatalnak.

A legfiatalabbak kezdték május 1-jén és 2-án Vácott, az országos serdülő bajnokság területi versenyének első fordulóján.
- Kiemelkedően szerepelt Ispán Réka Panna, aki 100 m-en egyéni csúccsal a 65 indulóból 13.38 másodperccel 8. helyezést ért
el, míg Nagy Helga szintén egyéni csúccsal (13.57) 10. helyezést ért el. Sajnos a nagyon jó helyen álló Varga Panna megsérült. Távolugrásban Ispán Réka Panna 14. lett a nagy létszámú
mezőnyben - számolt be lapunknak Jakab István edző, a TSC elnöke. - Ezt követően Kecskeméten rendezték meg az országos
váltófutó bajnokságot. A Tiszaújvárosi SC váltója ifjúsági korosztályban a 4×100 m-es versenyszámban a döntőben az előkelő 8. helyen végzett. Versenyzőink: Batuczki Csongor, Antal
Gergő, Tóth Ábel, Lindi Márton. Május 9-én rendezték meg a
hagyományos Paulini Jenő emlékversenyt. 100 méteren a junior lányok között Mészáros Liza 13.18-cal a 6. helyen végzett.
A fiúk 100 méteres távján az ifjúsági korcsoportban Lindi Márton 11.58 mp-es futással 2. helyezést ért el. A többi versenyzőnk a középmezőnyben végzett. Majd következett Győrben a
rangos országos egyetemi és főiskolás atlétikai bajnokság, ahol
Kiss Csaba 100 méteres síkfutásban 10.81 másodperces egyéni
csúccsal a 2. helyen végzett. Június 6-án Veszprémben rendezték meg a 62. Nemzetközi Atlétikai Balaton Bajnokságot. Ezen
a versenyen Lindi Márton újból egyéni csúcsot futott (11.27)
és 3. helyezést ért el. Antal Gergő 12.17-et, Batuczki Csongor
12.21-et futva egyéni csúcsot ért el és a középmezőnyben végzett. A felnőttek között Kiss Csaba itt 11.05-öt ért el, és ez a 4.
helyre volt elég. Végezetül még egy jó hír, Lindi Márton a tavaszi eredményei alapján meghívást kapott a korosztályos magyar
válogatottba. A versenyek nagy része ezután következik, - tette
hozzá Jakab István - reméljük, hogy a „bemelegítő versenyek”
sikereit további jó eredmények követik.

Érmes karatékák

A tiszaújvárosi különítmény.
KARATE. Miskolcon rendezték meg az Adamantin kupa
meghívásos karatebajnokságot, melyen a tiszaújvárosi Justitia Fuji-Yama SE 6 karatékával, két edzővel és egy bíróval
képviselte Tiszaújvárost.
Közel 300 nevezés érkezett utánpótlás és haladó felnőtt kategóriában a viadalra. A hat tiszaújvárosi versenyző 10 kategóriában
indult, és nagyon szép eredmények születtek.
Utánpótlás kategória: Jenei Lőrinc szivacs kumite 1. hely, kata.
1. hely. Jenei Bálint szivacs kumite 1. hely, kata 2. hely. Kádár
Balázs szivacs kumite 2. hely, kata 1. hely.
Tóth Imre kata 1.hely. Kurucz Hanna, kata 3. hely, kumite 3.
hely.
Felnőtt kategória: Kujbus Annabella, kata 3. hely.

Mahalek Marcell személyében egy
újabb Diósgyőr/Honvéd nevelés csatlakozik a kerethez. Marcell NB I-es
karrierje 2017-ben egy sajnálatos sérülés miatt tört meg, de már teljesen
egészséges és az elmúlt három évet a
csoporttárs Putnok csapatánál töltötte. Jól helyezkedik, irányítja a védelmet, „olvassa” a játékot, de a támadások építésében is jeleskedik.

Egy év távollét után negyedik szezonját kezdi meg ezen a nyáron régi-új
csapatában Molnár Máté, aki eddig 8
gólt szerzett tiszaújvárosi színekben.
2018-at megelőzően a Barcikával bajnok volt, de játszott Putnokon, Gyirmóton és nevelkedett a Puskás Akadémiánál és a Videotonnál is.

Lindi Márton (balra) és Kiss Csaba.
ATLÉTIKA. Megkezdődött a Tiszaújvárosi SC atlétáinak
versenyszezonja. Különböző korcsoportoknak minden héten az ország valamelyik szegletében rendeztek versenyeket
az elmúlt időszakban.

Sport � 11.

Gyenge tavaszi teljesítmény
LABDARÚGÁS. Az elmúlt héten a
Termálfürdő FC Tiszaújváros csapatának őszi eredményeiről olvashattak. Sorozatunk második része a tavaszi szezonnal foglalkozik, mely kevésbé
volt sikeres, enyhén szólva is visszafogottabb teljesítményt nyújtottak a Gerliczki tanítványok.
A biztató őszi eredmények és a táblázaton
elfoglalt 6. hely elégedettséggel töltötte el
az újvárosi csapatot. A versenykiírás értelmében az idény tavaszi fordulói közül kettőt még 2020-ban lejátszott az újvárosi alakulat. Előbb Jászberénybe látogattak, ahol
a papírformának megfelelő 2-0-s vereséggel zártak. Mikulás napi ajándék lehetett
volna, ha december első vasárnapján legyőzi a DVTK II-t a csapat. Úgy tűnt, a siker összejön, a félidőben Tóth Márk góljával vezetett a Tiszaújváros, de a második
játékrészben fordult a kocka, és ha nincs a
89. percben Kristófi gólja, akkor mindhárom pontot elvitte volna a diósgyőri tartalékcsapat. A vége így soványka 2-2-es döntetlen lett, melynek eredményeként a 8.
helyre esett vissza a gárda. 2021 februárjának utolsó napján a DVSC II-höz utazott
a Gerliczki-csapat, ám hiába vezettek 1-0ra Kristófi góljával, a hajrában 3 perc alatt
fordítottak a hazaiak, így 2-1-es vereség
lett a vége. Az egri vendégszereplés sem
hozott sok sikert az újvárosiaknak, rúgott
gól nélkül, három kapott találattal hozták
le a mérkőzést. Az idei év első hazai találkozóján a Sajóbábony ellen kötelező volt
a győzelem. A házigazdák a mezőny végén kullogó bábonyiak ellen azonban csak
nehezen, Gelsi 11-es góljával tudtak nyerni 1-0-ra, így a tavaszi 5. játéknapon szerezték meg első tavaszi sikerüket. A Kisvárda II következett ezután, amely alaposan borsot tört Vámosék orra alá. Két perc
alatt 2 gólos hátrányba került a kék-sárga
legénység, és hiába jött Kristófi büntetőből elért szépítő gólja, a félidőben már ismét két találattal, 3-1-re vezetett a Várda. A
második félidő elején emberelőnybe kerültek, és egy gólra felzárkóztak ugyan a vendégek, de a 10 emberrel játszó kisvárdai
tartalékcsapat kétszer mattolta az újvárosi
védelmet és 5-2-es sikerrel zárta a fordulót. Itt érdemes megemlíteni, hogy a magasabb osztály bajnoki szünetét az NB I-ben
és NB II-ben szereplő együttesek tartalékcsapatai oly módon használták ki, hogy a
legjobb játékosaikat rendre visszajátszatták az NB III-ban. A tiszaújvárosiak így a
Mezőkövesd, a DVSC és a Kisvárda tartalékjaitól is vereséget szenvedtek. De vissza
a bajnoki folytatáshoz, hiszen a Cegléd ellen házigazdaként egy 2-0-s győzelmet ünnepelhetett a csapat. Vámos és Vincze gólja már az első negyedórában eldöntötte a
mérkőzést. A listavezető Tiszakécske ellen
ősszel nem sikerült gólt szerezni és az ide-

Gerliczki Máté búcsúmeccsén is vereséget szenvedett a Tiszaújváros.
genbeli meccs sem ígérkezett könnyűnek.
Valóban így lett, a TFCT egy 5-0-s zakóba szaladt bele, mely hatással volt a következő mérkőzésekre is. A Balassagyarmat
elleni hazai meccset 3-0-ra, a következő,
Tiszafüred elleni idegenbelit pedig 2-0-ra
veszítették el Lőrinczék. Sok volt a sérült
és ez döntően befolyásolta a csapat további szereplését. Sebaj, majd a Salgótarján
ellen összejön ismét a 3 pont, hiszen idegenben is nyert ősszel a csapat, gondolták
az újvárosiak. A 76. percben Benke révén
meg is szerezték a vezetést, és mindenki elkönyvelte, hogy bekasszírozzák a 3 pontot
a vendéglátók. A 95. percben megítélt és a
tarjániak részéről értékesített büntető azonban szertefoszlatta a győzelmi álmokat, 1-1
lett a végeredmény. Tippelni sem mertek az
újvárosiak a Mezőkövesd II elleni idegenbeli meccs eredményére, hiszen ősszel éppen ettől a csapattól kapott ki a kék-sárga együttes. Az újvárosiak azonban Lakatos duplájával, valamint Gelsi találatával
3-1-re nyertek, megszerezve ezzel első tavaszi idegenbeli győzelmüket. Ezt követően a feljutással kacérkodó BVSC-Zugló
érkezett Tiszaújvárosba, amely revansra készült az őszi 0-1 miatt. A fővárosiak
Murai 2 góljával könnyedén nyertek, így
ismét vereséggel zárt az újvárosi csapat.
A Sényő ellen egy említést alig érdemlő gólnélküli mérkőzés következett a 32.
fordulóban, és a Gerliczki legények a 11.
helyen várhatták a bajnoki hajrát. Az utolsó 5 fordulóban kétszer is megyebeli csapat ellen meccseltek a fiúk. Előbb következett hazai pályán a mumusnak számító
Putnok, mely a kiesés ellen küzdött akkoriban. A vendégeket fűthette a visszavágás vágya is, hiszen ősszel a Tiszaújváros saját pályájukon győzte le őket 4-2-re.
A mostani találkozón - immár újra nézők
előtt - a putnokiak szerezték meg a vezetést, és bár Tóth Ádám még egyenlített,
a mérkőzés 3-1-es gömöri sikerrel ért véget. A következő játéknapon Tállyán sem
termett sok babér a tartalékosan fellépő
Újvárosnak. A 2-1-es vereségük azt jelentette, hogy 3 fordulóval a vége előtt a 11.
helyen álltak ugyan, de előnyük a kiesők-

kel szemben mindössze 6 pont volt, tehát
matematikailag még a Tiszaújváros felett is ott lógott Démoklész kardja. A Hatvan ellen Tiszaújvárosban egy ki-ki mec�cs várt mindkét félre. A házigazdák semmit sem bíztak a véletlenre és már az első
félidőben kétgólos előnyt szereztek, Márton és Vámos talált be. A második félidőben a Hatvan mindent megpróbált, de a
Tiszaújváros 2-0-ra győzött, így matematikailag is biztosította az NB III-ban maradását. Az utolsó idegenbeli fellépés Füzesgyarmaton várt a fiúkra, akik folytatták tavaszi vesszőfutásukat, ezúttal 1-0-ra
kaptak ki. Ekkor dőlt el az is, hogy Gerliczki Máté 5 év után búcsút int Tiszaújvárosnak és máshol folytatja edzői karrierjét. A Gyöngyös ellen a szakember 148.
alkalommal ülhetett le a kispadra a TFCT
vezetőedzőjeként tétmérkőzésén. Minden álomszerűen indult, hiszen 2-0-ra és
3-1-re is vezetett a hazai gárda. Még a 91.
percben is 3-2-re az újvárosiaknál volt az
előny, de a hevesiek egy szerencsés góllal,
majd egy erősen vitatható 11-essel a maguk javára fordították a mérkőzést és 4-3ra nyertek. A Tiszaújváros így 48 ponttal
a 12. helyen zárta a szezont, úgy, hogy tavasszal mindössze 15 pontot szerzett. Hazai pályán 11-et és idegenben 4-et.
Ha nincs az őszi remek szereplés, akkor
bizony-bizony ez kiesést is eredményezhetett volna, de a sportban nincs ha, így
a Tiszaújváros továbbra is az NB III-ban
folytathatja, immár új edzővel, Uray Attilával a fedélzeten.
A 2020/2021-es szezon legeredményesebb gólszerzője Kristófi Sándor volt,
aki 13 találatot jegyzett. Pap Zsolt 9-szer,
Benke Norbert 5-ször, Gelsi László és
Vámos Márk 4-4-szer volt eredményes.
A legtöbb sárgát, szám szerint 10-et Gelsi László gyűjtötte be, míg Vincze Ákost
kétszer ki is állította a játékvezető. Ez
volt a mögöttünk hagyott szezon számokban, pontokban és eredményekben. A következő idényben bízunk abban, hogy kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújt a
Tiszaújváros.
Brézai

12. � Rendezvény

2021. június 17.

Vége a magányos, járványos kerti partiknak. Újra együtt
lehetünk, akár 500-an is a szabadtéren. Így volt ez Tiszaszederkényben is, ahol pénteken rendezték meg a Nyárspartit.
- Idén ez a második olyan buli, ahol többen lehetünk 30nál. Végre együtt lehetünk újra, jó látni, hogy ilyen sokan
eljöttek, reméljük, hogy most már tényleg megszabadulunk ettől a vírustól és sok ilyen alkalom lesz még - mondta Molnár István alpolgármester megnyitóbeszédében.

A színpadon Dj Benő keverte a zenét, a színpad előtt a szünetben pedig a Derkovits Fúvószenekar koncertezett, élükön új karmesterükkel, Bereznay Andrással.

A praktikum minden konyhába befurakodott. Aki gyorsan
akart sok zsíros kenyeret, az hozott egy afféle vasprést, becsületes nevén szalonnasütő vasat a
partira. - Ez a lusták szalonnasütője, isteni szalonna-, vagy kolbászcsipszet tudunk vele készíteni, gyorsan sok embernek. Jelentős idő- és energiamegtakarítással tudunk így sütni - nyilatkozta Tokaji Imre.

Terített asztal várt mindenkit a Nyárspartin. A szíves vendéglátásáról híres Szederkényben volt jóféle házi, italból
és ételből is. - Sokan jöttek ki a városból is most ide, nagyon jó kis buli ez. Mi is egy baráti társaság vagyunk, és
megmondom őszintén már eléggé rendezvényéhségünk
volt. A városban is kéne több ilyen - nyilatkozta lapunknak Lőrincz Csaba.

A legnagyobb szalonna a legnagyobb nyárson. Ez a falu
szalonnája, ezt nevet kapta évekkel ezelőtt a kultúra keresztségében.

Irdalva, bordázva, kockára, szeletre, kolbásszal spékelve, ki, hogy szereti, úgy
szúrja a nyársra. Szénhidrát és zsír volt a főfogás
minden konyhában. A kalóriabombát paprika, paradicsom, hagyma, retek
enyhítette, mert már beérett a zöldség is.

A városrészben élő egykori polgármesterünk, Bráz György is kijött szalonnázni a feleségével. Jó
hangulat fogadta, barátok és a finom étkek.

- Több mint 200-an voltak a Nyárspartin, az idén csúcsot döntöttünk, soha nem voltak még ilyen sokan, pedig ez még nem
a jubileum, az csak jövőre lesz. Kilencedszer csurgat együtt
a nép itt a téren. Csak szét kell nézni, mennyien vannak, és
mindenki milyen jól érzi magát - mondta Füredi Zsuzsa a
program egyik szervezője.

A desszertet nagyüzemben csinálták a Derkós
munkatársak, lassú tűzön sült a kürtőskalács,
parázslott alatta a faszén,
jutott is belőle mindenkinek.

berta

