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Tokióban magyarként

Béke Kornél az ötkarikás játékokon Tokióban. Az olimpiára azt
a nemzeti színű lobogót is magával vitte Kornél, amit kiutazása előtt dr. Fülöp György polgármestertől kapott annak jelképeként, hogy a magyarok, a tiszaújvárosiak valamennyien szurkolnak és a szorítanak a kajakosért és az egész hazai mezőnyért.

Kitüntetettjeink
Tiszaújváros képviselő-testülete az alábbi személyeknek és
közösségeknek adományozott önkormányzati kitüntetést augusztus 20-a alkalmából:

Szent István Emlékérem

A tó ökológiai egyensúlyának megőrzésével, többféle partvédelmi technikát alkalmazva újul meg a városközponti tó és
környezete. A folyamatosan magas vízállás miatt nem indulhatott el idén a beruházás, ezért a partvédelmi munkálatok
előreláthatólag jövő nyáron kezdődhetnek meg. Sok új szempont merült fel a tópart védelmével kapcsolatosan, ami újabb
tervezők, többek között egy tájépítész bevonását is szükségessé teszi. Olyan partvédelmet valósítanának meg, ami alkalmas arra, hogy le lehessen menni a vízhez, akár lábat lógatni is, és egy olyan biológiai partvédelmet alkalmaznának, ami
nem zavarja a sporttevékenységeket, az evezést vagy a triatlonversenyeken az úszást. Cikkünk a 3. oldalon.

Megérkeztek az ingyenes tankönyvek
Már megérkeztek a tankönyvek az iskolákba. Valamen�nyi nappali rendszerű nevelésben-oktatásban részesülő tanuló ingyen kapja meg a tankönyveit 2020-tól. Sem az általános iskolásoknak, sem a középiskolásoknak nem kell fizetniük a könyvekért. Az alsó tagozatosoknak az év végén
nem kell visszaadniuk a könyveket, a többiektől viszont a
tartóstankönyveket visszaszedi az iskola, így több éven keresztül tudják használni azokat.
A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolában 2021.
szeptember 1-jén, azaz az első tanítási napon kapják meg a
tankönyveket a gyerekek. A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói szin- A folyosó még üres...
tén az első tanítási napon vihetik haza tankönyveiket, csakúgy mint a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában. A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskolában viszont a nyári szünet utolsó napjaiban 2021. augusztus 25-én és 26-án 8 és 17 óra között mehetnek az iskola tanulói a tankönyvekért. A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium tanulóinak nem kell
augusztusban bemenni a tankönyvekért, szeptember első
két napján vehetik át azokat. A Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskolában a kilencedikes technikumi tanulók augusztus 26-án és 27-én, a
szakképző iskola kilencedikesei augusztus 30-án és 31-én, a
felsőbb évfolyamosok pedig a tanév megkezdésekor, az osztályfőnökök irányításával veszik majd át a tankönyveiket.
... de a tankönyvek már megérkeztek.

Micskiné Bodó Erzsébet, a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos
Óvoda óvodavezetője, Mezei Mária Erzsébet, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ „Őszirózsa” Idősek Klubjának klubvezetője, Szabóné Papp Andrea a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály közegészségügyi- és járványügyi szakügyintézője, kórházi COVID-osztályon fekvő betegek ellátásában résztvevő munkavállalók (dr. Szepessy Ildikó tüdőgyógyász szakorvos, Bodnár Zsolt asszisztens, Háriné Zupkó
Vilma asszisztens, Illés Jánosné asszisztens, Kozma Gabriella asszisztens, Tóth Tiborné asszisztens, Kovácsné Gál Anett
asszisztens, Molnárné Szabó Marianna ápoló, Bán Szabina
szakápoló, Skabláné Monoki Renáta szakápoló, Árvainé Tari Viktória asszisztens, Kakukné Bölkényi Tímea asszisztens,
Képes Mária ápoló, Kiss Mónika asszisztens, Lukács Katinka asszisztens, Petri Valéria asszisztens, Tóth Erzsébet as�szisztens).
Béke Kornél, a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület kajakozója, a tiszaújvárosi koronavírus-járvány elleni védekezésben résztvevő önkormányzati munkavállalók közössége (Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ, a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár, a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos
Óvoda, a TiszaSzolg 2004 Kft., a Tiszaújvárosi Sport Park
Nonprofit Kft, a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.,
és a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal), dr. Szabó Maák
Sándor háziorvos, Túri Istvánné épületmegbízott.

Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett

Ezüsthíd Gondozóház, Nikodémus Idősek Otthona, Ládi Pál lakatos, TiszaSzolg 2004. Kft., Posztumusz díj: Majerusz László aranydiplomás gépészmérnök.

Tiszaújváros Ifjú Tehetsége Díj

Kelemen Alíz, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium végzős diákja.
A kitüntetéseket augusztus 19-én adják át.
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Tisz(t)a sziget

A Tisza-szigeti Csónakkikötő Egyesület már készülődik a szombati szemétszedő akcióra. A csónaktulajdonosok
füvet vágtak, terepet rendeztek, rendbe tették a stéget, így készültek a hétvégi vendégek fogadására.
Tiszta sziget címmel hirdettek közös folyó- és szigettakarítást a szervezők. Szemetet lehet szedni majd a szárazföldön
és a vízen is, az egyesület tagjainak csónakjaiból. Jó alkalom ez egy kis vízitúrázásra is, hiszen sokan lesétálnak a hétköznapokon a Tiszára, most viszont vízre is szállhatnak. Az önkéntes takarítókat
szombat reggel 9 órától este 7 óráig várják a Tisza-szigeti Csónakkikötőben.
A part és a folyótakarítás mellett izgalmasnak ígérkezik a közös PET tutajépítés, a petpalackokból készülő hajót
15.30-kor bocsátják vízre. A környezetvédelem jegyében lesz kvíz és interaktív
előadás is a Tisza-parton a folyón keletkezett hulladékokról és az élővilágra kifejtett hatásukról. Aki egy kellemes napot vagy csak néhány órát eltöltene a Tisza-szigeten, annak ott a helye szombaton, sőt, aki szabadtűzön főzni akar, az
azt is megteheti. Éhen biztos, hogy senki
sem marad, mivel a szigettakarítást szervező egyesület is alágyújt a bográcsnak.
Érdemes kimenni a Tisza-szigeti Csónakkikötőbe a hétköznapokon is, hiszen a csendes tópart minden szépségével együtt távol van a város zajától. Akár
madárlesre is alkalmas a terület, hiszen
a vízparti madarakat bőséges élelemmel
látja el a folyó és a környezete. Aki türelmes és eltölt ott néhány órát, az akár
hódokat is láthat úszni a vízben, a parton
pedig azokat a nyomokat fedezhetik fel,
amiket maguk után hagynak egy-egy vacsora alkalmával.
berta

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

Füvet vágtak, terepet rendeztek, így várják az önkénteseket a hétvégi közös
szigettakarításra.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot
augusztus 22-ig (vasárnapig) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), majd augusztus 23-tól (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540688) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 8-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
8-19		
8-19
8-15
Tisza Gyógyszertár

Egyházi hírek

Római katolikus

Az egyesület főzni is fog, de bárki megteheti ezt a Tisza-parton szombaton.

Augusztus 20. péntek 11.00 órától szabadtéri szentmise a városért a templom előtti téren.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagycsécsen 8.30-kor vannak szentmisék.
A Szent József szobor átvételéhez és átadásához további családok jelentkezését várjuk!
A plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda: 9.00-13.00, csütörtök, péntek 15.30-17.30
Cím: Tiszaújváros Római Katolikus Plébánia, Szent István út
32. Tel.: (49) 540-102, Web: tiszaújvarosiplebania.hu

Görögkatolikus

Az egyesület csónaktulajdonosai tavasztól őszig itt „parkolnak”.

Augusztus 20-án (pénteken) ünnepeljük Szent István király
és Szent Hierotheosz főpap emlékét: 10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 Szent Liturgia. Szombaton 17.00 vecsernye és utrenye. Vasárnap 11.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Kedden 8.00 Szent Liturgia.
„Az ember szíve elég nagynak teremtetett ahhoz - mondja Nikolaosz Kavaszilasz - hogy magát Istent foglalja magában.
Amennyiben nem foglalja magában a Teremtetlent, hanem
azok felé a teremtett valóságok felé fordul, amelyeket abszolutizál, a semmi tör fel, mert az ember nem más, mint tátongó űr, az a semmi, amely Istennel szeretne megtelni.” (Olivier Clément).

Református
Istentiszteleteinket a következő rend szerint tartjuk.
Tiszaszederkény
• 2021. augusztus 20-án, pénteken 18 órától bűnbánati istentisztelet.
• 2021. augusztus 22-én, vasárnap 9:30-tól.
Tiszaújváros
• 2021. augusztus 20-án, pénteken 17 órától bűnbánati istentisztelet
• 2021. augusztus 22-én, vasárnap 11 órától újkenyér ünnepi
istentisztelet úrvacsorával
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! A városi istentiszteletet felvétele vasárnap délutántól, felvételről
megtekinthető ismert internetes médiafelületeinken (Facebook és Youtube)
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el Uram
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)
„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég,
Egy fénykép, mely őrzi emléked,
S egy út, mely elvitte az életed.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,
Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is
halad.”
Fájó szívvel emlékezünk

Kollár Tibor

halálának első évfordulóján.
Gyászoló családja
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Csipkés ugyan,
de nem kombiné

Szépnek szépek, de kárt okoznak a csipkéspoloskák.
El ne kiabáljam, úgy néz ki, ezt a nyarat megússzuk szúnyoginvázió nélkül. A természet tárháza azonban kifogyhatatlan, mindig gondoskodik arról, hogy gondot okozzon az embernek. Most éppen csipkéspoloskák formájában.
A csipkéspoloskák általában fél centinél kisebb, növényi nedveket szívogató rovarok. Elülső szárnyukon a vastagabb kitinből
álló hálózat csipkeszerű mezőket zár körül, ezekben pedig vékony hártya van.
Az Észak-Amerikából származó tölgy csipkéspoloska (Corythucha arcuata) őshazájában fő tápnövényei a fehér tölgyek. Európában először húsz éve, Olaszországban észlelték, később Törökországban is megtalálták. Magyarországon 2013 májusában
a Szarvasi Arborétumban észlelték először. A poloskák röpképesek ugyan, a faj terjedése mégis elsősorban passzív módon zajlik. Egy-egy fertőzött tölgyfa alatt parkoló autó zugaiban az apró poloskák nagy távolságokra is eljuthatnak. Tiszaújvárosban is
elterjedtek, az idén különösen nagy számban.
Az enyhe telek és a meleg, aszályos nyarak nagyban segíthetik terjedését és szaporodását. Az emberre nem veszélyes, inkább kellemetlen. Csípni azonban a csipkések is tudnak. Jó hír
viszont, hogy a csipkéspoloska ugyan csíphet, haraphat, de nem
szív vért, mindössze a bőrön található izzadságcseppekből enyhítené szomjúságát. Bőrpír ugyan keletkezhet egy elvakart szúrás nyomán, ezek az állatok azonban nem terjesztenek semmilyen fertőzést, lévén csak a növényeken élősködnek. Rossz hír
viszont, hogy az őshonos fajokkal ellentétben ezek a rovarok
nem szerves részei a hazai táplálékláncnak, így természetes ellenségük sincs. Európában számos ragadozót (katicabogár, fátyolka, rablópoloska, bársonyatka, pókok) jegyeztek fel természetes ellenségeként, de egyelőre ezek egyike sem tűnik képesnek arra, hogy a populációit érdemben szabályozza.
A nálunk őshonos tölgyfajok mindegyike alkalmas tápnövénye,
azaz hazai tölgyeseinkre nézve potenciális veszélyforrás. A tömegszaporodások helyszínein más tápnövényeken (hársak, juharok, szelídgesztenye, szedrek) is gyakoriak az általa okozott
tünetek. Évente 2-3 átfedő nemzedéke fejlődik, tehát népessége
rendkívül gyorsan, egy vegetációs időszakon belül is nagymértékben növekedhet. Városi fákon, de erdőkben is már júliusban
látványos lombelszíneződést idézhet elő, ami jól elkülöníthető
az aszály miatti, illetve az őszi levélsárgulástól.
A csipkéspoloska tehát egészségünkre nézve nem jelent veszélyt, de a növények védelmében célszerű rovarirtó szakemberek segítségét kérni a velük való harcban.
f.l.

Jövőre újulhat meg a tópart
A tó ökológiai egyensúlyának megőrzésével, többféle partvédelmi technikát alkalmazva újul meg a városközponti tó és környezete. A folyamatosan
magas vízállás miatt nem indulhatott el
idén a beruházás, ezért a partvédelmi
munkálatok előreláthatólag jövő nyáron kezdődhetnek meg.
- 2019-ben elkészítettük a tó engedélyezési és kiviteli tervét, ami kifejezetten a
rézsű-védelemre koncentrált, és megvalósítását a 2021. évi költségvetésbe be is
terveztük - tájékoztatta lapunkat Vismeg
Monika, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti osztály osztályvezető-helyettese. - A dísztó egy mesterséges tó, Tiszaújváros központi zöld területének meghatározó része,
aminek a fűvel borított rézsűje természetes hatást kelt, de évről-évre bebizonyosodott, hogy a vízszintmozgások, illetve a hullámverés több helyen alámossa a
parti falat és beszakadások jelentkeznek.
Ezt az önkormányzat folyamatosan karban tartotta, majd 2019-ben elkészítettük
az említett tervet, azért, hogy a partfalat
védjük. Ez a terv egy kőburkolattal történő védelmet biztosított volna a tónak,
de az idén eddig nem tudtuk végrehajtani a beruházást. Egyrészt a folyamatosan
magas vízállás miatt, ami szoros összefüggésben áll a Sajón és a Tiszán levonuló tavaszi árhullámmal, másrészt a nyári
rendezvények miatt. Időközben született
egy olyan döntés, hogy felülvizsgáltatjuk
ezt a tervet és egy sokkal nagyobb volumenűt készítenénk, ami nem csak ezt
a fix kőburkolattal történő partvédelmet
tartalmazná, hanem többféle partvédelmi technikát, így a tó ökológiai egyensúlyának megőrzésével megújulna az egész
városközponti tó és környezete - mondta

A víz több helyen is alámosta a partfalat.

Az eredeti tervek 2019-ben készültek el.
Vismeg Monika.
Sok új szempont merült fel a tópart védelmével kapcsolatosan, ami újabb tervezők,
többek között egy tájépítész bevonását is
szükségessé teszi.
- Az az igazság, hogy régen elkezdtük
kidolgozni a koncepciót - kezdi Durbák
György városi főépítész. - Az az elképzelés, hogy a tó keleti (Polgármesteri Hivatal felőli) partján olyan partvédelmet valósítanánk meg, ami arra alkalmas, hogy
le lehessen menni a vízhez, akár lábat lógatni is, és egy olyan biológiai partvédelmet alkalmazni, ami nem fogja zavarni az itt folyó sporttevékenységeket sem,
az evezést vagy a triatlonversenyeken az
úszást. Ennek a megoldásához természetesen tájépítészt fogunk bevonni, mert ez
kertépítészi feladat, tehát erre a szakemberre mindenképpen szükségünk lesz.
- Milyen tervek vannak a tó szemközti,
Szent István út felőli oldalára?
- Ezen az oldalon, illetve a délin is,

két-háromféle elképzelés van. Egy biztos,
nem szeretnénk sehol betont látni, ez az
alap elképzelésünk. Egy úgynevezett gabionos partvédelmet csinálnánk, ami azt
jelenti, hogy egy acélhálóba kőtörmelék, kőzúzalék van, ami akár függőleges
partvédelmet is tud biztosítani, ugyanakkor egy természetközeli megjelenést ad.
Van olyan elképzelésünk, ami egy facölöpös, klasszikus, szinte kikötői partvédelmet jelentene. Szeretnénk ezen az oldalon
olyan stégeket csinálni, például a söröző
felőli oldalon, - tudván azt, hogy itt a későbbiekben milyen fejlesztések lesznek,ami szintén partközeli, vízközeli kiülőt
jelenthetne. Végeredményében tehát
két-háromféle partvédelmet szeretnénk
megvalósítani, természetesen a funkciókat a megfelelő helyekre telepítve, ami
során egy látványos, életszerű, használható, élettel teli terület jönne létre.
- A munkálatok idejére le kell „ereszteni”
a tó vizét, le kell majd zárni a partszakaszokat?
- Minden partvédelemhez úgy kell hozzáállni, hogy bizonyos szakaszokon ki kell
zárni a vizet, tehát az építés nem folytatható vízszint alatt. Vízszintsüllyesztés
nem lesz, mert az állandó, de van itt még
egy olyan kérdés, ami feltétlenül említést
érdemel, mégpedig az, hogy meg akarjuk
oldani a tó vízszintszabályozását. Egyrészt az utántöltést, másrészt a leeresztést, már erre is vannak tanulmánytervek,
hogy hogyan és miként tudjuk ezt megvalósítani.
- Mikor kezdődhet el a beruházás?
- Véleményem szerint egy árvízi időszakban, például ősszel vagy tavasszal ezt
nem lehet megcsinálni semmiképpen, tehát mindenképpen ez a jövő évben lesz,
hiszen ennek az évnek ilyen szempontból
lassan vége.
berta

Támogatás telekvásárláshoz, építkezéshez
Újabb önként vállalt támogatást tervez bevezetni Tiszaújváros önkormányzata - jelentette be dr. Fülöp György polgármester hivatalos Facebook oldalán.
Figyelembe véve a város pénzügyi lehetőségeit, illetve a folyamatosan emelkedő ingatlanárakat, szeretnénk hozzájárulni a városunkban
élő, illetve az itt letelepedni kívánó családok
otthonteremtéséhez, melyhez a következő támogatási rendszert dolgoztuk ki a polgármesteri hivatal munkatársaival - írja Facebook oldalán a polgármester.
A tervezet szerint az önkormányzat 2 millió
forint kamatmentes, visszatérítendő támogatást nyújtana az önkormányzati tulajdonú építési telkek megvásárlásához, valamint 2 millió
forint vissza nem térítendő támogatást is biztosítana azok lakóépülettel történő beépítéséhez.
A támogatásra azok a magyar állampolgárságú házastársak, élettársi kapcsolatban élő,
egyedülálló vagy egyedül élő személyek len-

Aktuális � 3.

nének jogosultak, akik a kérelem benyújtását
megelőzően legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, illetve akiknek lakó- vagy tartózkodási helye nem Tiszaújváros közigazgatási
területén van ugyan, de a kérelem benyújtását
megelőzően legalább 10 év tiszaújvárosi lakóvagy tartózkodási hellyel rendelkeztek.
A Keleti-lakóövezetben összesen 43 beépíthető lakótelket alakítottak ki, melyek első értékesítési ütemét októberre tervezi az önkormányzat. Az itt találhatók lehetnek az első olyan ingatlanok, melyekre igénybe vehető a támogatás.
A tervezetet augusztus 26-án tárgyalja a képviselő testület, amely elfogadása esetén szeptember 1-jén lépne életbe.
A rendelet elfogadását követően minden, a támogatással kapcsolatos információ megtalálható lesz a Polgármesteri Hivatal honlapján.
Témával jövő heti számunkban részletesebben
is foglalkozunk.
F.L.

Elsőként a keleti lakóövezetnél vehetnék igénybe a támogatásokat.

4. � Elismerés

2021. augusztus 19.

„Jó, amit csinálok, jó helyen vagyok, és folytatni kell”
Ugye ismerik a jelenetet, amikor jön valaki
szembe az utcán, tudják, hogy ismerik, csak
éppen azt nem, hogy honnan is? Nem ugrik
be, mert nem a szokásos környezetében látják, nem a hétfőtől-péntekig viselt munkaruhájában van, csak egyszerű hétköznapiként, pólóban, rövidnadrágban. Na, így voltam én is Tóth Gyulával, aki ebben az outfiben érkezett és akit én az elmúlt 20 évben
csak polgárőr uniformisban láttam. Annyira azért nem kellett megőröltetni magam,
hogy rájöjjek, ki kopogtat be a szerkesztőségbe, hiszen Gyulát én hívtam egy beszélgetésre. Találkozónk apropója egy kitüntetés,
mivel egy országos elismerést kapott, a „Polgárőr Érdemkereszt” ezüst fokozata kitüntetést. Közel, s távol ő az egyetlen polgárőr,
aki nemrégiben átvehette ezt a kitüntetést.
Én pedig kitüntetett figyelemmel hallgattam
a Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület elnökét.
- Gyula, hány éve is vagy polgárőr?
- Pontosan emlékszem, 2003. május elsején
kezdtük az első szolgálatot a megalakult egyesülettel.
- Az elmúlt 18 év alatt volt hasonló elismerésed, ami úgy, mint a mostani könnyekig
meghatott?
- Volt több is, amit a megyétől kaptam, de a tiszaújvárosira vagyok a legbüszkébb, az önkormányzattól kaptam 2010-ben, Tiszaújváros közbiztonságáért kitüntetést. Az egyesületből eddig én vagyok egyedül, aki ezt megkapta. Illetve, amire még nagyon büszke vagyok,
azt 2016-ban kaptam, a Borsod megyei rendőrfőkapitánytól, dr. Vereckei Csabától kaptam
egy tárgyjutalmat, egy órát, amiért a rendőrség
szakmai munkáját nagyban segítettem. A „Polgárőr Érdemkereszt” ezüst fokozata kitüntetést
pedig most az országos polgárőr szövetség elnöke, dr. Túrós András elnök úr adta át az elmúlt 18 évem elismeréseként. Erre a kitüntetésre a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr
Szövetség elnöke, Csóra György terjesztett fel.
- Sok munka van e mögött?
- 2021. július 31-éig 7448 órát töltöttem a köz-

Keveseknek van ilyen kitüntetése.

területen polgárőrként. Ebben nincsenek benne az elnökségi ülések, a szakmai beszámolók.
Ez csak az, amit közterületen teljesítettem, akár
önállóan, akár a rendőrséggel közösen.
- Aki polgárőr, az főállásban csinálja?
- Nem, ez társadalmi munka, ezért nem kapunk fizetést, ezt a saját szabadidőnkből csináljuk, mint ahogy a jelmondatunkban is benne van, hogy „Önként, együtt, egymásért.” Ez
egy ilyen társadalmi munka, mondhatnám azt
is, hogy hobbi, de hát attól ez sokkal több. Sokrétű a feladat, többször voltam már bíróságon is
tanúskodni, például akkor, amikor négy nő ös�szeverekedett a diszkónál, mert mi észleltük a
garázdaságot.
- Soha nem gondoltad felnőtt fejjel, ennyi év
polgárőrség után, hogy elvégzed a rendőrtisztit, hiszen az, amit polgárőrként csinálsz,
már nagyon közel van a rendőri munkához.
- Igen, igen, végül is nyitott kapukat döngetsz,
mert van két polgárőrünk is, akik rendőrök lettek. Járőrtársaim voltak, nagyon megtetszett
nekik a rendőri pálya a sok közös szolgálatnak
köszönhetően. Annak idején dr. Kalapos István
rendőrkapitány agitált, hogy menjek át hozzájuk rendőrnek, végezzem el az iskolát.
- De nem mentél? Miért?
- Vonzott a dolog, de őszinte leszek, a MOLban dolgozom, elégedett vagyok a béremmel,
nem akartam feladni a szakmámat, vegyész vagyok, azt is szeretem, immár harmincegy éve.
- Miért vetted a nyakadba ezt a polgárőrséget majd’ 20 évvel ezelőtt?
- 2003-ban TVK-s kollégámmal, Kéki Lajossal többször beszélgettünk, hogy néz ki a város
a diszkó után, vagy egy átmulatott szombat este után. A közmunkások nem győzik helyreállítani az összetört padokat, feltakarítani a szemetet, összeseperni a törött üvegeket és kisgyerekes apukaként is megbotránkoztunk ezeken,
és tenni szerettünk volna ellene. Szóval, amikor elkezdték toborozni a tagokat az egyesületbe, nekem nem volt kérdés, hogy megyek-e, a
feleségem is rábólintott, hiszen a szolgálat miatt sokszor nem töltöm otthon az estéket, éjszakákat. Ő is támogatott a döntésemben.
- Mennyit dolgoztok, és milyen jogosítványaitok vannak?
- Ez változó. A pandémia idején sok feladat
jött, például a karanténban lévők ellenőrzése, baleseteknél forgalmat irányítunk, ha kell,
a gyalogátkelőnél mindig megjelenünk szeptemberben az iskolakezdéskor, de ott vagyunk
a városi rendezvényeken is. Az a hátulütője a
polgárőrségnek, hogy nagyon nehéz néha ös�szetrombitálni az embereket, bár volt erre precedens többször is, mint amikor eltűnt gyereket kerestünk. Akkor éppen Felsőzsolcán ünnepeltük a testvérem születésnapját és kaptuk a
riasztást, hogy eltűnt két gyerek, úgyhogy félbemaradt az ünneplés és siettem haza. Hívtam
a csapatot és elkezdtük a nagy éjszakában keresgélni a gyermekeket hajnali 5-ig. Szerencsésen végződött a történet, valamikor dél körül
előkerültek.
- Sok ilyen történeted van, ami megérintett?
- Igen, voltak tűzesetek, és nagyon sok halálos
balesetnél is kint voltam. Az egyik, ami a legrégebbi, a mezőcsáti úton volt, és ott a helyszínen
meghalt az anyuka. Másnap az egyik gyermek

A Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület a szeptemberi tanévkezdéskor vigyázza a forgalmat az
iskolákhoz közeli zebráknál.

Tóth Gyula polgárőr a „Polgárőr Érdemkereszt” ezüst fokozata kitüntetéssel.
is meghalt a kórházban, ez azért megviselt. Itt a
városban, a 35-ösön is volt egy halálos baleset
néhány éve a reggeli órákban, amikor egy rókát került ki az autójával egy autós. Én éjszakás voltam a MOL-ban, és előtte egy fél órával
vettem le a munkaruhámat, és polgárőrként éppen ehhez az esethez mentem ki, ahol ugyanolyan a munkaruhában volt a holttest, mint én a
gyárban nemrég. A kolléga akkor ment volna
dolgozni nappalra, és ráadásul akivel ütközött,
az is MOL-os dolgozó volt.
- És azt a munkaruhát szereted, amit „másodállásodban” viselsz? A polgárőr uniformist.
- Igen, szeretem. Mostanában nagyon sokat vagyok kint a közlekedésben. Annak idején sokat
tanultam Kiss József rendőrtől, aki a közlekedési osztály vezetője volt valamikor, ő mindenre megtanított. A tiszaújvárosi rendőrség mostani állománya nagyon jó rendőrökből áll, tőlük is sokat lehet tanulni és az így megszerzett
tudást tudom kamatoztatni a közös járőrszolgálatok során.
- Jó ez a közös járőrözés?
- Az elején még elég nehezen ment a rendőrséggel a kapcsolattartás, hiszen szokatlan volt
a rendőrnek, hogy egy civil megy mellette, és
oda kell figyelni rá, aztán ahogy komolyodott
a polgárőr mozgalom, jöttek a szigorítások,
mint például a titoktartási kötelezettség, aztán
különböző magasabb szintű oktatásokat kaptunk, majd megyei és országos vizsgákon vettünk részt, ami után kaptunk egy igazolványt,
amivel már lehet menni akár közlekedési rendőr mellé is szolgálatba.
- Gyula! Ez a díj kötelez?
- Igen. Azért jólesik az embernek, amikor 18
évi munkáját ilyen szép díjjal elismerik, nagyon meghatott.
- Kárpótolta a feleségedet is az egyedül töltött éjszakák miatt?
- Szerintem igen. Neki mindenképpen köszönöm ezt az egészet, mert nélküle nem nagyon
tudtam volna megvalósítani, mert sok lemondással járt az egész családnak. Apa sokszor
nem volt otthon, mert bizony voltak olyan rendezvényeink, amikor 14 órában voltunk szolgálatban egyhuzamban. Az egyik csúcsunk huszonhárom óra volt a Tisza-szigeten.
- A polgárőr szolgálat, hogy épül fel? Tudtok
előre tervezni?
- Az úgy van, hogy a naptárba be vannak írva, hogy mikor vannak városi rendezvények,
amiken kutya kötelességünk ott lenni, hiszen
a város adja a legtöbb támogatást a működéshez. Ezen kívül még a rendőrökkel a közös
szolgálat, amit heti szinten egyeztetünk, illetve a közlekedési osztálynak is tudom előre a
tervét, hogy mikor vannak közlekedési akciók,
amiben mi is segíthetünk. Ezek mindig megvannak, és akkor arra tudom szervezni az embereket.
- Hány polgárőre van az egyesületnek?
- Egyre kevesebben, mindössze heten vagyunk
jelenleg Tiszaújvárosban, de van egy tiszapalkonyai csoport hat fővel és lesz egy ötfős lovas
csoportunk is a lovak vizsgáztatása után.
- Sok feladat hárul erre a hét emberre?
- Az alapszabály szerint havi 5 óra a kötelező,
de nekem volt már olyan, hogy több, mint 100

„...ez társadalmi munka, ezért nem
kapunk fizetést, ezt a saját szabadidőnkből csináljuk, mint ahogy a
jelmondatunkban is benne van, hogy
„Önként, együtt, egymásért.”

órám volt egy hónapban. Tavaly nagy igény
volt ránk a rendőrség részéről, mert őket is
többletfeladattal látta el a pandémia, a rengeteg
karanténos ellenőrzés és a konténerváros ellenőrzése is.
- Te hogy látod most a várost? Milyen? Nyugodt, békés, csendes?
- Zajosabb, mint szokott lenni. A nagy beruházás miatt sok a külföldi munkavállaló, akik
előszeretettel jönnek be a városba, de őket is
meg lehet érteni, mert a konténervárosban lenni folyamatosan nem egy jó dolog.
- Van velük gondotok?
- Nekünk komolyabb dolgunk nem volt velük,
de amikor találkozunk velük a közúton és nincs
rajtuk a megkülönböztető mellény, vagy kerékpárral jönnek és nincs felkapcsolva a világítás,
vagy egyáltalán nincs is, akkor fel szoktuk hívni ezekre a figyelmüket, de én még csak jót tapasztaltam, megmondom őszintén. Aminek
most nem nagyon örülünk, tudomásunkra jutott, hogy már a síneken is közlekednek, feljönnek palkonyánál a vasútállomáson, hogy lerövidítsék az utat, pedig ez bizony a vasúti forgalomra is veszélyes. Az ilyeneket próbáljuk kiszűrni, meg hál’ istennek jó ez a Facebook is,
mert volt már rá precedens, hogy a Facebookon kiírták és figyelmeztették a városlakókat,
hogy Tiszapalkonyánál, a mezőcsáti úton emberek sétálnak a sötétben, fekete ruhában, no
akkor, bár nem is voltam szolgálatban, de beültünk gyorsan a kocsiba a rendőr kollégával
és kimentünk láthatósági mellényt osztogatni.
- Mi mozgat téged, hogy ennyi idő után sem
tetted le a polgárőrséget, hiszen az önként
vállalt tevékenység idején, illetve a helyett
annyi minden mást is csinálhatnál, ráadásul
pénzt sem kapsz érte.
- Mint mindenkinek, nekem is volt mélypontom egy párszor, és azt gondoltam, hogy na jó,
összeszedem a felszerelésemet és lemondok, de
az ilyen mélypont után mindig jön valami csodálatos jó dolog. Nagyon sok ilyen pozitív dolgot éltem meg, például, amikor megtaláltam
egy gyerekkerékpárt, amit egy bokorban dugott el a tolvaj, és ráadásul kiderült, hogy ez
a kerékpár egy pincefeltörésből származott.
Anyukának is elvitték a női kerékpárját, illetve
a gyerekének is, amit két hete kapott a keresztszülőktől. Nekik öröm volt, nekem pedig jó érzés látni a kis tulajdonost, amikor sírva puszilgatta a kerékpárját, hogy meglett. Hát az ilyen
apróságokért is érdemes! Az ilyen dolgok sarkallnak arra, hogy jó, amit csinálok, jó helyen
vagyok, és folytatni kell.
berta

Gasztro � 5.
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Szép évfordulók évadja van. Idén ünnepeljük településünk várossá nyilvánításának 55., és Tiszaújvárossá keresztelésének 30. évfordulóját.
Ha ugyan lesz módunk ünnepelni. Látványos
rendezvények biztos nem lesznek, de az önkormányzat, az intézmények, a civil szervezetek,
a város polgárai, a magánszemélyek bizonyára
megtalálják a módját, hogy megemlékezzenek
a múltról, elődeinkről, az elmúlt évtizedek történéseiről, eseményeiről, vagy éppen a személyes élményekről. A Tiszaújvárosi Krónika többek között a régi idők tanúinak megszólaltatásával, 38 éves létezésének jóvoltából pedig az elmúlt évtizedekben megjelent írások, cikkek, fotók közül tallózva és újra közölve azokat. Emlékezik és emlékeztet.

Jubilál az Életfa, jubilál a tér, a tó
Huszonöt évvel ezelőtt, 1996. augusztus 19én leplezték le Tiszaújváros új köztéri szobrát, Farkas Ádám Munkácsy-díjas szobrászművész Életfa című alkotását. Gyakorlatilag
ekkorra készült el - ha nem is végső formájában - a városközponti tér és tó is.
Az avatóünnepségen Farkas Zoltán polgármester mondott, a kedvezőtlen időjárásra való tekintettel, rögtönzött, rövid beszédet. Mint
mondta, évekkel ezelőtt fogalmazódott meg a
gondolat, hogy épüljön egy, a városhoz méltó
alkotás, és dr. Lantos Jánosné önkormányzati
képviselő kezdeményezte 2 éve, hogy ebben
a környezetben (a volt Lenin szobor hűlt helyén) kell egy szobor vagy emlékmű. „Rodin
óta az összes köztéri szobor, amit fölállítottak, viták kereszttüzében áll - folytatta a polgármester - a művészet ilyen, sokan sokféle
dolgot gondolhatnak egy absztrakt alkotásról.
Én a saját gondolataimat tudom elmondani.
Ez a hármas egység szimbolizálhatja a millecentenáriumot, az 1956-os szabadságharc 40.
évfordulóját, a 30 éves város alkotóit. Szimbolizálja a múltat, a jelent és a jövőt. Bízom
abban, hogy a város polgársága mielőbb meg
fogja szeretni ezt az alkotást - zárta beszédét a
polgármester, majd a művész jelenlétében leleplezte Tiszaújváros új emlékművét.
A polgármesternek igaza volt. Az Életfáról
ma is sokan sokfélét gondolnak. Idézzük fel
mit gondoltak „frissen, melegében” a tiszaújvárosiak:
Ila Lászlóné nyugdíjas statisztikus így vélekedett a Krónika hasábjain: Megmondom
őszintén, nekem nagyon szokatlan. Hallottam, hogy Életfa a címe, de engem nem emlékeztet rá. Amikor megláttam, azt mondtam,
olyan tekervény. Egyébként nem csúnya, de
még nem tudom hova tenni, s hogy fa lenne,
az nem jutott volna eszembe. Lehet, hogy az
életkorom miatt? A városközpont kialakítása
amúgy tetszik.
Frikton Ferenc vegyésztechnikus más véleményen volt: Érdekes módon, nekem tetszik.

Az Életfa 2021. augusztusában

A leleplezés pillanata a Krónika címlapján.
Érdekes módon, mert másoktól azt hallottam,
hogy nem tetszik nekik. Különösen azoknak,
akik várták rajta a nemzeti színeket. Szerintem ez nem hiányzik. Tetszik a megvilágítása
is, a tavon lévő szökőkút is, különösen kivilágítva. Összességében azt mondhatom, hogy
kezd kialakulni egy szép városközpont. Ös�szességében, mert egyes részletekben bizony
hiba van. Nem tetszik például, hogy a tér burkolatát olyan rossz minőségben készítették
el, hogy már most mozog minden harmadik
lap. Az sem szerencsés, hogy már a harma-

dik vagy negyedik féle burkolattal dolgoznak,
így elég zűrzavaros az egész. Tetszik, ahogy
kialakították a tavat, de túlságosan meredek
maradt a part, félő, hogy ott soha nem nő ki
a fű. Hacsak nem locsolják naponta kétszer.
Geréné Engi Jolán bolti eladó is elégedett
volt: Nagyon tetszik az emlékmű, színvonalas és illik a térhez. Tegnap láttam és nagyon
szép. A formája nem lepett meg, annak idején
láttam a Tisza tévében a makettjét, s már akkor is tetszett. Szép lesz a tó is, ha teljesen elkészül, és hallottam, lesz még egy szökőkút
is benne.
Juhász Lászlóné könyvelőt gondolkodóba ejtette a szobor: Érdekes, szokatlan alkotás, el
kell gondolkodni rajta. Idővel illeni fog a városképbe is talán, jobban el tudjuk majd fogadni, ha rendezettebb lesz a tó és környéke. Templomaink is modernek. A napokban
kirándulni voltunk, jártunk például Csengerben, s ott láttunk egy általános iskolát, amit
Makovecz Imre tervezett. Gyönyörű volt. Ott

Szobornézőben 1996-ban

jutott eszembe, hogy önkormányzatunk az
utóbbi időben milyen sokat fordít fejlesztésre, de az is eszembe jutott, hogy bizonyára lehetne másoktól is, a még kisebb városoktól is
tanulni, s nálunk is lehetne igazán szép épület.
Oláh László mérnöknek is tetszett az alkotás:
Csütörtökön reggel a kollégáimtól hallottam,
hogy a tévében bemutatták az emlékművet,
s bizony a munkatársak - hogy is mondjam?
- elég becsmérlően vélekedtek róla. Délután
ezért kifejezetten arra vettem utamat, hogy
lássam. Nekem nagyon tetszik. Bővebben erről nem is igen tudok szólni, ahogy megszemléltem az a benyomásom, hogy szép. Egyébként is az a véleményem, hogy egy magára
valamit is adó városnak áldoznia kell a maradandó értékekre. S a városközpont egésze az
lehet. Azért van egy aprócska észrevételem.
A Sajó-Néva közötti átjáró kövezete szép, de
a kialakított növényszigetek nagyon leszűkítik a járórészt.
Misi Kálmánné óvónő egyedi véleményt is
formált: Többször is megnéztem, jól néz ki.
Tetszik az alakja, formája, illik abba a környezetbe, amit kiépítettek. Amikor megláttam
egy kicsit meglepődtem, hogy miért Életfa a
címe. Ezen elgondolkodva azt ,,sütöttem ki”,
hogy a szobor az élet folyamatosságát fejezi
ki. A kezdetben külön álló tömbök, az emberek találkoznak, egymással kapcsolatba lépnek, összefonódnak, ebből is önálló életek teremtődnek, s ezek újra találkoznak. Biztos
van más verzió is, nekem ez jutott eszembe.
F.L.

6. � Rendezvények
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Tiszaújvárosból, Debrecenből, Tiszafüredről, Nádudvarról és Nagyhegyesről is érkeztek csoportok a
VIII. Tiszaújvárosi Országos Mazsorettfesztiválra. Összesen 200-an vettek részt a programban.

A Tiszaújvárosi Derkovits Majorette Csoport felnőtt korcsoportban, show kategóriában arany
minősítést, pom-pon kategóriában pedig kiemelt arany minősítést kapott.

A zenét a Derkovits Fúvószenekar
szolgáltatta a fesztiválon.

A Tiszaújvárosi Jégvirág Mazsorett Csoport felnőtt korcsoportban, pom-pon kategóriában
arany minősítést kapott.

Az országos fesztiválon bemutatkozott a Tiszaújvárosi Gyermek
Csoport is.

Bognár Imre, a tiszaújvárosi
mazsorett csoportok edzője, pompon kategóriában koreográfiai
különdíjat kapott.

Kultúra � 7.
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A Tisza TV műsora

Augusztus 19., csütörtök
9:00 HétHatár: Harmadik oltás - Suliba indulunk - Éltes játszótér - Nyaralók Tiszaújvárosban - Együtt a TIFO Baráti
Kör - Augusztus 20-ai előzetes
9:15 Hétről-Hétre: Hal a placcon - Tisz(t)a sziget, a civil takarítás - Olimpia után: Béke Kornél - Mazsorettfesztivál Teraszparty - Vitelki, az új edző – TFCT - Sényő összefoglaló
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
18:00 Az Augusztus 20-ai városi ünnepség közvetítése élőben
Augusztus 20., péntek
18:00 Tiszaújváros Retró magazin
Augusztus 25., szerda
18:00 HétHatár: Kötelező oltás az egészségügyben - Fogorvosi ellátás védettségi kártyával vagy teszttel - Felvettek! Iskolai oltásszervezés - Tanszergyűjtés - Építési telkek, városi
fejlesztések - Temetői lopások
18:15 Hétről-Hétre: Augusztus 20. - PET palackból csónak
épül - Kutyaharapást szőrével - Egyre drágábban élünk
Utána: Fogadóóra dr. Fülöp György polgármesterrel

Miután elfogadta, már élvezte a karantént
Torres Dániel nevét 2005-ben ismerte meg az ország, akkor negyedik helyen végzett a Megasztárban. Dani nem
csak énekel és dalt szerez, színész is.
Most ebben a szerepében mutatkozott
be a Derkó Terasz Partyján, a Bűnbánat, főnév című darabban.
Öt éve mutatták be Budapesten, most elővették, leporolták, és újra örömmel játs�szák. A darab egy szerelmi háromszögről
szól. Dávid (Torres Dániel) magányos önismereti utazása során rájön, hogy egyedül nem tud célba érni.
- Hogy kerültél kapcsolatba a darabbal?
- Janik László nagyon kedves színész és
rendező barátom szólt, hogy van ez a darab, amire őt felkérték rendezőnek. És
hogy kéne egy dal. Ez volt az én Bűnbánat című dalom, ami a darab dala lett. Aztán pedig felhívott, hogy a srác, aki játszotta volna ezt a szerepet, kiesett. Megkérdezte, hogy lenne-e kedvem belevágni, én pedig igent mondtam, mert szeretem a kihívásokat, az új dolgokat. Ezután
következett egy másfél hónapos intenzív

A darab egy szerelmi háromszögről szól.

Augusztus 26., csütörtök
10:00 Képviselő testületi ülés közveítése
Utána: szerdai adás ismétlése
Utána: a testületi ülés ismétlése
Különleges színtér a Derkó terasza.

Eredetileg csak dalszerző volt.

próbafolyamat, ami alatt felkészültünk a
darabra. Egy kamaraelőadásnak sokkal
intenzívebb érzelmi hullámai vannak, hegyei és völgyei, nem mindegy, hogy ezeket hogyan visszük színpadra.
- Sok idő telt el színpad nélkül. Hogy viselted?

Dávid (Torres Dániel) rájön, hogy egyedül nem tud célba érni.

Ahogy ígértük, hétről hétre itt, a Tiszaújvárosi Krónikában, és a Tisza TV képújságában is
bemutatunk néhány képet a TVK fotóarchívumából.
Ha bárki felismeri magát, munkatársát, az eseményt, a helyszínt, vagy csak kellemes emléke,
története fűződik valamelyik képkockához, kér-

- Amikor bejött a karantén-őrület, egyik
pánikból estem a másikba. Először nagyon megijedtem, de amikor elfogadtam
a szituációt, hogy oké, most ez van, nem
tudok mit csinálni, akkor elengedtem ezt
az egész érzést. És onnantól elkezdtem élvezni. Egészen addig a pontig élveztem,
amíg azt nem mondták, hogy kezdjünk
el visszatérni a rendes kerékvágásba. Ez
nem olyan, mint a play gomb, fogalmam
sem volt, hogy hogyan térjek vissza. A
karantént én jobban élveztem.
- Termékeny időszak volt, hisz sorra születtek a dalok. Mikor lesz a negyedik lemez?
- A karantén alatt hoztuk ki a Valami jó
című dalt, ez lesz a lemez egyik fő dala.
Hamarosan elkészülök az új lemezzel is,
ígérem.
- Sűrű most a nyár?
- Nagyon-nagyon. Jobbat és többet nem is
kívánhattam volna, nagyon boldog és hálás vagyok, mert egyik munka jön a másik után, van mit csinálnom, hála a jóistennek.
Fodor Petra

jük írja meg nekünk a helytortenet@tujvaros.hu
e-mail címre.
Hivatkozásként kérjük, tüntesse 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.
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Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2021.
augusztus 26-án, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.
Az ülés napirendi pontjai
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 25/2014.
(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról
szóló önkormányzati rendelet megalkotására
3. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának, valamint lakóépülettel történő beépítésének támogatásáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotására
4. Javaslat a víziközművek 15 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadására
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2021/2022.
nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére
6. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet

1 fő takarítónői

munkakör betöltésére,
3 hónapos próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló
kinevezéssel.
Munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő.
Pályázati feltételek, elvárások:
• minimum általános iskolai végzettség,
• egészségügyi alkalmasság,
• bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány,
• megbízhatóság,
• rugalmasság,
• önálló, precíz, igényes munkavégzés,
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
Feladat:
Takarítási feladatok ellátása a gyógy- és strandfürdő területén,
kétműszakos munkarendben.

szervezeti és működési szabályzatainak módosítására
7. Javaslat ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
8. Javaslat településrendezési döntés meghozatalára
9. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. és a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására
10. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Szervezeti és
Működési Szabályzatának, házirendjeinek, Térítési díj szabályzatának jóváhagyására, valamint az intézményi időszakos beszámoló módosított szempontrendszerének elfogadására
11. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra,
felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására, valamint lakóközösségek azonnali beavatkozást igénylő gépészeti felújításának támogatására
12. Beszámoló a kiemelt sportágak, sportegyesületek 2020. évi
önkormányzati támogatásának felhasználásáról
13. Beszámoló az állandó bizottságok 2020. évi munkájáról
14. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról
Kérdések
Amit kínálunk:
• minimálbér műszakpótlékkal,
• munkába járás támogatása,
• cafeteria,
• hosszú távú munkalehetőség.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajz,
• bizonyítványok másolata,
• a borítékon fel kell tüntetni: „takarítónői munkakör”.
A pályázat benyújtásának határideje:
2021. augusztus 27.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 30.
Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
A pályázatot benyújtani az alábbiak szerint lehet:
Postai úton: TiszaSzolg 2004 Kft., 3580 Tiszaújváros, Tisza út
2/F.
Elektronikus úton: tiszaszolg@tszolg.hu
Személyesen: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő főpénztárában - Tiszaújváros, Szederkényi út 12.

Gyermekétkeztetési térítési
díjkedvezmények igénybevétele

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény, valamint a 431/2015. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2016. január 1-jétől módosította a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezéseit. Intézményünk az étkeztetési térítési díjkedvezmények (ingyenes/kedvezményes étkezés; szociális díjkedvezmény) igénybevételével kapcsolatban
az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot.
A 2021/2022. tanítási/nevelési évre igénybe vehető normatív
kedvezmény (ingyenes/kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén ingyenes étkezésre jogosult a gyermek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
a kötelező legkisebb munkabér (167.400 Ft) személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át (2021-ben
144.171 Ft)
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés esetén az ingyenes étkezés megállapítása iránt nyilatkozatot kell benyújtani.
1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt
vevő tanuló:
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették, vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
Szociális díjkedvezményre jogosult az a kérelmező:

• akinek gondozásában élő gyermeke tiszaújvárosi állami fenntartású köznevelési intézményben étkezést vesz igénybe, valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelme nem
haladja meg a 62.701 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő szülő
esetén a 71.251 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vonatkozó kérelmet kell kitöltenie minden olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes képviselőjének, illetve 18. életévét betöltött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2021/2022. nevelési/ tanítási évben étkezést igényel bölcsődében, óvodában, általános iskolában, középiskolai kollégiumban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rászorultság alapján kedvezményre nem jogosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. évfolyamon felül nappali
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulónak, gondviselőnek az ingyenes/kedvezményes étkezés, a szociális alapú gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény, valamint a személyi térítési díj megállapítása iránt kérelmet kell benyújtania, melyhez
csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (Tiszaújváros, Kazinczy út
3.) hétfő 8.00-16.00-ig, szerdán 8.00-17.00-ig, pénteken 8.0014.00-ig
- a nyomtatvány letölthető:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ honlapjáról
www.tik.tiszaujvaros.hu
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan információ kérhető az
alábbi telefonszámokon:
49/548-328, 49/548-306, 49/548-305, 49/548-382
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása folyamatos, de amennyiben a 2021/2022. nevelési/tanév szeptemberétől igénybe kívánja venni az ingyenes vagy kedvezményes étkezést, a kérelmet
2021. augusztus 20-ig le kell adni, illetve a tanév alatt folyamatosan. A szeptember 1. után benyújtott kedvezményeket a beadást követő naptól állapítjuk meg.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása személyesen a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban (Kazinczy Ház, Kazinczy út 3. I. em. 73/3. iroda).
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a térítési díjkedvezményt,
illetve napi térítési díjat, maximum egy tanévre áll módunkban
megállapítani. Étkezési igényét, valamint kedvezményre vonatkozó jogosultságát minden tanév elején újra be kell nyújtani, ellenkező esetben a teljes térítési díjat számítjuk ki.

Alkalmazotti
étkeztetés

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az intézmények alkalmazottait és a külsős étkezőket, hogy a
2021/2022. nevelési/tanítási évre vonatkozóan új étkezési kérelmet szükséges kitölteni.
• A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazottak és köztisztviselők, az önkormányzati intézmények, az állami fenntartású
köznevelési intézmények, valamint az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok dolgozói a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központba benyújtott kérelemre, az intézmény igazgatójának előzetes írásbeli engedélye alapján étkezhetnek.
• Az étkeztetés az engedélyben megjelölt intézmény éttermében
vehető igénybe.
Engedélyezés után a nyomtatvány leadásával lehet az étkezést
megrendelni az élelmezési ügyintézőknél.
Az étkezési kérelmek formanyomtatványa:
• letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu honlapról,
• beszerezhető a térítési díjszedési napokon az élelmezési ügyintézőknél,
• illetve a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ élelmezési csoportjánál.
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/4.
H: 7.20-16.00, SZ: 8.00-17.00 és P: 7.20-14.00)

Diétás étkeztetés
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az
érintett szülőket, törvényes gondviselőket, hogy a 2021/2022.
nevelési/tanítási évre vonatkozóan az eltérő táplálkozást igénylő étkezés biztosításához minden régi és új diétás étkezést igénylőnek kérelmet kell benyújtania.
A kérelemhez érvényes szakorvosi igazolás csatolása szükséges.
A kérelem benyújtásának címe:
Molnárné Tóth Anita igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Helye:
Szabó Anna
Kazinczy Ház
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/2. iroda
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
pályázatot hirdet
az alábbi munkakörök betöltésére:
angol-idegen nyelv szakos tanár
A jogviszony határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidőben.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Szent István Katolikus
Általános Iskola
Tiszaújváros, Rózsa út 12.
A munkakör keretében ellátandó feladatok:
Nevelés-oktatás, a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.
A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak. A munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő
vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.
Pályázati feltételek:
- a jogszabályban előírt szakképesítés
- büntetlen előélet
- teljes cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok
- szakmai önéletrajz
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- plébánosi ajánlás
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2021. szeptember 1.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Koscsó Mónika intézményvezető vagy Baráthné Éliás Tünde gazdasági vezető nyújt, a 49/542-204-es telefonszámon
és a tiszi.igazgato@gmail.com e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton: Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12.
- Elektronikusan: tiszi.igazgato@gmail.com

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755,
+ 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852
E-mail: kronika@tiszatv.hu
web: kronika.tiszatv.hu

Hirdetmények � 9.
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Szünidei
gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes
képviselők figyelmét, hogy az ingyenes szünidei étkezés a
nyári szünetben augusztus 31-ig valamennyi, azaz 54 munkanapon keresztül a Központi Étteremben (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény városrészben élők esetében az
„Esély” Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.)
vehető igénybe helyben történő elfogyasztással.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, és a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges
nyilatkozat benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G.
út 7.) lehetséges.
Ha a Szülő/Törvényes képviselő a gyermek számára a szünidei gyermekétkezetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) állást hirdet

3 fő ápoló

munkakör betöltésére.
Munkavégzés helye: „Ezüsthíd” Gondozóház és Idősek Otthona
Tiszaújváros, Bartók B út 1-5.
Feladat: a szolgáltatást igénybe vevők teljes körű gondozása, ápolása 12 órás váltóműszakban, folyamatos munkarendben, háromhavi munkaidőkeretben történő beosztás szerint.
Jogviszony időtartama: határozatlan idejű kinevezés 4 hónap
próbaidő kikötésével.
Jelentkezés feltételei:
• általános ápoló és asszisztensi végzettség, OKJ ápolói végzettség, felnőtt szakápoló végzettség
• bejegyzés mentes három hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány, a Kjt. 20.§ (4). és (5). bekezdésének
megfelelően
• koronavírus elleni védőoltás igazolásának bemutatása a felvételi elbeszélgetésen
• szakmai önéletrajz
• hozzájáruló nyilatkozat az álláshirdetésben foglalt személyes adatok álláshirdetéssel kapcsolatos kezeléséhez
Bérezés: A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint
A jelentkezéseket a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba Poropatich Péter intézményvezetőhöz, 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. vagy human@tujvaros.hu címre kell eljuttatni a felsorolt iratok csatolásával. Érdeklődni a 49/548190-es telefonszámon lehet. Az álláshirdetés kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást érvénytelenné nyilvánítsa.
A pályázat benyújtási határideje augusztus 30.

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

Eladó Tiszaújváros központjában 2 szoba
gardróbos, nagy konyhás, szigetelt, műanyag
nyílászárós, átlagos állapotú 1. emeleti lakás.
Érd.: 06-70/394-9027

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)

tiszteletdíjas gondozó

munkatársat keres - lehet nyugdíjas is - jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás készenléti rendszerben történő feladatellátásra, Tiszaújváros területére.
A tiszteletdíjas gondozó feladata az ellátott személy segélyhívása esetén a krízishelyzet helyszínére történő 30 percen
belüli megjelenés és a segélyhívás okául szolgáló probléma
megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele.
A feladatellátás határozatlan idejű, szakmai végzettség nem
előírás, önéletrajz és bármely meglévő bizonyítványmásolat
szükséges. Juttatás: 12.000 Ft/hó tiszteletdíj.
Jelentkezni 2021. szeptember 15-ig lehet személyesen a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ titkárságán, Tiszaújváros, Kazinczy út 3. szám alatt, illetve telefonon érdeklődni
lehet a 49/548-190-es telefonszámon.

Aranylakodalom
Felhívjuk kedves nyugdíjas társaink figyelmét, hogy a 2021.
évi Idősek Hete programsorozat részeként az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett ismét megszervezzük az
ARANYLAKODALMAT.
Várjuk minden olyan házaspár jelentkezését, akik ebben az
évben ünneplik 50, illetve 60 éves házassági évfordulójukat
és szeretnék közösségünk előtt megerősíteni fogadalmukat.
Jelentkezni szeptember 14-ig lehet a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületében (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) a hétfői és
keddi napokon 8-11 óráig.
Telefon: 49/440-660, 06-30-4407788
Varjas Lászlóné
elnök

Füzetcsomag
a romáknak

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az iskolakezdés előtt idén is támogatni kívánja a rászoruló roma
családokat 1-10. osztályig füzetcsomagokkal. A füzetcsomagokat 2021. augusztus 12-étől augusztus 22-éig lehet igényelni a Tiszaújváros, Rákóczi út 81. szám alatt. A füzetcsomagok
átvételi időpontja 2021. augusztus 27-étől augusztus 30-áig

1 fő részére óvodai, iskolai
szociális segítő

munkakör betöltésére, a Család- és Gyermekjóléti
Központba.
Feladatai:
- 15/1998. NM rendelet 25. §
A jogviszony időtartama:
- határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség – 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellátások – 1/a. Család- és
gyermekjóléti központ – óvodai, iskolai szociális segítőre vonatkozó képesítési előírások valamelyike
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Gyvt. 11/A. § (8) a)-d), e) pontjai alapján
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez,
- nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 11/A. §
(8) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba,
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet,
ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2110-8/2021., valamint a munkakör megnevezését: óvodai, iskolai szociális segítő.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2021. szeptember 06.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. szeptember 10.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A
pályázati felhívás az NKI honlapján 2110-8/2021. azonosító
számon 2021. augusztus 20-án jelenik meg.

Tiszaújváros, Rákóczi út 81. szám alatt.

Orvosi ügyelet

Farkas Sándor
elnök

Tiszaújvárosban a Szent István út 31. sz. 2
emeleten 55 nm-es, 1+2 fél szobás, felújított,
részben bútorozott lakás október 1-jétől hosszú
távra KIADÓ. Érd.: 06-20/344-0819

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

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2021. augusztus

AUGUSZTUS

Helye

Ideje

Kinek a részére

19. csütörtök

Gimnázium étterem

10.00 - 12.00

Szociális étkezők

23. hétfő

Tiszaszederkény Idősek Klub

10.45 - 12.15

Szociális étkezők

24. kedd

Bölcsőde 3.sz. pavilon

07.30 - 12.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

25. szerda

Kazinczy Ház (Hunyadi iskola)

08.00 - 16.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

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

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

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet

26. csütörtök

Kazinczy Ház (Központi étterem) 12.00 - 13.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Kazinczy Ház (Széchenyi iskola)

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

08.00 - 16.00

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!

10. � Hirdetés

2021. augusztus 19.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje nem
változik az augusztus 20-ai ünnepnap alkalmával. A hulladékot
változatlanul, a korábbi megszokott rend szerint szállítjuk el.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás
napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.
2021. augusztus 19-én ügyfélszolgálati irodáinkban személyes
ügyintézésre 12 óráig van lehetőség, telefonos ügyfélszolgálatunk
14 óráig érhető el.
A BMH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodái 2021. augusztus
20-án (pénteken) zárva tartanak.
A szolgáltatási területen található hulladékudvarok 2021.
augusztus 20-21-én zárva tartanak.
További információ:
BMH Nonprofit Kft.
www.bmhnonprofit.hu
06 21 3500 111
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

2021. augusztus 19.

Tucatnyi érem
TRIATLON. A triatlonosok idei váltó országos bajnokságát
és az újoncok, gyermekek és serdülők legfontosabb versenyét, az utánpótlás országos bajnokságot, továbbá a sprint
távú ranglistaversenyt Pécsett rendezték meg.

A gyermek leánycsapat a dobogó harmadik fokán, Bicsák
Bence, olimpiai 7. helyezett a dobogó előtt.
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub (TTK) sportolói az egyéni versenyben begyűjtött érmes és pontszerző helyezéseket követően
a váltó ob-n sem tétlenkedtek, négyszer is felállhattak a dobogóra, ahol Bicsák Bencétől, a tokiói olimpia 7. helyezett triatlonosától vehették át az érmeket.
A TTK eredményei:
Utánpótlás OB
Fiúk:
Újonc 1-es (100 m úszás, 2 km kerékpározás, 500 m futás): 2.
Molnár Benedek 10:43 perc, 3. Németh Bence 10:49
Újonc 2-es (200 m úszás, 4 km kerékpározás, 1 km futás): 3.
Izsák Csaba 16:54 perc
Junior (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás): 2. Vágási Zoltán 57:03 perc
Elit, U23-as (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás): 2.
Sinkó-Uribe Ábel 56:09, 3. Sinkó-Uribe Aurél 56:32
Lányok:
Újonc 1-es (100 m úszás, 2 km kerékpározás, 500 m futás): 5.
Bakó Zsófia 11:54
Újonc 2-es (200 m úszás, 4 km kerékpározás, 1 km futás): 4.
Hajdu Gréta Emma 16:38 perc
Gyermek (300 m úszás, 8 km kerékpározás, 2 km futás): 5. Bán
Petra 28:06
Serdülő (500 m úszás, 12 km kerékpározás, 3 km futás): 8. Bartók Hanna 41:32 perc
Junior (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás): 1. Bóna
Kinga 1:03:31 óra
Elit, U23-as (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás): 3.
Putnóczki Dorka 1:04:50
Váltócsapat OB
Férfiak:
Elit (versenyzőnként 400 m úszás, 8 km kerékpározás, 2 km futás): 1. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Sinkó-Uribe Aurél, Vágási
Zoltán, Sinkó-Uribe Ábel) 1:16:57 óra
Újonc (versenyzőnként 200 m úszás, 4 km kerékpározás, 1 km
futás): 4. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Izsák Csaba, Harangi Péter, Molnár Benedek) 57:30 perc
Nők:
Elit (versenyzőnként 400 m úszás, 8 km kerékpározás, 2 km
futás): 5. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Putnóczki Dorka, Bóna
Kinga, Némethné Prill Katalin) 1:33:48 óra
Serdülő (versenyzőnként 200 m úszás, 4 km kerékpározás, 1
km futás): 2. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Filep Zóra, Bán Lilla,
Bartók Hanna) 48:18 perc
Gyermek (versenyzőnként 200 m úszás, 4 km kerékpározás, 1
km futás): 3. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Bán Petra, Gál Boglárka, Juhos Lia) 52:10
Újonc (versenyzőnként 200 m úszás, 4 km kerékpározás, 1 km
futás): 2. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Hajdu Gréta Emma, Kiss
Mercédesz, Tömösközy Dalma) 58:59 perc.

Ketten ötször
KAJAK-KENU. Bragato Giada és Horváth Maja, a TKKSE
versenyzői kijutottak az ősszel megrendezendő korosztályos
világbajnokságokra.
A szeptemberi Montemor’O Velho-ban (Portugália) megrendezendő kajak-kenu ifjúsági és U23 világbajnokságon húzós lesz
Giada programja, hiszen három versenyszámban is indulni fog.
Maja az október elején Pitestiben (Románia) zajló kajak-kenu
maraton világbajnokságon várhatóan két számban indul. Serdülő létére megnyerte az ifjúsági válogatót K1-ben, a tiszafüredi Csengeri Evelinnel pedig az ifjúsági kajak kettesek 19 kmes versenyén szállhat vízre. (A szövetség itt még nem hirdetett
csapatot.

Két mérkőzésen négy pont

Sport � 11.

LABDARÚGÁS. A múlt héten két
mérkőzést is játszott a Tiszaújváros.
Előbb Tállyán 0-0-s eredményt értek el,
majd történetük során először győztek
a Sényő ellen.
A Magyar Kupa kiesés után nem sok ideje
maradt az újvárosi együttesnek bánkódni,
hiszen néhány nappal később már Tál�lyán várt bajnoki mérkőzés a fiúkra. Az
első félidőben rendre a házigazdák akarata érvényesült. A Tiszaújváros legnagyobb helyzetét egy Vitelki szabadrúgás
jelentett, melyet Kosztyu védett bravúrral. A második játékrészben ugyan mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, de
ezek rendre kimaradtak. A 0-0-s végeredmény igazságosnak mondható, egyik csapat sem érdemelt győzelmet.
Tállya - Tiszaújváros
0-0
Tállya, 150 néző. V.: Szigetvári.
Tállya KSE: Kosztyu - Tóth Sz., Bihari,
Minczér (Baranyi), Mezőssy (Csávás),
Motkó, Kulcsár (Varga J.), Varga K., Szegedi, Kovács N., Ondó. Vezetőedző:
Lasztóczi Péter.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg
- Bocsi, Mahalek, Géringer L., Gelsi,
Bussy (Gönczi), Vitelki B. (Molnár M.),
Bartusz (Gottfried), Lőrincz P., Vasiljevic, Nagy D. (Pap). Vezetőedző: Vitelki
Zoltán.
Lasztóczi Péter: A mérkőzés összképe alapján igazságos eredmény a döntetlen. Sajnos megint sok helyzetet dolgoztunk ki, melyek rendre kimaradtak. Ebben mindenképpen javítanunk kell.
Vitelki Zoltán: Az első félidőben nem sikerült azt játszani, amit megbeszéltünk,
agresszivitásban sem tudtunk maradandót
alkotni. A második játékrészben mást játszottunk, a cserék is tudtak lendíteni a játékon. Voltak lehetőségek mindkét oldalon, azt gondolom, hogy a döntetlen reális eredmény.
A tállyai pontszerzést követően a bajnokság 3. fordulójában a Tiszaújváros „mumusa” a Sényő látogatott a kék-sárgákhoz. A szabolcsi együttes ellen eddig sem
hazai pályán, sem vendégként nem tudott bajnoki mérkőzésen győzni az újvárosi alakulat, így fölöttébb igyekezett,
hogy ezt a rossz szériát megszakítsa. Az
első percek visszafogottabb futballja után
igen gyorsan előnybe került a házigazda. A 8. percben Gottffried ugratta ki remek ütemben a védők közül kibújó Bartuszt, aki elhúzta a sényői kapus mellett,
majd éles szögből a hálóba lőtt, 1-0. A bekapott gól után igyekezett többet támad-

Bartusz (14) első gólja a hálóban. A sényői védők „pozíciója” magáért beszél.
ni a vendégegyüttes. A 34. percben jött
is a sényői egyenlítés. Lakatos I. L. emelt
középre egy labdát, melyet Toldi 5 méterről fejelt Herceg kapujába, 1-1. A félidő hátralévő időszakában mezőnyjáték
dominált, de a hajrában a szabolcsi alakulat szerezhette volna meg a vezetést.
A 45. percben ismét Lakatos I. L. emelte be a labdát a védők gyűrűjében kilépő
Schmidt elé, aki 8 méterről a felső kapufát találta el.
A második félidőre Nagy Dávidot küldte csatába Gelsi helyett a hazai tréner.
Úgy tűnt ez a változtatás hasznosnak bizonyult, ugyanis a csereember többször
igyekezett kihasználni testi erejét. Az 57.
percben azonban nem ő, hanem az első
újvárosi találat szerzője volt a főszereplő.
Vitelki középre adását Bartusz kapásból
11 méterről vágta a sényői kapuba, 2-1.
A folytatásban sem lankadt a házigazdák
támadókedve, rendre többet birtokolták a
labdát, de igazán nagy helyzetet nem tudtak kialakítani. A 68. percben aztán jött
az újabb hazai gól. Nagy adott nagyszerű
labdát a szélen elfutó Molnárnak, aki ragyogóan talált Gottfried elé, és a fiatal támadó 6 méterről kilőtte a hosszú sarkot,
3-1. A mérkőzés utolsó bő 20 percében
újabb gólt már nem láthattak a nézők, így
a publikum örömmel konstatálhatta, hogy
a Tiszaújváros második hazai mérkőzését
is 3-1-re nyerte meg. Az együttes így 7
ponttal holtversenyben a Kazincbarcikával az 5. helyen áll. A sárga-kékek legközelebb augusztus 22-én vasárnap Salgótarjánban lépnek pályára, majd szeptember 1-jén, szerdán 16 órától a DVTK II-t
fogadják.
Tiszaújváros - Sényő
3–1 (1–1)
Tiszaújváros, 150 néző. V.: Bálint.

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg Bocsi (Molnár M.), Mahalek, Géringer
L., Gelsi (Nagy D.), Vitelki B. (Pap), Bartusz, Lőrincz P., Gottfried (Benke), Vasilijevic, Gönczi (Tóth S.). Vezetőedző: Vitelki Zoltán.
Sényő Carnifex FC: Nagy M. - Klepács,
Szilvári, Fabu (Bodó), Toldi, Farkas M.
(Schmidt), Lakatos I. L. (Fenyőfalvi),
Tóth M. (Barta), Kapacina, Vámos (Lakatos II. L.), Orosz.
Edző: Fiumei Viktor.
Vitelki Zoltán: Három gólt rúgni mindig
jó dolog, de szeretnénk ennél még jobban
is játszani. Játékunk kissé hullámzó volt,
de labdarúgóim tudtak azokban a periódusokban ritmust váltani, amikor kellett,
gondolok itt a második 45 perc elejére.
Győzelmünkhöz kétség sem férhet.
Fiumei Viktor: Nem kezdtünk valami jól,
eléggé idegesen, kapkodva játszottunk,
de azért sikerült visszajönni a mérkőzésbe, sőt a szünet előtt volt egy nagy helyzetünk is. A félidőben próbáltam rendezni a sorokat, de ez nem igazán sikerült.
Akaratgyengén, lélektelenül futballozott
csapatom. Az ellenfél minden játékelemben felülmúlt minket, így megérdemelten
nyert.
Következik a 4. forduló
2021. augusztus 22., vasárnap
11:00 DVTK II. - Eger
Újpest II. - Békéscsaba II.
17:30 Jászberény - Füzesgyarmat
Putnok - DEAC
Hidasnémeti - BKV Előre
Törökszentmiklós - Kisvárda II.
SBTC - Tiszaújváros
Sényő - Hajdúszoboszló
Tállya - Kazincbarcika
DVSC II. - Tiszafüred

Nagy reményekkel látott munkához
A korábban az NB I-es DVSC, az NB
II-es Kazincbarcika, valamint az NB
III-as Egernél tevékenykedő Vitelki
Zoltánt három forduló után kérdeztük
elképzeléseiről.
- Ide jöveteled nem volt ugrás az ismeretlenbe?
- A közeg nem volt ismeretlen, mert a Tiszaújváros játékát figyelemmel kísértem.
Balázs fiam az elmúlt szezonban is itt futballozott, így sok mérkőzésen kint voltam, a játékáról, a csapatról már akkor
is beszéltünk. Minden feladatba szeretek
nagy reménnyel belevágni, és ezt most
sem bántam meg.
- Milyen érzésekkel érkeztél Tiszaújvárosba? Említetted a nagy reményeket, mikre gondolsz?
- Egy igazi sportember minden mérkőzést meg akar nyerni. Természetesen nekünk is ez a célunk, de ez valószínűleg
nem lesz így, ám minél jobban szeretnénk
szerepelni. A kitűzött cél, hogy minél előkelőbb pozícióban fejezzük be a bajnokságot.
- Az is fontos, hogy milyen a csapat arca.
Milyet álmodtál meg és képzeltél el?

- Rám jellemző, hogy soha nem vagyok
elégedett, mindig a maximumra törekszem, és mindig tálálok még a jó mérkőzésekben is hibát. A mostani és az első
fordulós hazai mérkőzésen mutatott játék
azonban arra predesztinálja ezt a csapatot,
hogy komolyabban lehessen tervezni. Bár
ezzel óvatosan bánok, mert bármi közbe
jöhet, de most úgy látom, érzékelem, ez
a csapat vevő a munkára és a sikerre is.
- Támadófocit láthatunk majd a tiszaújvárosiaktól? A rajt jól sikerült, az első három fordulóban hat gólt szerzett az együttes.
- Jól össze lett rakva ez a keret, mert a
stabil védekezésből mindig ki tudunk indulni. Ráadásul abban a szerencsés, vagy
ugyanakkor szerencsétlennek mondható helyzetben vagyok, hogy nagyon jó támadóim vannak, akik közül meg kell találnom az ideális felállási formát. Ebből
a szempontból lubickolhatunk, mert ilyen
futballistákkal csakis támadófocit tudunk
játszani.
- A bajnokságban hányadik helyen kell
végezni a csapatnak, hogy az utolsó fordulót követően elégedetten állj fel a
kispadról?
- Ha most azt mondom legyünk az elsők,

Vitelki Zoltán
az tükrözi a maximalizmusomat. Minél
több mérkőzést szeretnénk megnyerni, és
minél előrébb szeretnénk végezni. Természetesen fontos az is, hogy hazai pályán
a szurkolóinkat kellőképpen kiszolgáljuk.
Olyan futballt szeretnénk játszani, amire
vevők a nézők, mert ez a játék igazából
róluk szól.
Brézai

12. � Történelem

2021. augusztus 19.

Ötvenöt év emberközelből - Diszkó és lábrázás 3.
Idén ötvenöt éve, hogy településünket várossá nyilvánították. Egy cikksorozatban
szeretném bemutatni városunk történetét
emberközelből, olyan interjúkon, elbeszéléseken keresztül, amelyeket első kézből,
azoktól hallhatunk, akik átélték, és emlékeznek ezekre az időkre. Mire táncoltak a
fiatalok a ’70-es, a ’80-as és a ’90-es években? A harmadik részben Olasz Gyula és
Fazekas „Pamach” Sándor mesél sztárvendégekről, a Trabant diszkós pultról és a korszak slágereiről.
- Amikor sztárvendégek jöttek, az hogy működött?
Olasz Gyula: Először úgy volt, hogy ötlet
alapján pesti, debreceni meg miskolci műsorirodákat hívtunk fel, de utána már a műsorirodák kerestek minket. Először mi akartunk valakit, hogy mikor jön erre, mondták, hogy a jövő hónapban, és mi ahhoz igazodtunk. Utána
már az irodák küldtek ajánlatokat, és akkor mi
tudtuk beigazítani, hogy ebben a hónapban sokan leszünk, mert iskolaszünet van, akkor többen vagyunk, jobban jönnek a gyerekek. Hozta
a kis CD-jét a fellépő, és az Exotic, meg Sipos
F. Tamás olyan volt, hogy simán énekelt élőben, a fél-playback zenére. Geszti Peti rárappelt élőben egy alapra. Szandi is élőben ment,
de volt olyan, aki teljes playback volt.
- A Trabantot hogy sikerült felcsempészni a
Derkó tükörtermébe?
Olasz Gyula: Nem volt könnyű. Orbán Zoli ötlete volt, valahol látott egy olyan diszkót, ahol
egy ZIL-nek az eleje volt szétvágva, és kitalálta, hogy mi lenne, ha mi is csinálnánk egy
ilyet. Mondtam neki, hogy nem engedik föl,
háború lesz belőle. Néptáncosok próbáltak hét
közben, tehát mi csak a hétvégén voltunk ott,
de Zoli addig mesterkedett, azt mondta, hogy
majd levisszük. A bontóban vettünk egy Trabantot, az szétvágták hegesztőtanoncok, és az
volt a diszkós pult. Persze nem tudtuk minden
hétvégén levinni, így nagy nehezen megegyeztünk valahogy a vezetőséggel, hogy otthagyjuk fixen.
- Hogy bírtad évekig az éjszakázást?
Olasz Gyula: Kemény volt. Mindenki azt hitte, hogy a diszkósok élete könnyű dolog. Akkoriban meg kellett építened a saját felszerelésedet, össze kellett szedni a számokat, zenéket,
a cuccodat oda kellett szállítani kocsival, ös�sze kellett szerelned. Amikor vége volt a buli-

„Borzasztó mennyiségű időt,
meg energiát öltünk ebbe. Szerintem mi diszkósok mind őrültek voltunk, megszállottak, és
mindig valami újat akartunk kitalálni.”
Olasz Gyula

Buli a Salátabárban.

nak, ha szerencsés voltál, mint mondjuk a Derkóban, másnap visszamehettél lebontani és elvinni, de el kellett tüntetni másnap délutánra, mert ott más dolgok történtek. A Névában,
amikor vége volt éjjel egykor vagy kettőkor a
bulinak, akkor a tévéket le kellett szedni, kocsiba be, kábeleket összeszedni, hangfalakat
fel a kocsira, hazavinni, a garázsban lerakni,
másnap újra bepakolni, és akkor mentél a következő helyre. Ez kemény dolog volt, nagyon
nagy meló, de szerettük csinálni, egy hobbi volt. Akkoriban szerintem senki nem azért
kezdett el diszkózni, hogy ő abból hivatást csináljon, vagy sok pénzt keressen. Persze pénzkereseti lehetőség volt valamilyen szinten, de
az elején senki nem azt nézte, hogy mennyit
fog keresni, hanem azt, hogy én vagyok a középpontban, én vagyok a lemezlovas, én irányítom a zenei ízlést, mert bemutatom az új zenéket. Borzasztó mennyiségű időt, meg energiát öltünk ebbe bele. Szerintem mi, diszkósok
mind őrültek voltunk, megszállottak, és mindig valami újat akartunk kitalálni. Először diát
vetítettek a falra Bálint Jancsiék, akkor mi is.
Utána szupernyolcas filmet vetítettünk, aztán
jött a videódiszkó, később jöttek a komolyabb
fény effektek, futófény, fényorgona, pörgők,
amikben spotlámpa van. Egyre több olyan látványtechnikai eszköz, ami színesítette a diszkókat. Azokat meg kellett venni, pénzt kellett
belerakni, meg állandóan javítani. Meg hát a
hangrendszerek. Mindig jöttek az újabb, nagyobb teljesítményű hangfalak, erősítők. Próbáltunk haladni a korral. A bulikban pedig nem
az volt, hogy csak egymás után lejátszottuk a
számokat, ahogy következtek a kazettán, hanem figyelni kellett a hangulatot. Elkezdődött
a diszkó nyolckor, nyolc húszkor már tele volt
a táncparkett, és ha ezt végig tudtuk tartani, a
táncparkett nem ürült ki teljesen, akkor jó volt
a buli. Amikor kezdett ürülni, akkor ki kellett
találni, hogy mit játsszunk, lassú szám kellene, és azzal visszahoztuk az embereket. Olyan
nem volt nálunk, mint most, hogy bemegyek
egy diszkóba, már két órája szól a zene, az emberek csak isznak, és üres a táncparkett. Ott
táncoltak. Az akkori fiatalok szórakozási szokásai teljesen mások voltak, akkor azért jöttek,
hogy ismerkedjenek. Amikor a tánctér kezdett kiürülni, akkor lassú számokkal gyűjtöttem vissza az embereket. Manapság talán nem
is játszanak lassú számokat a diszkókban. A
diszkósok jóval kevesebbet beszélnek, mint
a mi időnkben, mi még inkább műsorvezetők
voltunk, inkább rádiós műsorhoz hasonlított a
diszkó. Azért volt ez, mert régen kevés információ volt. Most mindent meg tudsz nézni, és
nem tudsz újat mondani. Akkoriban jöttek be
a klipek Németországból, amiket először mi
néztük meg, és így tudtunk beszélni róla, meg
Interpress Magazint olvastam. Volt egy ilyen,
hogy Diszkó Infó újság, ez csak a diszkósoknak volt, belsős dolog, amiben az előadókról
voltak hírek, csepegtetett információk.
- Milyen zenéket nyomtál, amikor kezdtél?
Olasz Gyula: Akkor volt menő az új hullám,
jött Nena, a Depeche Mode, később a Yazoo.
Diszkóból ABBA, Boney M, Laid Back, Sam-

Fotó: Krónika archív

Exotic koncert, második felvonás - és itt ki ismeri fel magát?
anta Fox, Laura Brandigan, CC Catch, Modern
Talking. Rockból Rod Stewart, Queen, meg
ilyeneket játszottunk. Az ment, ami táncolható. Rockzenéből játszottunk sok balladát, mert
akkoriban, mint mondtam, lassúkat is táncoltak. Játszottunk bulis számokat, mint a Nellie
the elephant a Toy Dollstól, az már egy ugrálós
szám volt, arra őrjöngött mindenki, vagy a Tarzan boy a Baltimora zenekartól, vagy a KFTtől az Afrika. Hungária számokat is sokat játszottunk, a rock and roll is ment, szerették. Játszottunk Elvis Presleyt is, Jailhouse rock, vagy
a Beatlestől a Rock and roll music is ment.
Pamach: Akkor igazából a Boney M-en volt
éppen túl a közönség, meg a Modern Talkingon, de nem nagyon vagyok képben a diszkó számokkal, mert teljesen átálltam egy másik műfajra, a gyorsabb, erősebb rockra. Persze kevertem közé egy-két olyan diszkózenét,
ami nagyon pörgött akkoriban, meg örökzöldeket. Mivel akkor nem volt még olyan komoly magyar zenei élet, nem volt annyi magyar dal, de az emberek szerették énekelni a
számokat, ezért be lehetett csempészni egy-két
régebbi táncdalt. Akkor indult ez a nosztalgia
dolog a részemről. Becsempésztem egy Szűcs
Juditot, vagy Katona Klárinak a Gömbölyű
című dalát, vagy Status Quot, Suzy Quattrot.
Nekem mást kellett játszani, mert diszkózenében Bálint Jancsi lekörözött minket. A Coco
Bello volt a megye legjobb diszkója, Miskolcról is jöttek sokan. Jobb technikájuk volt, zseniálisan megcsinált cucc, ahhoz képest mi egy
pincében voltunk lent egy gyengébb technikával. Mást kellett játszanom, és rengeteg jó zene volt, amiből lehetett választani, diszkózenéből pedig azt nyomtam, amiben még volt hangszer. A KFT-t, a Depeche Mode-ot, meg ilyeneket, ha olyan társaság volt, akkor a Thin Lizzytől kezdve a Beatlesig mindent. Akkor kezdtem játszani rock and rollokat is, és pörögtek
rá az emberek.
- Mikor hagytad abba diszkózást?
Olasz Gyula: 1983-tól 2005-ig diszkóztam.

Gyula, a Trabant, és az Exotic.

Fotó: Bartók István

„...az emberek szerették énekelni a számokat, ezért be lehetett
csempészni egy-két régebbi táncdalt. Akkor indult ez a nosztalgia dolog a részemről.”
Pamach
1983-tól a Névában voltam. A Coco Bello
’91-ben nyitott, mi pedig a Névából átkerültünk a Derkóba. A ’90-es évek elején Újtikosra, az Arany Fácán vendéglőbe jártam 6 évig.
1996-ban jött a Club ’96, ahol még volt diszkó vagy két évig. Utána már csak Görbeházára jártam ki.
Pamach: Fesztiválokon még szoktam nyomni,
Mediawave, meg ilyenek, de nem heti rendszerességgel. A Göttlich volt az utolsó ilyen.
A Lagunát csináltam 1991-től 1998-ig, addig,
amíg megvette valamelyik bank a helyet. Az
utolsó diszkónál úgy volt, hogy kapott mindenki egy kalapácsot, aki ottmaradt az utolsó
órára, és elkezdték szétverni a berendezést. Le
kellett rombolni, és reggel tízig vertük szét a
helyet, mert utána úgyis átalakítják. Volt, aki
azért jött vissza, nem tudom honnan, hogy akkor kalapálás van. Kár, hogy nem volt ott egy
kamera, micsoda élmény lenne ezt látni! Aztán ahogy bezártak, utána voltam még a Patikában, aztán jött a Joker Bár, ami megint egy
nagyon jó időszak volt. Amikor a Joker bezárt,
átmentem a Göttlichbe. Amikor az is bezárt,
akkor hagytam abba, fogalmam sincs hogy ez
mikor volt. A nosztalgia viszont megmaradt, a
Tiszaújváros Retro közösségi oldalt, és a Tiszaújváros Retro Magazin tévéműsort csinálom.
Surányi P. Balázs

Fotó: Bartók István

