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Zárt rendkívüli

Rendkívüli ülést tart július 5-én, hétfőn 9 órától Tiszaújváros képviselő-testülete. A grémium önkormányzati kitüntetések adományozásáról határoz, ennek megfelelően a tanácskozás zárt ajtók mögött zajlik majd.

Szünetel
a hivatali munkavégzés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Köztisztviselői
napra való tekintettel 2021. július 1-jén (csütörtök) a Polgármesteri Hivatalban a munkavégzés szünetel.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Zárva lesz a rendelőintézet

A hétvégén mutatta be a Sodrás Amatőr Színtársulat legújabb darabját, az Anconai szerelmeseket. Cikkünk a 16. oldalon.

Lokálpatrióták: Csikász Gábor méltatlan a képviselőségre
Nem mindennapi esemény nyitotta a
hosszú hónapok után június 24-én újra összehívott képviselő-testületi ülést.
Az alábbiakban teljes egészében felidézzük a lokálpatrióta frakció és a Fidesz képviselője, Csikász Gábor közötti vitát.
Napirend előtt Pap Zsolt alpolgármester,
a Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület
frakcióvezetője kért szót.
- Több, mint fél év után újra a megszokott formában ülésezhet a képviselő-testület, melyet - úgy gondolom - mindan�nyian vártunk már - kezdte a frakcióvezető. - A járványügyi helyzet javulását követően frakciónk képviselőivel időt szakítottunk arra, hogy feldolgozzuk és értékeljük az utóbbi közel másfél év történéseit. A tavaly március óta eltelt időszakban valamilyen módon sajnos mindannyian megtapasztaltuk a pandémia negatív
hatásait, nem csak a munkánk során, hanem a magánéletünkben is számos tragédiával kellett szembesülnünk. Sajnos Tiszaújvárosban azonban volt olyan, aki ezt
az időszakot találta a legalkalmasabbnak
arra, hogy politikai haszonszerzés céljából csatatérré változtassa városunk közéletét. Most szeretném önöknek felolvasni azt a nyilatkozatot, amelyet frakciónk
az üggyel kapcsolatban fogalmazott meg.
„A Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület Önkormányzati Frakciója, áttekintve és értékelve Csikász Gábor kompenzációs listáról mandátumot szerzett önkormányzati képviselő elmúlt több mint másfél éves tevékenységét az alábbi nyilatkozatot fogadta el és teszi közzé.
Véleményünk szerint Csikász Gábor politikai és személyes megnyilvánulásai nem
méltóak az önkormányzati képviselői mandátum betöltésére. Csikász úr már jóval
korábban is, de önkormányzati képvise-

lői megbízatása óta folyamatosan az emberi méltóság és tisztelet legkisebb mértékét is mellőző hangnemben nyilvánul meg
vélt vagy valós politikai ellenfeleiről. Az
önkormányzat bizottsági és képviselő-testületi ülésein több alkalommal tanúsított
olyan magatartást, amellyel frakciónk tagjainak önérzetét, az önkormányzat jegyzőjének szakmai tekintélyét, néhány esetben
a polgármesteri hivatal dolgozóinak munkáját is megsértette.
Az általa kezelt Facebook oldalon folyamatosan közöl olyan posztokat, amelyekkel frakciónk képviselőinek, a polgármester és a jegyző tevékenységének, az önkormányzat működésének tisztességét
kétségbe vonja.
Míg frakciónk tagjai a világjárvány okozta károk enyhítésén és a tiszaújvárosi emberek egészségének védelme érdekében dolgoztak, ez idő alatt Csikász képviselő úr feljelentésekkel élt, közvetve saját önkormányzata ellen is. Képviselői jogával visszaélve,
az átláthatóság elvét hangoztatva folyamatos és mértéktelen adatigénylésével, írásbeli
kérdéseivel az érdemi munkát sokszor ellehetetlenítve terhelte túl a polgármesteri hivatalt. A kérdéseire kapott válaszokat vagy
letagadta, vagy elferdítette.
Mindezeken túl több internetes sajtófelületen jelent meg olyan írás Csikász Gáborról, amely a feddhetetlenségét megkérdőjelezi, ezekre eddig a képviselő úrtól
válaszokat nem kaptunk, nem élt azzal a
lehetőséggel, hogy tisztázza magát ezekben az ügyekben.
Minden olyan esetben együtt tudunk működni a Fidesz-KDNP és Városért Egyesület Önkormányzati Frakciójával, amely
Tiszaújváros fejlődését és az itt élők érdekeit szolgálják. De úgy gondoljuk, hogy
Csikász Gábor tevékenységével olyan
mértékben lejáratta saját városát, és
megsértette az önkormányzatiság, a tisztességes párbeszéd és közéleti politizálás

Tájékoztatjuk Kedves Betegeinket, hogy az egészségügyi
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi
LXXXIV. törvény 15/b.§-a alapján 2021. július 1. (csütörtök)
Semmelweis-nap, a magyar egészségügy ünnepnapja, amely
az egészségügyben dolgozók számára munkaszüneti nap.
Ezen a napon a rendelőintézet zárva tart, a sürgősségi ellátás
az ügyeleti rend szerint működik.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Nagyné Kántor Judit főigazgató

Bragato és Máró
Európa-bajnok
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület
(TKKSE) még ifjúsági korú kenusa, Bragato Giada C-2
500 méteren az U 23-asok között első helyezést ért el a
poznani Ifjúsági és U 23-as Európa-bajnokságon. Aranyérmes lett a TKKSE volt versenyzője, Máró Anna is.

Pap Zsolt
íratlan szabályait, amellyel közösséget
nem tudunk vállalni.
Csikász Gábor vádaskodásait, mondvacsinált ügyekben hangoztatott sejtetéseit, becsmérlő, a politikai vitakultúrát mérgező kijelentéseit határozottan visszautasítjuk.
Tiszaújváros önkormányzata működésének történetében még nem volt arra
példa, hogy egy képviselő olyan hangnemben és stílusban nyilvánuljon meg,
amely alkalmas lehet a politikai közbeszéd súlyos rombolására és a helyi lakosság közintézményekbe vetett bizalmának
csorbítására.
Ezek alapján kijelentjük, hogy mi nem tudunk, és nem is akarunk együtt dolgozni
olyan politikusokkal, akik saját érdekeiket
pillanatnyi politikai haszonszerzés céljából a tiszaújvárosiak érdekeinél előrébb
helyezik, rossz színben tüntetik fel a várost és képviselőtársaikat, valamint alaptalan, hangulatkeltő állításokkal szennyezik a közéletet.”
Folytatás az 5. oldalon

Minden idők legjobb eredményét érte el a korosztályos Európa-bajnokságon a magyar válogatott 16 arany-, 3 ezüst- és 2
bronzérmet szerezve. Az óriási sikerhez Bragato Giada is derekasan hozzájárult, párjával, a szegedi Nagy Biankával C-2
500 méteren elsőként siklott a célba az U 23-asok között. A
duó előfutamában a 2. helyen ért célba 2:01:540-es idővel, s
ezzel egyből kivívta a döntős indulás jogát. Ott aztán ennél is
jobban repesztettek, 1:58:180-at mentek, amivel biztos győzelmet arattak.
Aranyérmet szerzett az Eötvös gimnázium most érettségizett
tanulója, a TKKSE korábbi kajakosa, Máró Anna is, aki jelenleg az UTE versenyzője. Ő az ifjúságiak leány K-4 500
méteres távján diadalmaskodott társaival.

2. � Sokféle

Nyugdíjas közgyűlés

Hétfőn tartotta éves közgyűlését a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok
Egyesülete. A tagságot dr. Fülöp György polgármester köszöntötte, majd Varjas Lászlóné, az egyesület elnöke tartotta meg
2020-as beszámolóját. A beszámolók után új bizottsági tagokat
is választottak.

Leállások
a Petrolkémiánál
A MOL Petrolkémia Zrt. hamarosan megkezdi a 2021. évi
tervezett tisztítási, karbantartási munkálatait. A leállások
kezdésével egyidejűleg - kontrollált körülmények között - a
rendszerben található szénhidrogének lefáklyázása is megkezdődik.
A jelzett időszakokban - a leállás és a visszaindulás idején fáklyázási tevékenység várható, esetenként intenzív fényhatással és erős hanghatással kísérve.
A tervezett karbantartások időpontjai:
Butadién üzem: július 10. - 30.
PP-3 üzem: július 12. - 17.
PP-4 üzem: augusztus 1. - 7.
HDPE-2 üzem: november 1.- 8.

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

Haszon
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik júliusi 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.
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Légi szúnyogirtás

Gyógyszertári ügyelet

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. szervezésében a 2021. július 1-4. közötti időszakban légi kémiai szúnyogirtás lesz Tiszaújváros
belterületén.
Légi kémiai szúnyogirtás tervezett kezdési ideje: 19.30 óra.
Légi kémiai szúnyogirtás tervezett befejezési ideje: 20.30
óra. Tiszaszederkény, Tiszaújváros: 950 ha.
A Tiszavirág (Palingenia longicauda) kérészfaj rajzása miatt
a Tisza-part városrészben és a Tisza szigeten a légi kémiai
szúnyog gyérítés elmarad.
Szúnyogirtó szer megnevezése: Deltasect Plus 1,2 ULV
(0,135 % deltametrin+0,013 % természetes piretrin). Engedély száma: 47799-5/2020/JIF
A 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.

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot július 4-ig (vasárnapig) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), majd július 5-től (hétfőtől) a
Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952)
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
Tisza Gyógyszertár
8-19		
8-19
8-15

Kedves Tiszaújvárosi Lakosok!
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ezúton értesíti a
lakosságot, hogy a koronavírus miatti veszélyhelyzet
kezdetén felfüggesztett

ruhaosztás újra elérhető lesz.

2021. július 2-án az első alkalom, majd minden páros hét
péntekén 9.30 – 12.00 közötti időben a Tiszaújváros, Tisza
út 2/c szám alatti 1. szobában várjuk az érdeklődőket!
Továbbá ezen időpontokban van lehetőség az adományozók
számára az adományozásra szánt ruhaneműk leadására is,
melyet szívesen várunk.
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

Egyházi hírek
Római katolikus

A szentmisék a szokásos miserendtől eltérően 2021. július 5-től július 12-ig a következő napokon lesznek: péntek,
szombat 18.00 óra, vasárnap 11.00 óra. Kérjük, hogy rendszeresen kísérjék figyelemmel a hirdetésekben és a honlapunkon a szentmise-időpontok változását.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.
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 nyári időszakban a plébánián ügyeletet tartunk. A plébániairoda nyitvatartása: kedd: 9.00-11.00, csütörtök: 15.30-17.30.
Szájmaszk használata kötelező! Előtérben kézfertőtlenítés!

Görögkatolikus

Pénteken 8.00 Szent Liturgia. Szombaton 17.30 vecsernye.
Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Kedden és szerdán 8.00 Szent Liturgia.
Tisztelettel kérünk minden görögkatolikust egyházközségünk támogatására (adomány, egyházfenntartási hozzájárulás). Számlaszámunk: 12035803-00165588-00100006.

Református

Istennek hála templomainkban már összegyülekezhetünk.
Egymás iránti felelősségünk érdekében Magyarország Kormánya hatályos rendelkezései továbbra is iránymutatók, így
az előírt biztonsági szabályokat a zárt térben betartjuk. Kérjük a Testvéreket, hogy ennek megfelelően készüljenek Istent dicsőitő alkalmainkra. A városi alkalmakat élőben is közvetítjük az ismert internetes médiafelületeinken (facebook és
Youtube)
Az istentiszteletek rendje a következő:
Tiszaújváros
• 2021. július 4-én, vasárnap 11 órától úrnapi istentisztelet
Tiszaszederkény
• 2021. július 4-én, vasárnap 10 órától úrnapi istentisztelet
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Horváth Gábor
64 éves korában türelemmel viselt
betegség után elhunyt. Temetése 2021.
július 2-án (péntek) 17 órakor lesz a
sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család
Megnyugvás, szeretet és béke legyen mindenki szívében,
aki drága halottunkat,

Majerusz Lászlót
utolsó útjára elkísérte.
Köszönjük.
Gyászoló családja
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Béren kívüli juttatás, támogatások

Aktuális � 3.

Több hónapnyi kényszerszünet után újra tarthatott ülést Tiszaújváros képviselő-testülete. A
június 24-ei tanácskozáson a képviselők egyebek mellett módosították a költségvetést, megemelték az önkormányzati szférában dolgozók éves cafetéria keretét. Döntöttek a Lévay
út 1-11. számú épület előtti terület rekonstrukciójáról, illetve meghosszabbították a babaváró program, és az első lakáshoz jutók fizetési
moratóriumának határidejét.
Egyperces néma felállással kezdődött a testületi ülés, a képviselők és a jelenlévő meghívottak,
érdeklődők így adóztak a koronavírus-járvány
tiszaújvárosi áldozatainak emléke előtt. Ezt követően dr. Fülöp György polgármester mondott
köszönő szavakat.

Tiszaújváros példát mutatott
- Ezen a nehéz időszakon közösen tudtunk túl lenni, és remélem, hogy nem jön 4. hullám - mondta a polgármester. - Itt szeretném megragadni az
alkalmat, hogy elsősorban valamennyi városlakónak megköszönjem a türelmet, a toleranciát, azt,
hogy elfogadták, hogy nehéz döntéseket kellett
hoznunk, és ezeket a szabályokat betartották. Engedjék meg, hogy külön megköszönjem azoknak
a munkatársaimnak, akik gazdasági társaságoknál, intézményeknél - legyen az szociális intézmény, egészségügyi intézmény, legyen az a Városgazda -, bárhol dolgoztak és helytálltak. Közülük voltak olyanok, akik nap, mint nap életveszélynek voltak kitéve. Köszönöm szépen nekik,
hogy önzetlenül mentették embertársaikat. Szeretném megköszönni itt a nyilvánosság előtt a vezetőtársaimnak, hogy segítettek. Köszönöm az alpolgármester uraknak, a jegyző úrnak, az aljegyző úrnak. Köszönöm szépen annak a két munkatársamnak, aki végig segített abban, hogy tudjunk
kommunikálni, Bitó Barnának és Fridrik-Gál
Csengének. Köszönöm Pap Zsolt alpolgármester úrnak, mint frakcióvezetőnek és nagyon szépen köszönöm a Fidesz frakcióvezető asszonyának is, hogy ebben a nehéz időszakban tudtunk
együtt dolgozni, és tudtunk felelősséget vállalni
Tiszaújvárosért. Nem kell, és nem szabad ebben
a helyzetben politikát keresni. Akármikor egyeztettünk, mindig azt néztük, hogy mi jó a városlakóknak, és ezt is nagyon köszönöm. Köszönöm a
képviselőknek is, akiket egyéni körzetben választottak meg, hogy segítettek az adott körzetben élő
embereknek. Összességében azt tudom mondani, hogy Tiszaújváros újra bizonyította, hogy mi
egy nagy közösség vagyunk, akik a bajban is képesek összefogni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Úgy gondolom, hogy példát
mutattunk országosan is. Szoktuk mondani, hogy
Tiszaújváros példát mutat, nos, Tiszaújváros példát mutatott.
Érdemi munkáját a civil szervezetek támogatására beérkezett pályázatok elbírálásával kezdte a testület (lásd a 6. oldalon), majd egy rövid zárt ülés után a költségvetést módosították
a képviselők.

Emelkedett a cafetériakeret
A képviselő-testület a 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletében a bevételek és kiadások összegét 9 529 886 741 Ft-ban határozta
meg. A mostani módosítást követően a bevéte-

A képviselők egyperces néma felállással emlékeztek meg a koronavírus-járványban elhunyt tiszaújvárosiakról.
lek és kiadások előirányzata 10 630 735 197 Ftra emelkedett. Ezen belül a költségvetési bevételek előirányzata 45 849 743 Ft-tal, a finanszírozási bevételek előirányzata 1 054 998 713
Ft-tal nőtt. Ez utóbbi alapvetően a belföldi értékpapírok egymilliárd forintos értékesítéséből
származik.
A költségvetési kiadások előirányzata 100 848
456 Ft-tal, a finanszírozási kiadások előirányzata egymilliárd forinttal (belföldi értékpapírok
kiadása) nőtt.
A 2021. évi költségvetésben - a veszélyhelyzet miatt átruházott hatáskörben - dr. Fülöp
György meghatározta az idei év gazdálkodásának legfontosabb alappilléreit, melyek között
szerepelt: „Az önkormányzati szférában dolgozó munkaerő és munkahelyek megtartása.
Az eddig elért bérszínvonal és anyagi juttatások megőrzése, lehetőség szerinti fejlesztése a
bevételek függvényében (pl.: egyéb juttatások,
évközi vagy év végi elismerés).”
Az előző évektől eltérően 2021-ben az önkormányzati érdekszférában dolgozók bérfejlesztésére nem volt lehetőség, azonban a korábbi
év bérszínvonala megőrződött, a munkáltatói
döntésen alapuló illetményeket, illetve bérelemeket, keresetkiegészítéseket, egyéb juttatásokat úgy határozták meg, hogy a munkavállalók
összes járandósága ne csökkenjen.
A bevételek az eredetileg tervezetthez képest
várhatóan kedvezően változnak, ezért idén is
lehetőség nyílik anyagi elismerésre. Ennek első eleme az éves cafetéria keret megemelése.
„Amennyiben a pénzügyi, gazdasági helyzet
lehetőséget ad rá, az októberi ülésen javaslatot teszek az önkormányzati szférában dolgozók munkájának további elismerésére, illetve a
tiszaújvárosi állami és egyházi fenntartású iskolákban és óvodában dolgozók juttatására is.
Így az önkormányzati érdekszféra munkavállalói két ütemben megvalósuló anyagi elismerése
alkalmas lesz a 2021. évi bérkompenzációra”fogalmazott a polgármester.
Kihasználva a SZÉP-kártyára utalt béren kívüli
juttatás jelenleg érvényben lévő kedvező adózási feltételeit, a juttatás ebben a formában tör-

Teljesen felújítják a Lévay út 1-11. sz. épület előtti területet.

ténik. Annál is inkább, mivel az év végéig átjárhatóvá váltak a különböző zsebek, az egyes
alszámlákra utalt juttatást a szolgáltatók az elfogadói szerződéstől eltérően fogadhatják el. A
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a SZÉP-kártyával rendelkezők a szálláshely zsebből is
költhetnek például éttermi fogyasztásra, vagy a
vendéglátás zsebből szabadidős szolgáltatásra.
Mindezek alapján a képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat intézményeiben dolgozó munkavállalók részére 2021-ben
további 86.250 Ft, vagyis éves szinten személyenként 286.250 Ft, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban dolgozó munkavállalók,
illetve az önkormányzat állományában lévő
munkavállalók részére 336.250 Ft legyen a cafetéria keret, mely tartalmazza az igénybe vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót is. Ez gyakorlatilag újabb nettó 75 ezer
forintos juttatást jelent.
A cafeteria keret kiegészítése bruttó 50.542.500
Ft-os kiadással jár az önkormányzat számára.
A képviselő-testület azzal is egyetértett, hogy
az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői és munkavállalói is részesüljenek további 86.250 Ft/fő, cafeteria juttatásban.
A képviselő-testület arra is felhatalmazta a polgármestert, hogy a városi szintű jutalomkeret
terhére gondoskodjon a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgáltatók szakalkalmazottjainak juttatásáról.

Rekonstrukció, babaváró,
fizetési moratórium
Egy régi probléma is megoldódhat rövidesen.
A Lévay József út 1-11. szám alatt lévő épület előtti járda, út, kerékpárút és parkoló kialakítását sok kritika érte, mivel forgalomtechnikai szempontból nem megfelelő, az érintett terület burkolata ráadásul balesetveszélyes, több
helyen repedezett, egyenetlen és a vízelvezetés
is problémát okoz.
Az önkormányzat pénzügyi, gazdasági helyzete most lehetőséget teremt arra, hogy az évek
óta fennálló problémát orvosolják. A tervezett
rekonstrukció, átalakítás építési engedélyköteles, melynek tervezői költségvetés szerinti nettó összege megközelítőleg 53 millió forint, ezt
a képviselő-testület a működési céltartalék terhére biztosította.
A képviselő-testület 2019 júniusától csatlakozott az Auchan Magyarország Kft. által kezdeményezett babaváró programhoz. A program
keretében elsősorban babaápolási, babagondozási termékeket tartalmazó ajándékcsomag átvételére jogosult az a tiszaújvárosi lakóhellyel
rendelkező és életvitelszerűen Tiszaújvárosban élő szülő, akinek gyermeke 2019. június 1.
napján, illetve azt követően született. A babaváró program 2020-ban folytatódott és a képviselő-testület felkérte a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ intézményvezetőjét, hogy
2021. június 30-ig gondoskodjon az ajándékcsomag átvételére jogosító kuponok átadásáról. Az intézmény tájékoztatása szerint 2021.

május 21-ig 110 kupont adtak át a tiszaújvárosi szülőknek, ezért - tekintettel arra, hogy 150
ajándékcsomag állt rendelkezésre - az átvételre
jogosító időszakot azok felhasználásáig meghosszabbította a testület.
Ugyancsak meghosszabbodott az első lakáshoz jutók visszatérítendő támogatásának fizetési moratóriuma. A polgármester 2020 márciusában döntött arról, hogy az első lakáshoz jutók
kamatmentes visszatérítendő támogatásában részesült és részesülő személyek 2020. december
31. napjáig fizetési haladékot kapnak a támogatás visszafizetésére. 2020 novemberében a képviselő-testület a moratóriumot 2021. június 30ig meghosszabbította. Az önkormányzat a járványügyi helyzet következményeinek enyhítése
céljából igyekszik minél nagyobb terhet levenni
a lakosok válláról, éppen ezért a Tiszaújvárosban
élő fiatalok, családok napi megélhetésének kön�nyítése érdekében a testület a fizetési moratóriumot 2021. december 31-ig meghosszabbította.

Pályázhatnak a társasházak
A képviselő-testület az elmúlt években a költségvetésében jelentős összegeket biztosított a
társasházak és lakásszövetkezetek energiatakarékosságot célzó beruházásainak támogatására,
és az elöregedett gépészeti berendezések, vezetékrendszerek felújítására, mellyel ösztönözni kívánta a lakossági hőenergia-felhasználás
csökkentését, a lakóépületek energetikai mutatóinak javítását, továbbá a komfortosabb, biztonságosabb épületgépészeti rendszerek működtetését.
Idén 15 millió forint a társasházak 2021. évi
energiaracionalizálási és gépészeti feladatainak
támogatására biztosított összeg, és elkészült a
pályázati felhívás is.
Két témakörben nyújthatnak be pályázatot a lakóközösségek. Az egyik az energiatakarékosságot célzó felújítások, a szigetelési munkálatok és a közös használatú helyiségek nyílászáróinak cseréje, valamint a pincék, garázsok és
tetők szigetelésével kapcsolatos munkálatok támogatása, a másik tárgykör a gépészeti felújítások. A támogatás mértéke mindkét pályázható témakör esetében külön-külön a korszerűsítés bruttó költségének 1/3-a, de a megítélt támogatási összeg lakásonként maximum 20 ezer
forint lehet.
Időközben a II. sz. Lakásfenntartó- és Karbantartó Szövetkezet elnöke azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a Szent István
út 1-11. számú épület részére a pályázat szerinti támogatásnak megfelelő összegű hozzájárulást nyújtson rendkívüli, halasztást nem tűrő
felújítási munkálataihoz. Az épületben található liftek műszaki felülvizsgálata során kiderült
ugyanis, hogy 5 liftnél azonnal cserélni kell a
sebességhatárolókat, mert nem biztonságos a
működésük. Mivel a pályázat nem ad lehetőséget megkezdett beruházás, felújítás támogatására, ezért a képviselő-testület a kérelmező lakóközösséget 478.367 forint rendkívüli vissza
nem térítendő támogatásban részesítette.
Ferenczi László
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Lokálpatrióták: Csikász Gábor méltatlan a képviselőségre

(folytatás az 1. oldalról)
Természetesen az elhangzottakat Csikász Gábor nem hagyta szó
nélkül.
- Tisztelt alpolgármester úr, amit az előbb felolvasott, annak
minden szavát visszautasítom - mondta. - Amit én itt végzek
képviselőként, az semmi más, mint amire felesküdtünk. A törvények betartása és betartatása. Amikor az átláthatóságról beszélünk, akkor én azt mondtam el, hogy minden zárt ülésen hozott határozat nyilvánosságra kell, hogy kerüljön. Önök ezt éveken keresztül megtagadták, nem tették meg, a NAIK által lefolytatott vizsgálat megállapította a törvénysértést. Kettő: amikor ingatlanértékesítésekre kerül sor, és a képviselő-testületnek van egy határozata, hogy ott értékbecslést kell készíteni, sőt
van hozzá egy stratégia az önkormányzat cégénél, hogy értékbecslést kell készíteni, és történetesen az értékbecslés nem készül el, és maga Pap Zsolt alpolgármester úr javasolja egyébként, hogy minimális áron legyen eladva 1250 forinton ez az ingatlan, az nyilvánvaló, hogy felveti a bűncselekmény lehetőségét. Minden ilyen kérdésben el kell járni, ez nem az én feladatom, majd a nyomozóhatóságok kivizsgálják. Továbbfolytatva,
egyébként mit, miben kellene nekem nyilatkozni? Semmiben.
Felsőfokú végzettséggel rendelkezem, nincs kamu diplomám,
érvényes erkölcsi bizonyítványom van, a bűntettesek nyilvántartásában nem szerepelek. Innentől kezdve én nem vállalok közösséget olyan emberekkel, akik a közpénzt úgy kezelik, ahogy
egyébként a lokálpatrióta közösség, az MSZP az elmúlt időszakban ezeket megszavazta. Lesz majd lehetőség - a mai ülésen is elmondani a véleményeket, és mindenki meg fogja látni, hogy ki
az, aki a törvényt megkerülő, a törvényt sértő módon jár el, és ez
nem én vagyok, és nem az általam képviselt közösség.
Az elhangzottakra dr. Fülöp György polgármester reagált.
- Tisztelt képviselő úr, szeretném elmondani, hogy nem az a
kérdés, hogy ön szerepel-e jelenleg a bűntettesek nyilvántartásában, az a kérdés, hogy önt egy súlyos bűncselekmény miatt szabadságvesztésre ítélték-e vagy nem a múltban. Ön is a
múlt ügyeivel foglalkozik, erre nem ad választ. Egyébként pedig van nyoma annak, hogy közpénzből ön egy olyan iskolában
tanult, amely iskolát még az Amerikai Egyesült Államok belső
joga sem ismer el. Nem arról van szó, hogy van-e rendes diplomája, vagy sem. Akkor, amikor az embernek ennyi vaj van a fején, akkor talán óvatosabban kellene fogalmaznia, és tudja, az
a különbség közöttünk és ön között, hogy mi a közösségi médiába nem írunk önről semmit. Az, hogy az újságok mit írnak,
én ezzel nem foglalkozok, mint ahogy ön se tehet arról, hogy
Bayer Zsolt miket mond. De ön a saját facebook posztján embereket gyaláz meg. Embereket hoz méltatlan helyzetbe. Egyetlenegyet elmondok. Egy cégvezető 40 évet dolgozott a cégért, de
az akkori javadalmazási szabályzat szerint nem tudtuk elismerni a munkáját, csakis egy jogcímen, a jutalom jogcímén. Megbeszéltük, hogy rendben van, és azután ön a közösségi médiában végigposztolta, meghurcolta azt az embert, aki egyébként az
ön kollégája is volt, hogy ő jutalmat kap egy veszteséges cégnél, holott pontosan tudta, hogy miért kapja ezt. Na, ön pontosan ilyen ember. Én megértem képviselő úr, vannak ilyen emberek, akik alkatilag nem képesek arra, hogy szégyent érezzenek.
Van ilyen, tiszteletben tartom. Ön meg tartsa tiszteletben, hogy
mi önnel nem kívánunk együttműködni. Tegyen nyugodtan feljelentést, bármit, állunk elébe, úgyis - ahogy olvasom - sorra
bukja a pereket. Hajrá, csak így tovább! Tudja, sok önkormányzat ingyen ad oda telkeket, csak hogy fejlesztések legyenek. Ez
a testület, és az előző testület is azért döntött így. Nem arról van
szó - mert ezt is sugallja -, hogy itt bárki pénzt kapott, satöbbi. A testület a maga bölcsességében úgy döntött, hogy fontosak ezek az eladások, azért, mert fontosak a beruházások, hogy
fejlődni tudjon Tiszaújváros. De ön nem ezt látja benne, hanem
a politikai botránykeltés lehetőségét. Szerintem először az embernek tükörbe kell néznie. Nem akarom húzni az időt, nehogy
véletlenül felbosszantsam. Olvastam, hogy a szomszédok hogy
járnak, aggódok Béláért. Nem szeretnék ilyen helyzetbe kerülni. Szerintem ezt korrekt módon el lehet mondani: ítélték el önt
felfüggesztett szabadságvesztésre, vagy nem? Járt-e olyan iskolába közpénzen, ami kamu diplomát ad? Ezt el lehet mondani.
Mi is válaszoltunk eddig mindenre. Nyilván ezek után nem. Azt
gondolom, hogy értékközösséget vállalni önnel másfél év mocskolódás után nem lehet. Tiszteletben tartva azt, hogy személyesen önhöz szóltam, természetesen megadom a szót, és utána rátérünk a testületi ülésre. De bátran, itt a nyilvánosság előtt tessék válaszolni.
- Először is a jártam, vagy hova nem jártam. A TiszaSzolg 2004
Kft-nek volt egy szerződése, ahová engem írattak be. Én ott
munkavállaló voltam, tehát innentől kezdve nagyon sajnálom,
kérdezzék meg az akkori ügyvezetőjét a cégnek, hogy miért tette ezt meg, hiszen ő volt a kötelezettségvállaló - magyarázta a
képviselő. - Tehát innentől kezdve ezzel nem lehet mit kezdeni. A polgármester úr is járt doktori képzésre, úgy tudom kapott
engedélyt arra, hogy el tudjon menni a hivatalból. Csak azért,
hogy tényszerűek legyünk. Folytatom tovább. Én se kamuképzésre jártam polgármester úr, és nincs is kamu diplomám, nagyon jól tudja, hiszen együtt dolgoztunk, ott olvasta fel az előző
polgármester, hogy milyen végzettségem van, pontosan kiemelve azoknak a lényegét. Nagyon sajnálom, hogy erről elfelejtkezett, arról is elfelejtkezik egyébként, hogy jegyzőnek kértek
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fel, és ott is ugyanezek voltak leírva. És akkor utána azt mondja, hogy nem vállal közösséget. Nem kell, hiszen képmutatásból
jeles egyébként, azért azt lássuk be. Mást mond, és mást cselekszik, pontosan bemutatják, hogy hogyan játszottak el, hogyan
jártak el törvénysértő módon. Ez a lényege az egésznek, és akkor most idehívják a tévét, és engem kérdezgetnek. Válaszoltam nekik egyébként mindenre, és az előző kérdésedre is megtettem a választ. Nem vagyok elítélve, nem szerepelek a bűntettesek nyilvántartásában. Láthatta az erkölcsi bizonyítványomat.
Nagyon sajnálom, hogy ezt ön erre használja fel. A testületi ülésen pedig meg fogjuk látni, hogy hogyan működik a rendszer.
Nyílt ülés lesz, el fogom majd mondani, és akkor mindenki majd
szomorkodhat, hogyan történnek itt a dolgok. Ez a legnagyobb
probléma polgármester úr. Visszatérve még egy utolsó szó erejéig arra, hogy mit értékesít az önkormányzat. Egyetlen egy dolog van, a jogszabályokat kell betartani. Önök itt azt mondták,
hogy minden rendben van, mert a Kormányhivatal nem vizsgált
dolgokat. Jogászként tudnia kéne, hogy mit vizsgálhat, és mit
nem, és zokszó nélkül bemondta ide a szemünkbe, hogy nem
vizsgálta. Nem, mert nem is vizsgálhatta, mert csak a NAIK-nak
volt lehetősége bizonyos dolgokat vizsgálni. Igen, igen, a nyilvánossággal kapcsolatban alpolgármester úr, vagy polgármester úr nem fel kell húzni a szemöldökét, ezeket el kell ismerni.
És még egy dolog, hogy ki, mit gyaláz. Önök állítanak most valamit. Honnan tudják, hogy az önök által említett dolgokat, azt
én tettem ki? Azt honnan tudja, mert tényszerűen állította. Kettő: azért azt ne felejtsük el, hogy 2019 februárjában, amikor én
még közelében se voltam a képviselőségnek, az MSZP tiszaújvárosi facebook oldalon rólam jelent meg egy hasonlóan kellemetlen szituációt bemutató cikk. Egy olyan helyzetben, amikor
Mengyi Rolandot elítélték és kitették az én fotómat, akkor, amikor egyébként pont alpolgármester úr helyett kellett részt vennem 2011-ben a megyei önkormányzat rendezvényén. És ezt kitették. Hát ez micsoda? Se képviselő nem voltam, se semmi.
Nem is értem, miről beszélünk. Ez a legnagyobb baj.
Rögvest érkezett a viszontválasz.
- Képviselő úr, az a probléma, hogy tényleg nem érti. Nem az a
kérdés, hogy most van-e erkölcsije, az a kérdés, hogy önt szabadságvesztéses büntetésre ítélték, amelyet felfüggesztettek,
azért, mert a szomszédját súlyosan bántalmazta - hangsúlyozta dr. Fülöp György. - Azóta az idő eltelt. Be kell mondani a kamerába, tisztességesen, ahogy önmagát beállítja: Igen ezt csináltam, kész. Agyonvertem majdnem a szomszédomat. Hát nincs
ebben semmi, meg kell mondani. Én is elmondanám. Szeretnék
még valamit mondani, és ezzel ezt az egészet lezárom. Én jártam valóban PhD képzésre. Valóban volt tanulmányi szerződésem, a Miskolci Egyetemre jártam, nem pedig a Newport Universityre több millió forintért, ami egyébként mondom, még az
USA belső joga szerint sem diploma. Ezeket a témákat én és a
frakció tagjai fel nem hoztuk a kampányban. Végig tisztességesen próbáltunk kampányolni, de azt gondolom, hogy az az elmúlt másféléves gyalázat, amit ön folytat, az több a soknál. Mindenkit olyan színben láttat, amilyenben, de akkor gondolkozzon el azon, hogy a választók véleményt mondtak önről, és az
ön erkölcsiségéről, meg a miénkről is. Lesznek választások huszonnégyben is, és akkor is állunk az emberek elé. Egyébként
én arról beszéltem, hogy a Kormányhivatal mindig megvizsgálja, hogy a képviselő-testület a törvényeknek megfelelően jár-e
el. Az, hogy egyébként ön szerint valamilyen ingatlanértékkel
probléma van, azt meg majd eldöntik azok, akik eldöntik. De

szeretném mondani, hogy olyan bátor volt, hogy nem emberek
ellen tett feljelentést, hanem ismeretlen tettes ellen. Az egész önkormányzatot sározza be. De ez se baj, mert ehhez is joga van,
meg televíziót hívni, meg Hír TV-t, akárkit. Én szívesen nyilatkozok mindenkinek, engem és a frakciótársaimat ismernek ebben a városban, véleményt is mondtak rólunk. Azt tudom mondani, hajrá, sározzon tovább, engem nem zavar. Én egyet kérek:
csinálja azokban a körökben, ahol ön járatos. Mi egyet tudunk
mondani, mi nem fogunk önnel szóba állni. Kérdezem, hogy vajon az ön értékrendje, az ön erkölcsisége belefér-e abba a politikai közösségbe, amit keresztény közösségnek hívnak. Rólam
tudja azt is, hogy sosem beszéltem róla, de én járok templomba,
és mélyen hívő vagyok, de ez az én személyes ügyem. Ezzel én
sosem kérkedek. Nekem az, amit ön művel, az nem kereszténység. Családapákat rak ki a saját oldalára, mindenféle jelzőkkel
ellátva. Egy szemernyi jó érzés sincs önben? És most is jön, vádaskodik, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy ez, meg ez történt.
Nézze képviselő úr, mi itt húzunk egy vonalat. Mi a magunk részéről befejeztük. Ön mond, amit mond. Én az SZMSZ szerint
mindig megadom önnek a szót. Arra kérem a jegyző urat, hogy
ami olyan felvetés, válaszoljon a hivatal. Én a magam részéről
ezt lezártam, ön pedig mehet, minden ügyben tehet feljelentést,
hajrá. Sok sikert. Kicsit több sikert kívánok, mint amilyen eddig
volt a perekben. Úgyhogy minden jót kívánok. Természetesen a
becsület jegyében még megadom a szót.
Csikász Gábor élt a lehetőséggel.
- Egyetlen egy dolgot kérek csak, amire egyébként mindenki
felesküdött, hogy a törvényeket tartsák be. És amikor kérdezek,
akkor arra várom a választ, nem másra, de ha nem kapok választ - és általában nem szoktam választ kapni -, akkor eljárunk,
és az esetek többségében egyébként nekem van igazam, mint
ahogy megállapította a bogácsi Villa Sederkyn értékesítésénél
a bíróság, hiszen fizetnie kellett az önkormányzatnak, mint ahogyan a NAIK is megállapította. És lehet ezen mosolyogni, polgármester úr, az óráját nézegetni. Önök kezdték ezt a témát. Minimum megillet annyi jog, hogy válaszolhatok önnek. Köszönöm szépen.
A parttalanná váló polémiát a polgármester e gondolatokkal zárta le:
- Természetesen megadtam a szót képviselő úr, de ön továbbra sem válaszolt, hogy elítélték-e annak idején vagy nem, de én
már ezt nem is firtatom. Nem akarok ebbe belemenni, nekem
a pszichiátria nem szakterületem. Ezzel lezártuk, és megkezdjük a testületi ülést. Önnek is jó munkát kívánok, és kívánom
azt, hogy vegyen példát inkább a frakciótársairól, és valóban tegyünk közösen a városért, amiben meg hibázunk, arra nyugodtan hívják fel a figyelmünket, de nem feltétlenül így, politikai
haszonszerzési célzattal, úgy, hogy más jóérzésű embereket is
megbotránkoztat. Tudja, nem én mondom egyedül, nekem ilyen
értelemben mindegy, persze én a város polgármestere vagyok,
és minden polgár fontos nekem, függetlenül attól, hogy mit gondol a politikáról. Azt azért hadd mondjam el önnek, hogy nagyon sok, magát jobboldali szavazónak valló tiszteletreméltó tiszaújvárosi állampolgár is meg van azon botránkozva, amit ön
csinál. De hajrá, mi állunk elébe, bírjuk a csapásokat, úgyhogy
gyerünk! Azt kívánom, hogy folytassa tovább a gyalázkodást.
Mi továbbra se fogjuk ezt tenni. Egyébként meg lehetett volna
válaszolni, de mondom, nem akarom húzni az idegeit, nehogy
véletlenül a szomszédjogok megint sérüljenek…
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A városunkban tervezett McDonald’s, és
egy már folyamatban lévő naperőmű beruházással összefüggésben a képviselő-testület kiemelt fejlesztési területté nyilvánította az érintett ingatlanok övezeti besorolását.
A döntéssel meggyorsítható a Helyi Építési
Szabályzat módosításának folyamata, ennek
eredményeként a fejlesztésekhez szükséges
további engedélyezési eljárások, a beruházások hamarabb megkezdhetők.
A fejlesztések munkalehetőséget teremtenek a
városunkban és vonzáskörzetében élőknek, valamint a helyi adók révén a költségvetésre is jótékony hatással lesznek.

Erre lesz a Meki
A képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva dr. Fülöp György polgármester május
27-én kérte meg a Polgármesteri Hivatalt, hogy
a Progress Étteremhálózat Kft. által városunkban tervezett McDonald’s és McDrive projekthez kapcsolódóan a szükséges előkészítő munkát kezdje meg.
Kardinális kérdés egy ilyen beruházásra alkalmas és megfelelőnek ítélt helyszínnek a kiválasztása. A legutóbbi egyeztetés során lefektették azokat az alapelveket, melyeket a helyszínválasztás során figyelembe kell venni. Ezek a
következők:
Fontos, hogy az étterem semmilyen módon
ne zavarja a városlakók nyugalmát, de mégis
könnyen és biztonságosan megközelíthető legyen. Az étterem vendégeinek megfelelő parkolási lehetőséget kell biztosítani. Figyelembe kell venni, hogy az étterem nem csak a város lakóit fogja kiszolgálni, hanem számít az
átutazó vendégekre is. A potenciális helyszínek közül több jelenleg zöldterületként funkcionál. Egyetértés volt abban, hogy amennyiben
az étterem építése zöldterületet vesz el a város-

McDonald’s és naperőmű
lakóktól, azt a Progress Étteremhálózat Kft. a városvezetéssel egyeztetve - a település egy
másik pontján pótolni fogja. Márpedig zöldterületet vesz el.
Egy ilyen típusú vendéglátóegység létesítésére
az autóbusz pályaudvar és a 35-ös számú közlekedési út közötti, önkormányzati tulajdonban
lévő két ingatlanból leválasztott 3-4 ezer m2
alapterületű beépíthető földrészlet látszik a legalkalmasabbnak, melyet a testület most kiemelt
fejlesztési területté nyilvánított.
Ez a terület azonban jelenleg erdővel borított.
A helyszínről előzetesen konzultáltak egy erdészeti igazságügyi szakértővel, aki megerősítette azt, hogy az ott található faállomány egy része túltartott, kitermelésük indokolt. Az egyeztetések során egyértelmű kikötése volt az önkormányzatnak, hogy a leendő beruházó a város lakott területének közvetlen közelében - a
kivágandó fák többszörösének megfelelő darabszámú - fásítást hajtson végre, még a fakitermelés megkezdését megelőzően. A szavazáskor a Fidesz-Városért frakció képviselői tartózkodtak, mint Steinerné Vasvári Éva frakcióvezető bejelentette, azért, mert e feltétel teljesülésében kételkednek.
Fontos kritérium, hogy a tényleges munkálatok
megkezdése kizárólag az erdészeti hatóság kibocsátott engedélyének birtokában történhet.
A városvezetés szerint a helyszínválasztás indokolt abból a szempontból is, hogy egy új
vendéglátóipari egység megjelenésével az önkormányzat, a Tesco, a Shell, valamint az új étterem közösen hatékonyabban lobbizhat az állami közútkezelőnél egy körforgalom létesítéséért az Örösi út - 35. számú főút kereszteződésében, s amennyiben szükséges, ezek a vállalkozások anyagilag is hozzá tudnak járulni a
projekt megvalósulásához.

Napnál világosabb
Folyamatban lévő naperőmű beruházása kap-

csán a Firts Solar Kft. fordult kérelemmel az
önkormányzathoz. A tervezett naperőművet és
a hozzá kapcsolódó alállomást Tiszaújváros
szabályozási terve beépítésre nem szánt, különleges megújuló energia-hasznosító övezetként
tartalmazza, míg a leendő transzformátor-alállomás tervezett területét - a 35-ös főút mellett
- különleges mezőgazdasági üzemi területként
kezeli.
Mivel az alállomás egy része elosztó hálózati engedélyes (E.On) tulajdonába kerül, ezért
az áramszolgáltató időközben igényeket fogalmazott meg az átsorolással kapcsolatban. Az E.On felsorolta, hogy milyen feltételekkel lehet közcélú elosztói tevékenységet
gyakorolni, és jelezte, hogy a jelenlegi besorolás, mivel megújuló energiára vonatkozik, számára nem megfelelő, hiszen a közcélú 132 kV-os kapcsolóállomás nem megújuló energia specifikus, hanem általános elosz-

Aktuális � 5.

tói tevékenységgel kapcsolatos.
Véleménye alapján az energiatermelő egyéb
ipari terület besorolás lenne megfelelő. Azonban Tiszaújváros szerkezeti tervében csupán
ehhez hasonló - különleges közműterület - szerepel. Az alállomás létesítésének E.On által támasztott feltétele, hogy az érintett telkek művelési ágból legyenek kivonva (ez már teljesült.); legalább 20 %-os beépítettséget engedjen meg; az építménymagasságot ne korlátozza (az építmények magassága kb. 15 méter, az
URH oszlop 35 méter magas); az alállomási
villamosenergia elosztó berendezések telepítésére alkalmas legyen; zárt szennyvíztározó legyen építhető. Mindezen feltételek biztosításához az övezeti előírások megfelelő módosításai szükségesek, ezért az érintett ingatlanokat is
kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a testület.
f.l.

Az autóbusz-pályaudvar és a 35. sz. út közötti erdősáv Szent István útnál kezdődő mintegy
3-4 ezer négyzetméteres szakasza a kiválasztott helyszín.

6. � Paletta
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Átalakulás előtt az ügyeleti rendszer

Július elsejétől Hajdú-Bihar megyében elindul az átalakított orvosi ügyeleti ellátórendszer próbaüzeme az Országos Mentőszolgálattal karöltve. 2022 januárjától ugyanis a
teljes ügyeleti rendszer megváltozik. Konkrétumok még nincsenek, csak sok-sok kérdés.
- Pontos információnk még nincs az ügyelet átalakításával kapcsolatban, még mi is csak a hírekből és különböző hírportálokról informálódunk, hogy mi fog történni az ügyelet átalakításával kapcsolatban - nyilatkozta lapunknak Pap Zsolt, alpolgármester. - Egyelőre az
jelent meg, hogy az Országos Mentőszolgálat fogja ellátni a központi orvosi ügyeleteket
járási szinten. Az irányítást szintén az Országos Mentőszolgálat központi irányítócsoportja
látja majd el, ami nem egy földtől elrugaszkodott dolog, hiszen itt Tiszaújvárosban évek óta
így működik az ügyelet. Ennek nyilván vannak
pozitívumai, hiszen a párhuzamos riasztások
gyakorlatilag megszűnnek, és minden olyan
akut esetben, ahol mentőellátásra van szükség
és azonnali kórházba szállításra, ezt az Országos Mentőszolgálat végzi el. Vannak hátrányai
is, illetve most még sok a kérdés az átalakítással kapcsolatban. Az orvosok még nem igazán látják, hogy az este tíz óráig történő szolgálat mit jelent, hogy fognak rendelkezésre állni, hogy fogják ellátni az ügyeletet a nap huszonnégy órájában, vagy ugyanúgy kell majd,
mint eddig, este öt órától reggel nyolc óráig?
Vagy, hogy a rendeléseket, a központi ügye-

leteket, a járási ügyeleteket a különböző településeken hogyan kívánják összevonni, milyen
ellátási területekkel? Ez mind kérdés, és persze nagyon sok problémát vet föl. Nyilván meg
fog növekedni a betegforgalom azokon a helyeken, ahol több települést kell ellátni. Amennyiben a törvényalkotónak az az elképzelése, hogy
így szeretné a kórházi ellátást csökkenteni, akkor ennek az átalakításnak van létjogosultsága. Azt, hogy a fektetőket a mentőállomásokon akarják kialakítani, nem tartom jó ötletnek,
hiszen a mentőállomások erre alkalmatlanok.
Viszont a szakrendelők alkalmasak lennének.
Persze ahhoz, hogy ezek a tervek megvalósuljanak, szükség van képalkotó diagnosztikára
meg egy laborra, mert ezek nélkül megfigyelni bárkit, akinek mondjuk hasi problémája van,
vagy mellkasi panaszos, nem nagyon lehet. De
számtalan esetben van szükség röntgenre, egy
törésnél, egy rándulásnál, amit szemmel nem
láthatunk, a képalkotó diagnosztika ezt meg
tudja mutatni, illetve vannak olyan esetek, amikor ultrahangra van szükség, például egy vakbélgyulladásnál. Nyilván tünetek vannak, amiket lehet értékelni. Ezeket esetleg a fektetőben
meg lehet oldani, nem terhelve ezzel a kórházi
ellátórendszert. Viszont, ha a fent említett feltételek nincsenek meg, akkor ez a rendszer nem
fog működni. Ahhoz, hogy egy normális járási
központú orvosi ügyeletet alakítsanak ki, ahhoz
szükséges, hogy a megfelelő diagnosztikai háttér is rendelkezésre álljon minden esetben, mert
csak így lesz biztonságos a betegellátás.
- Tiszaújvárosban megmarad ez az ügyelet?
- A teljes átalakítást 2022 januárjától tervezik,

„Ahhoz, hogy egy normális járási központú orvosi ügyeletet alakítsanak ki,
ahhoz szükséges, hogy a megfelelő diagnosztikai háttér is rendelkezésre álljon minden esetben, mert csak így lesz
biztonságos a betegellátás.”
Pap Zsolt
így arról, hogy Tiszaújvárosban megmarad-e
az ügyelet, még nincs információ. Ezzel kapcsolatban még sem a rendelőintézet, sem az önkormányzat nem kapott megkeresést. Persze az
átalakítás finanszírozási problémákat is felvet
majd, hiszen az önkormányzatok szerepet vállalnak az ügyeleti ellátás támogatásában. Most
még nem látjuk azt, hogy ennek milyen jogszabályi háttere van. Nyilván ezeket mind meg kell
alkotni, és amikor ez tisztázódik, akkor kapunk
majd egy teljes képet a szakmai részről, a finanszírozási részről, és hogy képzelik el a szakmai
team felállítását. Szó van arról is, hogy menőtiszteket vonnak be az orvosi ügyeletek ellátásába, és konzulens orvosok lesznek. Itt is számos kérdés merül fel. Milyen esetekben lehet
felhívni a konzulens orvost? Milyen kompetenciája lesz majd a mentőtiszteknek vagy diplomás ápolóknak, akik benne vannak az ellátásban? Mi az, amivel felruházzák őket? Mit tehetnek meg saját hatáskörben? Szerintem az el-

ső és a legfontosabb az, hogy legyen egy olyan
jogszabályi háttér, ami a biztonságos működést
biztosítani tudja.
- Most még sok a kérdés, mikor láthatunk tisztábban?
- Nagyon sok a kérdés még ebben az ügyben.
Reméljük, hogy ezekre minél hamarabb megszületnek a válaszok. A puding próbája az evés.
Július elsejétől kiderül, hogyan működik Hajdú-Bihar megyében. Természetesen lesznek
ezzel kapcsolatban szakmai egyeztetések, hogy
megtudjuk, hogyan zajlik a betegellátás, milyen tapasztalatok vannak. Utána már talán többet tudunk mi is.
ema

Civilek a pályán
Tiszaújváros képviselő-testülete elbírálta a civil szervezetek
számára meghirdetett pályázatra beérkezett kérelmeket.
A pályázati határidő lejártáig szociális és egészségügyi témában 6 szervezet 14 pályázatot nyújtott be 3.475.000 Ft összegű
támogatást igényelve. A köznevelés, kultúra és sport területen
21 szervezet 43 pályázat beadásával 19.144.960 Ft támogatást
igényelt.
A beérkezett pályázatok közül nagyrészt (80%-ban) programok, rendezvények megvalósításához, kisebb részben (20%ban) működési kiadáshoz kértek támogatást a szervezetek.
A benyújtott pályázatok száma a tavalyihoz képest a bizonytalan járványügyi helyzet miatt jelentősen csökkent. 2020ban 85, 2021-ben 56 kérelem érkezett be, az igényelt támogatás 36.922.000 forintról 22.619.960 forintra mérséklődött. Ám
ez is jóval meghaladta a lehetőségeket, mivel a 2021. évi támogatásokra 12 millió forint állt rendelkezésre. Mindemellett
a járvány okozta bizonytalan körülmények miatt várható, hogy
további igények jelentkeznek az év során, ezért a testület úgy
döntött, hogy a támogatási keretet teljes mértékben nem osztja fel, a maradvány (4.785 ezer forint) odaítéléséről a beérkező
igények alapján - a képviselő-testület tájékoztatása mellett - átruházott hatáskörben a polgármester dönthet.

Támogatott szervezetek
Rákbetegek Országos Szervezete 106. Remény Klub, Tiszaújváros: „Csoda az élet” - Örömszerzés, közösen erősebbek lehetünk című program megvalósítására 110.000 Ft.
Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete: a tiszaújvárosi csoport működésének és programjainak támogatásához, a lisztérzékeny betegek segítéséhez és tájékoztatásához 150.000 Ft.
Mozgáskorlátozottak, Egészségkárosodottak Tiszaújvárosi Egyesülete: a 2021. évi működés kiadásaihoz 175.000 Ft.
Tiszaújvárosi Roma Polgárjogi Mozgalom: 2021. évi működési kiadásra 65.000 Ft, Szeretetvendégség évzáró rendezvényre 150.000 Ft, budapesti városnézés és kirándulás programra
200.000 Ft.

A Zabos Géza HE összesen 375 ezer forint támogatást kapott a civil alapból.

Tiszaújvárosi Cigány Nagycsaládosok Szervezete: 2021. évi
működésre 65.000 Ft, a Roma karácsony rendezvényre 100.000
Ft, a velencei-tavi kiránduláshoz 300.000 Ft.
Etka Jóga Erőgyűjtő Módszer Egyesület: az Egészséges
életmód kialakításának segítése Tiszaújváros lakossága részére című programhoz 65.000 Ft.
Justitia Fuji-Yama Sportegyesület: a tiszaújvárosi csoport
működéséhez 130.000 Ft, a „Karate edzőtábor” megszervezéséhez 180.000 Ft.
A XXI. Század Ifjúságáért Alapítvány: Tisza cserkészcsapat
működési kiadásaira 200.000 Ft.
Football Club Tiszaújváros: a labdarúgó napközis tábor két
turnusának megszervezéséhez 240.000 Ft, utánpótlás labdarúgó torna megrendezéséhez 100.000 Ft, szenior labdarúgó torna
megvalósításához 100.000 Ft, a női tornára 100.000 Ft.
Napsugár Kulturális Egyesület: működési költségekhez
130.000 Ft.
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete: „Retró- és aranylakodalom” program megvalósításához 200.000 Ft, a 20. „Szépkorúak Nemzetközi Találkozója” programra 250.000 Ft.
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete – Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub: Egynapos kirándulás Szentendrére
elnevezésű programhoz 100.000 Ft.
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete, TIFO Baráti Klub:
a Tóalmás-Gödöllő-Acsaújlak kirándulás lebonyolításához
80.000 Ft.
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete, Szederkényi Szépkorúak Klubja és Tisza-part kör: az Esztergom-Visegrád történelmi helyeink megismerése programhoz 100.000 Ft.
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete, TVK Petrolkémia
Nyugdíjas Klub: „Szerdai bowling sportdélelőttök szervezése” programra 50.000 Ft, „Egy nap Borsod nevezetességei között” programra 100.000 Ft.
Tiszaújvárosi Fitness Sportklub: az „Őszi” Erőemelő, Fekvenyomó, Testépítő, Fitness Területi Bajnokság megvalósításához 135.000 Ft, „PE-teszt, Tiszaújvárosi Kupa Erőállóképességi Bajnokság megrendezéséhez 110.000 Ft, „Tisza-Magyar
Kupa” női, férfi és gyermek fitness és testépítő magyar bajnokság megrendezéséhez 350.000 Ft.
Tiszaújváros Zenei Életéért Alapítvány: a működési költségek kiegyenlítése, hangszerek, kották és tartozékok vásárlása,
zongorák hangolása érdekében 90.000 Ft.
Wass Albert Kulturális Egyesület: „Kulturális és történelmi
ismeretek terjesztése” előadás-sorozat programjaihoz 80.000
Ft.
Tiszaújvárosi Tündérkert Alapítvány: „Élménynyújtás, élményszerzés, irodalmi nevelés” elnevezésű program költségeihez 25.000 Ft, „Élménypedagógiával a matematika világában”
elnevezésű programhoz 50.000 Ft, „Tisza mosta kincsünk: lakóhelyünk” elnevezésű programhoz 50.000 Ft.
Száraz Old-Boys SE: „Gyergyószentmiklósi Nemzetközi
Öregfiúk Kosárlabda Torna 2021.” programhoz 150.000 Ft.
Rivalda Kulturális Egyesület: 2021. évi működési kiadásaihoz
90.000 Ft, „A természet-örökség-közművelődés” elnevezésű

Az Anconai szerelmesek színpadra állítását 250 ezer forinttal támogatta a testület.
Kultúr-Híd program megvalósításához 110.000 Ft.
KreAktív Szabadidős és Kulturális Egyesület: „KreAktív
- természetvédelmi és zenei tábor” megvalósításához 170.000
Ft, „KreAktív nap, és az egyesület céljainak egész éves megvalósításához 120.000 Ft.
Tisza Repülő Klub: a klub céljainak megvalósítása, a természetvédelem, az egészséges életmód és a hőlégballon sport népszerűsítése érdekében 120.000 Ft, nemzetközi hőlégballon találkozón történő részvételhez, „A nemzetközi sportbarátság
erősítése és Tiszaújváros jó hírnevének öregbítése érdekében a
határon túli szórvány magyarság körében” elnevezésű program
megvalósításához 120.000 Ft.
Tiszaszederkény Kultúrájáért Egyesület: „Sodráska napközis gyermek színjátszó tábor” megvalósításához 180.000
Ft, „Anconai szerelmesek” zenés komédia megrendezéséhez
250.000 Ft, fenntartási költségekhez 125.000 Ft.
Napraforgó Alapítvány, a sajátos nevelést igénylő gyermekekért: „Makk Marci egészségmegőrzési programsorozat”
megvalósításához 120.000 Ft.
Zabos Géza Horgász Egyesület: „A természetes környezet
és az egészséges életmód kapcsolata, gyermeknapi horgászverseny, horgász napközi” programok költségéhez 200.000 Ft,
„A természetes környezet és az egészséges életmód kapcsolata, horgászversenyek, emléknap” programsorozat költségéhez
175.000 Ft.
Tiszaújvárosi Eötvös Gimnáziumért civil szervezet: „Kockatábor” megvalósításához 150.000 Ft.
Kazinczy Gyermekei Alapítvány: Idegen nyelvi tehetséghét
megvalósítása a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában program lebonyolításához 125.000 Ft.
Club ’96 Fiatalok Egyesülete: „Tanulmány a nőkről” című
zenés színdarab bemutatásához 300.000 Ft.
Hunyadi Mátyás Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány: „Közösségépítés a közösen átélt élmények segítésével”
programsorozat költségéhez 200.000 Ft.
Tisza-Szivárvány Alapítvány: „A természethez és a Szivárvány óvoda hagyományaihoz kapcsolódó rendezvények a Szivárvány óvodában” programokhoz 100.000 Ft, „Komplex óvodai tehetségfejlesztő program megvalósítása a Szivárvány Óvodában” elnevezésű kezdeményezés lebonyolítására 80.000 Ft.
f.l.
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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, kérjük 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.

Emlékhangverseny
az elhunytakért
A tiszaújvárosi református templomban azokért szólt a dal a
hétvégén, akik a koronavírus miatt ma már nem lehetnek közöttünk. A Tiszaújvárosi Református Énekkar lassan két éve
nem próbálhatott, nem léphettek színpadra a járvány miatt,
hosszú idő után ez az emlékhangverseny volt az első szereplésük. A kórus a nemrégiben elhunyt oszlopos tagja, Cseterki Enikő tiszteletére is énekelt, így búcsúztak szeretett barátjuktól, kórustársuktól, kiegészülve a Mezőkeresztesi Kamarakórussal.

Baba születik
Szerkesztőségünk továbbra is szeretné folytatni azt a korábbi
hagyományt, hogy a legifjabb tiszaújvárosiak érkezéséről hírt
ad a tágabb közösségnek is, természetesen a szülők megkeresésére, és hozzájárulásával. Ezért arra kérjük a leendő édesanyákat, édesapákat, hogy ha megérkezik a várva-várt kisbabájuk, és elkészült az első cuki fotó az újszülöttről, küldjék el nekünk is, osszák meg velünk az ilyenkor fontos információkat
is, hogy például a baba nevét, születési súlyát és feje búbjától
a talpáig hány centiméter. Természetesen mindez önkéntes alapon működhet csak, mi bízunk benne, hogy nyitottak lesznek
erre, és együtt örülhetünk a családdal az új jövevénynek, az éppen aktuálisan legifjabb tiszaújvárosi polgárnak a Baba született rovatunkban. Várjuk az örömhírt személyesen szerkesztőségünkben, vagy a kronika@tiszatv.hu email címre.

Emlékkoncert a koronavírus áldozatainak emlékére
A koronavírus-járvány városunk lakóin túlmenően, a Tiszaújvárosi Református Énekkart is súlyosan érintette. Tizenöt hónapra fel kellett függeszteni működésünket, ami a tervezett városi koncertek, és egy külföldi kiszállás elmaradását is eredményezte.
Több tagunk is megfertőződött, néhányuknak nehéz próbatétel
volt a betegség átvészelése. Egy énekesünk kilenc hónap elteltével még ma is küzd a posztcovid tünetekkel. A legnagyobb csapást azonban Cseterki Enikő váratlan halála mérte ránk. Enikő
kórusunk alapító tagja, sokáig az alt szólam vezetője volt. Erdélyi származása révén nagyon szoros baráti kapcsolatot ápolt a
szintén onnan áttelepült Birtalan házaspárral. Pedagógus múltja okán sokan ismerték, szerették és tisztelték városunkban, pél-

dául fiaim is szeretettel emlékeznek vissza nagyra becsült tanítónőjükre. Fáradhatatlan aktivitását, kommunikációs és szervezőkészségét a kórus is hasznosíthatta. Egyesületünk vezetőségi
tagja volt, és erdélyi egyházi kapcsolatai révén Ő volt a fő szervezője erdélyi kiszállásainknak. (Szilágybagos, Kalotaszentkirály, Zilah, Koltó és Szováta). Gyászunkat a Mezőkeresztesi Kamarakórus közössége is mélyen átélte és osztotta, hiszen
hosszú éveken keresztül szolgálta az ottani énekkart is. Birtalan Judittal együtt vállalta a próbákhoz, és fellépésekhez szükséges utazások fáradalmait. Enikő temetésén született közös döntés arról, hogy az Ő, és a városainkban elhunyt áldozatok emlékére kórushangversenyt rendezünk a tiszaújvárosi református templomban. A temetési alapigéhez igazodva Enikő két kedvenc dicséretét Birtalan Judit több szólamra feldolgozta, és ezeket mindkét kórus betanulta. Repertoárunkból további öt dicső-

Az egyesített kórus utolsó fellépése 2018-ban, ahol még Cseterki Enikő is szerepelt.

ítő, és vigasztaló éneket és zsoltárt kiválasztva állt össze műsorunk. Ezeket egészítette ki Fekete Béla rövid megemlékezése,
és Éles Mihály szavalata, aki Juhász Gyula megrendítően szép
versét a Testamentomot adta elő. A műsort Birtalan Judit és dr.
Varga István méltatása zárta. Mi, ezen egyesített óriási kórus
résztvevői belülről úgy éreztük, hogy átéléssel, összeszedetten
és méltósággal tudtuk a gyász és vigasztalás érzését a résztvevők felé közvetíteni. Ezt a hangversenyt követő meghatott vélemények alá is támasztották. Csillagász vénámat felhasználva a
református énekeskönyv 422. dicséret 5. versszakának parafrázisával kívánok vigasztalódást minden érintett számára: „Csillagvilágokat elhagyva már, elfáradt lelkük is hazatalált!”
Szutor István
az énekkar elnöke
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Hokum blues szivardobozon, bőröndön
Veresegyház - „külföldiül” Red One House a magyar hokum blues otthona. A Red One
House zenekar pedig egy igazi utcazenekar,
ahol a lábdob utazóbőröndből, a gitár szivardobozból, a basszusgitár pedig sakktáblából készült. Van mellé mosódeszka, néprádió, pajzán szövegek, és egy hosszú lábú énekesnő forrónadrágban, hogy teljes legyen a
kép. A zenekarból - mely a Nyáresti korzó
rendezvénysorozat első fellépője volt - Pál
Zoltán Márkkal, a szivardoboz gitár és a
mosódeszka ördögével, és Héjja Balázzsal, a
bőröndön dobolás mesterével beszélgettem.
Héjja Balázs: A hokum blues egy vidám blues,
ami nem nagyon ismert Magyarországon. A
blues az amerikai népzenéből jött, és lassú, szomorú, kesergős zene, a hokum blues pedig egy
vidám műfaj, amelyben a szövegek pikáns, kétértelmű utalásokat tartalmaznak. Olyanokat,
amiről az ember valamiért mindig a szexre gondol, pedig a szövegben ez nincs kimondva. Metaforikus, nem szókimondó, tehát nem korhatáros, nyugodtan el lehet jönni kisgyerekkel is a
koncertre, legfeljebb nem fogja érteni, hogy miről van szó, miért énekelünk mondjuk virsliről.
- Amikor először hallottam, hogy hokum bluest
játszotok, akkor tényleg azt hittem, hogy ez lassú, kesergős zene lesz, de amikor meghallottam
a Tolom a Nőt című számotokat, ez még rocknak
is gyors zene. Olyan, mintha valaki fűre speedezett volna, van blues alapja, de pörög rendesen.

Pál Zoltán Márk: Ha megfigyeled, zeneileg ez
bluegrass, ami egy picit tempósabb. Mellette pedig beiktatjuk a mai kornak a rappelést,
ami nem is rappelés, inkább recitálás, dallamos
szöveggel. A refrént pedig igazából nem is tudom hová tegyem stílusilag, az már talán rockos beütésű. Szoktunk vendégzenészekkel játszani, és ők imádják, mert nagyon jó rá szájharmonikázni.
- Kelet-európai fehér ember tud bluest játszani?
PZM: Mi nem autentikus bluest játszunk, hanem modern bluest. Persze vannak olyanok,
akik tudják játszani, de én azt szoktam mondani, hogy magyar embernek magyar bluest kell
játszani, mert azt szokták meg. Hozzá kell tenni, hogy a mi stílusunk egy picit már előrehaladott, mert mi azt mondtuk, hogy nem az autentikus utat követjük, hanem abból indulunk ki,
hogy csinálunk egy modern bluest, amibe beépítjük a régi elemeket, de mégis legyen modern, hogy a mai embert is megszólítsa. És ez
így is van, a legtöbb koncertünk nagyon tetszik
a fiataloknak. Kinézetre autentikusak vagyunk,
de modern zenét játszunk, sok mindent keverünk bele. Vannak benne country és bluegrass
témák, de mindig egy modernebb köntösben.
- Milyen házi készítésű hangszereitek vannak?
PZM: Egy szivardoboz testű gitárom van, rendszámtábla rezonátorral. A fater szivardoboza
volt, ő szokott szivarozni. Beleépítettünk egy
tőkét, ez tartja meg a nyakat, és ebbe van beültetve a hangszedő is. A hátsó híd egy csavar-

A basszusgitár pedig sakktáblából.

Karakteresen

Revolution Dance Cup néven országos minősítő versenyt
rendeztek június 20-àn Nyíradonyban. A Karakter táncosai
két kategóriában indultak: gyerek moderntánc és junior divattánc. Az egésznapos fesztiválon rengeteg csoport vett részt,
mindkét kategóriában ezüst minősítést kapott a Karakter. További hír, hogy július 5-én és 12-én kezdődik a Karakter nyári napközije.

Rendszámtáblából és szivardobozból készült a gitár.
ból kivágott menetes szár, a gitárnyak egy sima Stratocaster nyak, csak a fejet alakítottuk
át egy kicsit, Music Man formára. A rezonátor egy amerikai rendszámtábla Alabamából,
1978-ból, ettől van fémes hangja a gitárnak.
HB: A padláson találtunk egy régi utazóbőröndöt, amit a ’60-as években használtak. Már eleve
jó nehéz, még amikor nincs benne semmi akkor
is, és erre szereltünk egy lábgépet. Oda lehet lépni neki rendesen, de nem szól akkorát, mint egy

lábdob. Egyébként teljesen jó, ha ügyesen ki van
hangosítva, akkor teljesen lábdob hangja van.
- Pál Zoltán szivardoboz gitározik, Héjja Balázs bőröndön dobol, mutassuk be a zenekar
többi tagját is.
PZM: Vida Krisztina énekel, Meleg Dezső gitározik és szájharmonikázik, Richter „Sördög”
Tibor pedig a sakktáblából készült basszusgitárt pengeti.
Surányi P. Balázs

Vidám blues forrónadrágban.

A Hahó nyertesei
A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár az idén is
meghirdette a Hahó, könyvtár(s)ak! című olvasásnépszerűsítő játékot a megye 3. és 4. osztályos tanulói számára. A járványveszély miatt a szóbeli döntő helyett kisfilmet forgattak
a gyerekek, és az eredetileg ajánlott táborozás helyett egynapos autóbuszos kirándulásra indulnak július 12-én a nyertes
csapatok.
A nyertes csapatok a következők: 4 Ász (Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Miskolc), A
könyvtár szülöttei (Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és AMI Kaffka Margit Általános és Alapfokú Művészeti
Tagiskolája, Miskolc). A Planéta őrzői (Koncz József Általános Iskola és AMI, Bőcs), Csipolínó (Szent Mihály Katolikus
Általános Iskola Tagiskolája, Serényfalva), Éjszakai Baglyok
(Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola, Miskolc),
Kazinczys Könyvmolyok (Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola, Tiszaújváros), Könyvhackerek (Avastetői Széchenyi István Általános Iskola, Miskolc); Mini Könyvtárosok (ÓMI Városi Könyvtár, Ózd); Olvasótársak (Kazinczy
Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Miskolctapolcai Tagiskolája, Miskolc), Ózdi Olvasó Macik (Vasvár Úti Általános Iskola Tehetséggondozó Központ,
Ózd), Vasváros Könyvtársak (Vasvár Úti Általános Iskola Tehetséggondozó Központ, Ózd), Zöld Ifjak (Gesztelyi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gesztely).
Az idén autóbuszos kirándulást nyertek a játékban részt vett,
legeredményesebben szereplő csapatok. A fiatalok útja Bogácsra vezet, ahol a könyvtárban találkozhatnak Vig Balázs
meseíróval. A díjkiosztás után egy úgynevezett „szafaribuszos” túrán Cserépváralja környékének legérdekesebb látnivalóit ismerhetik meg.

A Tisza TV műsora
Július 1., csütörtök
18:00 HétHatár: Megemelt cafetéria keret - Hely a Mekinek Megszűnik az oltópont, oltják a gyerekeket - Elhalasztott műtétek - Tűzgyújtási tilalom - Nyelvvizsga amnesztia - Családi
nap Szederkényben - Strandnyitás - Streetball pálya
az Ifiparkban
18:15 Hétről-Hétre: Kiss Sándor kiállítás - Emlékhangverseny - Nyugdíjasok a vírus után - Nyáresti korzó - RetróLeninváros postás szemmel - Anconai szerelmesek - Táborozunk, nyaralunk
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Július 7., szerda
18:00 HétHatár: 30 éves a TiszaTextil - Juhar közi beruházás
- Műanyag-motoros találkozó - Filmforgatás helyi statisztákkal - Maszk nélkül? - Szálláshelyek - TFCT edzőmeccs
18:15 Hétről-Hétre: Helló Balaton! Online kapcsolás a siófoki plázsra, a tiszaújvárosi táborozókhoz - Horgásztábor - 50
éves a Zabos Géza Horgász Egyesület - Térkép e táj: Barangolás RetroLeninváros utcáin - Szederkény vendégei voltunk
- Teraszkoncert
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Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola
1.a Balázs Benedek, Bóna Kincső, Cserép Ádám, Erdélyi Zsófia Zselyke, Fábián Ida, Fejes Dorina, Herceg Balázs, Juhász Bence Zsolt, Kiss Máté Botond, Mezei Levente, Papp Zsófia, Sándor Bella, Simon Viola, Stuller Ferenc,
Szautner Dániel Ádám, Tóth Borka, Tóth Lotti Mimi, Veres Benedek
1.b Bengyik Fanni, Bodolai Dávid, Csáky Levente, Dina Zsófia Száva, Hadobás Gellért, Halamba Márta, Isshak
Boglárka, Sándor Flórián, Sebők Zsófia, Sipos Dóra, Szabó
Vivien, Trosztmér Liza, Tóth Rebeka Sára, Zorgel Jázmin
1.c Bakos Lea Zorina, Birk Luca, Bölkény Donát, Bredács
Luca, Csepi Noel, Dudás Róza, Fehér Noémi, Görömbei
Áron, Horváth Erik, Kada Zalán Zoltán, Kiss Virág, Köteles
Viktória, Makó Balázs, Nagy Fanni, Pataki Petra, Tóth Tamás, Váradi-Bartók Zoltán, Versényi Áron
2.a Elek Katica, Geiger Anna, Kiss-Kulcsár Marietta, Kondrák Zalán Zétény, Kovács Sára, Mágocsi Bianka Hanna,
Makkai Máté, Miskolczi Aisa, Orbán Vince, Puskár Zsófia,
Tóth Laura, Vámosi Bora
2.b Besenyei Dóra, Bujdosó Benedek, Dulházi Hédi, Juhász
Benedek Péter, Kóthay Lea, Makó Réka, Marjovszky Csenge, Marjovszky Léna, Nagy Emma Liliána, Palócs Bence,
Széplaki Anna, Zajácz Blanka
2.c Ale Dóra, Andó Álmos Bence, Ecsedi Zsófia, Nagy Soma, Szántai Noel
3.a Bodolai Nóra, Futó Ádám, Gál Bíborka, György Kinga,
Kádár Balázs, Lukács Ákos, Molnár Alíz, Pöstényi Jázmin
Mira, Tóth Lia Luca, Virág Liza Kata
3.b Dienes Sebestyén, Dósa Csenge, Emődi Bianka, Imre
Botond, Juhász Annabella, Kapitány Dávid, Kiss Dóra
3.c Bodnár Bernadett, Danku Flóra, Erdei Hunor, Fekete
Nóra, Makó Emma, Tóth Szilárd Tibor
4.a Bihari Mira Hanna, Gondos Fruzsina Anita, Görömbei
Réka, Kiss Gergely, Kiss-Kulcsár Zsuzsanna, Kosik Kende
Benedek, Suba Flóra
4.b Czinege Botond, Csikász Áron, Gáspár Marianna, Katona Laura, Lévay Luca, Makkai Rebeka, Orosz Péter, Tóth
Milán Bence
4.c Berta Nóra, Bredács Hanga, Czakó Gréta, Földvári Zalán, Kovács Gergely, Mészáros Anna, Orbán Emma, Ronkovics Adél, Szabó Zsófia, Veréb Regő
5.a Bakonszegi Dorina, Futó Nóra, Hajdu Gréta Emma,
Molnár Dóra Laura, Nagy Zsófia, Répási Dorina, Széplaki Liza, Veréb Emma
5.b Firtkó Bálint, Gál Boglárka, György Réka, Kola Bianka,
Venczel Máté, Zilahi Korina
5.c Dósa Fruzsina, Juhos Lia, Kondás Boglárka, Mészáros Anna, Mézes Laura, Mura Dávid, Papp Csanád Kornél,
Rontó Dávid, Veres Zina
6.a Bodolai Emma, Drótos Janka, Elek Bori, Lukács Eszter,
Mészner Regina, Theisz Blanka Virág
6.b Suba Dániel, Virág István Soma
6.c Bakos Léna Fruzsina, Hadobás Örs, Laczai Dávid
7.b Csipke Emese Zselyke, Csuhai Zoltán, Török Márton,
Vámosi Réka, Zsandár Zénó Szabolcs
7.c Barna Csaba, Görömbei Levente, Répási Laura
8.a Szemán Anna Ramóna
8.c Veréb Ádám
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
Pólik Bendegúz 1.a, Bacsik Dominik István 1.a, Kalóz Gréta 1.b, Kozma Benett 1.b, Márkus Diána 1.b, Nagy Réka
1.b, Szanyó Flóra 1.b, Czap Zsófia Dóra 2.a, Gelsi Gergő
Noel 2.a, Kanyog Ákos 2.a, Marada Ádám 2.a, Ragcsák La-

Bazsó Gábor, Belényesi Viktória, Bencs Krisztián, Berkes
Nikolett, Bodnár Noémi, Borza Emese, Bugya Anikó Judit, Csapó Dóra Gabriella, Dr. Stefán Ibolya, Esvég Luca, Gulyás Zsuzsa, Horváth Ágnes, Jeviczki Damján Ferenc, Jónás Bence, Juhász Martin, Juhász Réka, Karsza
Máté István, Kiss Ádám, Kiss Fanni, Kiss Vanessza, Kovács Ágota, Kovács Liliána, Kováts Panna, Magyar Dorottya, Makrányi Dávid, Marada Imre, Molnár Fanni, Móré Ádám, Nagy Stella, Németh Ágnes, Orvos Réka Csenge, Pénzes Evelin, Pöstényi Márk, Pristyák Levente, Pró-

ura 2.a, Tar Gabriella 2.a, Tripsánszki Fanni 2.a, Esenczki
Tamás 2.b, Kákóczki Borbála 2.b, Simon Izabella 2.b, Tunyi
Tekla Sára 2.b, Deák Lőrinc 2.b, Jenei Lőrinc 3.a, Suhajda
Gábor 3.a, Bodnár Panni 3.b, Bodonovics Réka 3.b, Bolgár
Ádám 3.b, Galovics Tamás 3.b, Illés Gergő 3.b, Jakab Robin
3.b, Kónya Dorinka 3.b, Kövér Ábel Zorát 3.b, Kurucz Lia
Zorka 3.b, Moldván Ádám János 3.b, Nagy Fülöp 3.b, Áfra
Botond 4.a, Csige Fruzsina 4.a, Lesó Lujza Márta 4.a, Mézes Boglárka 4.a, Andrássy Lujza Fanni 4.b, Gönczi Laura
4.b, Varga-Homa Tekla 4.b, Jenei Bálint 5.a, Jakab Szófia
5.b, Matócsi Nelli 5.b, Szemán Anna Blanka 5.b, Gulyás
Gréta 6.a, Majoros Máté Regő 6.a, Czap Roland János 6.b,
Kónya Hanna 6.b, Márkus Nándor 6.b, Giák Tekla 7.a, Mérkőy Luca 7.a, Tállay Zétény Ádám 8.a, Galambos István 8.b
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
1.a: Csatlós Zalán, Fekete Zsombor, Gályász Emma, Huli-Gál Botond, Jermendy Júlia Mária, Kerezsi Kristóf, Kiss
Dorián Bence, Kovács Noel Péter, Lénárt Vidor, Lukács
Mária, Mészáros Panna, Sugár Angelika, Sugár Lídia, Sugár Patrícia, Szarka Ágota, Tatár Gréta, Vágó Péter Levente, 1.b: Béke Gábor Kende, Bubrik Botond, Herka Flóra, Jónás Alíz, Kratancsik Emma, Nagy Laura, Pejkó-Engler Noémi, Pellei Gyula, Sztankó Gréta, Tóth Hanna, 2.a: Fülöp
Júlia Lilla, Kósa-Tóth Zente, László Blanka, Molnár Regina, Nagy-Vitányi Szofi, Rendes Petra, Simon Antónia, Szabó Alex, Szamay Anna, Vida Liliána, 2.b: Bukhárd Bence, Földvári Balázs, Hegedűs Vilmos, Kása Csenge, Kovács Bernát, Kovács Lili, Mezei Botond, Mogyoró Zsombor, Molnár Benedek, Rem Martin, Volyák Zsófia, 3.a: Bene Gréta, Hegedüs Emília, Kádár Elise, Kopriva Dániel,
Lengyel Levente László, Rendes Emma, Szabó Nóra, Szántó-Haraszi Péter, Tatár Norbert, Veres Benett, Zakhar Zoé,
3.b: Balogh Adrienn, Bárány Tamara, Borbély Zalán Tibor,
Dudás Balázs, Máté Milán, Molnár Mia Inez, Remenyik
Eszter, Szegedi László, Szonda Noémi Viktória, Tamási
Vince Ákos, 4.a: Bartók Emma, Bolgár Zsófia, Hegyi Kinga, Járai Szebasztián, Kerezsi Flóra, Lukács István, Szentesi Anna, 4.b: Czakó Zsófia, Dzheparova Dana, Kaczvinszki Kristóf, Kiss Gréta, Szánóczki Nóra, Vanyorek Levente, Varga Dóra, 5.a: Csehi Panna, Dancs Ábel, Kádár Anna,
Kiss Dorina Laura, Poór Mira, Szabó Ádám, Szepesi Korina, Tóth Léna Zsófia, Tömösközy Dalma Lili, Vigh-Kis Jázmin, 5.b: Bagi Szilárd, Kovács Péter, Monoki Jázmin Éva,
6.a: Csehovics Marcell, Fónagy-Árva Zsófia, Görömbölyi
Rebeka Zoé, Hatvani Benedek, Ispán Gergely János, Kiss
Balázs, Turjanicza Botond Bogdán, 6.b: Czene Lilla Boglárka, Horváth Dominik, Kovács Ágota, Nagy Gréta, Song
Keqiu, Varga Márk, 7.a: Aczél Márton Ádám, Gerőcs Panna Zsófia, Magyar Lara Noa, Mátyus Janka, Molnár Teodóra Kiara, Sipos Vilmos, Szlávik Levente, Tömösközy Hanga
Zsófia, Vass Virág, 7.b: Bagi Zoltán, 8.a: Aczél Lili Rebeka, Czene Gréta, Gál Gréta Vivien, Kincses Anna Rozi, Kiss
Hunor, Muha Evelin Klaudia, 8.b: Bodnár Panna Krisztina,
Tóth Lili, 8.c: Lukács Réka, Nagy Léna
Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola
Nevelőtestületi dicséretben részesült: Juhász Péter 4.a, Mihály Márton 4.a,Tóth Réka 4.a, Iklódi Lotti Dorka 4.b, Kalu
Nóra 4.b,Onder Gerda Viktória 4.b, Szilágyi Lia 4.b, Szabó Eszter 4.b, Lengyel Laura 8.a, Szarka Dániel 8.a, Barva Levente Péter 8.b, Csordás Péter 8.b, Nagy Dominik 8.b,
Nagy Luca 8.b
Kiválóan teljesített minden tantárgyból az 1. évfolyamon
Borjus Zoé 1.a, Kavisánszki Anna 1.a, Onder Soma 1.a, Bi-

kai Gábor, Sebe Anett, Somogyi Orsolya, Szabó Barbara Katalin, Torma Rebeka, Tóth Csilla, Tóth Réka ,Ullaga
György, Unyi Dominik Vajk, Vámosi Dóra, Varró Dóra,
Vig Vivien Roxána, Bódogh Máté, Deák Nóra, Erős Dóra, Fülöp Zsanett, Józsa Bianka, Káposzta Gergő, Kertész
Fanni, Kovács Bence, Szabó Petra, Berkes Viktor, Csató
Zita Viktória, Gyárfás Péter, Kolosai Annamária, Krébesz
Róbert, Lengyel Bianka Panna, Szabó Dániel, Szentandrássy László, Tóth Panna, Bujdos Attila, Hegedűs Györk
Zoltán, Kelemen Richárd, Magyar Orsolya, Pelyhe Rená-

ró Hanna 1.b, Bukhárd Hanna 1.b, Hanus Janka 1.b, Hegedűs Kinga Korinna 1.b, Molnár Blanka 1.b, Pöstényi Hanna
1.b, Spirnyák Panna 1.b, Szekeres Olívia 1.b, Vámosi Zorka 1.b
Kitűnő tanulmányi eredményt ért el 2-8. évfolyamon:
Apostol Dia 2.a, Husonyicza Letti 2.a, Kovács Vivien 2.a,
Ferenc Bianka 2.b, Kalu Regő 2.b, Kovács Hanna 2.b,
Lőrincz Linda 2.b, Lőz Molli 2.b, Mihály-Klinga Pálma 2.b,
Molnár Elina Sára 2.b, Patai Liliána 2.b, Spisák Fanni 2.b,
Juhász Péter Zoltán 3.a, Vaszil Áron 3.a, Vitányi Zalán Zoltán 3.a, Farkas Kende 3.b, Szőke Zoárd Tamás 3.b, Tolvéth
Dorka Anna 3.b, Tóth Emma Dorka 3.b, Halász Gábor 4.a,
Husonyicza Lara 4,a, Juhász Péter 4.a, Lőz Lola 4.a, Mihály
Márton 4.a, Székely Noémi 4.a, Tóth Réka 4.a, Forgó Réka
4.b, Iklódi Lotti Dorka 4.b, Kalu Nóra 4.b, Molnár Noémi
Lara 4.b, Onder Gerda Viktória 4.b, Szabó Eszter 4.b, Szabó Hanna Rebeka 4.b, Szilágyi Lia 4.b, Pöstényi Sára 5.a,
Szilágyi Panni 5.a, Elek Dóra 5.b, Fenyves Tamara 5.b, Kacsa Ramóna 5.b, Kacsa Zsófia 5.b, Ládi Krisztina 5.b, Mezei
Kitti 5.b, Petrik Laura 5.b, Varga Eszter 5.b, Zelei Dominik
5.b, Viszóczki Flóra 6.a, Ágoston Gabriella 6.b, Varga Nikoletta Bíborka 6.b, Dömsödi Dóra Lili 7.a, Baumgartner Olívia 7.b, Lengyel Laura 8.a, Barva Levente Péter 8.b, Csordás Péter 8.b, Nagy Dominik 8.b, Nagy Luca 8.b,
Éltes Mátyás Tagiskola:
Ambrus Ádám E/6, Varga Imre Valentin E/7
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
7.H: Fülöp Kolos, Puskár Anna, Szonda Máté, Veres Flóra,Veres Zalán László
8.H: Besenyei Sára, Bolgár Dániel, Czap Hanna, Cziáky
Ádám, Ispán Réka Panna, Molnár Dávid, Szabó Panna,Virág Mara
9.H: Besenyei Martin, Fodor Anna, Fülöp Kende, Szabó
Brigitta Krisztina
10.H: Brunyánszky Réka, Kosina Réka
11.H: Adorján Virág, Szobonya Klaudia, Tóth Csilla Eszter
12. H: Lapostyán Fruzsina, Vásári Zsanett, Zsóri Ádám
12.A: Vitányi Csenge
9.B: Barabás Katalin, Dienes Ivett, Fónagy-Árva Péter
10.B: Oláh-Gyúró Anna Mária, Bártfai Kristóf Bendegúz,
Kemény Ádám,Tóth László Botond
12.B: Bóna Kinga, Görömbei Rita, Kovács Anna, Kovács
Balázs, Mezei Dóra, Szabó Réka
12.C: Andrási Ilona, Horváth Boglárka, Nagy Fanni Zsuzsanna, Ördögh Anna Vivien
10.D: Majoros Panna
9.E: Fedor Szabolcs, Nagy Nándor, Pöstényi Emília
10.E: Hajdú Petra, Koncz Emese, Kovács Gréta, Rontó Balázs, Sipos Adrienn,Tóth Martina
11.E: Eperjesi Tímea, Nagy Dominik Bence,Takács Noémi
11.M: Gondos Gréta Bianka, Lukács Cintia, Nagy Zsófi
12.M: Kapczár Botond, Kelemen Alíz
Kitűnőre érettségiztek:
12.A: Vitányi Csenge
12.B: Görömbei Rita, Mezei Dóra
12.H: Kiss Péter, Lapostyán Fruzsina, Siska Dávid, Tóth
Réka, Zsóri Ádám
12.M: Kelemen Alíz
SzSzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola
és Technikum
Szakképző Iskola: 3/11.O: Vándor Dominik
Technikum: 5/13.T: Kiss Jázmin Kimberli, 9.IE: Balogh Ferenc, 10.EK: Jakab Dóra, 11.T: Kártik Fanni

ta, Szöllősi Dániel Máté, Fedor Eszter, Grebely Péter, Kovács Áron, Makrányi Kata, Szabó Lili, Bárócz Réka, Jeviczki János, Mayer Flóra, Mészáros Attila, Németh Miklós Ákos, Pristyák Petra, Sirokai Petra, Soltész Luca Sára,
Tóth Bálint, Varga Eszter, Bukovinszki Blanka, Kiss Viktória Anita, Labancz Borbála, Perge Eliza, Szabó Katalin,
Szarka Péter, Tóth Balázs, Bragato Giada, Hegedűs Judit,
Németh Dóra Viktória, Rácz Cintia Klaudia, Suhajda Tünde, Szilágyi Renáta, Tóth Levente, Zsóri Zsolt, Illés Zsófia
Panna, Oláh Sándor, Porkoláb Dorottya, Stogica Kata

10. � Rendezvények

Téved, aki tiszteletlenséget, iróniát, netán csúfolódást
gondol a nem mindennapi cím olvasásakor. Ellenkezőleg. Egy nem mindennapi ember alakját idézi fel írásunk.
Kiss Sándor (1942-2011) tiszaszederkényi népművelőre,
mozisra, kulturális mindenesre emlékeztünk a Bocskai úti
tájházban. Személye köré szerveződött az egész délután.
Kiemelt esemény volt a róla összeállított kiállítás, de őt
idézték a beszédek és még a citerazenekar is. A meleg nyári nap időnként elborult, néha esőként könnyezett, máskor
mennydörgésszerű robaj szaggatta. Mintha az égi „Vasember” jelezte volna jelenlétét.
„Kisssanyi” újra közénk telepedett, ott bujkált a dalokban,
a mondatokban, a tárlat dokumentumaiban.
Megható egyben felemelő, ahogy dr. Kákóczki Balázsék
viszonyulnak a múlthoz. Összegyűjtik, feldolgozzák és
megmentik a még fellelhető tárgyi és személyi emlékeket.
Kicsit hadban állva a lassan eluralkodó trenddel, renddel,
ahol szinte minden a pillanat köré szövődik. Figyelmen
kívül hagyva, hogy mindez megbontja a múlt-jelen-jövő
szerves egységét.
Nemrég szembe jött velem egy régi tanítványom. Olyan
fiú, akivel soha semmilyen konfliktusunk nem volt. Szembe jött és …és szó nélkül elment mellettem. Annyi idő maradt, hogy rákérdezzek ennek okára. A nyers kurta válasz
szerint: „Az az idő már lejárt!” Egyedi eset, nem általánosítható, de figyelmeztető! Jól tudjuk, hogy bizony az
idő lejár, de nem mindegy hogyan! Öröm volt megtapasztalni, hogy Tiszaújvárosban is másképpen gondolják. Jó
volt megemlékezni a volt munkatársra, rokonra, barátra „Kisssanyira”. Hiszen életkortól, nemtől, iskolai végzettségtől, bármitől függetlenül így emlegette mindenki. Legtöbbször egybeolvasztva, három s-sel.
Ritkaság, hogy valakinek a sorsa ennyire be legyen zárva
a nevébe. Sanyi telis-teli volt „kisebbségi” érzésekkel. A
kisszerűség és a nagyszerűség dialektikája mozgatta. Hol
egymásba folyva, hol egymást kiszorítva.
Tudjuk, hogy jellemének egyik pszichológiai alapja a második világháborúban odaveszett apa hiánya volt. Sohasem
láthatták egymást. Ezt a terhet kellett viselnie több mint hét
évtizeden át. Az itthon maradottak, az elárvult család igyekezett egy szeretetteljes burokkal védelmezni magát. Néha ez a bezártság persze akadálya is lett az elmozdulásnak. Még soha senkitől nem hallottam olyan egyszerűen és
mégis mély érzéssel mondani, hogy ÉDES. Így hívta Sanyi az anyukáját, sőt az Édes édesét, a nagymamát is. Sorsának másik kíméletlen alakítója is összefüggött a második
világégéssel. A negyvenöt után berobbanó új eszmerendszer villámgyorsan átformálta a hagyományos falusi élet
lassú folyását. Még itt a nem mindig szőke, nem mindig
szelíd Tisza partján is. Valahol, valakik ide álmodtak egy
hatalmas ipari központot. Többek között a szederkényiek
megélhetését adó termőföldekre. Ezek a „nagyszerű” tervek aztán előbb drasztikus erővel, majd szelídebb módsze-
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rekkel megváltoztatták a „kisszerű” életet. Vegyes érzésekkel fogadták a földjeikből kibúvó magas házakat, iskolákat, áruházakat. Máskor a kíváncsiság hajtotta az asszonyokat az új telepre. Szerették volna kipróbálni a Május 1.
úti toronyház liftes csodáját.
Sanyi is ebben a kettőségben nevelkedett. Nagyszerű érzés volt, hogy felvették a megyeszékhely középiskolájába, még nagyszerűbb tett, hogy helytállt és leérettségizett.
Az ötvenes években mindez ritkább volt, mint a fehér holló
ezen a környéken. Innen feljebb is vihetett volna az út, de
megszédült. Nem akarta magára hagyni a csonka családot.
Elodázta a továbbtanulást. Katonaság, kis gyári kitérő után
így lett Ő a falu kultúrosa. Mindenkit ismert, mindenkiről
tudott mindent, mindenkin igyekezett segíteni.
Élt a történelem sodrásában. Apropó sodrás, a falu életében jelentős eseménnyé vált az 1963-1964-ben itt forgatott Gaál István film. A „Sodrásban” a maga idejében nagy
feltűnést keltő alkotás volt, olyan - ma már kissé elfelejtett - művészekkel, mint Kozák András, Drahota Andrea,
Moór Marianna, vagy egy másik Sándor, Sára Sándor kezdő filmrendező-operatőr. A nagybetűs élet előtt álló, utolsó önfeledt nyaralásukat töltő fiatal csapat tragikussá váló történetét dolgozta fel a film. A helyszínt tudatosan választották ide, mert itt könnyedén érzékeltethettek számos
ellentétet. A filmben akár a mi Sanyink is szerepet vállalhatott volna kételyeivel, hiszen alig huszonéves 1963-ban.
Felejthetetlen és helytörténeti szempontból is releváns a
hatvan évvel ezelőtti falu és az induló város látványa. A
film sikere után nem volt kérdés a helyi mozi elnevezése.
A Sodrásban persze még másként peregtek a filmek, mint
a mai kereskedelmi csatornákon. „Kisssanyi” a szinte hozzá nőtt szürke Trabantjával hozta-vitte nagy szürke fémdobozban a többnyire szintén szürke filmalkotásokat. Maga a
vetítés is több felvonásban zajlott, mintha színház lett volna. A lepörgött részek után tekercselések és szünetek következtek. Ez persze hasonlít a mai világhoz, csak itt reklámnak hívják a tekercselési szünetet. A mozizás számára létfontosságúvá vált, mert az úgynevezett szakképzettséget nem szerezte meg érettségi után. Így tudott stabilizálódni a helye. Papír ide, papír oda, azért abban a kis kultúrházban is sok szép tevékenység meghonosodott. Voltak
klubok, szakkörök, művészeti csoportok. A fénykor talán
az 1970-1980-as évek fordulóján alakult ki. Kiugró eredményt ért el az akkori Szederinda Népzenei Együttes. A
„Röpülj páva” országos versenyen sorra vették az akadályokat. A középdöntőbe jutáshoz a közönség szavazataira
is szükség volt. Akkor lehetett először igazán érezni a falu
és a város egymásra találását. Mindenütt és mindenki szavazatokat töltött ki és együtt izgult a Szederinda sikeréért.
A Sanyik sikere volt a szereplés. Kiss Sanyi mellett a frissen diplomázott zenetanár, Balogh Sándor érdeme.
A népművelői munkának persze árnyoldalai is akadtak.
Sok ajánlott program hagyta hidegen az akkori lakosokat.
Hiába hirdette a „vasember” - a kor technikai csodája, a
hangosbeszélő - mondjuk a szovjet filmek fesztiválját. A
visszatérő őszi sorozat idején a szederkényiek kis földje-

iken fesztiváloztak: kukoricát törtek, vagy krumplit ástak.
Sanyit érthető módon amúgy is feszélyezték a háborús filmek, hiszen a múló évtizedek csak halványítani tudtak, de
törölni nem.
A kultúrház, a mozi nem volt önálló intézmény. Neki meg
kellett felelni a városi művelődési központ követelményeinek is. Ezek az elvárások nagyon változatosak voltak. Sanyi mindegyiket derűsen fogadta és megpróbálta teljesíteni. Kiterjedtek belső összejövetelekre is, továbbképzésekre, névnapokra. Így szinte minden nyáron közös főzés
volt a Tisza-partján. Itt Ládi iskolaigazgató kikövetelte a
főszakácsi posztot. Nagyvonalúan minden mást - halat, tányért, fűszert…stb. - meghagyott „Kisssanyinak”. Még talán a kellő számú szúnyogról is neki kellett gondoskodni,
ha nem lenne elég csípős a halászlé.
Sok segítője volt a közvetlen környezetében, szomszédok,
rokonok. Például sok keresztgyereke lett az évek során, és
igyekezett mindig a kicsik kedvébe is járni. Megszámlálni is lehetetlen, hány esküvőre hívták, szinte ő lett az örökös vőfély. Csak a sajátjáról maradt le, legalábbis halasztotta. Leggyakoribb segítség Gedrus János fuvarostól érkezett.
Nemcsak szállításban, minden egyéb kérésben. Így például sokat látott szekere szolgált alkalmi színpadként a Derkó
Szivárvány színpadának. (Ez a Szivárvány még természetes
szivárvány volt, nem a nyugati.) Egy középkori vásári komédiát mutattak be a falu főterén. Tabarin mester komédiáját még a ló is megkönnyezte. Gedrus mesternek volt még
egy szemefénye. Az erős, izmos, magabiztos Miska. Neve
ellenére Miska nem ember, hanem egy disznó. Mi több kiváló referenciákkal rendelkező kan disznó. Akkoriban egyedül látta el falut boldogító feladatát. Öntudatos közszolga
volt. Nemegyszer csodáltuk meg Sanyi révén Miska „nézését meg a járását” mielőtt szekérre szállt induláskor.
„Kisssanyi” valóban népművelő volt egész nap. Nem nappalos, nem délutános, vagy hétvégi ügyeletes. Fotózott, citerázott, vetített, gyűjtötte a letűnt korok tárgyait. Csendben, szerényen. Csak a saját életét nem tudta, vagy nem
akarta egy új családi mederbe terelni. Pedig sokszor kommendáltak neki társat. Mindig megtalálta a kifogást, hol a
hiányos fogazat, vagy a sok gyerek taszította.
Egy időszakban sokat segített nekem „A hatvanhatodik város” című könyvem írásakor. Olykor náluk is aludtam. Akkor már erős fájdalmai voltak. Egy mindig gerinces ember
nehezen és keveset tudott aludni beteg háta miatt. Csak kemény felületre tudott lefeküdni, így került az ágyába egy
kultúrházból leselejtezett ajtó. Freud is csettintett volna annak felirata láttán: Női öltöző.
Amikor néha rá gondolok, mindig a kultúrház előtt látom
képzeletben. Zakóban, nyakkendővel, ahogy legtöbbször
mutatkozott. A zsebében mindig volt fésű, amit - megszokásból, vagy zavarában - sűrűn használt. Lehet, hogy Édes
így tanította.
Ott áll a kultúrház előtt. Már mindent bezárt, lekapcsolta a
Vasembert és vár. Vár valamire, vagy valakire. Hogy mire,
azt egyedül csak Ő tudhatta.
Stevanyik András
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Volt egy egyszerű, de nagyszerű ember, Kiss Sándornak hívták, volt szerencsém vele dolgozni
Tiszaszederkényben. Két évig egy irodában ültünk egymás mellett, a falu népművelőiként. Sanyi bácsi jó ember volt, szép volt a lelke és nagy volt a szíve. Egyszerre dobogott az egész faluért,
s bár nem volt egy ölelgetős fajta ember, kitárt karjával az egész falut egyszerre ölelte. Ő volt a
kultúros, a nép művelője, a szederkényi programok szervezője.
Sanyi bácsi 2011-ben hunyt el, ha akkoriban azt mondom neki, hogy egyszer egy kiállítás állít majd
emléket neki, emberi nagyságának, pályafutásának, csak ennyit mondott volna: ugyan már! Látom,
hogy mosolyog szerényen, hisz maga sem hitte volna. Ő volt a világ legegyszerűbb „kissanyija”, mit
keresne ő egy kiállításon. Tíz évvel a halála után valóra vált a történet. A Tiszaszederkényi Villa Scederkyn Tájházban megnyílt egy kiállítás, időszaki, de mégis egy életre szól, hiszen egy nagyszerű
életről szól.

Mindenki Kiss Sanyija
Kiss Sándor egyszerű, alázatos, a munkáját, a falut, és afféle ritka, mindenkit szerető kultúros volt.
Így emlékszik rá, aki ismerte, aki szomszédja, rokona volt, akinek saját termesztésű zöldségét kínálta, akivel együtt koccintott egy kupicával saját borából, mert neki az is volt.
A kultúra hajnalán Sanyi bácsi volt egy személyben a mindenes. Neki minden és mindenki mindig
belefért az idejébe. Mozit csinált a kultúrházban, filmvetítéseket szervezetett, fotószakkört tartott, citerázott és tanította is a fiatalokat. Ha kellett teleplakátolta a falut a kultúrhirdetményekkel, sőt hangosbemondójával ő volt az utca hírmondója is, amikor programot, rendezvényt hirdetett.
- Nekem a nagybátyám volt Kiss Sándor, nagyon jó viszonyunk volt, mint rokon, barát, testvér, ő a
minden volt nekünk. A gyerekeimnek keresztapja volt, nagyon szerettük, ott is nagyon megállta a helyét, ugyanúgy, mint az életben, a munkában, a családban is. Neki a mindene volt Tiszaszederkény.
Az egyik otthona volt a kultúrház, a másik pedig az igazi otthon, a szülők, nagyszülők, akikkel az
életét leélte - meséli könnyek között Tóth Sándorné, ahogy a sok-sok emlék előjön a fényképalbumok lapozgatása közben.

Kultúra, borászat, citera
A kiállításon minden Kiss Sándorról szól, minden rá emlékeztet. Sanyi bácsira, a népművelőre.
- Ahogy mondtam a megnyitóban is, nagyon hálás volt ez a téma, hiszen nagyon sok tárgy került be
Kiss Sándorral kapcsolatban a Helytörténeti Gyűjtemény állományába - kezdi dr. Kákóczki Balázs
történész, az időszaki kiállítás szervezője. - Ezek közül kiemelném például azt a hatalmas negatív tekercs archívumot, amelyet 2016-ban találtunk a Tiszaszederkényi Művelődési Ház raktárában. Ezen
kívül rengeteg személyes anyag is van itt, hiszen Kiss Sándornak nem voltak örökösei, nem volt felesége, gyermeke, ezért a Helytörténeti Gyűjteménybe kerültek be a különböző igazolványok, oklevelek és bizonyítványok. Kiss Sándornak nagy szerelme volt a Bokréta Citerazenekar, zenésztársa
és barátja Oláh Dezső révén a kiállítás idejére kaptunk egy nagyon szép citerát, de már volt egy másik citera is a Helytörténeti Gyűjtemény állományában, amelyről, mint kiderült szintén Kiss Sándoré
volt, de itt van például a monogrammal ellátott fellépő inge is a kiállításon. A nyolcvanas, kilencvenes években és a kétezres években Kiss Sándor rengeteg tárgyat adományozott a Helytörténeti Gyűjteménynek, ezeket a néprajzi tárgyakat tudatosan gyűjtötte, ezekből válogattam ki azokat, amelyek
az egyik hobbijával, a szőlészettel, a borászattal kapcsolatosak, ezeket is láthatják a látogatók a tájházban - nyilatkozta lapunknak a történész.

A falu kultúrosa
Nem erre a pályára készült, mégis itt kötött ki. A katonai szolgálat után Kiss Sándor a TVK festékgyárában dolgozott, majd az akkori tanács felkérte, hogy szervezze újjá Tiszaszederkényben a közművelődést. Tudták, hogy neki van erre rálátása, így rá esett a választás. Hivatalos végzettsége nem volt
ehhez, de a tudását és a tapasztalatát senki nem vonta kétségbe.
- Azt szokták mondani, hogy mindenki addig él, amíg emlékeznek rá. Így van ez az emberekkel is, és
azt gondolom, hogy nyugodtan vetíthetjük ezt a gondolati kört a kultúrára is - mondta megnyitó beszédében Jézsó Gábor, a településrész önkormányzati képviselője. - Minden évezrednek, évszázadnak megvan a sajátos kultúrája, és megvannak a kultúra közvetítői is minden korban. Amikor megkaptam ezt a kedves meghívót a mai napra, akkor visszaemlékeztem Kiss Sándorra, akit bizony sokféleképpen neveztek. Hívták őt Sanyinak, Sanyi bácsinak, Kultúr Sanyinak, népművelő úrnak, Sanyikámnak és ott volt előttem az az idősödő ember, aki mindig kedves, apró mosolyával egy-egy bölcs
gondolatával és legfőbbképpen szeretetével közeledett mindannyiunkhoz. Sajátos kultúrát képviselt.
Ő még az a klasszikus népművelő volt, aki tudta a dolgát, és szeretettel végezte mindennapi feladatait az emberek között, jó példát mutatva mai utódainak. Sajátos ember is volt, hiszen egész életét a
kultúra közvetítésére helyezte. Nagyon szerette Tiszaszederkényt, ezt a kedves falut, az ő szülőfaluját, itt élte egész életét, és bizony nagyon sokan vannak közöttünk, akik talán osztálytársai voltak, jó
barátai, vagy azok a gyerekek és fiatalok, akik jártak hozzá citeraszakkörre, fotóklubba, mozivetítésre és mindenféle egyéb foglalkozásra - idézte Kiss Sándor érdemeit Jézsó Gábor..
Stevanyik András is eljött a megnyitóra, aki ezer szállal kötődik a város múltjához és a kultúránkhoz,
és a falu első kultúrosának munkásságát is jól ismerte. (Lásd „Kisssanyi című írását.)
Kiss Sándornak nemcsak rálátása volt a kultúrára, tapasztalata és nagy szíve is. Mindenki így ismerte, mindenki így szerette. Egy igazi jó embert vesztett vele a falu közössége, akinek munkássága, elhivatottsága, emberi nagysága most a tájház kisszobájában viszi tovább az emlékét.
berta

Családi nappal nyitotta ki kapuit a nagyközönség előtt a tiszasszederkényi Villa Scederkyn tájház. Ez volt az első közösségi rendezvény a járvány
harmadik hulláma óta. A szabadtéren néptánccal, népzenével és népdallal
várták a vendégeket, a sparhelten házi krumplilángos sült, amit házi szilvalekvárral tekertek készre, a kézműves műhelyben üvegfestéssel várták a
családi nap látogatóit.
Berta
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Szombaton megnyitott a Tiszaújvárosi
Gyógy- és Strandfürdő. Egy héttel ezelőtt
még csak a kalandmedence várta a strandolókat, most már mindegyik medencét
használhatták a vendégek.
Igaz, egyelőre csak azok, akik rendelkeznek
védettségi igazolvánnyal. A múlt héten érkezett a bejelentés, hogy 5,5 millió beoltott felett megszűnik ez a korlátozás is, egyelőre
azonban még hiányzik 13 ezer (szerdai adat).
A hullámmedence, a csúszdák, az úszómedence is várta a látogatókat, és a büfék
is, ahol készültek a hamburgerek, a sült a
krumpli, frissen csapolták a sört. A nyitást
nem csak a vendégek, a vendéglátósok is
várták már. Mint ahogy várják a külföldieket is.

- Arra számítunk, mint tavaly - mondta az Eszem-Iszom büfés Kocsis Mihály -, a strand vendégeinek 80 százaléka szlovák és lengyel, bízunk benne, hogy sok vendég lesz idén
is. Örültünk neki, hogy ki tudtunk nyitni, ha minden igaz,
hamarosan nem kell már védettségi igazolvány sem ahhoz,
hogy az emberek eljöhessenek a strandra. Remélem, hogy a
július és az augusztus ugyanúgy sikerül majd, mint tavaly.
Három nap alatt kétezer vendég volt a tiszaújvárosi strandon.

A jó időben azonban vannak, akik nem a strandot választják, hanem a környező tavakat. Például a Mályi-tavat.
- Egy éve élek ezen a környéken - mondta Zájper Veronika -, ismerősök javasolták ezt a tavat. Azért jó ide jönni, mert a kutyákat
is el tudjuk hozni, a víz nagyon kellemes, és van egy kis sziget is,
ahova be tudunk menni.

Mitterpach Attila Miskolcról érkezett, gyerekekkel, kutyákkal.
- Jóformán minden évben ide jövünk, főleg most, hogy már
vannak kutyák is, itt szabadabban el lehet őket engedni mondta Attila. - Jó a víz, jó a környezet. Az ismeretségi körömből is sokan járnak ide, vagy a nyéki tóra, úgy látom,
hogy mindkettő szépen fejlődik.
Fodor Petra
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Hirdetmények

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2021. július

JÚLIUS
12. hétfő
14. szerda

Helye
Tisza-parti Szabadidőház
Kazinczy-ház (Gondozóház)
Őszirózsa Idősek Klub
Őszirózsa Idősek Klub
Bölcsőde 3.sz.pavilon
Tiszaszederkény Idősek Klub
Központi Étterem
Központi Étterem
Bölcsőde 3.sz. pavilon

Kinek a részére
Szociális étkezők
Szociális étkezők
„Esély” Napközi Otthon
Szociális étkezők
15. csütörtök
Szociális étkezés
19. hétfő
Szociális étkezők
21. szerda
Szociális étkezők
22. csütörtök
Szociális étkezők
26. hétfő
Szociális étkezők pótbefizetése és alkalmazott étkezés megrendelés
28. szerda
Kazinczy-ház (Gondozóház)
08.00 - 15.00
Szociális étkezők
Kazinczy-ház (Központi étte- 12.00 - 13.00
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrenrem)
delés
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!
Tiszaújváros Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ
(3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.)
gazdasági igazgató-helyettesi beosztás
ellátására.
A megbízás kezdő időpontja:
2021. október 1.
Megszűnésének időpontja:
2026. szeptember 30.
Pályázati feltételek:
- Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi végzettség, mérlegképes könyve-lői képesítés.
- Büntetlen előélet.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021.
augusztus 26.
A pályázat teljes szövege megtalálható a Polgármesteri Hivatal honlapján
(www.varoshaza.tiszaujvaros.hu)”

Ideje
11.00 - 12.00
08.00 - 15.00
07.30 - 8.00
10.30 - 12.00
09.00 -12.00
10.45 - 12.15
09.00 - 12.00
10.00 - 12.00
07.30 - 12.00

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 a személygépjármű megtekintése során vehető át.
A jármű megtekintésének, valamint az ajánlattételi lap leadásának határideje:
2021. július 5. (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.
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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 Gál
Benjáminné intézményvezető vagy Baráthné Éliás Tünde
gazdasági vezető nyújt, a 49/542-204 telefonszámon és a
tiszi.igazgato@gmail.com e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton: Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola Tiszaújváros, Rózsa út 12.
- Elektronikusan: tiszi.igazgato@gmail.com

Lakóépületek energiatakarékossági és gépészeti pályázata
Tiszaújváros önkormányzata pályázatot hirdet lakásszövetkezetek és társasházak részére lakóépületek energiatakarékosságot célzó és gépészeti beruházásainak, felújításainak 2021. évi
támogatására.
A támogatás célja:
A támogatás célja a lakásszövetkezetek és társasházak tulajdonában lévő lakóépületek energiatakarékosságot eredményező
utólagos hőszigetelési munkáinak, a lépcsőházakban és a közös használatú helyiségekben található külső nyílászárók cseréjének, valamint gépészeti beruházásoknak, felújításoknak a
támogatása.
A pályázók köre:
A támogatásra pályázhat a lakásszövetkezetek és társasházak
tulajdonostársainak közössége, akik a lakóépületeik homlokzati és végfal-felületeinek, tetőinek, valamint a panellapok dilatációs hézagainak utólagos hőszigetelését kívánják elvégezni, lépcsőházaik külső nyílászáróit hőszigetelt kivitelűre kívánják cserélni, illetve gépészeti felújításokat, beruházásokat kívánnak végezni.
Támogatás 2 témakörben igényelhető:
A./ Szigetelési munkálatokra és közös használatú helyiségek
nyílászáróinak cseréjére:
• lakóépületek egy vagy mindkét külső végfal-felületének utólagos hőszigetelési munkáinak elvégzésére,
• a lakóépületek lépcsőházaiban a külső nyílászárók hőszigeteltre történő cseréjére,
• a lépcsőházak bejárati nyílászáróinak hőszigeteltre történő
cseréjére,
• a lakóépületek közös használatú helyiségeiben található külső
nyílászárók hőszigeteltre történő cseréjére,
• a paneltechnológiával épült lakóépületeknél a panellapok közötti dilatációs hézagok hőszigetelésének felújítására,
• homlokzat szigetelésre azoknál a lakóépületeknél, ahol a külső homlokzati - valamennyi lakás és közös használatú helyiség
(lépcsőház, pince, egyéb) - nyílászáró cseréje 100%-ban már
megtörtént, vagy olyan hőtechnikailag felújított nyílászárókkal rendelkezik, melyek igazoltan (minőségi tanúsítvánnyal)
megfelelnek az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben (továbbiakban:

TNM rendelet) foglaltaknak,
• lakóépületek utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének (lapos tető) hő- és vízszigetelésére (csak a két feladat
együttes elvégzése esetén),
• lakóépületek első fűtött lakószint alatti födém alsó síkjának
hőszigetelése, amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém
fűtetlen helyiséggel érintkezik.
B./ Gépészeti, illetve egyéb felújításokra, beruházásokra:
• felvonók felújítására, cseréjére,
• meglévő közös használatú központi fűtési berendezések és
rendszerek korszerűsítésére, energiatakarékos berendezésekre
való cseréjére,
• hőleadók és/vagy fűtésszabályozók korszerűsítésére, energiatakarékos berendezésekre történő cseréjére (amennyiben az az
összes lakásban megvalósul),
• közös használatú hálózati melegvíz-ellátási berendezések és
rendszerek korszerűsítésére, energiatakarékos berendezésekre
történő cseréjére,
• kazánok cseréjére, felújítására,
• csőrendszerek cseréjére, felújítására (víz, szennyvíz, gáz),
• épületek közös részei világításának és villamos hálózatának
korszerű berendezésekre történő cseréjére,
• központi szellőző rendszerek felújítására, korszerűsítésére,
tisztítására,
• hőtágulási tartályok felújítására, cseréjére,
• csapadékvíz elvezetési problémák kezelésére.
A szolgáltató cégek tulajdonában lévő rendszerek felújítása
nem támogatható.
A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.
Mértéke:
Témakörönként külön-külön a korszerűsítés teljes bruttó
(ÁFA-t is tartalmazó) költségének 1/3-a, de lakásonként maximum 20.000.- Ft.
Egy pályázati időszakban egy társasház, illetve egy szövetkezeti épület mindkét témakörben több pályázatot is benyújthat,
azonban az időszak alatt nyújtott támogatás mértéke nem haladhatja meg témakörönként a lakásonkénti maximális 20.000.Ft összeget.
Nem nyújtható támogatás azon lakásszövetkezet és társasház
részére:

- amelynek 60 napot meghaladó megállapított köztartozása
van.
Megkezdett beruházásra, felújításra támogatás nem igényelhető.
A pályázati kiírásról bővebb információt a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, valamint a városi honlapon
(www.tiszaujvaros.hu) kaphat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30-ig folyamatos.

14. � Hirdetés

2021. július 1.

Magyar tulajdonban lévő Trans-Sped Csoport, amely az ország számos pontján közel 800
munkavállalóval gondoskodik a megrendelők gyors és hatékony kiszolgálásáról, legyen szó a
logisztika vagy a termelés szinte minden ágát lefedő tevékenységekről.

GÉPI ANYAGMOZGATÓ
ÉS
AUTOMATA KISZERELŐGÉP-ÜZEMELTETŐ
munkatársakat keres tiszaújvárosi telephelyére

Elérhető havi nettó jövedelem akár 230.000 Ft
Amiben számítunk Rád:
Gépi anyagmozgatóként a raktárba érkező anyagok szakszerű átvételében, betárolásában, kivételezendő anyagok szakszerű kikészítésében, kiadásában.
Automata kiszerelőgép-üzemeltetőként a kiszerelő gépsorok zavartalan működtetésében, technológiai paraméterek folyamatos ellenőrzésében, korrigálásában a zavartalan üzemállapot
fenntartása érdekében.
Ezt kérjük Tőled:
● Minimum középfokú végzettséget, releváns szakmai gyakorlatot.
● Érvényes hatósági jogosítványt targoncára.
● Megbízható, pontos, precíz munkavégzést.
Amit kínálunk:
● Alapbéren felül teljesítményalapú bónuszt.
● Határozatlan idejű munkaszerződést - a munkahelyen is a hosszú távú kapcsolatokban hiszünk.
● Cafetériát, választható elemekkel.
● A próbaidő leteltével céges mobiltelefont adunk, de akár a családtagokat is várjuk a céges
mobilflottába.
A pályázatokat a toborzas@trans-sped.hu címre várjuk, a jelentkezés tárgyában kérjük megjelölni, hogy „gépi anyagmozgató – Tiszaújváros” vagy „automata kiszerelőgép-üzemeltető Tiszaújváros.”

Etetési tilalom

		

Az Örösi és a Tolnai tavon
július 1. és augusztus 31. között
ETETÉSI TILALOM van!
Mindenféle etetőanyag vízbe dobálása, valamint
etetőkosár használata
TILOS!

Zabos Géza HE vezetősége

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2021. július 2-án (pénteken) 1.000 kg III. nyaras pontyot telepít az alábbiak szerint:
		Erdészeti tó: 				700 kg
		
Tolnai tó: 				
300 kg
A TELEPÍTÉS NAPJÁN, 2021. július 02-án (péntek) 06.00 ÓRÁTÓL
a ZABOS GÉZA emléknapi horgász-csapatverseny végéig,
2021. július 03-án (szombat) 14.00 ÓRÁIG
HORGÁSZNI TILOS!
A változtatás jogát fenntartjuk.
Serfőző Gergely
horgászmester

2021. július 1.

Hét tiszaújvárosi érem
Július 16. péntek
12:00-20:00			Gyermek játszóház
10:00-19:00			Virtuális futóverseny - Ifjúsági Park
20:00			Megnyitó
20:30			Magna Cum Laude
Július 17. szombat
10:00-20:00			Gyermek játszóház
8:00			Tiszaújvárosi Turista Triatlon
12:00			ETU Triatlon Junior Európa-kupa 			elődöntők
14:45			ETU Elit Triatlon Európa-kupa 			elődöntők
20:30			Biebers
Július 18. vasárnap
9:00-20:00			Gyermek játszóház
9:00			Utánpótlás Gála - gyermek fiú rajt
9:01			Utánpótlás Gála - gyermek leány rajt
9:45			Utánpótlás Gála - serdülő fiú rajt
9:46			Utánpótlás Gála - serdülő leány rajt
11:45			ETU Triatlon Junior Európa-kupa 			női döntő
12:45			ETU Triatlon Junior Európa-kupa 			férfi döntő
14:45			ETU Elit Triatlon Európa-kupa - női döntő
16:15			ETU Elit Triatlon Európa-kupa - férfi döntő
20:30			ETU Elit Triatlon Európa-kupa
			eredményhirdetés
21:15			Hoolligans

TRIATLON. A Tiszaújvárosi Triatlon
Klub sportolói június 27-én, vasárnap,
Baján, a sprinttávú országos bajnokságon is folytatták idei jó szereplésüket.
A XVI. Mogyi Triatlon keretében délelőtt, az E.ON Utánpótlás Ranglistaverseny-sorozat aktuális állomásán az újonc
1-es és 2-es, valamint a gyermek és serdülő korcsoportos fiatalok mérték össze
tudásukat. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub
képviselői közül Izsák Csaba megnyerte kategóriájának küzdelmét, míg Hajdu
Gréta Emma és Bán Petra a dobogó második, illetve harmadik fokára állhatott
fel.
A versenyprogram folytatását a sprinttávú
országos bajnokság jelentette. A férfi abszolút versenyt a hazai pálya előnyét maximálisan kihasználó Faldum Gábor nyerte meg, de mögötte a tiszaújvárosi színeket
képviselő Sinkó-Uribe Aurél szerezte meg
a második helyet, aki ezzel kiérdemelte az
U23-as korcsoport bajnoki címét. Klubtársa, az abszolútban negyedik Kovács Gyu-

Megkezdődött
a felkészülés
LABDARÚGÁS. Megkezdte a felkészülést az FC Tiszaújváros felnőtt csapata a 2021-2022-es bajnoki szezonra.
Az első edzést Uray Attila vezetőedző, Molnár Zoltán kapus- és
másodedző, valamint Fodor Péter másodedző vezette. A mas�szőr személyét egyelőre még keresi a vezetés.
A tikkasztó melegben az első foglalkozáson Herceg P., Galambvári G., Fízer D., Gelsi L., Lőrincz P., Pap Zs., Bussy D., Tóth
S., Horváth T., Csoszánszki D., Vitelki B., Bartusz D., Nagy D.,
Molnár M., Gönczi S., Mahalek M., Lehóczki B., Szmicsek L.,
Kolompár K. és Erős T. vett részt. Igazoltan vol távol Tóth Cs.,
Kundrák M., Bene A., Benke N. és Bocsi P.
A felkészülési mérkőzések sorrendje, időpontjai még nem véglegesek, egyelőre ez a menetrend:
07. 03 szombat: TFCT - Hidasnémeti 10:30
07. 07 szerda: TFCT - Hajdúszoboszló 17:30
07. 10 szombat: TFCT - DVTK II 10:30
07. 14 szerda TFCT - Tiszafüred 17:30
07. 17 szombat: DEAC - TFCT 10:30
07. 24 vasárnap: TFCT - Felsőzsolca 17:30

Méltón Máltán

Réti első helyet szerzett.
SÚLYEMELÉS. Máltán rendezték meg a 2021-es Európa Kupát az uniós országok részvételével. A tiszaújvárosi Réti Mártont is behívták a válogatott utánpótlás keretébe, és meghívást
kapott a tatai edzőtáborba, majd a máltai versenyre. Három-három lány és fiú kvalifikált a versenyre Magyarországról, egyéniben és csapatban is díjazták a versenyzőket. Réti Márton 244 kgos összetettel 1. helyezést ért, csapatban pedig az 5. helyen végzett a magyar válogatott 12 nemzet közül.

A Sportcentrum eseményei

Július 3. (szombat)
Labdarúgás
10.30 TFCT - Hidasnémeti
felnőtt labdarúgó edzőmérkőzés				
Füves pálya

Sport � 15.

Kovács Gyula

Izsák Csaba a dobogó legfelső fokán.
la az ifjúsági fiúk között nyert bajnoki aranyat.
A női abszolútban a harmadik helyen célba érkező Bóna Kinga a junior lányok
mezőnyében gyűjtött be egy bajnoki címet a tiszaújvárosiaknak, akik ezen kívül
három ezüstöt és egy bronzot is elhoztak
Bajáról.
Eredmények
Sprint távú Országos Bajnokság
Férfiak (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás): Abszolút: 1. Faldum Gábor (Mogyi SE-Baja) 54:24 perc, 2. Sinkó-Uribe Aurél (TTK) 54:55, 3. Dobi
Gergő (Debreceni Sportcentrum) 55:24
U23-as kcs.: 1. Sinkó-Uribe Aurél 54:55,
2. Sinkó-Uribe Ábel (TTK) 56:40
Junior kcs.: 2. Vágási Zoltán (TTK) 58:40
Ifjúsági kcs.: 1. Kovács Gyula (TTK)
55:42
Felnőtt 3-as kcs.: 3. Balogh Bence (TTK)
1:02:06 óra
Nők (750 m úszás, 20 km kerékpározás,
5 km futás):

Abszolút: 1. Sárszegi Noémi (Pécsi SN
Zrt.) 1:01:30 óra, 2. Dobi Lili (Debreceni Sportcentrum) 1:02:10, 3. Bóna Kinga
(TTK) 1:02:59
U23-as kcs.: 2. Putnóczki Dorka (TTK)
1:03:49
Junior kcs.: 1. Bóna Kinga 1:02:59 óra
E.ON Utánpótlás Ranglistaverseny tiszaújvárosi érmesei:
Leányok:
Újonc 1-es kcs. (100 m úszás, 2 km kerékpározás, 500 m futás): 5. Bakó Zsófia
00:10:46
Újonc 2-es kcs. (200 m úszás, 4 km kerékpározás, 1 km futás: 2. Hajdu Gréta
Emma 00:18:06
Gyermek kcs. (300 m úszás, 8km kerékpározás, 2 km futás): 3. Bán Petra 00:27:43
Fiúk:
Újonc 1. kcs. (100 m úszás, 2 km kerékpározás, 500 m futás): 5. Németh Bence
00:09:51
Újonc 2-es kcs. (200 m úszás, 4 km kerékpározás, 1 km futás): 1. Izsák Csaba
00:18:03.

Átadták a kosárpályát
Mintegy tizenötmillió forintból valósult meg az Ifjúsági park kosárlabda
pályájának teljes felújítása. A kosarasok már birtokba is vették az új, modern pályát. A Magyar Kosárlabdázók
Országos Szövetsége már 150 ilyet létesített, erre az évre további 25 telepítését tervezik.
A pénteki kánikulában is pattogott a labda
az Ifjúsági park megújult pályáján. A
Phoenixes lányok és fiúk hamar birtokba
vették az új küzdőteret. A hivatalos átadás
vendégeit Molnár István alpolgármester
köszöntötte, majd dr. Fülöp György
polgármester mondott beszédet.
- Ez a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével (MKOSZ) közös ötlet volt. Itt ez a pálya, nem jó az altalaja,
a palánkok is elavultak voltak és Bodnár
Péter azt mondta, hogy van a szövetségnek egy programja, ők segítenek Tiszaújvárosnak. Nekünk annyi feladatunk volt,
hogy garantáljuk, hogy az altalaj rendben
legyen és legyen egy kamera, ami védi a
pályát. Tiszaújvárosnak ez négymillió forintjába került.
Bodnár Péter, az MKOSZ főtitkára a
3×3-as kosárlabda szakág térhódításáról
beszélt:
- Amikor a 3×3-as kosárszakág 2010-ben
bemutatkozott a szingapúri ifjúsági olimpián, senki nem gondolta az MKOSZ vezetésén kívül, hogy nem csak a szabadidő
eltöltésének hasznos lehetősége lesz, hanem a magyar kosárlabdázás egyik legnagyobb kiugrási lehetősége abból a szempontból, hogy 1980 után újra olimpián
képviselhessük magunkat. Ez a debreceni
olimpiai selejtezőn egy utolsó pillanatban
dobott olasz kosáron múlott. De a stratégia, amit elkezdtünk, továbbra is folytatódik. A szabadtéri pályák jelentőségét

A megújult pályán máris meccseltek a Phoenix ifjú kosarasai.
csak kihangsúlyozta az elmúlt másfél év,
voltak települések, ahol a pandémia alatt
az iskolai tornatermek bezárásával a szabadtéri pályák jelentették az egyetlen lehetőséget arra, hogy a kosárlabda sportág folytatódhatott. Ezért is folytatjuk a
több mint öt éve elkezdett szabadtéri pályakihelyezési programunkat, most már
több mint 150 félpályát helyeztünk ki országszerte, bízom benne, hogy ebben az
évben még további 25-öt átadunk. Amíg
források lesznek, a program folytatódik.
A pályát rögtön birtokba is vették a Phoenix ifjú kosarasai.
- Nagyon nem mindegy, hogy betonon,
vagy kültéri streetball parkettán játszanak
a srácok - mondta Benőcs Dávid edző. A bokának, a térdnek és akár a csípőizületeknek sem tesz jót, a forró beton megterheli, ez a felület könnyebb mozgást
biztosít a testnek. Ezáltal az izületek kevésbé sérülékenyek. Fontos, hogy a nyári időszakban ne úgy jöjjenek vissza az
alapozásra, szezonkezdésre a fiatalok,

hogy mindenük fáj. Ide most az U16-os
és U-18-as fiúkkal, valamint az U14-es
és U16-os lányokkal jöttünk, nekik lesz
most még egy tábor a Balatonnál, utána
augusztusig pihenő van. Biztos vagyok
abban, hogy ők a pihenő alatt is eljönnek
majd ide játszani, mert nagyon szeretnek
mozogni, és persze egy-két alkalmat mi
is fogunk szervezni ide a pihenőidőszakban is.
- Jó ez a pálya, jól pattog, a palánk is friss
még, szerintem nagyon jó - mondta Drizner Gábor játékos -, ez az új pálya azért
jó, mert védi a bokát, a térdeket is.
- Figyelni kell a kitámasztásokra - tette
hozzá Orosz Zoltán játékos -, a labda is
másképp pattan, de természetesen nagyon
jó pálya.
A beruházást mintegy 15 millió forintból valósult meg, a város költsége 4 millió forint volt, ebből finanszírozták az altalaj előkészítését és a térfigyelő kamera
kiépítését.
Fodor Petra

16. � Rendezvény

A hétvégén mutatta be a Sportcentrumban a Sodrás Amatőr Színtársulat legújabb darabját, az Anconai szerelmeseket. A zenés komédia igazi nyári kikapcsolódást nyújtott a nézőközönségnek, pikáns humorral fűszerezve.
Szeptemberben kezdte el a színtársulat a próbákat, aztán a koronavírus, mint mindenki másnak, az ő helyzetükön sem könnyített. Sőt! A próbákat le kellett állítani, mindenki otthon, egyedül tanulta a szöveget. Aztán, ahogy lazultak a szabályok, kis csoportokban kezdtek el újra együtt dolgozni, mostanra pedig összeállt, minden a helyére került, elsőként pedig a tiszaújvárosi közönséget szórakoztatták legújabb darabjukkal. A
fél nyolckor kezdődő előadást nagy sürgés-forgás előzte meg. Nemcsak az előadásba,
de az előkészületi munkákba és a kulisszák mögé is bekukkantottunk.
- Most is sok a munka, ilyenkor az előadás előtt, de már a délelőtti órákban elkezdődik
a hajtás - meséli Kapitányné Kriszta, aki a háttérben kellékesként segíti a csapat munkáját. - Ma fél tízre kellett menni a klubházhoz, ott a díszleteket, kellékeket összepakoltuk, elszállítottuk ide a Sportcentrumba, lepakoltuk, összeraktuk. Amikor előadás
van, akkor az egész napot ennek szenteljük. Délután van egy kis pihenő, de előadás
előtt már jóval itt vagyunk megint, és mindent előkészítünk, hogy mire felmegy a függöny, minden és mindenki a helyén legyen.
Még hét óra sincs, amikor már érkezik a közönség, eközben a szereplők a színfalak
mögött készülődnek, de a díszlet már a helyén áll.
- Mivel amatőr színtársulat vagyunk, így szinte mindent magunknak kell megoldanunk
- mutat körbe Kozma Zoltán, a csapat egyik tagja. - Nekünk nincsenek építő embereink, akik felállítják a díszletet, mi pedig már a készbe érkezünk. A mai előadás díszletét egyébként a Miskolci Nemzeti Színháztól kaptuk, aminek nagyon örülünk. Persze nem a mostani állapotában hoztuk el, de összefogtunk, felújítottuk, és szerintem az
egyik legszebb díszlet lett.
Az anconai főtér épületei mögött Porkoláb Krisztina foglal helyet. Ő a segítség, ő súg,
ha valaki elakad a szöveggel.
- Ez az Anconai szerelmesek szövegkönyve - mutatja Krisztina a kicsit elhasználódott,
összefűzött papírokat. - Hetvenkét oldal, két felvonás. Ez nem számít egyébként extrém hosszúnak, de azért nem egy rövid darab.
- Tudod már kívülről?
- Igen. Már rengetegszer elolvastam, minden próbán ott voltam, úgyhogy tudom, hogy
mikor ki jön és kinek mi a szövege.
- Volt olyan, hogy a színpadon lévő szereplőnek segíteni kellett?
- Nagyon ritkán fordul elő, hogy valamiért valaki megakad a szöveggel, de ennyi gyakorlás után már tudom, mikor jönnek a kritikus mondatok, a hangsúlyból is hallom, ha
elakad a szereplő, és nekem azonnal mondanom kell, hogy mi következik, de általában
elég a következő szó és már minden gördül tovább.
Jézsó Gábor játssza az egyik főszerepet. Ő Don Tomao, az olasz város leggazdagabb
polgára.
- Nagyon szeretem a karakteremet - mondja Gábor. - Kicsit különbözik tőlem, de pont
ez a jó benne, erről szól a színpadi munka, még ha amatőr szinten is, hogy bele tudunk
bújni olyan jellemek bőrébe is, akik tőlünk távol állnak, ez egy nagyon izgalmas dolog.
- A feleséged, Jézsó Éva a darab rendezője. Hogyan tudtok együtt dolgozni?
- Természetesen itt is megvan közöttünk az összhang, csakúgy, mint otthon. Persze
hozzá kell tenni, hogy van mögöttünk egy nagyon klassz, közel húszévnyi házasság,
ami erősít bennünket. Nem érzem, hogy rendezne, inkább segít, és ez nagy különbség.
A csendesedő járványhelyzet most lehetőséget ad a lelkes csapatnak, akik élnek is vele. Nyárra tizenhét fellépést tervez a társulat. Tiszaújvárosban legközelebb szeptember
4-én lépnek színpadra a Derkovits Művelődési Központban.
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