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Az időjárás még szeszélyes, de ha lassan is, tavaszodik. A Tiszaújvárosi Városgazda Kft. munkatársai még ős�szel elültették a hagymásokat, most az egynyáriakkal dolgoznak. A bársonyvirág, paprikavirág, záporvirág
mellett kakastaréjt is ültettek az ágyásokba. Mérnöki pontossággal, egy kiültetési terv alapján végzik a palántázást, az egynyárikból 45 ezer, a hagymásokból, illetve a kétnyáriakból 33 ezer tő díszíti a várost.

Koncz Zsófia átvette megbízólevelét
Dr. Koncz Zsófia, a FIDESZ-KDNP
megválasztott országgyűlési képviselője április 14-én Tiszaújvárosban átvette megbízólevelét.
Koncz Zsófia az április 3-án tartott
országgyűlési képviselőválasztáson
az érvényes szavazatok 59 százalékát kapta, s ezzel gyakorlatilag megvédte parlamenti mandátumát, melyet 2020-ban az időközi választáson
nyert el.
A megválasztott képviselő április 14én vette át megbízólevelét Tiszaújvárosban a választókerületi választási bizottság elnökétől, dr. Molnár Tibortól.
Koncz Zsófia a megbízólevél átvétele után elsőként a választási szervek
tagjainak mondott köszönetet áldozatos munkájukért, majd a választópolgároknak köszönte meg, hogy éltek
jogaikkal, s nagy számban mentek el
szavazni.
- Az elkövetkező időszakban az
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XL. évfolyam, 16. szám

Héraklész-díj
és kupaezüst
A triatlon aktuális Héraklész-díját a Tiszaújvárosi Triatlon Klubot képviselő Lehmann Csongor, edzői, Fodor Ágnes és Lehmann Tibor társaságában április 14-én vehette
át Budapesten, dr. Szabó Tündétől, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának sportért felelős államtitkárától.
Csongor az ünnepséget követően Törökországba utazott,
ahol április 16-17-én, klubtársaival, Putnóczki Dorkával,
Kiss Gergellyel, Lehmann Bencével, Sinkó-Uribe Ábellel együtt a Yenisehir városában megrendezett Európa-kupán állt rajthoz.
A szintén a tiszaújvárosiaknál versenyző Kovács Gyula
a junior Európa-kupa mezőnyében próbált szerencsét. Jó
úszás után egy 8 fős elmenésben kerékpározta le a 20 kilométert, majd innen következett a „futó-fogyasztó”. 2,5
km után hárman maradtak, kínálgatták egymást, de a helyosztó az utolsó 200 m-re maradt, ahol mi a bronzéremnek örülhettünk. Az elit nők között Putnóczki Dorka végre ismét jól versenyzett, az úszást a második helyen fejezte be, de a depóból már első helyen ment ki. A sík pályán
hamar összeállt egy 20-22 fős boly, ami borítékolta a futóversenyt. Dorka jó futással, 18:55 perccel még a hajrában
is egy helyet nyerve jött be a 14. helyen. Az elit férfiaknál a 70 fős mezőny kiegyensúlyozottan úszott, Lehmann
Csongor a 10. hely körül jött ki a vízből, őt másodperceken belül Sinkó-Uribe Ábel , Kiss Gergely és Lehmann
Bence követte. A kerékpározás második körére összezárt
60 ember, ami ezúttal is nagy futóversenyt vetített elő. Ez
még Csongornak sem volt öröm, mert a későbbi győztes
marokkói Abdelmoula, aki Franciaországban él, és még
további néhány könnyű léptű fiú volt a mezőnyben. A célegyenesre négyen fordultak rá. Végül a 400 méteres hajrában a marokkói ellépett, Csongor pedig kikerülte a junior Európa-bajnok német Grafot, és így lett ezüstérmes.
Bence a 28., Gergő a 29., Ábel a 60. helyen ért célba.

Dr. Molnár Tibor, a választási bizottság elnöke és dr. Juhos Szabolcs jegyző, a választási iroda vezetője gratulál dr. Koncz Zsófiának.

együttműködést mindenféle területen
keresve szeretnék dolgozni a tiszaújvárosiakért és természetesen az egész
választókerületért. Még egyszer köszönök mindent - mondta a megválasztott képviselő.

Az új Országgyűlés május 2-án kezdi meg munkáját, a képviselők esküt
tesznek, ezzel válnak hivatalosan országgyűlési képviselővé. A köztársasági elnök ezt követően tesz javaslatot
a miniszterelnök személyére.

Lehmann Csongor a dobogó második fokán.

2. � Sokféle
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In memoriam Szalayné Meskó Kinga
Szalayné Meskó Kinga tanárnő 1941. február 28-án született Kiskunfélegyházán. Édesanyja, Kocsis Ilona, középbirtokos, polgári végzettsége szerint tanítónő, édesapja, Meskó György, vasúti főtiszt, állomásfőnök volt.
Testvére, Emőke, két évvel fiatalabb nála.
Az általános iskolát és a gimnáziumot Kiskunfélegyházán végezte, a Szegedi Tudományegyetemen szerzett latin-történelem szakos tanári diplomát, majd tanítani kezdett. Ekkor ismerkedett meg Szalay Miklós gépészmérnök-hallgatóval, akivel 1965-ben összeházasodtak és
Leninvárosba költöztek. 1965-től 67-ig tanított az akkor önállósodó helyi gimnáziumban, az alapító tantestület tagjaként. Ezt követően 1981-ig a kollégiumban nevelőtanárként dolgozott, majd 1981-től nyugdíjazásáig,
1998-ig történelmet tanított az akkori Kun Béla Gimnázium és Szakközépiskolában.
Nemzedékeit nevelte a leninvárosi ifjúságnak, mert nem
csak tanított, hanem nevelt is, példát adott precízségből,
pontosságból, emberségből. Diákjaihoz, tanítványaihoz
kölcsönös szeretet és tisztelet fűzte, melynek köszönhetően az osztály- és érettségi találkozók gyakori vendége
volt. A történelem eseményeit komplex, holisztikus módon látta, ugyanakkor a lexikális tudást is megkövetelte.
Minden délután készült az óráira, még 20 év után is. Sokakat készített fel érettségire, felvételire, illetve gyakorlatilag élete végéig korrepetált diákokat. Több évtizedes
tanári pályáját lezárva az - időközben átnevezett - Eötvös
József Gimnáziumból ment nyugdíjba.
Házasságukból két fiúgyermek született, Kont (1968) és
Huba (1969), akiket válása után egyedül, szigorúan, de
szeretettel nevelt. Kontból kitérők után református lelkész lett, Huba pedig villamosmérnökként diplomázott.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség
miatt jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot április 24-ig (vasárnap) a Tisza Gyógyszertár
(Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd április 25-től (hétfő) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.:
49/340-052) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel
8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.

Béke
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik áprilisi sorozatunk. A megfejtéseket
május 3-ig egyben várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre,
vagy postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. címre.

Egyházi hírek

Római katolikus

Unokáit, Kontot, Áront, Csengét és Bálintot nagyon szerette, fejlődésüket folyamatosan figyelemmel kísérte.
Szenvedélyes utazó volt, egész Európát bejárta, de eljutott Egyiptomba, Izraelbe és Törökországba is. Másik szenvedélye az olvasás volt, sok száz kötetes könyvtárral rendelkezett. Barátaival szoros kapcsolatot ápolt,
még 80. születésnapját is velük ünnepelte.
Betelve az élettel, földi dolgát elvégezve, életének 82.
esztendejében indult el a minden élőknek útján, otthonából, fiai karjaiból.
Szalayné Meskó Kingát 2022. április 13-án családja, rokonai, barátai, kollégái és tanítványai kísérték utolsó útjára a tiszaújvárosi római katolikus altemplomban.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap Szombat Vasárnap
Arany Sas
8-17
8-12
Borostyán
8-17
Remény
8-17
8-12
Tisza
8-20
8-20
8-15

A szentmisék a szokott időpontokban kezdődnek:
kedd, péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, csütörtök
kivételesen 8.30, vasárnap 11.00. A következő héten a
szokott rendben.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.
Első áldozás időpontja május 22, a bérmálkozás időpontja május 29. vasárnap 11.00 óra. A felkészítők
időpontja minden pénteken az elsőáldozók részére
16.00, a bérmálkozók részére 17.00. Kérjük a szülőket, hogy az első áldozásra és bérmálkozásra készülő
gyermekeikkel együtt minden vasárnap 11.00-kor vegyenek részt a Szentmisén.
Közeleg az adóbevallások beadásának határideje. Kérjük az SZJA kétszer 1%-ának felajánlását: 1. Magyar
Katolikus Egyház technikai száma 0011; 2. Főegyházmegyei Alapítvány adószáma: 18573903-1-10; 3. „Tiszaújvárosi Katolikusok Jövőjéért” Alapítvány adószáma: 18439315-1-05.

Görögkatolikus
Pénteken 17.30 esti istentisztelet. Szombaton Szent
György nagyvértanú emlékét ünnepeljük: 10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 szent liturgia. 17.30 esti istentisztelet. Vasárnap 10.00 reggeli istentisztelet, 11.00
szent liturgia. Kedden 7.30 szent liturgia

Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tartjuk:
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10.00 óra.
Tiszaújváros
Bibliaóra: csütörtök 17.00 óra.
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
Gyermek-istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
Konfirmációi előkészítő: vasárnap 15.00 óra.
Angol nyelvű bibliaóra: szerda 17.00 óra.
A városi istentisztelet vasárnap délutántól felvételről
meghallgatható gyülekezetünk Facebook oldalán.
Ebben az esztendőben is szervezünk nyári napközis táborokat, ezek részleteiről a gyülekezet Facebook oldalán bővebb információ található.
Fájdalommal a szívünkben tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy

Csorvási László

életének 88. évében csendesen
megtért Teremtőjéhez.
Édesapám 1963-1991 között a
TVK Műtrágyagyárában üzemlakatosként dolgozott. Hamvasztás utáni búcsúztatása
református szertartás szerint 2022. április 28-án, csütörtökön 11 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben.
Gyászolja: fia, menye és négy unokája
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy a szeretett Feleség,
Édesanya, Nagymama

Horváth Lászlóné
(szül.: Vámosi Katalin)

69 éves korában türelemmel viselt hosszan tartó
betegség után elhunyt.
Hamvasztás utáni temetése
2022. április 28-án (csütörtök) 13 órakor lesz
a sajószögedi Városi Temetőben.
Kegyeletüket kérjük, egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
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Árrobbanás a húsiparban
A KSH adatai szerint a fogyasztói árak
átlagosan mintegy 8,5 százalékkal nőttek egy év alatt, ezen belül is az élelmiszerárak emelkedtek a legnagyobb mértékben, közel 13 százalékkal. A drasztikus árnövekedés miatt a legrosszabb
helyzetbe a gabona-, tej-, sertés- és baromfiipari üzemek kerültek. Elemzések
alapján egy átlagos család havonta csaknem 21.000 forintot költött tavaly húsra,
a további drágulás ezt az összeget akár
5000 forinttal is megemelheti.
Akár 20 százalékkal is nőhet a húsok ára a
következő hetekben. A sertés világpiaci ára
közel 30 éve nem emelkedett olyan nagy
ütemben, mint idén márciusban. Az elszabadult árakról a tiszaújvárosi Husi Húsbolt
tulajdonosát, Varga Györgyöt kérdeztük.
- Mit eredményez az árstop egy húsboltnak?
- Mi, kereskedők vagyunk azok, akik igazán érezzük a hatását. 1 kg sertéscombon
400 forintot veszítünk, ez a sertés legnagyobb része, olyan 8 kg, tehát egy fél sertésen 3000 forint megy el az árstop miatt.
A csirkemell jelenlegi beszerzési ára 1900
forint és 1550 forintért kell adnunk. Ezt
hosszú távon nem lehet tartani, illetve azt
sem, hogy úgy elszaladtak az árak, hogy 1
kg csirkemell lassan 2000 forint.
- Mi okozza a gyors árnövekedést?
- Két hónapja egy 100 kg-os sertést 36.000
forintért tudott megvenni a vágóhíd, ma
már 65.000 forintért. Nagyon drága lett a
takarmány és az ehhez szükséges adalékanyagok, de az energia is. Több mint 30 éve
vagyok a szakmában, de én még ilyet soha nem láttam. Nagyon remélem, hogy hamarosan meg fog állni, viszont sajnos még
mindig azt hallani, hogy nincs vége.

- Számítanak visszaesésre a keresletben?
- Az az igazság, hogy a fiatalság nagyon
szereti a száraz csirkemellfilét, ők most
még megveszik, bármennyibe kerül. De ha
ez eljut odáig, hogy 2500-3000 forint lesz,
akkor már ők sem fogják megvenni. Biztos
vagyok benne, hogy húsvét után nagy vis�szaesés lesz a kereskedelemben és a termelőknek is nagyon el kell majd gondolkodniuk, hogy hogyan tovább, mert nem fog
úgy menni a sertés.
Nem csak a húsokért kell mélyen a zsebünkbe nyúlni, a gabonafélék mintegy 17,
a növényi olajok pedig 23 százalékkal drágultak egy hónap alatt. Kapcár Ferencné
biztos benne, hogy tovább növekednek az
árak.
- Hiába emelték meg a fizetéseket, a nyugdíjat, meg se közelíti azt az emelést, ami
a boltokban érezhető, mindennek felment
már az ára - mondja. - Ha nem húst eszik az
ember, akkor zöldséget, ami szintén megfizethetetlen, hiszen 1 kg karfiol 800 forint.
Úgy látom, hogy most könnyű mindent rá-

Kapcár Ferencné

Jelentős drágulás várható a húsiparban.

fogni a háborúra, de nem akarok politizálni.
A kormány meghosszabbítaná a május 1-ig
tartó élelmiszerárstopot. Szakemberek szerint akár 20-30 %-kal is nőhet az érintett
élelmiszerek ára. Andrássy Istvánné korábban is nagyon ritkán evett húst, most még
kevesebbet vásárol.
- Egyedül élek, nem nagy a nyugdíjam,
annyit vásárolok, amit abból meg tudok
magamnak engedni - mondja. - Próbálok
sok zöldséget, gyümölcsöt és vitamint enni, de azok is nagyon drágák. Elkeserítő
ez a magas áremelkedés, nem tudom, miért kell kötni akármihez is, hisz azok az állatok ugyanúgy táplálkoznak, ugyanúgy
kell gondozni pandémia vagy háború előtt,
mint azok után. Az emberek teljesen tönkreteszik egymást.
A szakértők szerint a fogyasztók várhatóan nyár közepén érzik majd igazán az árnövekedés hatásait. Az élelmiszeripar a közel 60%-kal megnövekedett önköltségeket

Andrássy Istvánné

kénytelen beépíteni a fogyasztói árakba. A
drasztikus áremelkedések hátterében a két
éve tartó pandémia és az ukrán-orosz háború is meghúzódik.
venna

Közterületi felújítások, átalakítások
A város több pontján kezdődnek, illetve folytatódnak a beruházások. A Lévay
utca 1.-11. számú épület előtti területen
hetek óta folynak a munkálatok. A parkolóhelyek kialakítása már megtörtént,
jelenleg a garázsok előtti területek bontása folyik.
- Ahogy én látom nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok - mondta Diószegi
Sándor, aki az érintett épületben lakik. Egyet viszont nem értek. Ha már egyszer
nekifogtak, és szépen megcsinálják, miért úgy, hogy kevesebb lesz a parkolóhely,
mint előtte. Közel kilencven család lakik
ebben az épületben, és alig harminc parkoló lesz a ház előtt. Holott már azelőtt is
legalább negyven autó állt itt minden nap.
A parkolók közötti zöldterületeknek nem

Diószegi Sándor

sok értelmét látom, mert elveszi a helyet a
hasznos területből.
A Lévay utcai beruházás (felső kép) mellett újabb munkaterületeket adott át az önkormányzat.
- Még három helyszínen kezdődnek meg
hamarosan a felújítási munkálatok - tudtuk
meg Vismeg Monikától, a Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály osztályvezető-helyettesétől. - A napokban kezdődik el a Szent István úton lévő parkolók átépítése. A Szent
István út 1.-11. számú épület előtti, a Rossmann előtti és a Galéria Üzletház (sárga
üzletház) előtti parkolók átalakítása kezdődik el. A merőleges parkolókból ferde állású, hatvan fokos parkolók lesznek. A két
végén a szegélykövezést kell módosítani, a
közvilágítási oszlopok figyelembevételével. Szélesebbek lesznek a parkolók, ezért
lesznek olyan helyszínek, ahol kevesebb
lesz a parkolók száma, viszont a közlekedés szempontjából könnyebben lehet majd
parkolni, kevésbé lesz veszélyes. A Szent
István út 1.-11. számú épület, az Opark és
a Coop Áruház előtt a mozgáskorlátozott
parkolóhelyek szélesebbek lesznek, és a
teljes akadálymentesség is megvalósul.
Ezen kívül május elején a Tisza-part városrészben lévő Verebély László út 9. szám
előtti terület burkolatának felújítása indul
el (alsó kép), illetve a Perényi Péter úton a
közvilágítás bővítése valósul meg a következő időszakban, ahol egy faoszlopot bontanak le, helyette két betonoszlopot építenek be két lámpatesttel, ami a garázssor
hátsó részét fogja megvilágítani.
ema
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Civilek a pályán

A képviselő-testület elbírálta a civil
szervezetek támogatási kérelmeit.
Szociális és egészségügyi témában
7 szervezet 17 pályázatot nyújtott
be 5.206.400 Ft összegű támogatást
igényelve. A köznevelés, kultúra és
sport területen 23 szervezet 57 pályázat beadásával 24.345.100 Ft támogatást igényelt.
A beérkezett pályázatok közül 80%ban programok, rendezvények megvalósításához, 20%-ban működési kiadáshoz kértek támogatást a civil szervezetek. A tavalyi évhez képest mind a pályázatok száma (2021ben 56, 2022-ben 74), mind az igényelt támogatások összege (2021-ben
22.619.960 Ft, 2022-ben 29.551.500
Ft) növekedett. A képviselő-testület
a költségvetésben a civil szervezetek
2022. évi támogatására 17.000.000
Ft-ot biztosított.
A támogatott szervezetek, célok, ös�szegek:
Rákbetegek Országos Szervezete 106. Remény Klub, Tiszaújváros: az „Egymást segítve” - A közösség megerősít és örömet, kikapcsolódást ad című program megvalósításához 150.000 Ft.
Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete: a Tiszaújvárosi Lisztérzékeny Csoport működésének és programjainak támogatásához, a lisztérzékeny betegek segítése és tájékoztatása érdekében 230.000
Ft.
Mozgáskorlátozottak, Egészségkárosodottak Tiszaújvárosi Egyesülete: a 2022. évi működés kiadásaihoz
350.000 Ft.
Tiszaújvárosi Roma Polgárjogi Mozgalom:
Zarándokút - Máriapócs 2022. program
megvalósításához
250.000
Ft, 2022. évi működési kiadásaira
100.000 Ft, Roma Karácsony 2022.
rendezvényre 150.000 Ft, Lecsófesztivál 2022. rendezvényre 250.000 Ft,
év végi rendezvény 2022. programra
150.000 Ft, Mikulás ünnepség 2022.
programra 150.000 Ft.
Tiszaújvárosi Cigány Nagycsaládosok Szervezete: 2022. évi működéshez 100.000 Ft, Gyereknap 2022. rendezvényre 150.000 Ft, Advent 2022.
rendezvényre 150.000 Ft, bogácsi kirándulás megvalósításához 150.000
Ft, Balatoni kirándulás 2022. programra 300.000 Ft.
Etka Jóga Erőgyűjtő Módszer
Egyesület: az Egészséges életmód kialakításának segítése Tiszaújváros lakossága részére című program megvalósításához 100.000 Ft.
Cukorbetegek Tiszaújvárosi Egyesülete: 2022. évi működéshez 70.000
Ft, az egészséges életmódra ösztönző programok megvalósításához
200.000 Ft.
Justitia Fuji-Yama Sportegyesület:
a tiszaújvárosi csoport működéséhez
szükséges költségekre 200.000 Ft, karate edzőtáborra 180.000 Ft.
XXI. Század Ifjúságáért Alapítvány: a Tisza cserkészcsapat működési kiadásaihoz 250.000 Ft.
Football Club Tiszaújváros:
szenior labdarúgó tornához 150.000
Ft, női torna megvalósításához
150.000 Ft, labdarúgó napközis táborra 350.000 Ft.

Napsugár Kulturális Egyesület:
működési költségekre 200.000 Ft.
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete „NEFELEJTS” Klubja:
A minőségi élet esélyének növelése
a rendszeres agytorna és az egészséges életmód bemutatásával programra 100.000 Ft.
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete Énekszó Baráti Köre: az V. Sárospataki Nemzetközi Kórusfesztiválon való részvételhez 100.000 Ft,
„A Magyar Dal Napja” rendezvényre 200.000 Ft, a szakmai vezető díjazásához, a szakmai munka szervezési
költségeihez 350.000 Ft, „Ötórai tea”
koncert megvalósításához 200.000 Ft.
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete Szederkényi Szépkorúak Köre:
„A Dunakanyar (Vác és Szentendre)
kulturális, vallási, történelmi értékeinek megismerése” című programra
150.000 Ft.
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete Őszirózsa Nyugdíjas Kör:
„A Mátra nevezetességeinek megtekintése” című programra 150.000 Ft.
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete TVK Petrolkémia Nyugdíjas
Klub: múltidéző kirándulás a nyugati határszélen programra 200.000 Ft,
„Szerdai bowling sport délelőttök”
programra 150.000 Ft.
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete Kaffka Margit Pedagógus
Nyugdíjas Klub: „Barangolás őseink nyomában” kétnapos kiránduláshoz 200.000 Ft, „Pedagógusnapi Baráti Találkozó” háromnapos rendezvénysorozatra 250.000 Ft.
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete: a „Balogh Sándor Amatőr
Versíró - Versmondó Gála” megrendezéséhez 150.000 Ft, a XXI. „Szépkorúak Nemzetközi (Baráti) Találkozója” programra 250.000 Ft, a „20.
Retró- és aranylakodalom” programra 250.000 Ft, a „Miénk a pálya!
IV. Sportvetélkedő Szépkorúaknak”
programra 100.000 Ft.
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete TIFO Baráti Klub: a Tata-Tatabánya kirándulásra 150.000 Ft.
Tiszaújvárosi Fitness Sportklub:
a Tisza-Kupa Erősember versenyre
150.000 Ft, „PE-teszt”, „Tiszaújvárosi Kupa” megrendezéséhez 150.000
Ft, „Őszi” erőemelő, fekvenyomó és
testépítő, fitness bajnokságra 180.000
Ft, a Csúszókorong Országos Bajnokság V-VIII. kupa- sorozat döntőjére
150.000 Ft, a „Tisza-Magyar Kupa”
női, férfi és gyermek fitness és testépítő magyar bajnokság megrendezéséhez 500.000 Ft.
Tiszaújváros Zenei Életéért Alapítvány:
működési költségekre, hangszerek,
kották és tartozékok vásárlására, zongorák hangolására 150.000 Ft.
Wass Albert Kulturális Egyesület:
a kulturális és történelmi ismeretek terjesztése témájú programokhoz
150.000 Ft.
Tiszaújvárosi Tündérkert Alapítvány:
a Tündérkerti nap - családi játékos
délután programra 200.000 Ft, az „Élménynyújtás a dramatizálás eszközével” elnevezésű programra 50.000 Ft,
a Tisza mosta kincsünk: lakóhelyünk
elnevezésű programra 70.000 Ft, az
Élménypedagógiával a matematika
világában programra 100.000 Ft.

Száraz Old-Boys SE:
a gyergyószentmiklósi kosárlabda tornán való részvételhez 270.000 Ft.
Rivalda Kulturális Egyesület:
a Kultúr-Híd programhoz 200.000 Ft,
a 2022. évi működési kiadásokhoz
100.000 Ft.
KreAktív Szabadidős és Kulturális
Egyesület: a KreAktív - természetvédelmi és zenei táborhoz 180.000 Ft, a
KreAktív naphoz és az egyesület céljainak egész éves megvalósításához
200.000 Ft.
Tisza Repülő Klub:
a klub céljainak megvalósítására,
a természetvédelem, az egészséges
életmód és a hőlégballon sport népszerűsítésére 150.000 Ft, a hazai és
nemzetközi hőlégballon találkozókon
és versenyeken történő részvételhez,
a nemzetközi sportbarátság erősítése
és Tiszaújváros jó hírnevének öregbítése a határon túli szórvány magyarság körében programra 150.000 Ft.
Zabos Géza Horgász Egyesület:
a természetes környezet és az egészséges életmód kapcsolata, gyermeknapi horgászverseny, horgász napközi
programok költségeihez 250.000 Ft,
a természetes környezet és az egészséges életmód kapcsolata, horgászversenyek, emléknap programsorozat
költségeihez 250.000 Ft.
Tiszaújvárosi Eötvös Gimnáziumért civil szervezet:
Csibetáborra 100.000 Ft, Koczkatáborra 160.000 Ft.
Hunyadi Mátyás Iskola Gyermekeinkért Alapítvány:
Közösségépítés, közösségformálás,
élményvilág gazdagítása a közösen
átélt programok segítésével programra 300.000 Ft, közoktatási-diákjogi
előadásra 50.000 Ft.
Tisza-Szivárvány Alapítvány:
a Szivárvány óvodában működő tehetségműhelyek működéséhez 150.000
Ft, játékos gyermekrendezvényekre
300.000 Ft.
Karakter Alapítvány:
a tánc- és mozgás központú nyári napközihez 350.000 Ft.
Feketekese Íjász Egyesület: a 2022.
évi KI-KELET Kupa 3D-s versenysorozat tiszaújvárosi fordulójának megrendezéséhez 150.000 Ft.
Tiszaújvárosi Gimnasztrádáért Alapítvány:
a csapat utazási költségeihez, fellépő
ruhák, technikai és gimnasztikai eszközök beszerzéséhez 300.000 Ft.
Tisza-szigeti Csónakkikötő Egyesület:
a 2022. évi Tiszta Sziget programra
300.000 Ft.
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület:
a ’80-as években népszerű tiszaújvárosi Olefin-kupa kajak-kenu verseny újraélesztését szolgáló programra 250.000 Ft, a „Suli Sárkányok” iskolai sárkányhajó bajnokság lebonyolításához 150.000 Ft.
Tiszaújvárosi Református Énekkar: az énekkar fennállásának 20. évfordulójára ünnepi koncert megrendezéséhez 200.000 Ft, énekkari táborra
200.000 Ft.
A támogatási keret felosztása után
fennmaradó 3.810.000 Ft felosztásáról a polgármester átruházott hatáskörben dönt, döntéseiről tájékozatja a
képviselő-testületet.

Újra együtt
ünnepeltünk

A kilenc csapattal és lelkes szurkolóikkal, a klubok vezetőivel mintegy 60 fő ünnepelte a magyar költészet napját.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ - a vírus
előtti évekhez hasonlóan -, ismét megrendezte a magyar költészet napjára összeállított programját. Idén
ez kiegészült a kreatív írás gyakorlatához tartozó humoros feladatokkal is.
Kilenc csapat mérte össze tudását és mutatta meg jobbnál jobb ötleteit egymásnak és a zsűrinek. Szükség volt
felkészültségre, fantáziára, gyorsaságra és csapatmunkára
egyaránt. A résztvevők találkoztak a már jól ismert versek
megzenésített változataival, levelet írtak Petőfi Sándor nevében, egy totóban pedig bebizonyították, hogy mennyire
ismerik József Attila életét és munkásságát.
A csapatok, a klubvezetők segítségével a jó hangulatban
sem volt hiány.
A rendezvényen jelen voltak az „Őszirózsa” Idősek Klubjának tagjai, a „Tiszaszederkény” Idősek Klubja, a „Tiszavirág” Idősek Klubja és nem utolsó sorban a „Tisza-parti”
Szabadidő Klub látogatói is.
Kilenc szorgalmas csapattal és lelkes szurkolóikkal, a klubok vezetőivel és a segítőkkel, összesen közel hatvan fő
töltötte el együtt ezt a kellemes délutánt.
A továbbiakban lehetőségünk lesz újra, ehhez hasonló, régi és új programokkal kedveskedni az érdeklődők és a tagok számára.
Minden csatlakozni vágyót szívesen várunk klubjainkba
és rendezvényeinkre egyaránt.
Bugya Anikó
foglalkoztatás-szervező

Gimnasztrádás
táborozás
Két hétvégén edzőtáborozott Mezőkövesden a Tiszaújvárosi Gimnasztráda három csoportja.
Először a serdülő csoport vette birtokba a tánctermet, ahol
20 táncos 4 napon keresztül, napi három edzés alatt akrobatikát, koreográfiát, tánctechnikát sajátított el. Pihenésképpen a helyi fürdőben lazíthattak, kapcsolódhattak ki.
Ezt követően a junior és ifi csoport táborozott, szintén 4
napos felkészüléssel.
Júliusban a Tiszaújvárosi Gimnasztráda 25 fővel a 13th
Eurogym Fesztiválra Svájcba utazik, ahol 25 ország 5000
sportolója vesz részt.

A serdülők napi három edzést tartottak a táncteremben,
pihenésképpen a helyi fürdőben lazíthattak.
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Húsvéti
pillanatképek

Tiszaújvárost szolgálták
Nyugállományba vonulása alkalmából újabb négy személy vette át
a képviselő-testület által adományozott Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj önkormányzati kitüntetést.

Horváth Csilla

Tojásfa a házasságkötő terem előtt.

Idén a szánkózó domb mellett is tojásfává varázsoltak egy
fát.

Római katolikus fáklyás keresztút a békéért.

óvónő
Horváth Csilla óvónői pályafutását
1982-ben a Leninvárosi 5. sz. Napközi Otthonos Óvodában kezdte képesítés nélküli nevelőként. Munka mellett, levelező tagozaton végezte el a
Sárospataki Comenius Tanítóképző
Főiskola óvónői szakát. 1989-től a 3.
sz. Napközi Otthonos Óvoda alkalmazottja lett. Mindig nagy hangsúlyt
fektetett a szakmai megújulásra, különösen a zene, a néptánc és tehetséggondozás területén. 1994-ben a Comenius Tanítóképző Főiskola Magyar
Művelődési Intézet gyermektánc-oktató tanfolyamán néptánc szakvizsgát tett. Citeratanfolyamot végzett,
népi játék-néptánc témában alapfokú
képesítést szerzett, továbbá részt vett
a „Zenei tehetséggondozás Kodály
szellemében” és a „Zene terén tehetséges fiatalok felismerése, fejlesztése” elnevezésű képzéseken. Több
mint 20 évig a Gilice énekes népi játékcsoport vezetője, éveken keresztül
pedig a Néptánc tehetségműhely és
a Tengelice citerazenekar vezetője is
volt. Ezen csoportokkal számos városi, illetve a kistérség által szervezett
rendezvényen léptek fel nagy sikerrel.
Személyisége, munkába állása óta
meghatározó volt a közösség életében. 15 éven keresztül szervezte és
vezette a kistérségi munkaközösség
tevékenységeit és programjait is.
Tiszaújváros köznevelésében végzett
több mint három évtizedes kiemelkedő szakmai munkája, elhivatottsága, gyermekközpontú tevékenysége,
a népzene- és néptáncoktatás óvodai
meghonosításában szerzett elévülhetetlen érdemei elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

Rácz Attiláné

Hagyományos locsolás kölnivízzel.

„Hagyományos” locsolás szódavízzel, hogy el ne hervadjon
a leány.

főpénztáros
Rácz Attiláné 1987. szeptember 18án létesített munkaviszonyt a Városgazdálkodási Vállalatnál írnok munkakörben és innen vonult nyugállományba több mint három évtized múlva. Munkahelye az évek során nem változott, csak a foglalkoztató társaságok alakultak át. Munkáját mindig megbízhatóan, önállóan,
pontosan végezte. Szakmai munkáját elismerve vezetői néhány év múlva titkárnői munkakört ajánlottak fel
részére. A T-Contractor Kft. létrejöttétől több mint 11 évig számlázóként, majd szállítási ügyintézőként
látta el feladatát. Jelenlegi munkahelyén, a jogutód TiszaSzolg 2004 Kft.nél, annak megalakulásától, 2004. július 1-től, mint a társaság főpénztárosa dolgozott. Szakmailag felkészült,
nagy munkabírású, kiváló kommunikációs készséggel rendelkező munkatárs. A több mint 17 év alatt a munkakörébe tartozó feladatokat továbbra is
a vezetői és a munkavállalók megelégedésére végezte. Kiváló kapcsolatot
épített ki vezetőivel, kollégáival és az
ügyfelekkel egyaránt. Munkavégzése

Rácz Attiláné, Poropatichné Mester Judit, Gottfried Lászlóné és Horváth Csilla.

gyors, pontos, emberi tulajdonságaira
a határozottság, humánum és segítőkészség a jellemző.
Tiszaújváros közszolgáltatásában végzett közel három és fél évtizedes példaértékű szakmai munkája, hivatástudata, emberi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj”
kitüntetésben részesült.

Poropatichné Mester Judit

személyzeti és munkaügyi
szakreferens
Poropatichné Mester Judit 1976-ban
néhány hónapig, később 1982. szeptember 1-től folyamatosan az akkori Leninvárosi Városi Tanács VB.
Egészségügyi Osztályán orvosírnokként, majd közegészségügyi ellenőr
munkakörben dolgozott. Nem sokkal később személyzeti vezetői, majd
személyzeti és munkaügyi szakreferensi munkakört látott el a Polgármesteri Hivatalban és a jogelődjének számító Városi Tanácson. Közel negyven
éven át foglalkozott az önkormányzati és a hivatali vezetők, kollégák személyzeti és munkaügyeivel. Munka
mellett folyamatosan képezte magát,
nyelvtanfolyamot végzett, szakmai
tudását folyamatosan bővítette. 1989ben igazgatás-szervezői diplomát
szerzett az Államigazgatási Főiskolán. Pozitív töltésű, informatív munkakapcsolatot épített ki a polgármesterekkel, a jegyzőkkel, minden hivatali vezetővel és a kollégáival egyaránt. Ő készítette elő a dolgozók munkaügyi iratait, átsorolásait, leszámolási dokumentumait. Pályája során több
mint ezer dolgozóval került kapcsolatba. Évtizedeken keresztül segítette az önkormányzathoz tartozó intézményeknél és a gazdasági társaságoknál a munkaügyi folyamatokat, koordinálta a jogszabályi módosításokból adódó változások végrehajtását.
Bizalommal teli kapcsolatot alakított
ki a fenti intézmények és cégek vezetőivel, bármilyen problémával bátran fordulhattak hozzá. Az állami és
az önkormányzati kitüntetések adományozásánál úttörő szerepet töltött
be. Szakmailag előkészítette a képviselő-testület elé kerülő javaslatokat. Az átadások minden esetben gondos kivitelezés mellett zajlottak, mely
az átadókat és a díjazottakat egyaránt
elégedettséggel töltötte el. Kreativitásával hozzájárult az ad hoc helyzetek azonnali megoldásához. Munkáját a rendszeres szakmai felkészültség jellemezte, a felmerült feladatokat körültekintően és lelkiismeretesen végezte. Vezetőivel, kollégáival,

a képviselő-testület tagjaival mindig
jó kapcsolatot épített ki. Magatartását
a kötelességtudat, az empátia és segítő szándék jellemezte. Munkája elismeréseként 1998-ban címzetes főtanácsosi, 2002-ben szakmai főtanácsadói címet kapott. Kiváló szakmai
tevékenysége elismeréseként 1998ban Tiszaújváros képviselő-testülete
„Tiszaújvárosért a Közszolgálatban”
Életműdíjban részesítette. 2009-ben a
Magyar Köztársaság Önkormányzati Minisztere „A köz szolgálatáért érdemjel” bronz fokozatát adományozta részére.
Tiszaújváros közigazgatásában végzett több mint négy évtizedes kiemelkedő és lelkiismeretes munkavégzése,
kimagasló szakmaszeretete, példamutató magatartása és helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

Gottfried Lászlóné

óvónő
Gottfried Lászlóné óvónői pályafutását 1982-ben kezdte a tiszaújvárosi 2. sz. Napközi Otthonos Óvodában. 1993-ban a 6. sz. óvodába került, 1995-től pedig az 5. sz. Napközi Otthonos Óvodában (a későbbi Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Tündérkert óvodájában) végezte munkáját, egészen nyugdíjba vonulásáig. Kedves, de határozott, hivatásában alapvetően magabiztos, a
gyermekközpontú nevelés iránt elkötelezett pedagógus. Fontosnak érezte a szakmai megújulást, ezért többek
között megismerkedett a differenciált tanulásszervezés alapjaival, a korszerű óvodai mozgásprogrammal, és
a tevékenységközpontú óvodai nevelési programmal is. Írásbeli munkáját mindig magas szintű szakmaisággal, precízen végezte. Kézügyességét, esztétikai érzékét a csoportszoba
és az óvoda épületének dekorálásában
kamatoztatta. Játszóházak, munkadélutánok előkészítésében és megrendezésében, valamint a Tündérkerti vásárok szervezésében és lebonyolításában aktívan részt vett. Jó kapcsolatot tartott a szülőkkel, segített nekik
a gyermeknevelési problémák megoldásában. Személyisége munkába állása óta meghatározó volt a közösség
életében.
A Tiszaújváros szolgálatában töltött közel negyven éves kiemelkedő
szakmai munkája, emberi helytállása, a közösségi életben betöltött aktív
szerepe elismeréseként „Tiszaújváros
Szolgálatában Díj” kitüntetésben részesült.

6. � Kultúra

2022. április 21.

Költő az, aki nem hagyja abba a versírást

Nemes Nagy Ágnes születésének 100. évfordulója alkalmából rendhagyó irodalomóra részesei lehettek azok, akik április 6-án ellátogattak a városi könyvtárba. A magyar irodalom elfeledett csillagának költészetéről Dr. Reisinger János
irodalomtörténésszel beszélgettünk.
- Úgy tudom, volt szerencséje találkozni
Nemes Nagy Ágnessel. Milyennek ismerte meg?
- Egyszer találkoztam vele. A ’70-es években Budapesten jártam egyetemre és éppen akkortájt indított egy műfordítói szemináriumot, amelyen nem tudtam részt
venni. Egykori költő és műfordító csoporttársam, Bárdos László viszont igen. Egyszer azt mondta, hogy menjünk fel Nemes
Nagy Ágneshez. A Déli pályaudvar mellett
lakott, fel is kerestük a lakásán. Ott aztán
leültetett egy asztalhoz és hármasban beszélgettünk. Előtte azonban - nagyon kedves szavak kíséretében - két darab süteményt tett elénk. Hirtelen rá akart gyújtani. Nagyon erős dohányos volt, én jeleztem
is neki, hogy nem tudok úgy enni, ha füstölnek körülöttem. Ugyan kissé szúrós pillantást meresztve rám, de végül kiment az
erkélyre cigarettázni - többször is, mialatt
ott voltunk. Hiába beszéltem vele hosszasan, mégsem tudom felidézni, miről volt
szó. Kizárólag a két sütemény és a cigaretta maradt meg az emlékezetemben.
- Költészetének jelentőségét tekintve kikkel
említené azonos szinten?
- Én magam alig több mint húsz elsőrangú költőt tartok számon a magyar irodalom történetében Balassitól Petőfin át Váczi Mihályig. Nemes Nagy Ágnest én nem
teszem az első vonulatba, de a másodikba
- Tompa Mihálytól Vas Istvánon át Kányádi Sándorig - mindenképp. Tehetségében
nem a legnagyobb magyar költők közé sorolható, de határozottan ott a helye a második vonalban. Úgy szoktam jellemezni
ezt a csoportosítást, hogy van egy Himalája-típusú vonulata és egy Mont Blanc-típusú vonulata a magyar költészetnek. A Mont
Blanc sem kicsi, főleg a Kékestetőhöz képest.
- Hogyan fogadta a közönség Nemes Nagy
Ágnes munkáit, megértették-e őt életében,
megkapta-e a neki járó elismerést, megbecsülést, amíg élt?
- Nem. 1947 után félretették őt a nemzedéktársaival, az Újhold című folyóirat szerzőivel együtt, ezért műfordításból kellett
megélniük. A ’80-as évek vége felé járva
már lazult egy kicsit a rendszer, újraindíthatták a régi folyóiratokat, például az Újholdat évkönyv formájában. Kapott ugyan
díjakat Nemes Nagy Ágnes - köztük a Kossuth-díjat 1983-ban - aztán az egyetemekre is meghívták, műfordítási szakkollégiumot vezethetett, a tévében is megszólalt, de
messze nem érte el azt a rangot, amely kijárt volna neki. Alig élte túl a rendszervál-

tást, 69 évesen 1991-ben aludt el örökre.
- Miért érdemes őt olvasnunk, mi mindennel gazdagodhatunk általa?
- Azt mondom, ha csak a húsz legnagyobb
versét olvassák el a kétszázötven-egynéhány közül - például „A csak jó”, „A tárgyak”, „A tárgy fölött”, az „Amikor”, „A
formátlan” vagy a „Fák” című műveket
- máris sokkal gazdagabbak lesznek. Viszont igazán azt ajánlom, hogy először a
verselemzéseivel ismerkedjenek meg, mert
azok által egy költő segítségével, kritikai
értelemben nyerhetnek betekintést az irodalom belső mozgásfolyamataiba. Az élők
mértana I-II. című kötetekben megtalálhatók ezek a csodálatos írásművek. Szeretettel ajánlom például Petőfi Sándor „A Tisza” című verséről írt tanulmányát, mert
lenyűgöző. Tökéletesen szemlélteti vele
Petőfi Sándor költői nagyságát.
- Nemes Nagy Ágnes kit tartott a legnagyobbnak?
- Pilinszky János véleményével megegyezően, Rainer Maria Rilkét tartotta a XX.
század legkiemelkedőbb költőjének. A Duinói Elégiákat is lefordította tőle. Az a magyar műfordítás csúcsteljesítménye.
- Miben áll költészetének egyedisége, miért
volt ő más, mint a többiek?

Nemes Nagy Ágnes
(fotó: Fortepan / Hunyady József)

- Nemes Nagy Ágnes átütően intellektuális
költő. Ez nem azt jelenti, hogy ne lennének
szerelemben és más érzelmekben gazdag
versei, de mindent a tudaton mér le. Gondolkodása penge élességű, megfogalmazása világos, ennek alapján pedig állíthatom,
hogy költészete a magyar tudatlírának az
egyik csúcsa, amely Babitstól indul útjára és tulajdonképpen Nemes Nagy Ágnes
után ilyen magas szinten nincsen művelője. Alaposan próbára is teszi az olvasó gondolkodását. Tőle származik az a fantasztikus megállapítás is, amely a költői gondolkodás jellegére adja meg a választ, miszerint: a költő - szemben a fogalmakban

Dr. Reisinger János Nemes Nagy Ágnes kötetei mellett.

gondolkodó filozófusokkal és a megérzéseikre hagyatkozó művészekkel - „versül”
gondolkodik. Számomra a legnagyszerűbb
módon azt is ő fogalmazta meg, hogy ki
a költő. Nagyon sokáig kerestem egy egymondatos definíciót erre a kérdésre, mígnem aztán rátaláltam a válaszára: „Költő
az, aki nem hagyja abba a versírást.”
- Ön szerint miért fontos, hogy olvassunk
verseket?
- A franciáknál Paul Valéry, nálunk Kosztolányi Dezső vallotta, hogy a költeményt
ketten írják. A jó költő és az értő olvasó,
akiben aztán kibontakozik a vers, hiszen itt
van egy eleve adott interaktivitás, amelynek értelmében a mű a fontos, amely az alkotó és a befogadó között áll. Amint nyilvánosságra kerül egy alkotás, az már nemcsak a szerzőé, hanem az olvasóé is. Sőt,
az is előfordulhat, hogy az olvasó inkább a
magáénak érzi a művet, ellentétben azzal,
aki megteremtette. A költő nem egy szócső
és nem is egy kinyilatkoztató. Nemes Nagy
Ágnes által a XX. század legnagyobb költőjének tartott Rainer Maria Rilke mondta,
hogy a versek szeretetéhez és megbecsüléséhez nem is annyira érzésekre és gondolatokra van szükség, hanem inkább tapasztalatokra. Ha például elmondok önnek egy olyan tapasztalatot az életemből,
amelyhez hasonlóval már ön is találkozott, az úgy megragad majd, hogy szinte a
sajátjaként fog tekinteni rá és élete végéig hordozni fogja magában. Tulajdonképpen ilyen a nagy vers is. Természetesen a
zeneművek és a képzőművészeti alkotások
vagy a novellák és regények tekintetében
ugyancsak igaz ez. A versre viszont fokozottabban érvényes a szóban forgó megállapítás, mert azt bárki képes megjegyezni
és magában hordozni. Mivel Nemes Nagy
Ágnesnek többnyire rövid és nagyon csattanós költeményei vannak, könnyű elraktározni őket az emlékezetünkben. Érdemes
azt is megfigyelnünk, hogy az egyes életszakaszainkban hogyan változik bennünk
egy költemény jelentése. Nagyon érdekes

Csak a színpadon irigyek
A Hunyadi iskola 3.a osztályos tanulói április 9-én Az
irigy testvér című mesejátékot vitték színpadra a Derkovits Művelődési Központban a Weöres Sándor Országos
Gyermekszínjátszó Találkozó alkalmával.
A szereplő gyerekek a közönségtől vastapsot, a zsűritől pedig a sikeres szereplésért bronz minősítést kaptak. Nagy örömünkre az egységes színpadi alkotómunkáért különdíjban is részesült a lelkes színjátszó csoport.
A gyermekek felkészítője Tompa Klára Ilona tanító néni volt.
Markovicsné Szabó Enikő
intézményvezető

érték a vers, mert minden életkorban más
fényét mutatja nekünk. Az igazi költői szónak ez a semmi máshoz nem fogható csodája, hogy amint megtanulunk egy költeményt, elkezd a mienk lenni és velünk
együtt éli az életet.
- Vallásos neveltetésben részesült, racionalista költő létére hogyan viszonyult Istenhez?
- Református környezetben nevelkedett
fel, de az idő múlásával ateista lett. Az Istennel állandóan perlekedő, nagy magyar
költészet egyik fénylő üstököse Nemes
Nagy Ágnes.
- Gyermekköltészetéről is ismert. Férjhez
ment, gyermeke mégsem született.
- Ahogy sem Weöres Sándornak, sem Ottlik Gézának, sem Szabó Magdának. Ez az
újholdas nemzedék annyira félt a Rákosi-rendszertől, hogy a tagjai nem mertek
gyereket vállalni. Ugyanis meg voltak győződve arról és rettegtek attól, hogy családalapítás esetén a legfájóbb módon fogja
megtörni őket a rendszer. Arra számítottak,
hogy a gyermekeiket ellenük fordítja majd
a hatalom, ahogy volt is erre számos példa
az óvodákban és az iskolákban akkortájt.
Ezért nem vállalt gyermeket ő sem.
- Mit jelent önnek az ő életműve?
- Dylan Thomas úgy fogalmazott, hogy
minden költészet dokumentuma a sötétségből a világosság felé tartó küzdelmünknek. Ilyen tekintetben Nemes Nagy Ágnes
munkássága egy nagyon küzdő és vívódó
költő életművét jelenti számomra. Most a
hagyatékából előkerültek soha nem publikált, végső versei, amelyek épp azt boncolgatják, amit a „Kiáltva” című verse a pályája elején. Nevezetesen azt, hogy a legnagyobb hiány a hit, a legnagyobb csapás
pedig a hitetlenség. Az utolsó verseiben is
azt kérdi, hogy egyáltalán miért is jött ő a
világra, mi értelme volt az ő létezésének.
Világosan látszik, hogy ötven éven át, mint
egy búvópatak, ez az örök lelki küzdelem
járja át a költészetét.
Ördögh István

Megváltoztak
a könyvtár elérhetőségei
A Hamvas Béla Városi Könyvtár
új telefonszámai:
Hosszabbítás, előjegyzés: 49-548-430
Tájékoztatás: 49-548-433
Gyermekkönyvtár: 49-548-437
Helytörténeti Gyűjtemény: 49-548-446
Tisza-parti Fiókkönyvtár: 70-452-9104
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A Sportcentrum eseményei
Április 21. (csütörtök)
Labdarúgás
15.00 Intézményi Bozsik torna
Műfüves pálya
				
Kis műfüves pálya
Április 23. (szombat)
Asztalitenisz
10.00 Tiszaújváros - Balassagyarmat
bajnoki mérkőzés		
Asztalitenisz-csarnok
Labdarúgás
10.00 FCT - FC Hatvan 					
U13 bajnoki mérkőzés			
Füves pálya
10.00 FCT - Kazincbarcika
U16 bajnoki mérkőzés 			
Füves pálya
Április 25. (hétfő)
Labdarúgás
17.00 Bozsik torna U11 csapatok részére Füves pályák

Többletpontgyűjtés, érettségi véghajrá
Már csak néhány hét választja el a
végzős középiskolásokat az érettségitől, május első hetében kezdődnek a vizsgák. Sokan előrehozott
érettségit tesznek a 11. évfolyamból, hogy jövőre kevesebb legyen
nekik. A diákok tanulnak, nyelvvizsgáznak, hozzák a verseny- és
sporteredményeket, ezek azért is
fontosak, mert az egyetemi, főiskolai felvételhez többletpontokat szerezhetnek. A részletekről helyi diákokat kérdeztünk és a gimnázium
igazgatóját.

van a pontokra, ha be akarunk kerülni a választott iskolába. Én a Debreceni Egyetem orvosi karára szeretnék
jelentkezni.

Szaniszló László

az Eötvös József Gimnázium és Kollégium igazgatója
Érettségi
- Idén 204-en fognak nálunk érettségizni, 139 végzős diák, a többiek előrehozottan futnak neki főként az angol és informatika tantárgyaknak. Nagyon sok érettségi vizsgát szervezünk, összesen 728 tantárgyi érettségi vizsgánk lesz, és ami külön öröm,
hogy ebből 155 emelt szintű, tehát a
továbbtanulást ezzel is tudják erősíteni tanulóink.

Polonkai Gábor
Igazából, ha negyvenöt százalék felett van a két emelt szintű, ami erre
a szakra kötelező, akkor már megvan
a száz pontom, ha ez nem sikerülne,
akkor van egy angol felsőfokú nyelvvizsgám és egy német középfokú is,
az is hozhat pontokat.

Szladics Bence

- Miskolcra szeretnék továbbmenni gépészmérnöki karra, oda 283 volt
tavaly a minimum ponthatár, bízom
benne, hogy ez idén sem lesz sokkal
magasabb.
- Többletpontom a két emelt érettségiből jön össze, informatikából és
matekból. Az ismeretségi körömben
elég sokan emelt szintű érettségit csinálnak, de vannak, akik nyelvvizsgákat a többletpontok miatt is. Az emelt
szintű vizsga plusz 50 pontot jelent,
ha 45%-ot elérjük. Hallottam, hogy
most az önkéntes katonai szolgálattal akár 64 pontot is szerezhetünk,
én nem vállalnám be. Nyelvvizsgázni majd az egyetemen szeretnék, akkor sokkal több időm lesz, így nem
kell az érettségi mellett még pluszban
tanulni erre. Budapestre az ELTE-re
készülök programtervező informatikára, második helyre Miskolcot írtam
ugyanerre. Az ELTE-n magas, 410
pont kellett tavaly, Miskolcon jóval
kevesebb, csak 280 pont, ezért remélem, ha az ELTE-re nem is, de Miskolcra mindenképp bekerülök.

Takács Noémi

- Mindenki igyekszik jobb jegyet szerezni, mindenki izgul, hogy jók legyenek a dolgozatok, hiszen szükség

A Tisza TV műsora
Április 21., csütörtök
9:00 HétHatár: Újra drágulnak a húsáruk - Útfelújítások, építkezések városszerte - Megbízólevél Koncznak - Tavasz a
kertben - Amnesty a népszavazás után - Biztonság-napi útlezárások - Meteogyógyász - Kosárlabda
9:15 Hétről-Hétre: Többletpontgyűjtés egyetemre - Munkaerőhiány - Fűben-fában, testnek és léleknek
9:50 Fogadóóra dr. Fülöp György polgármesterrel
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Április 22., péntek
18:00 B4 híradó
Április 27., szerda
18:00 HétHatár: Vége az árstopnak? - Kitüntetés a tűzoltóknak - Tájházak napja - Egészségről fiataloknak - Évadnyitó
horgászverseny - Tour de Hongrie - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Biztonság napja - Rendhagyó osztályfőnöki óra Jocó bácsival - Epipen az intézményekben - Tavaszi
fesztivál - Sport

Az utolsó két év végi jegyől, valamint
az érettségi eredményekből jönnek
össze majd a pontjaim, illetve nyelvvizsgával, sporteredményekkel lehet
még plusz pontokat szerezni, de nekem ilyenek nincsenek. Mivel az általam kinézett szakon nem olyan magas
a ponthatár, így nem tartom hátránynak, hogy nincs többletpontom, de ha
valaki például orvosira szeretne menni, abban ez hátrány.

Szeder Kunó
4. feladat
A Tiszaújváros Települési Értéktár Szeder Kunó és a rejtélyes szerkezet című helytörténeti
nyomozós játéka a következő állomásához érkezett.
Ha a feladatot sikerül megoldani, akkor a játékos kap egy mozaikkockát, amely segíti a rejtélyes szerkezet helyének megfejtésében. A
megfejtéseket személyesen leadhatja a Hamvas Béla Városi Könyvtárban, Kitka Zsuzsánál, vagy el is küldheti az ertektar@tujvaros.hu
e-mail címre.
Aki elmaradt a megfejtéssel, a válaszokat később is elküldheti; visszamenőlegesen is bekapcsolódhat bárki a játékba, amely októberig tart!

A legutolsó tájékoztatás alapján úgy
tűnik, hogy visszatér a régi érettségi
rend, korlátozások továbbra sincsenek életben, tehát már nem kell például a termenkénti 10 fős limitet tartanunk. Írásbeli és szóbeli is lesz újra.
Többletpontok
- A többletpontszámítások rendszerében vannak változások, amik érinthetik a továbbtanulás előtt állókat. Ami
nagy újdonság, hogy önkéntes katonai szolgálattal 64 pontot lehet szerezni pluszban. Nyilvánvalóan ez a
mi diákjainkat nem érinti meg, nem
érinti az a változás sem, hogy szakképzettséggel, szakképesítéssel is 32
pontot lehet szerezni. Ami már bennünket is érdekel, az, hogy tanulmányi versenyeredményekkel is lehet többletpontokat szerezni. A verseny szintjétől és a helyezéstől függően akár 100 pontot is be lehet zsebelni a továbbtanuláshoz. Éppen tegnap
kaptam a hírt, hogy az egyik diákunk,
Bártfai Kristóf Bendegúz 11. b osztályos tanuló az országos informatikai
versenyen 6. helyezést ért el, tehát neki már van 100 pontja.
berta

8. � Közlemények

2022. április 21.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Hok Csaba
a 7. sz. választókerület képviselője

Jármű árverés
A közterület-felügyelet által elszállított jármű értékesítése
Tiszaújváros önkormányzatának jegyzője a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi
LXIII. törvény 20. § (5) bekezdésében és a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó
szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület-felügyelet által elszállított járművet ingó árverésen értékesíti.
Az árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 123–129.
§-aiban foglalt rendelkezések vonatkoznak.
Árverésre kerülő jármű adatai:
1./ Gyártmány: VOLKSWAGEN, típus: Golf 1J, forgalmi rendszáma LZK-988, kora
23 év, futásteljesítmény 330.000 km, 1896 cm3, diesel, automata váltó.
A gépjármű üzemképtelen. A járművön előárverezési joga nincs senkinek.
Az árveréses értékesítésen a kikiáltási ár a becsérték, melyet szabad licitálás követ. A
vételi ajánlat akkor érvényes, ha az legalább a licitküszöb összegével meghaladja az
előzőleg tett vételi ajánlatot.
Jármű típusa
Becsérték
VOLKSWAGEN 30.000.-Ft
típus: Golf 1J

Biztosíték
3.000.-Ft

Licitküszöb
1.000.-Ft

Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• személyesen legalább egy alkalommal a gépjármű megtekintése,
• az árverésen való személyes részvétel, vagy a pályázó törvényesen meghatalmazott
képviselőjének jelenléte,
• a biztosíték befizetése és a befizetés igazolása.
Jelentkezési lap:
Átvehetők ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban.
Beadási határideje, helye: 2022. május 9. 12:00 óráig, a Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatalban.
Az árverés ideje, helye: 2022. május 10. 9:00 óra, a Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatalban.
Megtekintés: Előre egyeztetett időben. Érdeklődni lehet: Bazsó Gábor munkatársnál.
Tel: 49/548-043, e-mail: gbazso@tujvaros.hu
Az árverés során a legtöbbet ajánló árverési vevő a teljes árverési vételárat a megvett
jármű elárverezését követően azonnal, a helyszínen köteles készpénzben, egy összegben kifizetni! Ha nem fizeti ki az árverési vételárat, az árverést újra kell kezdeni. Ha
az újabb árverezés során a járművet alacsonyabb áron vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a két ár közötti különbözetet a fizetést elmulasztó köteles megtéríteni.
A jármű tulajdonjoga a teljes vételár kifizetésével száll át az árverési vevőre. A tulajdonjog nyilvántartásba történő bejegyzésének költségei az árverési vevőt terhelik.
Felhívom az árverési vevő figyelmét, hogy a megvett járművet köteles haladéktalanul elszállítani!
Az árverésre kérjük, hozza magával személyi igazolványát és lakcímkártyáját!
Dr. Juhos Szabolcs
jegyző

Élelmiszer- és ruhaosztás
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tiszaújvárosi Roma Polgárjogi Mozgalom, valamint a Tiszaújvárosi Cigány Nagycsaládosok Szervezete a rászoruló roma családok részére élelmiszercsomagot és új ruhákat oszt 2022. április 23-án
(szombaton) 10,00 órától. Helyszín: Tiszaújváros, Rákóczi utca 81. szám.
Farkas Sándor
elnök

Horgászengedély romáknak
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárul a tiszaújvárosi roma lakosság részére a horgászengedélyek kiváltásához és várja azok jelentkezését, akik 18.
életévüket betöltötték és szociálisan rászorultak. Jelentkezni lehet 2022. május 20-ig a
Tiszaújváros, Rákóczi út 81. sz. alatt.
Farkas Sándor
elnök

Eladó lakás

Tisza úti 2 szobás 51 nm-es 3. emeleti lakás eladó.
Érd.: 06-70/388-2632

2022. április 27-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése
és ebédjegyosztás
Dátum
21.
csütörtök
25. hétfő

Helye
Központi Étterem

2022. április

Ideje
Kinek a részére
10.00 - 12.00 Szociális étkezők

Kazinczy-ház (Hunyadi isko- 07.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmaés
la)
zott étkezés megrendelés
13.00 - 16.00
08.30 - 12.00 Pótbefizetés szociális étBölcsőde 3.sz. pavilon
kezés és alkalmazott étkezés megrendelés
26. kedd
Kazinczy-ház (Széchenyi is- 07.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmaés
kola)
zott étkezés megrendelés
13.00 - 16.00
07.30 - 12.00 Minden gimnáziumban
27.
Kazinczy-ház (Gimnázium)
és
szerda
étkező
13.00 - 16.00
07.30 - 12.00 Bóbita, Tündérkert, és SziKazinczy-ház I. em. 73/3.
és
várvány óvodák gyermek
13.00 - 16.00 és alkalmazott pótbefizetés
Kazinczy-ház (Gondozóház) 08.00 - 12.00 Szociális étkezők
és
13.00 - 15.00
Kazinczy-ház (Központi Étte- 08.00 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmaés
rem)
zott étkezés megrendelés
13.00 - 15.00
07.30 - 12.00 Minden gimnáziumban
28.
Kazinczy-ház (Gimnázium)
és
csütörtök
étkező
13.00 - 16.00
07.30 - 12.00 Minden gimnáziumban
29.
Kazinczy-ház (Gimnázium)
péntek
étkező
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfogadunk!

Maszk használata ajánlott!

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!

Rágcsálómentesítés
Tiszaújváros rágcsálómentességének tavaszi fenntartási munkái 2022. április 2. - április 30. közötti időszakban zajlanak a város területén (beleértve 3. sze., 4. sze., Kertváros, Örösi úti lakópark, Tiszaszederkény városrész, Tisza-parti városrész), a csapadékcsatorna hálózaton és a megjelölt felszíni gócterületeken.
A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szert, Broditop Forablock kockát helyeznek ki.
Hatóanyag: Brodifakum, 0.005 g Bitrex védelemmel ellátva, III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú szer. A Broditop antikoaguláns, ellenszere a K-1 vitamin.
A munkálatok 2022. április 2-án reggel kezdődtek el a város 1. sze. területének kezelésével. Az egy hónap alatt folyamatosan történik a fenntartó kezelés, illetve ezt követően a visszaellenőrzés.
Az utolsó fázisban a próbakockák kihelyezését követően a tavaszi rágcsálómentesség
fenntartásának eredményességi vizsgálata 2022. május 3-án lesz.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Parkoló- és útlezárás
Április 23-án (szombaton) a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében valósul meg „A biztonság napja” rendezvény. A programok zavartalan lebonyolítása érdekében parkoló- és útlezárások lesznek.
Április 23-án (szombat) 10.00 - 19.00 óráig, a Polgármesteri Hivatal és a Tisza ABC
parkolóját lezárják. 15.00 - 18.00 óra között - a Szent István út a Tisza ABC parkolójának bejárata és a József Attila út közötti szakasza. 10.00 - 19.00 óra között - a bemutató miatt - a Szent István út ezen szakaszán mindkét oldalon és a parkolókban tilos megállni! Felhívjuk a figyelmet, hogy a bemutatók ideje alatt erős hanghatás (fegyverzaj,
sziréna, stb.) lesz hallható! Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Szervezők

Közlemények � 9.

2022. április 21.

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2022. április 28-án,
csütörtökön 10 órától ülést tart a
III. emeleti tanácskozótermében.
Napirendi javaslat:
1. Javaslat a fiatalok lakás, valamint
lakóház vásárlásának támogatásáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotására
2. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
3. Javaslat az I. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére vonatkozó döntések meghozatalára
4. Javaslat energiatakarékossági és
gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására
5. Beszámoló a Tisza Média Kft. tevékenységéről, a 2021. évi mérleg és
eredménykimutatás jóváhagyására
6. Beszámoló a Tiszaújvárosi SportPark Nonprofit Kft. tevékenységéről,

Televíziós közvetítés. A Tisza Médiáról is tárgyal a képviselő-testület.

a 2021. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására
7. Beszámoló a helyi közforgalmú au-

tóbusz-közlekedés 2021. évi közszolgáltatási feladatainak ellátásáról
Kérdések

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a városközponti piac és vásárcsarnok területén a lakossági gombavizsgálat újból nyitva tart. A gombavizsgálat időpontja: szerda 18:00 - 20:00 óra, vasárnap 18:00 - 20:00 óra
Tiszaújvárosi Városgazda Kft.
üzemeltető

A 2022/2023. nevelési évre történő

óvodai beiratkozásról

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, Gondviselőket, hogy a
Tiszaújváros Város Önkormányzatának fenntartásában működő Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodába a 2022/2023. nevelési évre történő beiratkozás:
2022. április 20. (szerda) és 2022. április 21. (csütörtök) napján 8.00-17.00 óra között az intézmény székhelyén, a Szivárvány óvodában (Tiszaújváros, Pajtás
köz 13.) lesz. A beiratkozás - járványügyi szempontok
figyelembevételével kialakított - rendjéről, a szükséges nyomtatványokról bővebb információ az óvoda
honlapján a http://www.ovoda.tiszaujvaros.hu/ oldalon érhető el.
Amennyiben nincs a szülőnek lehetősége az óvodai
honlapról tájékozódni, abban az esetben munkanapokon 8-15 óra között a 49/548-216 telefonszámon kérhet tájékoztatást.
Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás
rendjére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet az irányadó.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdetétől (szeptember 1-jétől) óvodakötelessé válik. A szülő az óvodaköteles gyermekét a közleményben meghatározott időpontban köteles beíratni óvodába, vagy jogosult az óvodalátogatási kötelezettség alóli felmentését kérni.
A felmentést a szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben
az ötödik életévét betölti az illetékes járási hivatal jogosult engedélyezni.

A beiratkozási kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket és
óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Mindhárom korosztályra (kis-, középső- és nagycsoport) beadható a kérelem. A már óvodába járó gyermekeket nem kell
újból beíratni!
A szabad férőhelyek függvényében előfelvételt nyerhetnek azok a gyermekek, akik harmadik életévüket 2022.
december 31. napjáig töltik be.
Mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége
alól annak az óvodaköteles gyermeknek a gondviselője,
amely gyermek bölcsődében marad és ellátását a bölcsőde, mini bölcsőde vezetője, illetve a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde fenntartója az Oktatási Hivatal
felé lejelentette.
Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a beiratkozás utolsó határnapját követő
15 napon belül a szülő írásban köteles értesíteni az Oktatási Hivatalt. A bejelentési kötelezettséget az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) elérhető űrlap kitöltésével szükséges teljesíteni.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzete: Tiszaújváros közigazgatási területe.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetében ellátja az integráltan nevelhető sajátos nevelési
igényű mozgásszervi, érzékszervi (enyhe fokban hallássérült, gyengén látó), vagy beszédfogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő gyermekek nevelésével-oktatásával kapcsolatos szakmai feladatokat.
Az óvoda azt a gyermeket köteles felvenni, átvenni, aki
életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelsze-

rű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt
biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául
használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebben szerepel.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági
igazolványát, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
társadalombiztosítási azonosító jelét. (Amennyiben indokolt, a gyermek sajátos nevelési igényéről, illetve beilleszkedési - tanulási - magatartási zavarának megállapításáról szóló szakértői/szakvéleményét.)
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről
2022. május 20-ig írásban értesíti a szülőket. A felvételi
kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15
napon belül a szülő Tiszaújváros Város Jegyzőjének címzett, de az óvoda vezetőjének átadott jogorvoslati kérelmet nyújthat be.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes
képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt
álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be,
szabálysértést követ el.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a
gyermekek beíratásáról.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

10. � Rendezvények/Hirdetés

2022. április 21.

Sport � 11.
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Idegenbeli vereségre hazai győzelem
LABDARÚGÁS. Az elmúlt héten két
mérkőzésen is pályára lépett a Termálfürdő FC Tiszaújváros együttese. A sárga-kékek a BKV Előre otthonában 2-0ra kikaptak, majd hazai pályán a Kisvárda II ellen javítottak, kiütéses 5-0-s
győzelmet arattak.
A fővárosiak elleni idegenbeli találkozón a
sérülések miatt sok hiányzóval állt ki az újvárosi csapat, akik a 32. percben hátrányba is kerültek, ekkor Csanálosi vette be
Galambvári kapuját, 1-0. Ez volt a hazaiak egyetlen helyzete. A második 45 percben hasonló volt a forgatókönyv: hajtott az
egyenlítésért a Tiszaújváros, de a 61. percben Girán szerzett újabb gólt, 2-0. Vitelki Zoltán együttese azzal a vereséggel vis�szacsúszott a 6. helyre.
BKV Előre - Tiszaújváros
2-0 (1-0)
Budapest, 100 néző. V.: Katona.
BKV Előre: Horváth G. - Kubó, Girán,
Szabó N., Forgács, Ferkó, Csanálosi (Egressy), Busai, Mile (Gyurkó), Nagy A.,
Szabó Á. (Jáger). Edző: Albert Flórián.
Tiszaújváros: Galambvári - Mahalek, Géringer, Gelsi, Pap, Vitelki B. (Gönczi), Bartusz,
Lőrincz, Molnár M. (Gottfried), Nagy D.,
Nagy P. Edző: Vitelki Zoltán.
Mátyás Tibor, elnök: Küzdelmes mérkőzésen a két helyzetünket értékesítve egy nagyon masszív és jól játszó csapatot sikerült
legyőznünk.
Vitelki Zoltán: Annyi volt a különbség,
hogy a hazai csapat rúgott 2 gólt, mi pedig nem. Ők a kevésből is betaláltak, mi
pedig a sokból sem. Jól játszottunk, szerettük volna többet birtokolni a labdát, de
több volt a hiba.

elején egy-egy nagy helyzet adódott a csapatok előtt, de a gólra több mint félórát kellett várni. A 37. percben Gönczit vágták
fel a 16-oson belül, melyért a játékvezető
büntetőt ítélt. A 11-est Bartusz lőtte nagy
erővel jól helyezve a jobb sarokba, 1-0.
A második játékrészben sokkal aktívabb
Tiszaújváros jött ki a pályára. A 46. percben Gönczi lőtt mellé, majd a 49. minutában már nem úszta meg a Kisvárda II.
Nagy rossz hazaadására csapott le Bartusz,
remekül tálalt az üresen helyezkedő Molnár elé, aki 8 méterről nem hibázott, 2-0.
Az 51. percben ismét Bartusz szerzett labdát hallatlan erőszakosan a várdai térfélen,
nagyszerűen tálalt Gottfried elé, akinek
első próbálkozását még hárította a kapus,
de a duplázásnál már nem volt kegyelem,
az 5 méteres lapos lövés a hálóban kötött
ki, 3-0. A 62. percben 10 emberre fogyatkoztak a vendégek, Czene durván felrúgta
Vitelkit és megkapta 2. sárgáját, így a kiállítás sorsára jutott. A 69. percben a gyengén védekező vendégek újabb hibát követtek el. Bartusz helyzeténél azonban a kapufa ekkor még megmentette a góltól a Kisvárdát. A 71. percben egy ártalmatlannak
tűnő szituáció végén a vendégek csereembere Helesh rúgott vissza Molnárnak, melyért a várdai játékost a bíró kiállította, így
immár 9 emberre fogyatkozott Kocsis János együttese. A hajrában tovább hajtott
az újabb gólokért a hazai együttes. A 83.
percben Erős ugratta ki Nagy D.-t, aki egy
csel után 13 méterről tekert a jobb sarokba, 4-0. A 89. percben jött a kegyelemdöfés. Gelsi kanyarított középre, Bartusz pedig 6 méterről senkitől sem zavartatva fejelt a vendégek kapujába, 5-0. A tiszaújvárosiak a második félidőben helyzeteiket jól
kihasználva megérdemelten nyertek és 54
pontjukkal, megelőzve mostani riválisukat, immár újból az 5. helyen állnak.
Tiszaújváros - Kisvárda II
5-0 (1-0)

A hétközi vereség után a tabellán 1 ponttal
a Tiszaújváros előtt álló Kisvárda II látogatott a Tisza-parti városba. Az első félidő

Tiszaújváros, 100 néző. V.: Muhari.
Tiszaújváros: Galambvári - Mahalek, Géringer L. (Erős), Gelsi, Vitelki B.

KOSÁRLABDA. A rájátszás második
találkozóját, a SMAFC elleni visszavágót hazai környezetben megnyerte a
Phoenix hazai környezetben. A harmadik mérkőzését idegen pályán azonban
elveszítette az öt A csoportos játékossal
a keretében felálló Sopronnal szemben.
Az Újváros a Bonyhád ellen folytatja a
küzdelmet.

Jól alakult a harmadik játékrész is, a negyed közepén egy tízpontos rohanással kialakult az addigi legnagyobb előny (5641). A hajrát azonban a vendégek bírták
jobban.
A záró negyed közepén Asszú után Andrews is kipontozódott, szerencsére a centerposztba behúzódó Gerőcsre is lehetett
számítani, így a tizenkilenc pontos végső
különbséget sikerült kialakítani (83-64).

Phoenix KK - SMAFC
83-64
(21-25, 20-12, 15-11, 27-16)

SMAFC - Phoenix KK
101-71
(27-15, 19-30, 27-11, 28-15)

Phoenix KK: Drahos (8/3), Gerőcs (15/3),
Hegedűs (11/9), Molnár (13/9), Andrews
(19/3). Csere: Drizner (3/3), Frikker (6/3),
Taskó (-), Szabó (-), Eremiás (-), Kovács
(2), Asszú (6/6). Vezetőedző: Siska János.
A nehéz első negyedben sokáig fej fej mellett haladtak a csapatok, de egy 0-13-as rohanással kellemetlen perceket okozott a
Sopron (13-23). A mélypontról Drizner távolija mozdította ki a csapatot, majd Andrews és Hegedűs kosaraival sikerült négy
pontra felzárkózni.
Kemény munkát hozott a második etap is,
de a hetedik percben megszülethetett a nagyon várt fordítás (35-33), és az előnyt már
nem is engedtük ki a kezéből a Phoenix.

Phoenix KK: Drahos (12/3), Gerőcs (9),
Hegedűs (9/6), Molnár (5), Andrews
(17/3). Csere: Drizner (3), Frikker (11/3),
Szabó (-), Kovács (-), Asszú (5/3). Vezetőedző: Siska János.
Szoros párharccal indult az első negyed,
ám az etap közepétől már érződött a Sopron erőfölénye, végül tizenkét pontos különbséggel érkeztünk el a tizedik perc végéhez.
Remek második negyedet játszott a Phoenix, a hatodik percben az egyenlítés is sikerült, majd ezek után a folytatást minimális soproni előnnyel, 46-45-ös állással várták a csapatok. A házigazdák négy A csoportos játékossal kezdték a második fé-

Bartusz 11-ese nyitotta és fejese zárta a tiszaújvárosi gólok sorát. A csatár két gólpasszal
is segítette csapatát.

(Lehóczki), Vasiljevic, Bartusz, Lőrincz,
Gottfried (Nagy D.), Gönczi (Tóth S.),
Molnár M. (Pap). Edző: Vitelki Zoltán.
Kisvárda II: Perehanec - Avetisjan, Sikorszki, Nikolasin (Kotroczó), Bokor (Helesh), Nagy M. (Syrota), Grytsu (Simon
M.), Czene, Bíró (Perevuznik), Kiriukhin,
Rubus. Edző: Kocsis János.
Vitelki Zoltán: Pozitívan álltam ehhez a
mérkőzéshez. Jó volt látni azt, hogy a fiúk fegyelmezetten, koncentráltan játszottak. A taktikai utasításokat végig betartották, de voltak hibáink, a megszerzett labdákkal nem tudtunk játszani, a higgadtság
hiányzott. Összességében megérdemelten
nyertünk, magabiztos győzelmet arattunk.
Kocsis János: Az első félidőben nem kezdtünk rosszul, teljesen kiegyenlített volt a
játék mezőnyben is. A hajrában hibáztak a
védőink, melynek 11-es lett a következménye. A második 45 percben is igyekeztünk
harcosabbak lenni, de két játékosunk felelőtlensége miatt 9 emberre fogyatkoztunk,
mellyel súlyosabbá tettük a helyzetünket,
és így elkerülhetetlen volt a nagyobb arányú vereség.

További eredmények
Békéscsaba II. - Jászberény 4-2
Újpest II. - Törökszentmiklós 7-0
DVSC II. - Hidasnémeti 3-0
Hajdúszoboszló - BKV Előre 0-1
Füzesgyarmat - Eger 3-2
Kazincbarcika - DEAC 0-0
Tiszafüred - Putnok 0-4
Tállya - DVTK II. 0-4
Sényő - SBTC 2-1
Következik a 32. forduló
2022. április 24., vasárnap
11:00 DVTK II. - Sényő
17:00 DEAC - Békéscsaba II.
BKV Előre - Kazincbarcika
Kisvárda II. - Hajdúszoboszló
Eger - Tiszaújváros
Törökszentmiklós - Tállya
Hidasnémeti - Újpest II.
Putnok - DVSC II.
Jászberény - Tiszafüred
SBTC - Füzesgyarmat

Az utolsó párharc dönt a bennmaradásról

Egy a 101 soproni kosárból. 						

lidőt, így ismét megteremtették a hazai fölényt. A tiszaújvárosi fiúkat dicséri, hogy a
Sopron csak a hetedik percre tudott komolyabb, tízpontos előnyig eljutni, és csak a
negyed hajrájában alakult ki meghatározó
hazai vezetés.
A záró felvonásban a Phoenix hősies küzdelmet vívott, de az A csoportos játékosokkal szemben óriási bravúr lett volna győzelmet elérni a Zöld csoport alsóházában.

(fotó: MKSZ)

Carlos Vallejo Rocamora: Szorosabb volt
a mérkőzés, mint amit az eredmény mutat!
Sok sikert kívánok a Tiszaújváros csapatának, remélem sikerül benn maradniuk a
csoportban.
Siska János: Gratulálok a SMAFC csapatának, jobbak voltak, mint mi, ebben a párharcban. Sok sikert kívánok nekik a továbbiakban.

12. � Rendezvények

2022. április 21.

