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Rendkívüli ülés

Tiszaújváros képviselő-testülete 2019. augusztus 8-án, csütörtökön 15 órától rendkívüli ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.
Napirendi javaslat:
1. Javaslat a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
2. Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatási kérelmének benyújtásához szükséges döntés meghozatalára

Nyitva a hivatal
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az augusztus 20ai ünnep körüli munkarendváltozás következtében a Polgármesteri Hivatalban 2019. augusztus 10-e (szombat) munkanap. Az ügyfélfogadás 8 órától 12 óráig tart.		
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati kitüntetések
Tiszaújváros képviselő-testülete augusztus 20-a alkalmából
az alábbi személyeknek és közösségeknek adományozott önkormányzati kitüntetést.

Pro Urbe Életműdíj
Sóvágó Gábor a TVK Nyugdíjasok Baráti Körének volt elnöke, Rakusz Éva világbajnok és olimpiai ezüstérmes kajakozó.

Az első nagy esőzés után a Szent István úton is állt a víz.
A címben szereplő sorral kezdődik az egyik magyar népdalunk, ám a valóságban kicsit másképp alakul az időjárás mostanában.
A közelmúltban két alkalommal is hatalmas mennyiségű eső zúdult Tiszaújvárosra, melynek következtében mármár Velencében érezhette magát a lakosság, annyi különbséggel, hogy nem

csak a csatornákban állt a víz, hanem az
utakon, utcákban is. Az áldatlan állapot
nem tartott tovább egy óránál, mert ha
lassan is, de azért levonult a víz mindenhonnan. A híradásokat látva, és a
közösségi oldalakat pásztázva azonban hamar kiderült, hogy a tiszaújvárosi helyzet nem egyedi, mindenütt gondot okoz, ha egyszerre sok csapadék zúdul le.

Persze ilyenkor mindenki erről beszél, latolgatnak az emberek, hogy minden rendben van-e a vízelvezető rendszerrel, ezért
úgy döntöttünk, utánajárunk, hogy mi is
a helyzet városunkban. Vismeg Monikát,
a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályának osztályvezető-helyettesét kérdeztük a témáról.
Cikkünk a 3. oldalon.

Durucz Istvánné okleveles konduktor, tanító, Nádasiné
Szűcs Éva a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének volt
pénztárosa, Dr. Hártó Gábor fogszakorvos, Mecsei József
a Tiszaújvárosi Tenisz Club elnöke, Bársony Katalin védőnő, Béke László a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület elnöke, TiszaSzolg 2004 Kft. lakáskarbantartó csoportja, Szivárvány óvoda közössége.

Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett

Vendégmunkások egészségügyi ellátása

Nem sérülhetnek a helyiek jogai

Folytatódtak a tárgyalások
Tiszaújváros vezetése és a
MOL Petrolkémia Zrt. között a poliolüzem felépítése miatt városunkba érkező több mint 2000 vendégmunkás egészségügyi ellátása ügyében.
- Az elmúlt egy évben egy szoros munkakapcsolati viszony alakult ki köztünk és
a MOL Petrolkémia Zrt vezetői között nyilatkozta lapunknak Dr. Fülöp György
alpolgármester. - A hétfői tárgyaláson léptünk egy nagyot előre, hiszen a MOL-csoport magasabb szintű vezetői, illetve a
thyssenkrupp Industrial Solutions AG, a
beruházás generálkivitelezőjének képviselője is jelen volt a megbeszélésen, ahol
komoly szakpolitikai kérdésekről egyeztettünk. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy az ideérkező vendégmunkások, munkavállalók több mint 80 százaléka európai uniós tagországból érkezik
majd. Ez azért fontos nekünk, mert a társadalombiztosítási és az egészségbiztosí-

Szent István Emlékérem

Csató Ferenc gátfelügyelő, Balázs Tibor halászati őr, Erdélyi Károly a Tiszaújvárosi Csúszókorong Szakosztály vezetője, Tóth Zoltánné klubvezető.

Huszár Andor Díj
MOL Petrolkémia Zrt.

Tiszaújváros Ifjú Tehetsége Díj
Bazsó Gábor egyetemi hallgató.
A kitüntetéseket augusztus 20-án, a Szent István szobornál
rendezendő ünnepségen adják át.

A vendégmunkások érkezése után sem sérülhetnek a helyiek egészségügyi ellátáshoz való joguk.
tási jogviszonyok szempontjából egyszerűsíti a dolgunkat. Ezen kívül abban állapodtunk meg a MOL vezetőivel, hogy ők
is és természetesen mi is keressük a megoldásokat annak érdekében, hogy a Tiszaújvárosban élő embereknek az egészség-

ügyi ellátáshoz való joga ne sérüljön. Úgy
tűnik, hogy minden egyes vitatott kérdésben sikerült konszenzusra jutni. Elmondhatom, hogy nagyon nehéz, de konstruktív megbeszélésen vagyunk túl - tette
hozzá az alpolgármester.

Sokféle
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kronika@tiszatv.hu

Jutalomtáborozás Pottyondon

Immár tizenhatodik alkalommal vehettek részt a tiszaújvárosi gyerekek jutalomtáborozáson Erdélyben, Pot�tyondon.
Az utazás Tiszaújváros és testvérvárosa,
Csíkszereda önkormányzatának jóvoltából valósulhatott meg. Olyan gyerekek
utazhattak el, akik a tanévben kiváló tanulmányi eredményt nyújtottak. Városunk négy általános iskolájából az intézmények vezetői és a tanulók osztályfőnökei javaslatára állt össze a húsz főnyi diákból és az intézmények egy-egy pedagógusából álló csapat.
Az utazás célja, hogy a gyerekek felfedezzék az erdélyi táj szépségét, bepillantást kapjanak az ott élő magyar emberek
mindennapjaiba és hagyományaiba.
A tábori élményekről a gyerekek tudnak a
leghitelesebben beszámolni.
„ Az oda út kissé fáradalmas volt, de a
szállásunk egy csodálatos völgyben kapott helyet. Ez biztosított számunkra egy
állandó pontot a Székelyföldön tett barangolásaink során. A programok változatosak és élménydúsak voltak. Megismerkedhettünk a helyi mesterségekkel, a helyi népművészettel és a székely hagyományokkal. Vidáman énekeltük a népdalaikat és roptuk táncaikat. Felejthetetlen helyeken jártunk. Sétáltunk a Békás szoros

Köszönet
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete
Tisza-parti Önszerveződő Köre köszönetét
fejezi ki a „ Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány Kuratóriumának, hogy a fényképezőgépre és adattárolóra benyújtott pályázatunkat elfogadta. Ezáltal lehetőséget adott
számunkra, hogy a Kör életének dokumentálása megoldott legyen.
Drahos Györgyné
a Tisza-parti Önszerveződő Kör vezetője
Varjas Lászlóné
a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok
Egyesületének elnöke

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

A kiváló tanulmányi eredményt elért tanulók utazhattak Pottyondra.
kősziklái között, a Gyilkos tónál, a Szent
Anna tónál és a parajdi sóbányában. Megcsodáltuk a csíksomlyói kegytemplomot,
és felmásztunk a hegytetőre, ahová nem
sokkal ezelőtt Ferenc pápa is ellátogatott.
Vendéglátóink és a programvezetők minden kívánságunkat teljesítették. Jó volt
érezni kedvességüket és szeretetüket. Új
ízeket és ételeket kóstolhattunk meg. Még
kürtőskalácsot is sütöttünk.”
(Orliczki Bettina és Lesó Lili)
Csodálatos nyolc napot töltöttek el a gye-

rekek és kísérőik. Barátságok szövődtek,
igazi összetartó csapattá kovácsolódtak.
Az utolsó estén fellobbanó tábortűz lángjai mellett vidáman emlékeztek a hét legszebb eseményeire.
A pedagógusok és a gyerekek köszönetüket fejezik ki Tiszaújváros és Csíkszereda
önkormányzatának, hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy részesei legyenek ennek a különleges utazásnak.
Makkainé Chmara Marianna
igazgató

Leállások a MOL Petrolkémia üzemeiben

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MOL Petrolkémia Zrt. hamarosan megkezdi a
2019-es évre tervezett tisztítási, illetve karbantartási munkálatait. Szabályozott körülmények között a leállások megkezdésével egyidejűleg a felgyülemlett szénhidrogének lefáklyázása is kezdetét veszi.
Az alábbi időszakokban a leállás és a visszaindulás idején fáklyázási tevékenység várható. A fáklyázások biztonságos módon történnek, de esetenként erős
fényhatással és némi hanghatással járhatnak.
Tervezett karbantartások időpontjai:
• Olefin-1 üzem: 2019. 08. 24 - 2019. 10. 03
• LDPE-2 üzem: 2019. 09. 09 - 2019. 09. 17
• HDPE-1 üzem: 2019. 09. 05 - 2019. 09. 29
• HDPE-2 üzem: 2019. 08. 25 - 2019. 09. 01
• PP-4 üzem:
2019. 08. 11 - 2019. 08. 30
Megértésüket köszönjük!
Tisztelettel: MOL Petrolkémia Zrt.

2019. augusztus 8.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot augusztus 11-ig (vasárnapig) a
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050),
majd augusztus 12-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) 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
8-12
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-15

Egyházi hírek
Római katolikus
Kedden, csütörtökön, pénteken, szombaton 18.00 órakor, szerdán 8.30 órakor, vasárnap 11.00 órakor kezdődik a szentmise.
Nagyboldogasszony parancsolt ünnep, csütörtökön ünnepi
szentmise 18.00 órakor.
Keresztelőkre minden hónap 3. vasárnapján.
Akinek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van augusztusban, jelezze a plébánián (ünnepeltek szentmiséje a hónap utolsó vasárnapján lesz).
A plébániairoda nyitvatartása: kedden és szerdán 9.00 órától
13.00 óráig, csütörtökön és pénteken 15.30 órától 17.30 óráig.

Görögkatolikus
Pénteken 8.00 Szent Liturgia, 17.30 paraklisz. Szombaton
17.00 vecsernye és utrenye. Vasárnap 11.00 Szent Liturgia.
Szerdán 17.30 vecsernye litiával, kenyér-, bor- és olajáldással.
Augusztus 15-én (Nagyboldogasszony ünnepe) 10.00 utrenye,
11.00 Szent Liturgia.
Augusztus 17-én (szombati nap) zarándoklatot szervezünk
Máriapócsra, majd dél körül továbbmegyünk Szatmárnémetibe. Érdeklődni a következő telefonszámokon lehet: 340-681;
30 846 4428.
„Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni.
Szerető jóságod nem tudjuk feledni.
Mert elfelejteni Téged soha nem lehet.
Csak meg kell tanulnunk
Ezután élni nélküled.”
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy a drága Édesanya és Nagymama,

Godó Imréné
(szül.: Blaskó Ilona)
életének 77. évében elhunyt. Temetése 2019. augusztus
08-án (csütörtök) 16 órakor lesz a sajószögedi
Városi Temetőben.
Gyermekei és unokái
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

Guba Jánosné
(szül.: Szép Borbála)

életének 87. évében elhunyt. Temetése 2019. augusztus
13-án (kedd) 16 órakor lesz a tiszaújvárosi római katolikus
templom altemplomában. Kérjük kegyeletüket egy szál
virággal róják le.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

Pellei Lajos Mihályné, Margit

életének 82. évében elhunyt.
Temetése augusztus 10-én, szombaton 11 órakor lesz
a csobaji temetőben.
A gyászoló család
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Özönvíz után, özönvíz előtt

„Esik eső, még sincs sár”

A címben szereplő sorral kezdődik
az egyik magyar népdalunk, ám a
valóságban kicsit másképp alakul
az időjárás mostanában.
A közelmúltban két alkalommal is hatalmas
mennyiségű eső zúdult Tiszaújvárosra, melynek következtében már-már Velencében érezhette magát a lakosság, annyi különbséggel,
hogy nem csak a csatornákban állt a víz, hanem
az utakon, utcákban is. Az áldatlan állapot nem
tartott tovább egy óránál, mert ha lassan is, de
azért levonult a víz mindenhonnan. A híradásokat látva, és a közösségi oldalakat pásztázva azonban hamar kiderült, hogy a tiszaújvárosi helyzet nem egyedi, mindenütt gondot okoz,
ha egyszerre sok csapadék zúdul le.
Persze ilyenkor mindenki erről beszél, latolgatnak az emberek, hogy minden rendben van-e a
vízelvezető rendszerrel, ezért úgy döntöttünk,
utánajárunk, hogy mi is a helyzet városunkban.
Vismeg Monikát, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályának osztályvezető-helyettesét kérdeztük a témáról.
- Az elmúlt évben egy, az idén pedig egy hét leforgása alatt két alkalommal is problémát okozott Tiszaújváros területén a nagy mennyiségű
csapadék – nyilatkozta Vismeg Monika. - A település csapadékvíz-elvezető csatornahálózatának tervezése és kivitelezése az 1950-es években valósult meg, az abban az időszakban alkalmazott műszaki tervezési irányelvek és csapadékviszonyok figyelembevételével. A város
területének tagoltsága, a városrészek térben elkülönült elhelyezkedése, más és más vízrendezési megoldásokat tettek szükségessé. A városban - a kertvárosi városrésszel együtt - zárt
csapadékvíz-elvezető hálózat épült ki, amelynek fő befogadója a Lévay út és a Sajó út mellett található nyílt csapadékvíz-elvezető csator-

na. A város terjeszkedési igényei nyomán ennek egyes szakaszai már lefedéssel zárttá lettek átalakítva.
- Mitől függ, hogy mennyi idő alatt vonul le a
víz?
- A csatorna egy ezrelék alatti lejtése, ami
adottság és nem módosítható, határozza meg az
összegyűlt és befogadott csapadék levezetésének időtartamát. A szükségesnél szűkebb átereszek, a becsúszott, megrongálódott lapburkolatok, mint vízfolyási akadályok, valamint a növényzettel benőttség, a szállított és feltorlódott
hulladék, uszadék - főként a műtárgyak előtt és
a szivattyútelepi fix gerebnél - jelentős vízszintemelkedést eredményezhetnek a csatornában,
ezért nagy gondot fordítunk a Lévay és Sajó úti
nyílt árok iszaptalanítására, és az uszadékfogó
rácsok tisztántartására.
- Mi a helyzet a szederkényi városrészben?
- Ott a vízelvezetés elsősorban nyílt árokrendszerrel történik, amelyhez Hauraton csapadékvíz-elvezetők csatlakoznak ott, ahol nyílt árkok
a helyszűke miatt nem alakíthatók ki. A betonburkolattal ellátott árkok - köszönhetően az elmúlt években végrehajtott felújításoknak - jó állapotban vannak, a lakosság egy része elvégzi
az ingatlanok előtti árkok takarítását, azonban
a Városgazda Nonprofit Kft. is rendszeresen takarítja az árkokat. Az iszapfogó műtárgyaknál a
rácsok előtt felhalmozódó, időnként nagy men�nyiségű hulladék összegyűjtése és elszállítása a
Városgazda Kft. feladata. A szederkényi városrész csapadékainak fő befogadója a Vasvári Pál
út mellett húzódó nyílt, majd a régi töltés keresztezése előtt zártan folytatódó csatornaszakasz.
- Tisza-part városrészben hogyan működik a
rendszer? Ott a Tisza közelsége is befolyásoló hatással lehet?
- Csapadékvíz-elvezetés szempontjából Tisza-part városrész területe a városétól térben

Rendőrkutyák gyakorlatoztak

Járőrök, nyomkövetők,
drogkeresők

Elkapták a támadót.
Egy lépést se nagyon mertem tenni kedden délelőtt
az Ifjúsági parkban, igaz, ezzel nem voltam egyedül. Tisztes távolból figyeltem a gyönyörű kutyákat, akikhez alapesetben bármikor odamegyek barátkozni. Most viszont vigyázzban állva vártam,
hogy mi történik. Rendőrkutya-képzésen jártam.
Pisszenni se nagyon mertem, pedig a kutyák ekkor még farkcsóválva sétáltak gazdáik mellett. Pont, mint egy átlagos kutya.
És ez később sem változott meg. Igaz, itt nem az volt a feladat,
hogy ül, fekszik, marad. Hanem az, hogy megvédje gazdáját, elkapja a támadót, nyomot keressen, földre terítsen. A feladat teljesítése után mégis pont úgy várták a simogatást és a dicséretet,
mint bármelyik másik kutya.
- Huszonöt rendőrkutya érkezett ide ma - mondta Zentai György
rendőr főtörzszászlós, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztályának kiképzőkutya-vezetője. - A megyében több mint harminc
kutya lát el szolgálatot, van köztük járőrkutya, nyomkövető, kábítószerkereső és robbanóanyag-kereső is. Ezeknek a kutyáknak
az előírt szinten tartó képzése zajlik most.
- Nagy segítséget nyújtanak ezek a kutyák?
- A szolgálati kutyák legnagyobb előnye, hogy bármilyen helyzetben bevethetők. A rendőrkutyák kiképzőközpontja Dunakesziben van, ezen a bázison képzik a szolgálati kutyákat. A kiválasztási eljárást követően a járőrkutyákat három és fél, míg a
nyomkövetőket hat hónap alatt képzik ki.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságon jelenleg hét kutya teljesít
szolgálatot, és segíti rendőreink munkáját a mindennapokban.
Fodor Petra

A társasházaknál is problémás a csapadékvíz elvezetése. A Tölgy társasházban e héten cserélték ki az elvezető rendszert.
független rendszernek tekinthető. A beépített
területek vízelvezetése zárt rendszerű, amely a
városrész nyugati oldalán húzódó nyílt csatornában folytatódik és a városrész északi oldalán
található szivattyútelepre szállítja a csapadékvizet, amely árvízmentes időszakban gravitációsan kerül a befogadóba, a Tiszába a hullámtéri vízlevezető csatornán keresztül. Tiszai magas vízállás esetén szivattyús beemelés történik. Összességében a város meglévő csapadékvíz-elvezető rendszerei jól működnek, megfelelően karbantartottak, melyek az átlagos men�nyiségű csapadék gravitációs módon történő
elvezetésére alkalmasak. Az utóbbi időben tapasztalt nagy intenzitású, özönvízszerű esőzés
során lehulló és a főgyűjtő csatornára hirtelen
rázúduló csapadék gravitációs elvezetéséhez
azonban több idő szükséges.
- Fel lehet-e készülni valahogyan a jövőbeni eseményekre, hiszen a klímaváltozás kapcsán bizonyára lesznek még a mostanihoz hasonló esetek?
- A nagy mennyiségű csapadék mielőbbi levezetésére és egyben a Lévay - Sajó úti nyílt csa-

torna vízszállító képességének javítása érdekében az elmúlt év őszén előkészítettük a Sajó úton található csapadékvíz-átemelő szivattyútelep gépészeti felújítását az üzemeltetés biztonsága érdekében, melyről a képviselő-testület a 2019. évi költségvetés elfogadásakor döntött. A telepen található 3 szivattyú gépegység
közül kettő felújítása már befejeződött, a harmadik gépegység felújítására és beépítésére augusztus végéig sor kerül. Az augusztusi testületi ülésre készül egy előterjesztés a csapadékvíz-elvezető rendszer felülvizsgálata érdekében, melyhez javasoljuk szakértői vélemény elkészítését. A további fejlesztési intézkedésekre
a szakértői vizsgálat alapján kerülhet sor. Szándékunkban áll megkeresni a társasházakat és
lakásszövetkezeteket is, hogy megtudjuk a két
rendkívüli esőzés okozott-e náluk bármilyen
problémát, mert érkeztek bejelentések, melyek
kivizsgálása folyamatban van, de előfordulhat
olyan is, hogy nem jelentették be a hivatal felé,
ezért nincs tudomásunk róla.
R.ZS.

Egészségesebb életre nevelés

Magas ágyás az óvodaudvarokban

A MOL Alapítvány Helyi Érték Programja idén tavas�szal pályázatot hirdetett civil szervezetek számára, hogy
olyan kezdeményezéseket támogassanak, amelyek a helyben élő emberek életét, közösséggé válását, identitásának megerősödését segítik, és
helyi problémákra kerestek
helyben adható válaszokat.
A tiszaújvárosi MOL benzinkútnál három szervezet programjára lehetett voksolni. A szavazás április 1-jétől 22-éig tartott, amit egy helyi közösség, az Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért nyert meg, 365 vokssal. A győztes
program a „Kiskertek létesítése az óvodákban - magas ágyások formájában” címet kapta, aminek megvalósítását 500
ezer forinttal támogatta a MOL Alapítvány. A 40 centiméter magas 1x1 vagy
1x2 méteres magas ágyások telepítésében
az alapítvány tagjai és számos önkéntes
segített, így augusztus elejére el is készültek a kiskertek és a beleültetett palánták

Az alapítvány tagjai és számos önkéntes segített.
már várják kis gazdáikat, minden tiszaújvárosi óvoda udvarán.
- Négy óvodaudvaron tudtuk megvalósítani az ágyások felállítását, a Tündérkert óvoda területén azonban most nagy
felújítások folynak, így oda csak a mun-

Mostantól az ovisok viselik gondját a növényeknek.

kálatok végeztével jutunk majd el -tudtuk meg Dr. Pető Gabriellától, az Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért kuratóriumának elnökétől. - A
gyerekek egészségének nagyon sok ös�szetevője van és az egyik legfontosabb az
egészséges élelmiszer. A szülők általában
a boltban vásárolnak gyümölcsöt, zöldséget, így a gyerekek sokszor fel sem ismerik a növényt, de még a termést sem.
Több szempontból is segíti az óvodai nevelést egy ilyen kiskert. Amellett, hogy
megismerik a konyhakerti növényeket,
megtanulják a gondoskodást is, hiszen az
ovisok fogják gondját viselni a növényeknek. A megtermett zöldségeket leszedhetik és meg is kóstolhatják, amivel rávezethetjük a gyerekeket arra, hogy a saját magunk által megtermesztett zöldségek sokkal finomabbak és egészségesebbek, mint
amit a boltban beszerezhetünk. A pályázaton nyert összeget saját tőkével kiegészítettük és komposztáló edényt, valamint
a kertészkedéshez szükséges kis eszközöket is biztosítunk az ágyások mellé.
ema
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Halászléfőző Fesztivál
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Finom ízek, jó zenék, fergeteges hangulat

Újra benépesült a Tisza-sziget a
hétvégén. Idén is megrendezték a
Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivált, ahová az ország minden tájáról érkeztek főzni szerető amatőr
szakácsok, hogy összemérjék gasztronómiai tudásukat.
- Annak idején, 2012-ben azért indítottuk újra,
élesztettük fel a Halászléfőző Fesztivál hagyományát, mert úgy gondoltuk, a Tisza nagyon
fontos szerepet játszik Tiszaújváros életében kezdte megnyitó beszédét Dr. Fülöp György,
alpolgármester. - Ez a sziget egy plusz csoda
és ajándék, amit nekünk ki kell használnunk,
mégpedig ilyen színvonalas fesztivállal, ami
ide csalogatja az embereket, hogy ők is lássák,
megismerjék ezt a csodálatos helyet. A mi feladatunk egy olyan közösségi teret teremteni ide,
ahová jó eljönni, ahol jó együtt lenni.

Ugyanabból más és más
Bár minden sátorban egy alapanyag megegyezett, mégpedig a hal, mégis minden bográcsból más-más illatok szálltak a magasba. A Fakanál ördögei hat féle halból készítettek halászlevet, emellett lecsó és pacal is rotyogott a bográcsokban.
- Itt erdélyi lecsó fő, ami abban különbözik a
hazaitól, hogy padlizsán, cukkini és kolbász is
kerül bele a paradicsom és a paprika mellé mutatta a különlegességeket Seprényi Imre, a

A zsűri többször is körbejárt a sátrak között.

Fakanál ördögei szóvivője. - A pacalból pedig
leves lesz, amihez először készítünk egy csontlevest, majd belekerül a pacal, aztán két tojás
sárgája és tejföl.
A szakmai zsűri többször körbejárt a sátrak,
bográcsok között. Tanácsokat adtak, kóstoltak,
értékeltek.
- Nagyon jó ötlet egy ilyen halászléfőző fesztivál - mondta Opóczky István mesterszakács,
a zsűri egyik tagja. - Azt gondolnánk, hogy a
halászlé általában mindenhol hasonló hozzávalókból, hasonló fűszerezéssel készül. Majd
eljövünk egy ilyen fesztiválra, ahol bár számtalan bográcsban fő ugyanaz az alapanyag, a
hal, mégis mindegyik különböző. Többnyire
amatőr szakácsok ragadnak itt fakanalat, de az
azért látszik, hogy nem most először teszik ezt.
Pontosan ezektől az újítóktól lesz sokoldalú
a magyar gasztronómia, hiszen mindenki, aki
szeret főzni, másként készíti az ételeket, kitalál
új dolgokat és meg is valósítja. Ez egy nagyon
jó dolog, hiszen nagyon jó ízű ételek kerekednek ki a próbálkozásokból. A mai halászlé szinte elképzelhetetlen piros paprika nélkül, azonban nem volt ez mindig így. A reneszánsz időkben nem volt még paprika, a barokkban pedig
csak gyönyörködtek benne, Mária Terézia idejében kezdték el használni először az Alföldön,
kezdetben csak ízesítésre a csípőssége miatt,
majd színező anyagként is.
A bográcsokba bepillantva valóban mindenhol
a fűszerpaprikától pirosló ételek készültek, kivéve egyet. Az Újvárosi betyárok újragondol-

„A mi feladatunk egy olyan közösségi teret teremteni ide, ahová jó eljönni, ahol jó együtt
lenni” - mondta Fülöp György alpolgármester.
ták a halászléfőzés szabályait, emellett a zsűri
sem tudott elmenni szó nélkül.
- Ha közelebbről megnézzük ennek a bográcsnak a tartalmát, akkor látjuk, igaz az az állítás, hogy sokféle lehet a halászlé - mutatott az
egyik levesre Opóczky István. - Ebben például nem csak az a különleges, hogy nincs benne
pirospaprika, hanem a hagyományos halfajták
helyett kagylóból és lazacból készül.

Hazajáró idegen
A fesztivál egyik meghívott vendége volt Ujhelyi István európai parlamenti képviselő is.
- Gyerekkoromban sokat jártam Tiszaújvárosba, sőt ide a Tisza-szigetre is - mesélte a képviselő. - A keresztapám ide való volt, ő volt az
akkori TVK-nak az egyik mérnöke, aki megálmodta, hogy hogyan lehetne jégpályát üzemeltetni nyáron is, ami később meg is valósult és kuriózumként működött. Rengeteg emlék köt ehhez a városhoz, nagyon sokat jártunk le a Tiszára horgászni, itt a szigeten is.
Pont ezért nagyon meglepődtem, amikor megérkeztem, hogy milyen rendben van ez a terület, milyen szép lett a sziget. Az emlékeimben
nem így élt ez a hely, amikor még gyerekként
pecázni jártunk ide, még nem így nézett ki.
Most is a Tisza szomszédságában élek, Szegeden, de nagyon kevés időt töltök ott, mert
a munkám miatt sokat vagyok úton. Szeged,
Budapest, Brüsszel, Strasbourg, ezen a vonalon közlekedek a legtöbbször, Az elmúlt né-

hány hetem is így telt, sőt Kínában is voltam,
ahová az Európai Parlament nevében kellett
utaznom. Most viszont a szabadság első napjait hol máshol tölthetném, mint itt a barátaim között.

Kulturális kínálat
Bár szombaton egész nap a gasztronómiáé volt
a főszerep a Tisza-szigeten, a finom ételek mellett a szórakozás is szerepet kapott. Két színpadon egész nap váltották egymást a fellépők.
A kis- színpadon a gyerekműsorok után helyi
rock csapatok következtek, a Lords Of This
World és a Reborn mutatkozott be. Délelőtt a
nagyszínpadon helyi művészeti együttesek léptek fel, majd a sztárvendégek következtek. Balogh Zoltán és népizenekara nyitotta a sort,
majd kora délután Curtis, Kökény Attila és a
Regélő Fehér Táltos Dobcsapat műsorát nézhették a kilátogatók. Betty Love, a Desperado,
valamint Janicsák István és a veresegyházi as�szonykórus teremtett bulihangulatot a színpad
köré. Este pedig a KFT élő koncertje és éjfélig
tartó utcabál zárta az idei fesztivált.
A táj jelegű ételek kategóriában a Korhely Legények diadalmaskodtak vargányás nyúlpörköltjükkel, míg a halételek kategóriában a KárÁszok csapata vitte el a pálmát. Az idén elhunyt Benke László emlékére alapított kupát a
Luci Feri Kuktái kapta.
E.M.A. – S.P.B.

Az sem maradt éhen, aki nem főzött.

Elhúzták a Kár-Ászok nótáját is. A zsűri pedig első helyre sorolta a csapatot.

Szerbiából is érkezett (magyar) főzőcsapat.

Luci Feri (középen) és kuktái.
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Pördül, fordul, nyelvet ölt

Egy diplomás fura fiú a városból

Adrián egy fiú a városból. Egy fiú, aki után sokan megfordulnak az utcán. Jóvágású, magas fiatalember, aki nem mellesleg egy hónapja szerezte meg első diplomáját a Miskolci Egyetem szociális munkás szakán. Adrián boldog, büszke sikereire. A bámészkodó tekinteteket Adrián fura viselkedése is vonzza. Sétálás közben pördül, fordul, olykor szökken is egyet, hol grimaszt vág, hol kiölti a
nyelvét. Nem tiszteletlen és nincs feltűnési viszketegsége sem, csupán feltűnő. Feltűnőek az akaratlan izomrángásai, a túlmozgásai. A „fura viselkedést” a tikkjei okozzák, azok a mozdulatok, amit
ha akar, ha nem, jönnek, stresszhelyzetben szinte
csillapíthatatlanul. Adrián autista. Egy szeretetre,
megbecsülésre, társra vágyó tiszaújvárosi fiatal,
aki keresi önmagát, a lehetőségeit, a jövőjét.
- Adrián, szerinted „másnak” látnak az emberek?
- Ez nem is kérdés, hiszen ismerem a holdudvarhatás törvényét.
Tudom, hogy a buta embert az különbözteti meg az intelligenstől, hogy a buta a megjelenés alapján, míg az intelligens a beállítottság alapján ítélkezik. Az én esetemben, egy idegent, vagy
valakit, aki lát az utcán, azt a megjelenésem inkább egy bohócra
emlékezteti, mintsem egy kolerikus megjelenésű macsóra, akitől félni kell. Így sokan röhögnek és összesúgnak a hátam mögött. De erre nyilván nincsen büntetőjog. Nem akarok bunkó
lenni, ezért inkább most pozitív leszek. Vannak nagyon sokan,
akik már ismernek és messze nem a szűklátókörűek közé tartoznak. Ezeket az embereket a bizalmamba szoktam fogadni. Ők
maximálisan bíznak bennem, és velük megélhetem a hovatartozást. Az érzés kölcsönös a barátaimmal.
- Utánad fordulnak, összesúgnak mögötted. Nehezen éled meg?
- Igazából zavar az a tudat, hogy mindenki úgy gondolja, hogy
bolond vagyok. Sajnos nem írhatom ki a hátamra, hogy diplomás vagyok, akkor még inkább bolondnak néznének. Ha látják,
hogy nem szólok vissza, akkor meg még inkább lúzernek néznek. De nem tudok mit tenni, mert általában, ha utazom valahova, akkor az utca törvényével kell szembesülni. De sokszor érzem úgy, hogy ennek ellenére, nehogy már egy középosztálybeli polgár létemre nekem kelljen otthon bezárkózva ülnöm.
Gyerekként nehéz volt felnevelkednem, de ha kapok esélyt, akkor simán lehetek én is egy hasznos adófizető polgár, mint bárki más, sőt, lehet, még alá is becsültem magam. Tudjuk, hogy az
autizmus téma egyre inkább felkapottá fog válni a jövőben, sokan, sokat foglalkoznak vele. Autistaként nem könnyű a helyzetem, de egyelőre próbálok erre megfelelő „leszarom tablettákat” keresni.
Alapvetően optimista vagyok és persze az összesúgások mellett
kapok rengeteg pozitív impulzust is, sőt az egyetemi éveimnek
köszönhetően egyre inkább jellemző, hogy már nem sóvárgok
olyan sokat a hovatartozás iránt.
- Miért, miben vagy más?
- Ha az autizmusomat kellene elemezni, akkor azt mondhatnám,
ajándék a sorstól, hogy vele születtem, mert megtanultam alázatos lenni az embertársaimmal szemben. A keserű múltam következtében pedig egy sikeres jövő elé nézek. Ha az embereknek
számot kell adnom arról, hogy miben vagyok más, akkor már
gondot szokott jelenteni, hogy hogyan adjam elő magam. Gondolok itt arra, hogy sok ember az Esőember című filmmel azonosítja az autizmust, sokan arra asszociálnak. Úgy gondolják,
hogy okos vagyok, de mégsem egészen. Az ilyentől a falra mászok. Főleg azután, ha jön nekem azzal, hogy mondjam meg neki a lottószámokat.
- Képes lennél rá?
- Á, dehogy, de a számokban jó vagyok. Legalább 100 évre vis�szamenőleg meg tudom mondani, hogy egy bizonyos dátum milyen napra esett. Ez az egyik különleges képességem, ami az autistáknál előfordul. Visszatérve a kérdésre, úgy gondolom, hogy
ha lenne földön heverő pénz, akkor azt már felvették volna. Szerintem, ha egyértelmű képet kellene magamról alkotnom, akkor inkább a dopamin túltengés kifejezést kellene használnom,
mert nekem ez csak egy tünet. Egyébként sokan mondták már
nekem, ha ezek a tünetek nem lennének, akkor a jelenlegi kvalitásaimmal ütős lehetnék, mint a hangszer, de azt hozzá kell tennem, amit már fentebb is említettem, hogy a tüneteim, mint kereszt, ezek tettek erőssé.
- Nem is az autizmusod tűnik fel, hiszen az nem feltétlenül látványos, inkább a tikkek, az akaratlan izommozgások, ami vonzza
a tekinteteket. Emlékszel még a felismerésre, hogy ez van, hogy
ez is te vagy?
- Valójában teljesen mindegy, hogy minek hívjuk, a holdudvarhatásnak köszönhetően igyekezni kell a legjobbat kihozni magamból. Mindig az a mérvadó, amit a többség elfogad. De mondom, itt – bocsánat - a leszarom tablettára és az egyetemista éveimben gyűjtött kapcsolataim illúziójába kapaszkodok.
- Nehéz vele együtt élni?
- Az életvitelemben szerencsére nem gátol. Mindent meg tudok
csinálni. Ezt igazolja az is, hogy Miskolcon be tudtam illeszkedni a felnőtt kollégiumba, önállóan kezeltem a pénzemet és mostam is magamra. Tiszaújvárosban is már január óta önfenntartóan élek, a nagymamámtól örökölt lakásomban. Egzisztenciálisan persze még segíteniük kell a szüleimnek, mert most ép-

pen álláskereső, pályakezdő vagyok. Én úgy gondolom, hogy ha
megtalálom a megfelelő elfoglaltságomat a munka világában ahogy szokták mondani, a munka az nemesít - akkor az nagymértékben fogja ellensúlyozni a különcségeimet, gondolok itt a
túlmozgásaimra. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a párkapcsolatról beszélünk. Nekem fontos, hogy egy hozzám illő,
neurotipikus kapcsolatom legyen. Sokat javulna az állapotom,
ugyanis a másokkal való kontakt a magamba zárkózottságomat
ellensúlyozza, ez nem is kérdés.
- Ha szembe jön veled egy autista, vagy egy aspergeres, vagy valaki, aki tikkel, egyből kiszúrod a hasonszőrű embert?
- Mivel rengeteget voltam autisták közt középiskolás koromban,
így van megfelelő tapasztalatom, hogy én is tudjak a megjelenésből következtetést levonni. Egy átlagember, egy átlagos autistán nem látja, hogy rajta van a spektrumon. Az autizmusnak
nincsenek egyértelmű jelei. Akik hasonló tünetekkel rendelkeznek, mint én, ők meg szellemileg is elmaradottak és nem jutnak
el idáig, hogy integrálva éljenek. Ezt csak a kórházban eltöltött
éveim tapasztalatából mondom. Az én paramétereimnek nem
igazán van párja az integrált életben. Egyedül akkor lehet egy
ember képben a bugyraimmal, ha a Front of the class (Mintadiák) című amerikai filmet megnézi. Abban is a főszereplő nem
autista volt, hanem csak pusztán Tourette-szindrómás. De az a
film az, ami egyértelmű képet alkot rólam.
- Aki látásból ismer az utcáról és most olvassa a sorokat, az bizonyára rácsodálkozik, hogy milyen kvalitású ez a fiú! Milyen
sulikba jártál az egyetem előtt, hogy boldogultál a tanulmányokkal, a diáktársaiddal és a felnőttekkel?
- Az általános iskolát helyben járhattam ki a Széchenyi iskolában. Molnárné Pusztai Éva és Müllerné Burkus Klára voltak a
tanító nénijeim, akik rengeteget tettek értem, hogy el tudjak indulni a tanulmányaim útján. Éva nénivel még a mai nap is tartom a kapcsolatot, általában telefonon szoktunk beszélni. A középiskolás éveimben 9 évig tartózkodtam Nyíregyházán egy
szegregált iskolában. Előnyös volt abból a szempontból, hogy
a vad kamaszkort át tudtam vészelni, de ugyanakkor azért nem
vagyok hálás, hogy nem kaptam meg a saját képességeimnek
megfelelő tekintélyt. Így arra volt nekem jó a suli, hogy papírom legyen, és hogy bebizonyítsam, onnan ki kell törni. Ennek
köszönhető, hogy az egyetemen mindent nagyra tudtam becsülni az összetartó neurotipikus közösségben.
- Jó tanuló, jó gyerek voltál?
- Igen általános iskolában nagyon szerettek engem a tanárok.
Udvarias, tisztelettudó voltam, annak ellenére, hogy sokszor lelkileg kicsináltak a magatartászavaros diákok. Középiskolás korom első éveiben is jó gyerek voltam. Mindig példás magatartással zártak le. A szegregált sulimban először nem volt lehetőség, hogy szakközépiskolai osztályba menjek, mert csak szakiskolának indult. De két évvel később indították az érettségi osztályt. Akkor elveszítettem két évemet, és mivel korban már elértem a 18-at, akkor jöttek a problémák. Onnantól kezdve már az
a gyerek voltam, aki csak ki akart törni onnan, és nyilván akkor
romlott a tanulmányi átlagom is. Nekem a szegregált középiskola olyan volt, mintha a szüleimnek katonának kellett volna vonulniuk. Nekem 20 évesen is más osztotta be a napirendemet, és
sokszor ért diszkrimináció is, szóval nem volt könnyű.
- Aztán tovább léptél, jött az egyetem. Tervezted, hogy diplomád lesz?
- Nem igazán. Anyukám általában mindig a lehető legpesszimistábban szokta felvázolni a szememben a jövőmet. Neki csak a
mérföldköveim a mérvadóak, amikor olyan radikális dolgot mutatok fel, amit már biztosan nem vehet el tőlem senki. Az egyetem is akkor jött szóba, miután bebizonyítottam, hogy képes vagyok levizsgázni egy integrált közösségben. Ez volt a Computer School Informatikai és Gazdasági Szakközépiskola, ahová 3
évet jártam, miután lett egy felsőfokú OKJ-s szakképesítésem.
Utána anyukám kereste a kiskapukat, hogy még ne kelljen bajlódni az elhelyezkedésemmel.
- Nappalira jártál? Milyen szakra vettek fel?
- Nem volt kérdés, hogy a pontjaim alapján bekerülök az egyetemre, és nappalira járhassak. A középiskolai éveim után nagyon
nagy igényem volt az értelmiségi körökhöz tartozásra. Amikor
megtudtam, hogy felvettek, akkor már tudtam, hogy kollégista akarok lenni. Szoktam mondani, hogy Adrián vagyok, nem
hülye. Nyilván, ha már 25 éves létemre elköteleztem magam a
nappali tagozat mellett, akkor elsősorban a társas kapcsolatok
kiépítése volt az elsődleges célpont, amelyben sikert is arattam.
Lelki megnyugvást jelent nekem a jelenlegi társadalmi tőkém.
- Ott is csodabogár voltál, a „fura fiú”, vagy csupán egy egyetemista a sok közül?
- Az egyetemi éveimben szerencsére a tanári kar is nagyon segítőkész volt. Éreztem a tanárokon, hogy nem az az elsődleges
céljuk, hogy megbuktassanak, hanem, hogy megtanítsák a tananyagot. Az előadásokat nagyon szerettem, mivel a középsulis éveim alatt is sokat „szakosodtam” a szakmára, így szinte
jegyzet nélkül is sikeres vizsgákat tettem. Nem fektettem túl sok
energiát a tanulásra. Nyilván ennek függvényében a csoporttársaimhoz képest nekem volt a legrosszabb kumm átlagom (a leckekönyv összátlaga), de így is elértem a 3,75-öt.
- Most államvizsgáztál, a szakdolgozatod kicsit önéletrajzi ihletésű, miért pont ”magadról” írtál?

Nagy Adrián
- Fontos volt, hogy kiírhassam magamból, hogy min mentem
keresztül, és hogy az emberek szociális érzékenységét erősítsem, valamint, hogy az úttörő példámmal pozitív irányba inspirálhassam a meglátásukat.
- Láttam videón, amikor átvetted a diplomádat, egy komoly, jó
kiállású, jóvágású fiatalember, tikmentesen rázott kezet a dékánnal. Eltűnt közben az összes tikked, pedig az stresszhelyzetben,
vagy ha izgatott vagy, felerősödik. Hogy működik ez a dolog?
Önfegyelem, vagy ez egy visszatartható valami?
- Igen, ez szó szerint így volt. Igyekeztem visszafogni magam,
mert tudtam, hogy azon a mindössze egy percen sok minden
múlott. Nem lett volna jó, ha a rektor úrra éppen ráöltöttem volna a nyelvem, mert ez is az egyik tikkem.
- Mihez kezdesz most diplomával a zsebedben? Vannak lehetőségek, terveid?
- Jelenleg abban az illúzióban élek, hogy az eddig elért eredményeim, és a kiépített kapcsolati tőkém fenn tudna tartani akkor
is, ha egzisztenciálisan kiszolgáltatott helyzetbe kerülnék. Ezen
az a riport is sokat dobott, amit velem készített a Tisza TV. Amióta az lement adásba, körülbelül egy hónapja. Mindenképp rajta leszek, hogy keressek munkát. Most úgy vagyok vele, hogy
a nyár miatt nem menne nagyon gördülékenyen, így én is pihenek még egy kicsit.
- Nehéz a munkakeresés? Egyenlő esélyekkel indulsz, hogy érzed?
- Tisztában vagyok a korlátaimmal, és azzal is, hogy a kvalitásaimmal, hogy lehet mindezt a lehető legjobban tükrözni. Tudom,
hogy nekem az a nehézségem, hogy első ránézésre nem sokat
néznének ki belőlem a munkaadók, de megvan ahhoz is a képességem, hogy őszintén mondjam, hogy mit érzek. Az őszinteség
sokszor értékesebb a gyémántnál is. Tudom, hogy nekem csak
az esélyt kell, hogy megadják. De ugyanez vonatkozik a leendő
integrált párkapcsolatomra is.
- Most, hogy vége az egyetemi életnek, itt vagy újra Tiszaújvárosban. Mivel foglalatoskodsz a hétköznapokban? Hobbid, érdeklődési köröd, barátok, társaságod, barátnőd?
- Leginkább online próbálok levelezni, és elkerülni az izolációt
a drága egyetemi éveimmel kapcsolatban. Vannak kiszemeltjeim is, de biztosra akarok menni, hogy szerelemből válasszak társat magamnak. Igyekszem céltudatos lenni addig is, hogy ellensúlyozzam az előítéletességeket. Tapasztalataim alapján a nők a
magabiztosságra és a szemérmes töltetű őszinteségre nagyon érzékenyek. Kiválóan kiszűrik, hogy valaki mennyire féltékeny,
mennyire akar megfelelni állandóan a nőnek vagy éppen, hogy
felvállalja-e az érzelmeit.
- Adrián! Szerinted te miben vagy jó?
- Hogy miben? Kiválóan tudok térben és időben tájékozódni.
Ha a Föld golyóbisán bárhova kitennének - persze csak a civilizált helyekre értem - akkor hazatalálnék.
- Milyen ember vagy? Mit mondanál magadról?
- Nem vagyok futó és nem vagyok táncos. Nem szeretek pörögni, csak azt hiszed. De én büszke vagyok arra, hogy a rendszerváltásnak köszönhetően én is esélyes voltam iskolába járni integráltan, és otthon nevelkedni. Meg persze a szüleimnek is hálás vagyok, hogy felneveltek.
- Hol látod magad 10 év múlva?
- Nem régen fogalmazódott meg bennem, hogy szeretnék magamról egy naplóregényt is írni. Ez egy jó lehetőség arra, hogy
ötvözni tudjam, amiről eddig be tudok számolni az életemet illetően. Nyilván én tökéletes életű akarok lenni, akinek van karrierje, legalább két gyereket felnevel, és szerelemmel kötelezi
el magát, ami biztonság az idős koromra is. És hadd legyek nagyotmondó! Ha 50 éves leszek, akkor majd írnék arról is könyvet, hogy hogyan teltek az éveim szülőként, család, karrier. De
konkrétan 10 év múlva, szeretnék már fix lábon állni, mint felsőközép állampolgár, és legalább középszinten elsajátítani a világnyelvet.
berta
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Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Derko MiniGaléria
Tablók - a tiszaújvárosi nevelési intézmények végzős osztályainak tablóiból összeállított kiállítás
Látogatható: augusztus 21-ig

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

Varázslatos helyek Magyarországon - kamarakiállítás
Látogatható: augusztus 30-ig
Augusztus 10. (szombat) 11.00 óra		
„Angolozó” társalgási klub
A beszélgetéseket Cziffra Ágnes és Edelényi Gábor anglisztika szakon végzett diplomás bölcsészek vezetik
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Augusztus 13. (kedd) 10.00 óra
Rajzolj és alkoss velünk! - gyermekfoglalkozás
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Augusztus 15. (csütörtök) 10.00 óra
Barkácsdélelőtt - gyermekfoglalkozás
Helyszín: a gyermekkönyvtár

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
Augusztus 9. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
Játéklehetőség logikai és stratégiai társasjátékokkal, kártyajátékokkal.
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
Augusztus 13. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit

TÁJÉKOZTATÁS NYITVATARTÁS
VÁLTOZÁSÁRÓL
Értesítjük kedves Látogatóinkat, hogy
2019. augusztus 31-ig
a Tiszaszederkényi Művelődési Ház, a Hamvas Béla Városi
Könyvtár és a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
szombati napokon zárva tart.

7. oldal

Z’zi Labor

Jóindulatú dudor a zenei palettán

Voltak a Queen előzenekara,
feldolgoztak Rolling Stones
nótát és a veresegyházi as�szonykórussal lettek igazán
népszerűek. A Halászléfőző
Fesztivál egyik sztárvendége
az 1986-ban alakult együttes,
a Z’Zi Labor volt. Janicsák
Istvánnal, az együttes frontemberével Surányi P. Balázs
beszélgetett.
- Annak idején a Z’zi Labor újdonságnak
számított?
- Igen. Egy kicsit alternatív, egy kicsit
elektronikus zenét játszottunk és nagyon
sikeresek lettünk vele. Mivel egyre nagyobb volt a közönségünk, egyre populárisabb irányba mentünk el, egyre kevésbé
volt már alternatívnak mondható.
- Milyen zenék hatottak rád azokban az
időkben?
- A Depeche Mode volt akkoriban a kedvencem, de még most is szeretem őket
annyira, hogy ha tehetem minden koncertjükön ott vagyok. Persze nem az volt
a cél, hogy leutánozzuk őket, arra ott volt
a Bonanza Banzai. Inkább az elektronikus zenélés hangulata, dinamikája fogott
meg, ezek motiválták, befolyásolták a
zenénket.
- A zenei gyökereket már értem, de mindebbe hogy jött és illeszkedett bele a népi
jelleget adó asszonykórus?
- Az igazság az, hogy ezen a fordulaton
mi is meglepődtünk. Egy dal hozta az ötletet, amit eredetileg egy nő és egy férfi
énekelt volna, azonban Veresegyházán
közölték velünk, hogy népdalokat éneklő férfi nincs, csak asszonykórus. Hát
jó, gondoltuk, akkor jó lesz úgy is. Ak-

A közönség imádja az asszonykórusos felállást.
kor meg se fordult a fejünkben, hogy ezzel ekkorát lövünk majd. Onnantól kezdve nem csak a hazai, de még a külföldi
koncerteken is imádta a közönség ezt a
felállást. Ezután már nem ragaszkodtunk
az eredeti, kicsit alternatív zenénkhez, hiszen láttuk, hogy ez nagyon bejön a közönségnek. Így lettünk egy jóindulatú, élvezhető dudor a hazai zenei palettán.
- A Honky Tonk woman egy kifejezetten
könnyűvérű nőről szól, mégis idős nénik
éneklik ezt a pikáns nótát.
- Én azt gondolom, hogy nincs az a hülyeség, amit ne lehetne még jobban megfejelni valamivel. Akkoriban sokszor megdöbbenést okozott, de ma már ilyen vagy
hasonló csavarokon nem hökken meg a
közönség. Bár az idő a dolgokat helyre
tette, ma már nem olyan nagy szenzáció.
- Mivel szórakoztatjátok a Halászléfőző
Fesztivál közönségét?

A várostörténeti kiállítás a központi könyvtár épületében
augusztus 31-ig szombaton és vasárnap is
nyitva tart 11.00 – 19.00 óráig!
A belépés díjtalan.
(Bejárat az üzletsor felől!)
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár

Idős nénik éneklik a pajzán nótát, de ez manapság már nem szenzáció.

Reborn

A Tisza TV műsora
Augusztus 8., csütörtök
9:00 Halászléfőző Fesztivál - Elrajtolt a bajnokság - Best of
Triatlon Nagyhét (A műsor a szerdai adás ismétlése.)
15:00 A rendkívüli testületi ülés közvetítése

Augusztus 14., szerda
18:00 Héthatár: Rendőrkutyák képzése - Az egészségügyi ellátásról egyeztettek - Magas ágyások az óvodákban - Rendkívüli testületi
18:15: Hétről-Hétre: Nyáresti korzó - Közelmúlt

Janicsák István
- Ilyenkor mindig a standard repertoárral
jövünk, mert a régi számokra még sokan
emlékeznek és szeretik is. Mivel jó bulit
akarunk csinálni, így azokat a számokat
játsszuk, amiket a közönség ismer.
- Ha jól tudom, a napokban jelenik meg
egy új album. Mit tudhatunk róla?
- Nagyon szeretem a gitárzenét, amire
rásegítettünk egy kis elektronikával. A
zene mellett most már egyre inkább a
dalszövegek mondanivalójára, üzenetére teszem a hangsúlyt, hiszen nekem már
nem kell a toplistára felkerülni. Az új album címe Igézetek és idézetek lesz, ami
egy dupla album. Az új számok mellett
a régi dalainkat is felújítottuk. A két CD
egy könyvecskébe lesz csomagolva, amiben a verseim és írásaim lesznek, tehát az
érdeklődő közönség egy komplex anyagot vehet majd a kezébe.

Hobbizenészek a színpadon

Helyi zenekarok is lehetőséget kaptak, hogy bemutatkozzanak a Halászléfőző
Fesztiválon. Az egyik a tiszaújvárosi fiatalokból álló Reborn volt.
Az évek óta együtt zenélő amatőr csapat kizárólag saját dalait játssza, ahogy
ők mondják, igazi „tróger rock’n roll”-t.
Ezeket hozták a fesztivál közönségének
is.
- Most a harmadik albumunkon dolgozunk, amit szeretnénk ősszel felvenni nyilatkozta lapunknak Elek Attila, a Reborn frontembere. - A számok már megvannak, de persze csiszolni való mindig
akad. Ennek ellenére a mai repertoárunkat úgy állítottuk össze, hogy a régebbi számok mellett hoztunk néhány újat
is. Hiszen nagyon fontos, hogy a közönség minél hamarabb és minél több csatornán találkozzon és ismerkedjen a zenénkkel. A nyár elején szerveztünk egy koncertet egy másik zenekarral közösen, ami
nagyon jól sikerült. Úgy gondoltuk, hogy
benne van a folytatás lehetősége, így

A Reborn kizárólag saját dalait játssza.
szeptemberre ismét tervezünk egy közös
zenélést. Ezúttal, hogy színesítsük a palettát egy lánybandát is hívtunk, így három zenekar csap majd a húrok közé. Bár
nem lépünk fel sokszor, nincsenek gyakran koncertjeink, a tapasztalat mégis azt

mutatja, hogy érdeklődnek a zenénk iránt.
Elmondhatjuk, hogy van a közönségünknek egy olyan magja, akik rendszeresen
eljönnek a koncertekre és meghallgatnak
minket. Nagyon jó látni, hogy ismerik,
sőt éneklik a számainkat.

Közlemények
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TÁJÉKOZTATÁS
a gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmények igénybevételéről

Tisza úti vásár

2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult,
ha:
• családjában három vagy több gyermeket
nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű
iskolai oktatásban résztvevő tanuló:
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették,
vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult,
ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket
nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
Szociális díjkedvezményre jogosult az a
kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke tiszaújvárosi állami fenntartású köznevelési intézményben étkezést vesz igénybe,
valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és
életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a
48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő
szülő esetén az 54.150 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vonatkozó kérelmet kell kitöltenie minden
olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes
képviselőjének, illetve 18. életévét betöltött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2019/2020-as nevelési/ tanítási évben
étkezést igényel bölcsődében, óvodában,
általános iskolában, középiskolai kollégiumban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rászorultság alapján kedvezményre nem jogosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai
oktatásban résztvevő tanulónak, gondvi-

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár
következő időpontja 2019. augusztus 09. (péntek).
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
				
üzemeltető

A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a 431/2015. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2016. január 1-jétől módosította a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezéseit. Intézményünk az
étkeztetési térítési díjkedvezmények (ingyenes/kedvezményes étkezés; szociális
díjkedvezmény) igénybevételével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a
Tisztelt Lakosságot.
A 2019/2020-as tanítási/nevelési évre
igénybe vehető normatív kedvezmény
(ingyenes/kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén ingyenes étkezésre jogosult a gyermek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy
családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (149.000 Ft) személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át
(2019. évben 128.810 Ft).
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés
esetén az ingyenes étkezés megállapítása
iránt nyilatkozatot kell benyújtani.
1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.

selőnek az ingyenes/kedvezményes étkezés, a szociális alapú gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény, valamint a személyi térítési díj megállapítása iránt kérelmet kell benyújtania, melyhez csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
munkanapokon: hétfő, kedd és csütörtök
8.00 – 16.00-ig, szerdán 8.00 – 17.00-ig,
pénteken 8.00 – 14.00-ig
- a nyomtatvány letölthető:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ honlapjáról www.tik.tiszaujvaros.
hu
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan
információ kérhető az alábbi telefonszámokon:
49/548-328, 49/548-306, 49/548-305
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása folyamatos, de amennyiben a 2019/2020as nevelési/tanév szeptemberétől igénybe kívánja venni az ingyenes vagy kedvezményes étkezést, a kérelmet 2019. augusztus 20-áig le kell adni. A szeptember
1. után benyújtott kedvezményeket a beadást követő naptól állapítjuk meg.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása személyesen a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban (Kazinczy Ház, Kazinczy út 3. I.em. 73/1. iroda).
FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET, HOGY A TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEMÉNYT, ILLETVE A NAPI TÉRÍTÉSI DÍJAT MAXIMUM EGY TANÉVRE ÁLL MÓDUNKBAN MEGÁLLAPÍTANI. ÉTKEZÉSI IGÉNYÉT, VALAMINT KEDVEZMÉNYRE VONATKOZÓ JOGOSULTSÁGÁT MINDEN TANÉV ELEJÉN ÚJRA BE KELL NYÚJTANI. ELLENKEZŐ ESETBEN A TELJES
TÉRÍTÉSI DÍJAT SZÁMÍTJUK KI.
Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ

Alkalmazotti és külsős étkezés

Diétás étkezés

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az intézmények alkalmazottait és a külsős étkezőket, hogy a 2019/2020. nevelési/tanítási évre vonatkozóan új étkezési kérelmet szükséges kitölteni.
• A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazottak és köztisztviselők, az önkormnyzati intézmények, az állami fenntartású köznevelési intézmények, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok dolgozói a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központba benyújtott kérelemre, az intézmény igazgatójának előzetes írásbeli engedélye alapján étkezhetnek.
• az étkeztetés az engedélyben megjelölt intézmény éttermében vehető igénybe.
Engedélyezés után a nyomtatvány leadásával lehet az étkezést megrendelni az
élelmezési ügyintézőknél.
Az étkezési kérelmek formanyomtatványa
• letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu
• beszerezhető a térítési díjszedési napokon az élelmezési ügyintézőknél
• illetve a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ élelmezési csoportjánál
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/4.
H: 7.20-16.00, SZ: 8.00-17.00 és P: 7.20-14.00)

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az érintett szülőket, törvényes gondviselőket, hogy a 2019/2020. nevelési/tanítási évre vonatkozóan az eltérő
táplálkozást igénylő étkezés biztosításához
minden régi és új diétás étkezést igénylőnek
kérelmet kell benyújtania.
A kérelemhez érvényes szakorvosi igazolás
csatolása szükséges.
A kérelem benyújtásának címe:
Kósa-Tóth Zoltán igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Helye:
Molnár Judit
Kazinczy Ház
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em.
73/2. iroda.

Utalvány helyett
pénz
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, Törvé-

Esti permetezés
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2019. augusztus 7-10. közötti időszakban Tiszaújvárosban a közte-

nyes Képviselőket, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

rületi vadgesztenyefákon vadgesztenyelevél-aknázómoly

ményhez, illetve a hátrányos vagy halmozottan hátrányos hely-

(Cameraria ohridella) ellen növényvédő szeres permete-

zet fennállásához kapcsolódóan a korábban természetbeni támogatásként nyújtott Erzsébet-utalvány helyett - jogszabályváltozás miatt - pénzbeli támogatás folyósítunk, annak a gyermek-

zést végez az esti órákban.
A növényvédő szer megnevezése: Neemazal-T/S ökológi-

nek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi ked-

ai gazdálkodásban használható, III. kategóriás, közterület-

vezményre, vagy a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetre

re engedélyezett, méhekre nem veszélyes szer.

való jogosultsága 2019. augusztus 1-jén fennállt. A pénzbeli támogatás folyósítása postai úton, legkésőbb 2019. augusztus 25éig történik.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A növényvédő gép működése zajjal jár, ezért kérjük a lakosság megértését.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi
internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/ index.php/
szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit főigazgató

Zöld növényi hulladék

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2019. augusztus
15-én (csütörtökön) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosztották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is kihelyezhető az átadási pontokon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szelektív begyűjtés

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros,
Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött
hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató
2019. augusztus 8-án (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától
másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:

06-46/477-104

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

Közterületi SOS hívószám

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

Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van
közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes.
A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a
szükséges intézkedéseket.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Pap Zsolt

a 6. sz. választókerület képviselője
2019. augusztus 14-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

2019. augusztus 8.

Tankönyvtámogatás
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy évente egyszeri alkalommal tankönyvtámogatásban részesülhet az a köznevelési intézmény nappali tagozatán
tanuló gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú
személy, aki a hatályos jogszabályok alapján normatív kedvezményben, vagy ingyenes tankönyvellátásban nem részesül, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114.000 Ft-ot), egyedülállók esetén az 500%át (142.500 Ft)-ot, feltéve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek és az egyik törvényes képviselője a kérelem benyújtását
megelőzően legalább egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve a gyermek és törvényes képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi
lakcímükön élnek.
A támogatás mértéke a tankönyv ára, családok esetében jogosultanként legfeljebb 6.000 Ft/tanuló, egyedülállók által nevelt gyermek esetében jogosultanként legfeljebb 10.000 Ft/
tanuló.
Nem jogosultak tankönyvtámogatásra azok a tanulók, akik
normatív kedvezményben (tartósan beteg; a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd; három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él; nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult; rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül),
illetve ingyenes tankönyvellátásban (1-9. évfolyamos tanulók) részesülnek.
A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat, valamint - annak megállapítása
céljából, hogy a kérelmező tankönyvtámogatásra jogosult - a
tankönyvek árát igazoló dokumentumot.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
(Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33.)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2019. július 29-től 2019.
szeptember 30-ig.
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális
és Sport Osztályán (I. em. 111. iroda), valamint postai úton
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Bráz György
polgármester

Közlemények

9. oldal

Iskolakezdési támogatás

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy évente egyszeri alkalommal iskolakezdési támogatásban
részesülhet az a gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött
nagykorú személy, aki alap- vagy középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át (85.500 Ft-ot), egyedülállók esetén a 320%-át (91.200 Ft-ot), feltéve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek és az egyik törvényes képviselője a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve a gyermek és törvényes képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön élnek. A támogatás összege tanulónként 10.000 Ft.
A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
(Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33.)

• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2019. július 29-től 2019.
szeptember 30-ig.
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a
Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztályán (I. em. 111., 113. és 115. iroda), valamint postai úton
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Bráz György
polgármester

Közterület-felügyelői munkakör
Tiszaújváros Város Önkormányzatának
jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatalban 1 fő közterület-felügyelői
munkakör betöltésére, 6 hónap próbaidő
kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
- a közszolgálati tisztviselők képesítési
előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm.
rendelet 30. pontjának I. vagy II. besorolási osztályban felsorolt végzettségek,
szakképesítések,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
- „B” kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
- közterület-felügyelői vizsga,
- helyismeret.
Bérezés és juttatások a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény és Tiszaújváros Város Önkormányzatának 9/2014.
(III.28.) rendelete szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósá-

Szünidei
gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes
Képviselők figyelmét, hogy az ingyenes szünidei étkezés a
nyári szünetben, 2019. június 15-tól 2019. szeptember 1-ig
valamennyi, azaz 54 munkanapon keresztül a Központi Étteremben (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény városrészben élők esetében az Esély Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe, helyben történő elfogyasztással. A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető és a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható. A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I. em. 114. iroda),
valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) le-

gi erkölcsi bizonyítványt a 2011. évi CXCIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alapján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. augusztus 30.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. szeptember 13.
Az állás 2019. szeptember 16-ától tölthető be.
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi
szakreferensnél lehet. Tel: 49-548-085.

hetséges. Ha a Szülő/Törvényes Képviselő a gyermek számára a szünidei gyermekétkeztetést nem kívánja igénybe venni, a
nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

10. oldal

Rendezvények

2019. augusztus 8.

Sport

2019. augusztus 8.

Kajak-Kenu

Világbajnoki
ezüst- és bronzérem

Giada a C-1 500 méter eredményhirdetésekor.
Két érmet - egy-egy ezüstöt és bronzot - gyűjtött
be Bragato Giada, a Tiszaújvárosi KKSE kenusa
a Pitestiben rendezett korosztályos világbajnokságon.
Krucsay József tanítványa az U23-asok C-1 500 méteres számában remek versenyzéssel a fehérorosz Nazdrova mögött a második helyen ért célba. C-2 500 méteren Kisbán Zsófiával párban ismét a dobogóra állhatott a TKKSE kiválósága, ezúttal az
orosz és az üzbég duó mögött a harmadik helyen végezve. Giada és Zsófi C-2 200 méteren is rajthoz állt, itt a 9. helyet sikerült elcsípni.

Kajak-Kenu

Váltóezüst

A Tiszaújvárosi VSE eredményei a Gyermek, Kölyök Országos Bajnokságon.
K-1 ffi kölyök U-14 3x200 m váltó: Mezei Balázs, Andrássy
Dénes, Csikós Bálint 4. hely.
Mk-1 fiú U12 gyermek 4x200 m váltó: Mircse Iván, Skokán
Máté. Balog Martin, Barna Csaba 2. hely. Mk-2 fiú U-12 gyermek 2000 m: Skokán Máté-Barna Csaba 8.hely.
K-2 ffi kölyök U-14 2000 m: Csikós Bálint-Komlós Botond 35.
hely.
Mk-2 fiú gyermek U-10-11 2000 m: Hevesi Dániel-Bukta Gergő 15.hely.
Mk-1 fiú gyermek U-12 2000 m: Tagliatti Péter 23. hely.
K-1 ffi kölyök U-14 2000 m: Mezei Balázs 15. hely.
Mk-fiú kölyök U-13 2000 m: Andrássy Dénes 16. hely.
Mk-2 női gyermek U-10-11 2000 m: Kohári Dóra-Tóth Anna
15. hely.
Mk-2 női gyermek U-12 2000 m: Papp Lara-Gémes Blanka 16.
hely.
Mk-1 női gyermek U-12 2000 m:Tóth Petra 11. hely

Labdarúgás

11. oldal

Döntetlen a bajnoki nyitányon

Megkezdődött a 2019/2020as szezon a labdarúgó NB III
Keleti csoportjában. A Termálfürdő FC Tiszaújváros
együttese a Gyöngyöst fogadta.
Tiszaújváros - Gyöngyös
0-0
Tiszaújváros, 250 néző. V.: Takács.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs.
- Burics, Lippai, Nagy D., Pap, Csicsek
(Gelsi), Tóth M., Hussein, Terdik, Bene
(Tóth S., Horváth T.), Molnár M. Edző:
Gerliczki Máté.
Gyöngyösi AK: Halasi - Fehér, Csornij,
Rédei, Laurinyecz (Csoszánszki), Nagy
R. (Czéh), Tarnai, Bartha (Molnár E.),
Forgács, Tóth O., Petrezselyem. Edző:
Varga Attila.
Kiállítva: Forgács (55.).
A tiszaújvárosiak győzelemre készültek első
fellépésükön, hiszen a gyöngyösiek ellen az
elmúlt idényben hazai mérkőzésüket 4-1-re
megnyerték. A találkozó előtt a Tiszaújváros
utolsó edzőmérkőzése a Nagyvárad ellen a
pálya rossz állapota miatt elmaradt, így Gerliczki Máté sem tudhatta, mire lesznek képesek játékosai ezen a mérkőzésen. A gyöngyösiek trénere, Varga Attila a fizikai felkészülés mellett a fiúk lelkére is próbált hatni, hiszen részükre a monotonitást megtörve a sástói Adrenalin Parkba szervezett programot. Mindkét csapat felvállalta a nyíltsisakos támadójátékot. Az első igazán veszélyes
lehetőség a 19. percben a mátraaljaiak előtt
adódott, de Bartha csak a kapufát találta el.
A folytatásban magára talált a házigazda és
kétszer is gólt szerezhetett volna, de a helyzet mindkét esetben kimaradt.

Egy a sok kimaradt hazai helyzet közül.

Nagy Dávidnak ezt is sikerült kihagynia.

Triatlon

Kilenc érem Pécsett
Forgács piros lapot kapott az 55. percben. Addig pedig hideget, meleget a nézőktől.

A dobogó legfelső fokán az UP II. leány csapat.
Utánpótlás OB-n és váltó OB-n Pécsett gyűjtötték
az érmeket és a pontokat a Tiszaújvárosi Triatlon
Klub sportolói.
Szombaton az UP OB futamai még jó időben zajlottak, majd egy
vihar elmosta a versenypályát, így a nagyok versenyei aquathlonra módosultak.
A szombaton elért 1-6. helyezések:
Újonc: 2. Izsák Csaba, 4. Hajdu Gréta
Gyermek lány csapat: 3. hely (Filep Z, Bán L, Hajdu P)
Serdülő: 5. Lehmann Sára, 6. Berencsi Lili
Csapat: 3. hely (Lehmann S, Berencsi L, Kurucz R)
Ifi: 1. Bóna Kinga, 3. Kovács Anna, 4. Vágási Zoltán
Junior: 2. Tóth Anna
Elit: 2. Molnár Sára, 3. Mátyus Lili
Vasárnap a váltó OB futamaira újra jó volt az idő.
A TTK eredményei:
UP II.: 1. hely (Bóna K, Kovács A, Tóth A.)
Serdülő: 4. hely (Berencsi L, Kurucz R, Lehmann S.)
Gyermek: 5. hely (Bán L., Filep Z., Hajdu P.)
Újonc: 5. hely (Bán P., Orosz E., Hajdu G.)
10. hely (Varga R., Izsák Cs., Kurucz G.)

A 0-0-ás első 45 percet követően hamar 10
emberre fogyatkozott a Gyöngyös, ugyanis egy reklamálást követően Forgács megkapta második sárga lapját és a kiállítás
sorsára jutott. A Tiszaújváros azonban nem
igazán tudott élni az emberelőny adta lehetőséggel, nem sikerült mezőnyfölényt kialakítania. Sőt, a kontrázó hevesieknek is
volt Czéh révén egy helyzetük. Az utolsó
negyedórában azonban több esélye is volt
a vendéglátóknak, hogy megszerezzék a
győztes gólt. Terdik és Burics is kapu mellé lőtt. Nagy Dávid pedig nagy helyzetben Halasiba lőtte a labdát. A 82. percben
ugyancsak Nagy D. lépett ki a lesre játszó
gyöngyösiek közül, az asszisztens emelte
a zászlaját, a tiszaújvárosi játékos a hálóba
lőtt, ám a játékvezető elfogadta kollégája
jelzését és les miatt nem adta meg a gólt. A
találkozón így végül mindkét csapat gólképtelennek bizonyult.
A következő fordulóban, augusztus 11-én
délután 5 órától a DVTK II otthonában
szerepel a Tiszaújváros, majd augusztus
18-án ismét hazai pályán játszik a kék-sárga alakulat 17 órától a DVSC II ellen.
Gerliczki Máté: Jó és szervezett csapat
ellen játszottunk, mindezek ellenére meg
kellett volna nyerni a mérkőzést, mert
rengeteg helyzetet kihagytunk.
Varga Attila: Szervezetten és taktikusan
játszottunk, de a kiállítás átírta a taktikánkat és a forgatókönyvet. Rengeteg hely-

zettel tarkított mérkőzésen egyik csapat
sem tudott a hálóba találni, ezért úgy gondolom, hogy igazságos a döntetlen.
A forduló további eredményei
ESMTK - Hatvan 1-0
Cegléd - Eger 3-0
Jászberény - Füzesgyarmat 1-0
Balassagyarmat – DVTK II. 3-0
Sényő - DVSC II. 2-2
DEAC - Putnok 2-2
Ózd - Tállya 0-0
Következik a 2. forduló
2019. augusztus 11. 17:00
Tállya - DEAC
Putnok - Sényő
DVSC II. - Balassagyarmat
DVTK II. - Tiszaújváros
Gyöngyös - Jászberény
Füzesgyarmat - Cegléd
Eger - ESMTK
Hatvan - Ózd

Acsarkodó ezerfejű cézár
A Termálfürdő Football Club Tiszaújváros vezetése honlapján reagált a vasárnapi
mérkőzésen történtekre. Mint írják, a néhány hazai szurkoló által képviselt viselkedéssel kapcsolatosan kinyilvánítják, hogy a gyűlöletkeltés, a szándékos megalázás
és a dohányzás nem elfogadott a sportpályákon és sportrendezvényeken, így Tiszaújvárosban sem.
„Elnézést kérünk a szórakozni vágyó szurkolóktól, családoktól, gyerekektől, vendégektől, valamint a játékosoktól és játékvezetőktől is, és ezúton kinyilvánítjuk, hogy
a jövőben intézkedéseket fogunk foganatosítani a rendbontók megfékezésére.” - áll
a közleményben.
A történtek mellett a gyöngyösiek sem mentek el szótlanul. Az egyesület honlapján
a mérkőzésről készült tudósítást két lábjegyzettel látta el a szerkesztő.
„Lábjegyzet 1.: A tiszaújvárosi pályamunkásokat nagy dicséret illeti, mert ahogy a
múlt héten kinézett a pálya, abban semmi bíztató nem volt. Ehhez képest a mérkőzésre kiváló gyepszőnyeg állt rendelkezésre!
Lábjegyzet 2.: Jó néhány mérkőzésen jártam már megye kettőtől Európa Ligáig, világszínvonalú stadiontól a vaskorláton támaszkodósig. De ennyi, és ennyire - bocsánat a kifejezésért - bunkó emberrel szerintem még nem találkoztam a hazai lelátón ülve. Persze a nagy többség itt is tipikusan elfogult szurkoló, néző volt, de itt
feltűnően sok „hangadó” volt, akik szinte az első perctől kezdve minősíthetetlen stílusban acsarkodták végig a meccset. Ha egy vendégjátékost szidnak, mert szerintük
színészkedik: belefér. Ha egy vendégjátékos szabálytalankodik, és piros lapot követelnek neki: belefér. Ha a bíró a vendégeknek fúj be egy szabadrúgást, és kérdőre
vonják, hogy melyik meccset nézi: belefér. De hogy valakit folyamatosan cigányoznak, másvalakit folyamatosan lebuziznak, leköcsögöznek, a bírót-edzőt-játékost folyamatosan kurv@@nyázzanak, majd ezeket jó néhányan cinkos nevetéssel díjazzanak, hát az azért...
De talán én vagyok túl finnyás. Bár ezeket az MLSZ szabályzata is tiltja, mint ahogy
egyébként a lelátón való dohányzást is, amiből szintén nem volt hiány az egész mérkőzés alatt.”

12. oldal

Rendezvény

2019. augusztus 8.

