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Parkoló a szállodának

Zárt lesz a parkoló.
Elkezdődött az épülő szálloda parkolójának kialakítása. A
Tisia Hotel & Spa mellett 108 parkolóhelyet alakítanak ki a
szállóvendégek számára. A munkálatok előreláthatóan három hónapig tartanak majd.
- A parkoló zárt lesz - nyilatkozta lapunknak Szabó András projektmenedzser - sorompós be- és kiléptető rendszerrel, így kifejezetten csak a szálloda vendégei vehetik majd igénybe. Három
akadálymentes parkolót alakítunk ki, de gondoltunk a nagycsaládosokra is, akik nagyobb autókkal érkeznek, hat nagyobb méretű parkolóhelyet biztosítunk számukra. Az elektromos autókkal érkezőket pedig töltőegység és hozzá tartozó kétállású parkolóhely várja majd. A 108 parkolóhelynek pedig több mint a
fele fedett lesz.
A változékony idő ellenére mintegy kétezren látogattak el a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőbe a nyitás hétvégéjén. A
szezon a koronavírus-járvány miatt bő egy hónap csúszással kezdődött. A veszélyhelyzet elmúltával is figyelnek a higiéniára: a strandon valamennyi bejáratnál, vizesblokkban és öltözőben fertőtlenítőpontok működnek. Cikkünk a 12. oldalon.

A megszokott, nyugodt mederben
Négy hónapon át - élve törvény adta jogával - Dr. Fülöp György polgármesteri határozatok formájában „kormányozta” Tiszaújvárost. A veszélyhelyzet azonban megszűnt, június 30-án ismét ülést tartott a képviselő-testület.
- Mélyen hiszek a demokráciában, és
azért van a képviselő-testület, hogy a város legfontosabb, stratégiai ügyeit itt, a
testületi ülésen megvitassuk és aztán közösen döntéseket hozzunk - nyilatkozta lapunknak a tanácskozást követően a
polgármester. - Nehéz időszak az, amikor az ember magára van utalva, persze

ott vannak a hivatalnokok, és lehet egyeztetni a képviselőkkel, de azért az mégis
egyszemélyi döntés, ezért én arra törekedtem, hogy a szükségesség és az arányosság mértékében hozzak csak döntéseket, így rengeteg ügy felhalmozódott,
ezért volt 30 napirendi pont. Nagyon örülök annak, hogy konstruktív viták mentén meg tudtuk beszélni, el tudtuk dönteni a város ügyeit. Nagyon fontos szerintem az, hogy annak ellenére, hogy most
a város gazdasági helyzete, ahogy az ország, a világ gazdasági helyzete is, nehéz,
azért azoknak az embereknek a munkáját el tudtuk ismerni, akik az elmúlt időszakban nagyon nehéz körülmények kö-

Hagyomány, hogy csoportkép is készül. Ez most elmaradt.

A polgármester reményei szerint újra
nyugodt mederben folyhat az élet.

Konstruktív viták után döntöttek a város ügyeiről.

Több mint hatmillió
a jó tanulóknak

zött jól teljesítettek. Megvannak ennek a
szabályai, legalább 26 napot kellett dolgozni egy adott időszakban, és a járványügyi védekezéssel kapcsolatban. Mi azon
fogunk dolgozni, hogy az év vége felé el
tudjuk ismerni azoknak az embereknek
a munkáját - ugyanúgy, ahogy az elmúlt
években - akik sokat tettek, dolgoztak a
városért. A város költségvetését korrigáltuk, innentől kezdve reményeim szerint a
város a megszokott, és nyugodt mederben tudja majd élni az életét. Azért imádkozok, azért szurkolok, hogy ez a járvány még egyszer ilyen formában ne térjen vissza. /Tudósításunk a testületi ülésről a 3. oldalon/

Idén is jutalmazta a jól tanuló gyerekeket a Tiszaújvárosi
Mecénás Közalapítvány. Bár a járványhelyzet miatt most elmaradt az ünnepélyes ösztöndíjátadó, az általános- és középiskolások szeptemberben, a tanévnyitó ünnepségen, a felsőoktatásban tanulók e-mailben kapják meg az okleveleket,
de az ösztöndíjakat már a napokban utalja az alapítvány.
- Az összegek nem változtak a tavalyihoz képest. - tudtuk meg
Makrai Mariannától, a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
kuratóriumi elnökétől. - A felső tagozatos és a középiskolás osztályok legjobbjai kapnak jutalmat. 92 tanulót terjesztettek föl,
akik fejenként 30.000 forintot kapnak. A tiszaújvárosi felsőoktatásban tanuló diákok közül 79-en pályáztak, 77-en eredményesen. Megmaradt a 4,2 -es alsó határ, ami 34.000 forintot jelent.
Ez az összeg tizedenként kétezer forinttal emelkedik, így a kitűnők 50.000 forintot kapnak, amit most a 77 hallgatóból 39-en
teljesítettek. A oklevelek pedig e-mailben érkeznek majd.
A felsőoktatásban tanulókat összesen 3 és fél millió forinttal, az
általános-és középiskolásokat pedig 2 millió 760 ezer forinttal
támogatta az alapítvány.
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Búcsú Kobza Józsefné, Éva nénitől…

Kedves Éva néni!
Amikor legutóbb a gondozóház folyosóján találkoztunk, nem
gondoltam, hogy a tervezett nagy beszélgetést már nem tudjuk megejteni. Közbeszólt a járványhelyzet, közbeszólt a betegséged, s már csak a gyászjelentés maradt…
Furcsa a mi kapcsolatunk, hisz egyetlen napot sem dolgoztunk
együtt. Én jöttem, Te mentél, hogy megkezd nyugdíjas éveidet.
De Te legenda voltál a Hunyadi iskolában. Ha bármikor szóba került a neved, akkor mindenki csak superlatívusokban tudott nyilatkozni. Legyen az kollégád, diákod vagy szülő, kinek
gyermekét taníthattad. Hamar megjegyeztem a neved, s kíváncsivá tett, ki is az a fantasztikus ember, ki is ez az Éva néni. Szerencsére mindig is érdekelt volt iskolád sorsa, így gyakran találkozhattunk ünnepségeken, összejöveteleken. Lenyűgözött a
kedvességed, az emberszereteted. Arra gondoltam, milyen szerencsések azok a gyerekek, akiket Te tanítottál az írás, olvasás,
számolás fortélyaira, s Te vezettél be az ÉLET apró titkaiba.
Mindannyiunknak vannak tanító nénijei, akiket sohasem felejtünk el. Egy életre velünk marad szavuknak varázsa, gondoskodása, szeretete, amit nem tudunk kellőképpen meghálálni. Még
ma is vannak sokan Tiszaújvárosban olyanok, akiknek Te jelentetted a biztonságot, s mindig emlékezni fognak Rád.
Te minden bizonnyal pedagógusnak születtél. Halk szavú, becsületes, lelkiismeretes, precíz Tanítónak, aki az iskoláért él.
Olyan pedagógusnak, aki tudott követelményt állítani tanítványai elé, s mindent elkövetett, hogy sikerélményhez juttassa
őket. Olyan tanítónak, aki tiszteli kollégáit és tanítványai szüleit. Bármilyen feladatot kaptál, azt legjobb tudásod szerint,
őszinte igyekezettel oldottad meg. Töretlen lelkesedéssel tetted a jót igaz hited szerint.
Néhány évvel ezelőtt még átvehetted vas diplomádat. Milyen
büszke voltál! Bizony, nagy út állt mögötted!
Úgy mentél el, ahogy éltél: alázattal, szerényen.
Sok-sok már felnőtt tanítvány, sok-sok Téged ismerő szülő és
kolléga gyászol most: szegényebb lett a pedagógusok világa
itt a Földön. Elmentél, Éva néni…
Reményik Sándor Végrendelet című versével búcsúzom Tőled:

Nyugdíjas tagok
figyelmébe

Megkérem a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének azon
tagjait, akiknek a 2020. naptári évre nem sikerült rendezni
tagsági viszonyukat - és szeretnének továbbra is részt venni
programjainkon - , hogy az egyesület irodájában (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) július 6-ától befizethetik elmaradásukat.
Varjas Lászlóné
az egyesület elnöke

Lélek

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot július 5-ig (vasárnapig) a Tisza
Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd július
6-tól (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11.,
tel.: 49/340-052) látja el.

Egyházi hírek
Római katolikus

„Fáradtságom adom az esti árnynak,
Színeimet vissza a szivárványnak.
Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek,
Mosolygásom az őszi verőfénynek.
Sok sötét titkom rábízom a szélre,
Semmit se várva és semmit se kérve.
Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton:
Kétségeim az örvényekbe szórom.
A holtom után ne keressetek,
Leszek sehol – és mindenütt leszek.”
Tankó Lászlóné

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

Szentmisék 2020. július 06-tól 11-éig, majd 13-ától 18-áig
hétköznapokon nem lesznek, vasárnap 11.00 órakor.
A nyilvános szentmisék alatt kérjük az orrot és szájat takaró
maszk használatát, templomba belépés előtt és után kézfertőtlenítés az előtérben, illetve a mosdóban.
A szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. Kérjük a másfél méter távolság megtartását.
Július 5., a hónap első vasárnapja, gyermekmise 11.00.
ALTEMPLOM NYITVATARTÁSA:
Hétfő, Kedd – Zárva
Szerda – Vasárnap: 09.00 –19.00
Az altemplom orrot és szájat takaró maszkban látogatható!
Az iroda nyári ügyeleti nyitvatartása:
kedd : 09.00-11.00, csütörtök: 15.30-17.30.
Belépés maximum 1 fő!
Szájmaszk használata kötelező!
Előtérben kézfertőtlenítés!
Irodai telefonszám: (49) 540-102
Sürgős esetben (temetés): 70-3337451

Görögkatolikus

Pénteken 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 17:30 vecsernye.
Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia, 17:30 vecsernye. Hétfőn és kedden 17:30 vecsernye. Szerdán 8:00 Szent
Liturgia.

Református

Isten iránti hálával és nagy örömmel vagyunk, hogy gyülekezetünkben 2020. június 19-én és június 26-án konfirmációra
kerülhetett sor. Ezeken az alkalmakon istentiszteleti keretek
között összesen 24 fiatal - 12 lány és 12 fiú - adta bizonyosságát, hogy megismerték Jézus Krisztus tanítását és református keresztyén hitünk igazságait, majd megvallották Isten és
a gyülekezet előtt hitüket, és fogadalmat tettek Krisztus és az
anyaszentegyház iránti hűségükre. Mindezért Istené a dicsőség, és kérjük az Ő áldását a fiatalok életére. A 2020. év konfirmandusai: Marosi Csilla Kitti, Simon Lili, Ispán Réka Panna, Czap Hanna, Gál Gréta Vivien, Kincses Anna Rozi, Balla Zsófia, Kobza Zsófia, Kurucz Hanna, Szűcs Réka, Tóth Lili,
Muha Evelin Klaudia, Bodri Bánk, Barta Sándor, Turjanicza
Boldizsár, Kuruc Levente, Seres Szilveszter, Szilvási Norbert,
Földvári Gábor, Vincze Dávid, Fekete Csaba, Máté Márk, Hajdú Dávid, Poór Benett Zsolt.

Ezzel a rejtvénnyel véget ér júniusi sorozatunk. A megfejtéseket a hónap végén egyben várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai úton
a 3580 Tiszaújváros, Szent István út
16. címre. A májusi nyertes: Gunics
Miklósné.

Istentiszteleti alkalmaink:
Tiszaújváros
•2020. július 5-én, vasárnap 11 órától úrnapi istentiszteletet
tartunk.
Tiszaszederkény
• Úrnapi istentiszteletünk 2020. július 5-én, vasárnap 10 órakor kezdődik.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l
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Nem rendült meg a költségvetés

A járványügyi veszélyhelyzet miatt háromhónapnyi szünet után tartott újra ülést Tiszaújváros képviselő-testülete. A június 30ai tanácskozáson a kényszerszünet következtében igen sok megtárgyalni való várt a
grémiumra. Tekintettel keddi lapzártánkra
ezúttal csak a pénzügyi tárgyú és a személyi
jellegű döntéseket ismertetjük, a továbbiakról későbbi számainkban tudósítunk.
Az ülés kezdetén Dr. Fülöp György polgármester mondott köszönetet mindenkinek, aki tevékenyen vett részt a koronavírus-járvány elleni
védekezésben.

Személyi döntések
Ugyancsak a polgármester adott tájékoztatást a
zárt ülésen történtekről, melyen informális egyeztetést is tartottak a képviselők. Dr. Fülöp György
egyebek mellett bejelentette, hogy az augusztusi
Városnapokra ezúttal nem hívják meg partnervárosaink küldöttségeit, augusztus 20-a alkalmából
sem adományoz a testület kitüntetéseket (az ágazati kitüntetéseket adják majd át), de a Szent István napi ünnepi programokat a hagyományoknak
megfelelően szeretnék megrendezni.
Személyi ügyekben is határozott a testület. A
TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetője, Ódor Istvánné augusztus 1-jével nyugállományba vonul, helyére Kósa-Tóth Zoltánt, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (TIK) jelenlegi igazgatóját nevezte ki a testület. A TIK igazgatói posztjára pályázatot írnak ki, ennek sikeréig Molnárné Tóth Anita, az intézmény gazdasági igazgató-helyettese kapott vezetői megbízást, az ő eddigi feladatait pedig Vámosi Erika látja el.
Az ülés nyilvános szakaszában is hozott személyi döntést a testület. Ennek értelmében Mátyás Zoltán, a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatója újabb öt
évre kapott vezetői megbízást.

Zárszámadás, maradvány
A pénzügyi kérdések tárgyalását az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról, a költség-

vetés végrehajtásáról szóló beszámolóval kezdte a testület. A polgármester által jegyzett előterjesztés fő megállapítása, hogy az önkormányzat a kötelezően előírt, valamint önként
vállalt feladatit jó színvonalon látta el, fizetőképessége folyamatos volt.
A gazdasági évet több mint 1,4 milliárd forint
költségvetési maradvánnyal, csaknem 900 millió csaknem 900 millió forint értékpapír-állománnyal zárta az önkormányzat. Tavaly is igen
jelentős mértékű, közel 1,5 milliárd forintos fizetési kötelezettség terhelte a várost szolidaritási hozzájárulás címén. E kötelezettség idén is
sújtja az önkormányzatot.
A költségvetési bevétel 2019-ben 8.463 millió
forint volt, ezt 3.440 millió forint finanszírozási
bevétel (értékpapírok értékesítése, adómegelőlegezés) egészítette ki. Egészségügyre, szociális ellátásra, az intézmények működtetésére,
városüzemeltetésére, igazgatásra, városfejlesztésre 8.049 millió forintot költött a város.
Az eredeti költségvetés főösszege mintegy
11.140 millió forint volt, ez a többszöri módosítás eredményeképpen végül csaknem
12,3 milliárdra változott. A 11,9 milliárd forintos bevétel több mint 52 százalékát a közhatalmi bevételek adták, ezen belül a helyi
iparűzési adó meghaladta a 4,5 milliárd forintot. Jelentős - 1 milliárd forint - volt az
előrehozott adó címén elszámolt bevétel is.
Értékpapír értékesítéséből csaknem 2,4 milliárd forint származott, az igénybe vett 2018.
évi pénzmaradvány meghaladta az 1 milliárd
forintot.
A 10,4 milliárd forintot meghaladó költségvetési kiadások 70,5%-a (7,4 milliárd forint) működére, 6,4%-a - 665 millió forint - felhalmozásra (felújításokra, beruházásokra) fordítódott. A finanszírozási kiadások 23%-os arányt
képviseltek, s meghaladták a 2,4 milliárd forintot.
A képviselő-testület jóváhagyta a 2019. évi
pénzmaradványt is, mely meghaladja az 1,4
milliárd forintot, ez azonban szinte teljes egészében már beépült az idei költségvetésbe, illetve az intézmények kötelezettségvállalásainak fedezetéhez szükséges. A tényleges szabad
maradvány így alig haladja meg az 1,2 millió
forintot, melyet a működési céltartalékba helyezett a testület.

Aktuális � 3.

Harminc napirendi pontot tárgyaltak meg.

Továbbra is stabil
a költségvetés
A múlt (zárszámadás) után a jelennel, illetve
a jövővel foglalkozott a testület, módosítva
az idei költségvetést, melynek februárban elfogadott főösszege mintegy 10,4 milliárd forint volt. Ez most csaknem 600 millió forinttal
növekedett, s meghaladja a 11 milliárd forintot. A költségvetési bevételek tervszáma csökkent, s ez döntően a gépjárműadó korábban az
önkormányzatot megillető 40%-ának állami
elvonósából ered. A város ezáltal 53 millió forinttól esik el, másképp fogalmazva, a tiszaújvárosiak gépjárművük után ennyi adó fizetnek
be a Járvány Elleni Védekezés Alapba.
A finanszírozási bevételek viszont nőnek, értékpapír vásárlásából mintegy 600 millió forintot tervez az önkormányzat. Ez utóbbi azonban
kiadás oldalon is jelentkezik.
E napirendi pontot tárgyalva további döntéseket is hozott a testület. Ezek többsége határidőmódosítás, melyek a koronavírus-járvány miatt
váltak szükségessé. A járvány okán marad el a
„szokásos” nyári juttatás is, ugyanakkor a védekezés frontvonalában dolgozók egyszeri jutalomban részesülnek. (Lásd „Hála és jutalom”
című cikkünket.)
Az önkormányzat pályázatot nyújt be a Lévay

út 1-11. sz. épület előtti járda, út, kerékpárút
és parkoló rekonstrukciójára, mivel a terület
kialakítása forgalomtechnikai szempontból
nem megfelelő, a burkolat repedezett, egyenetlen, a vízelvezetés problémás. A pályázati kiírás szerint a vissza nem térítendő támogatás mértéke függ az egy lakosra jutó adóerő-képességtől, ennek megfelelően Tiszaújváros 50%-os támogatást kaphat, ennek maximális összege bruttó 40 millió forint lehet. A
tervezői költségvetés szerint a beruházás bruttó 67 millió forint, de ez tartalmazza a nem
támogatható növénytelepítési, tereprendezési
munkákat is. Ennek alapján mintegy 30 millió forint támogatás igényelhető, melyhez további 37 millió forint saját forrást különített
el a testület.
A költségvetés tárgyalása során Steinerné Vasvári Éva, a Fidesz-KDNP – Városért Egyesület frakciója nevében javasolta, hogy a környezetvédelem és az energiatakarékosság jegyében
az önkormányzat vizsgálja meg miként lehetne
„napelemesíteni” a Polgármesteri Hivatal épületét. E javaslatot Dr. Fülöp György kiterjesztette az összes önkormányzati középületre. A
vizsgálat alapján az év végén készülhet javaslat a témában.
Ferenczi László

Megszűnt a súlykorlátozás

Sikeres pályázat esetén teljes rekonstrukció lesz a Lévay út 1-11. sz. épület előtt.

Hála és jutalom
Dr. Fülöp György polgármester javaslatára
bruttó 50 ezer forint jutalomban részesülnek
az önkormányzati intézmények és gazdasági
társaságok azon dolgozói, akik március 16. és
június 1-je között legalább 26 napon át a koronavírus-járvány terjedésének megelőzése
érdekében tevékenykedtek - határozott a képviselő-testület.
A polgármester előterjesztésében emlékeztetett arra, hogy a testület februárban döntött az
önkormányzati érdekszférában dolgozók béremeléséről, ezt a járvány okozta nehézségek
ellenére végre is hajtották.
Dr. Fülöp György kitért arra is, hogy idén tekintettel a járványból következő bizonyta-

lan gazdasági helyzetre - szemben a korábbi
évekkel, nem két alkalommal, hanem egyszer,
az év végén áll szándékában az önkormányzatnak juttatást adni az önkormányzati szférában dolgozóknak.
A járvány idején azonban voltak olyan területek, ahol a munkavállalók azon dolgoztak,
hogy a kritikus helyzetben is zökkenőmentesen működjenek a szolgáltatások, a rászoruló tiszaújvárosi emberek minden segítséget
megkapjanak. „Szeretnénk hálánkat kifejezni
és köszönetet mondani azon munkatársainknak, akik vállalva minden kockázatot a járvány ideje alatt, a védekezésben, a vírus terjedésének megelőzésében tevékenykedtek” indokolta javaslatát a polgármester.
A juttatást legkésőbb július 17-éig kell kifizetni.

Tiszaújváros képviselő-testülete június 30-ával hatályon kívül helyezte a 12 tonnás súlykorlátozás bevezetéséről szóló rendeletét.
A képviselő-testület 2015 októberében határozott arról, hogy 12 tonnás súlykorlátozással korlátozott forgalmú övezetet alakít ki a város közlekedésbiztonságának, forgalmi rendjének megóvása, az esetleges balesetek elkerülése érdekében.
Az eredeti félelem - miszerint a 35-ös úton lévő korlátozást Sajóörös irányába kikerülve Tiszaújváros útjait veszik igénybe a teherautók, kamionok - nem igazolódott be. Időközben a 35-ös
úton is szigorúbb korlátozás lépett életbe, s a város útjait csak konkrét céllal, áruszállítás, költöztetés, építkezés esetére használták a súlyos járművek. A behajtani kívánók igazolni tudták a
behajtás indokoltságát, az engedélyek kiadása sok adminisztrációt igényelt.
A korlátozott forgalmi övezet megszüntetésével kapcsolatban Dr. Fülöp György polgármester megkereste Miskolczi Istvánt, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjét is, aki egyetértett ezzel.
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Torlódásmentes ügyintézés

Az online időpontfoglalás egyre népszerűbb
a közigazgatásban, a koronavírus világjárvány miatti veszélyhelyzet megszűnését követően anyakönyvi és hagyatéki ügyekben
a Polgármesteri Hivatalban ismét lehetőség
van erre. A koronavírus bezárta a személyes
ügyintézés kapuit, most viszont ismét lehetőség van rá, hogy személyesen keressük fel
a hivatalt.
Dr. Kardos András aljegyzővel beszélgettünk
az online időpontfoglalásban rejlő lehetőségekről.
- Ezekben az ügyekben milyen volt az ügyfélforgalom a veszélyhelyzet előtt? Volt „torlódás”
amiatt, hogy több ügyfél is várakozott azonos
időpontban?
- A Polgármesteri Hivatalban hétfőn 13-16,
szerdán 8-12 és 13-18, pénteken pedig 8-12
óra között van személyes ügyfélfogadás. A veszélyhelyzetet megelőző bő fél évben volt leg-

inkább tapasztalható, hogy az ügyfelek olyan
időszakban érkeztek a hivatalba, amikor adott
esetben egy, vagy másfél órát is kellett várakozniuk az anyakönyvi és hagyatéki ügyeket
intéző munkatárshoz. Ezt a házassági szándékbejelentések, a külföldön történt anyakönyvi
események hazai anyakönyvezésével kapcsolatos eljárások, továbbá az anyakönyvi kivonatok
igénylésének megnövekedett száma indokolta
elsősorban, melyek mind-mind hozzájárultak a
„torlódáshoz”.
- Kiknek a helyzetét könnyíti meg, hogy online
is foglalható időpont?
- Véleményem szerint, ahogyan a földrajzilag
távolabbi településekről érkezők számára, úgy
a tiszaújvárosi ügyfeleknek is nagy könnyebb-

„Az ügyfelek olyan időszakban érkeztek a hivatalba, amikor adott esetben
egy, vagy másfél órát is kellett várakozniuk az anyakönyvi és hagyatéki ügyeket intéző munkatárshoz.”
Dr. Kardos András

séget jelent ez a lehetőség, hiszen a mindennapi
teendők tervezhetőbbé válnak. Az hangsúlyozandó, hogy az egyes ügytípusokban az ügyfélfogadási időintervallumok az elmúlt évek tapasztalatai alapján lettek ugyan meghatározva,
de mivel minden eset más és más, pici csúszások előfordulhatnak. Kérjük az ügyfelek megértését és türelmét.
- Vannak esetleg olyan időszakok, amikor intenzívebb az ügyfélforgalom az anyakönyvi és
hagyatéki munkakört ellátó munkatársnál?
- A veszélyhelyzetet megelőzően szerda délutánonként, azon belül is elsősorban 16 és 18
óra közötti időszakban, továbbá péntekenként
tapasztaltunk kiugró forgalmat. Bízunk benne,
hogy az új szoftver segítségével - melynek fejlesztéséért köszönetünket fejezzük ki Kiss Csa-

ba informatikai munkatársunknak - az ügyfélforgalom eloszlása optimálisabbá válik.
- Mit tehet még az ügyfél a gyorsabb ügyintézés érdekében?
- Aki az interneten nem tud időpontot foglalni, az a 49/548-029-es telefonszámon keresztül is megteheti mindezt. Minden foglalásról
e-mailben fognak visszajelzést kapni az ügyfelek, amely tartalmazza majd az úgynevezett
Ügyfélterminál linkjét is, ahol láthatóak, hogy
az egyes ügytípusok intézéséhez milyen nyomtatványokat, iratokat kell az ügyfeleknek magukkal hozniuk. Ha pedig az időpont mégsem
felel meg valamilyen oknál fogva, az lemondható az interneten és telefonon keresztül. Kérjük az ügyfeleket, éljenek az új rendszer biztosította lehetőséggel!

Napkollektorok
az uszoda tetején
Sokan várják már, hogy újranyisson az uszoda, ami a koronavírus-járvány elleni védekezés miatt hónapokkal ezelőtt bezárt. Most, a veszélyhelyzet elmúltával azonban még nem nyitja meg kapuit a Sportcentrum egyik legkedveltebb létesítménye.
Az ok egyszerű: dolgoznak a területen.
- Már a hajrában vagyunk - mondta el lapunknak Gál Csaba, a Tiszaújvárosi SportPark Nonprofit Kft. ügyvezetője -, 135 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptunk energetikai fejlesztésre. Ennek keretében a játékcsarnok-uszoda-edzőterem épületegyüttes egész területén kicserélik a kazánrendszert, napkollektorokat
helyeznek az uszoda tetőzetére és napelemeket a súlyemelőcsarnok tetejére. A játékcsarnokban sötét sugárzókat helyeznek el, ezzel is jelentős energiamegtakarítást érhetünk el.
- Hogy állnak a munkálatok?
- Sajnos a járványhelyzet a mi esetünkben is érződik: a kivitelező nem tudta beszerezni a napelemeket, ezért a csúszás. Mi is nagyon várjuk, hogy befejezzék a munkát, az épületegyüttes teljes energetikai rendszerét előreláthatólag szeptember elejére újítják fel.
FP

Mérföldkövek
2016. március 23-án jelent meg a TOP 3.2.1-15 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” elnevezésű pályázati felhívás. Tiszaújváros Város Önkormányzatával közösen, konzorciumi formában a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. támogatási kérelmet nyújtott be a játékcsarnok-edzőterem-uszoda épületegyüttes energetikai korszerűsítésére. A támogatás maximális
mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. A pályázati felhívás alapján az alábbi korszerűsítéseket valósítják meg a fenti épületegyüttes tekintetében:
1. Hőellátó rendszer átalakítása
2. Napkollektoros rendszer kialakítása
3. Napelemes rendszer kialakítása
4. Szabályozás megvalósítása
A beruházás bruttó összköltsége 147.342 E Ft. A pályázat benyújtása és Magyar Államkincstár részéről történő befogadása 2016. július hónapban megtörtént, az elutasításról a döntés 2017. december hónapban érkezett meg. Ezt követően 2019. január 23-án kapták tájékoztatást arról, hogy a pályázatot a kiíró szerv mégis támogatásban részesítette. A projekt fizikai lezárása 2020. október végére várható. A támogatási szerződés és a megkötött konzorciumi szerződés alapján megkezdődött
a projekt végrehajtása. Hat mérföldkő tartalmazza a végrehajtandó feladatokat, illetve azok ütemezését. 2020. február 15. volt a 2. mérföldkő határideje, melynek keretében közbeszerzés formájában
kiválasztották a kivitelezőt, akivel szerződést kötöttek.
A projekt további mérföldkövei:
- 3. mérföldkő: A napelemes rendszer kiépítése, a kazánház építésének elkezdése. Elérésének tervezett dátuma: 2020.05.31.
- 4. mérföldkő: A kazánház átépítésének befejezése, a kazánok bekötése, beüzemelése. A sötéten sugárzók felszerelése, az energetikai rendszer szabályozásának kialakítása, képzés - oktatás megvalósítása. Elérésének tervezett dátuma: 2020.09.15.
- 5. mérföldkő: A rendszer üzembe helyezése. Műszaki ellenőrzés befejezése. A mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2020.10.15.
- 6. mérföldkő: Záró elszámolás. Tájékoztatás, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása, épületenergetikai tanúsítvány elkészíttetése, záróaudit. Elérésének tervezett dátuma: 2020.10.31.
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Jogerős ítélet
tésztaüzem-ügyben

A Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa 2020. június 25én hozott jogerős döntést azoknak a vádlottaknak az ügyében, akik úgy dolgoztatták a sértettet egy meghibásodott
tésztadagasztó géppel, hogy tudtak annak hibás állapotáról.
A Tiszaújvárosi Járásbíróság által megállapított tényállás szerint
a vádlottak egy-egy tiszaújvárosi cég ügyvezetőjeként dolgoztak. A két cég - melyek közül az egyik tésztafélék gyártásával
foglakozott - gazdasági kapcsolatban állt egymással. A két vádlott ügyvezetőként felelős volt az üzemben használt gépek műszaki állapotáért.
Az üzem egyik tésztadagasztó gépe azonban meghibásodott,
melyről a vádlottak is tudtak. A gép ugyan működőképes volt,
de tartálya fedelének felnyitásakor a biztonsági kapcsolók nem
léptek működésbe. Ez azt jelentette, hogy a gép nem állt le, hanem tovább működött, ebben a formában pedig tilos lett volna
üzemeltetni.
A sértett azonban azt az utasítást kapta az egyik vádlottól, hogy
ezzel a meghibásodott géppel dolgozzon. Így amikor felnyitotta a gép tartályát és belenyúlt, az nem állt le, hanem a forgásban
lévő tengelyek - megfelelő munkavédelmi eszközök hiányában
- leszakították a bal alkarját.
A csonkolásos sérülés orvosi beavatkozás hiányában akár a sértett halálához is vezethetett volna. A bíróság azt is megállapította, hogy az alkar elvesztésével járó sérülés maradandó fogyatékosságot okozott a sértettnek.
Az elsőfokú bíróság maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt a két
vádlottat egyenként 540.000,- forint pénzbüntetésre ítélte. A
vádlottak és védőik az elsőfokú bíróság döntése ellen felmentés
érdekében fellebbezést nyújtottak be.
A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletben megállapított tényekkel lényegében egyetértett, szóbeli indokolásában kifejtette, hogy a vádlottak bűnösségére levont következtetés - az eset
valamennyi körülményét figyelembe véve - helytálló, így a járásbíróság döntését lényegi részében helybenhagyta.
A bíróság ítélete jogerős.
(Forrás: Miskolci Törvényszék)

Szúnyogirtás csak földön

Aktuális � 5.

A tavaszi aszály után bőséges esőzések
jöttek. Naponta többször is esett, ennek
köszönhetően megáradt a Tisza és a Sajó is. Az árterek vízzel teltek és várható, hogy az árvízi szúnyogok tömegesen
megjelennek.
Ezek a fajok a földre, fűszálakra helyezik tojásaikat, és ha tartós vízborítás éri,
a víz hőmérsékletének függvényében 1-2
héten belül kikelnek a lárvák, majd a kifejlett csípőszúnyogok. Sajnos az ártereken nagy tömegben található szúnyogtojás, így kedvező körülmények között komoly invázió alakulhat ki. Tavaly május
25-étől 14 napig tetőzött a Tisza 540 cm
magasságban, ehhez nyári meleg társult,
így súlyos szúnyoginvázió alakult ki a Tisza egész szakaszán. Árvízi szúnyogok
(gyötrő és hullámtéri szúnyogok) nem
csak árvizek kialakulásakor tenyésznek,
nagyobb esőzések után a mélyen fekvő
területeken keletkező pocsolyákban sok
ezer lárva fejlődhet ki. Az elmúlt héten
Tiszaszederkény mellett az ilyen helyeket
környezetbarát biológiai lárvairtó szerrel
(Vectobac 12AS) földi úton már kezeltük.
2020-tól, a Deltasect Plus 1,2 ULV kémi-

A szúnyogirtás
jelene és jövője
Ezzel a címmel tart előadást Kerékgyártó István a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője
2020. július 8-án, (szerda) 16 órakor
a Városháza III. emeleti tanácstermében.
(Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.)
Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Szúnyogirtás, földön, meleg köddel. 		
ai szúnyogirtó szerrel lehet védekezni a
repülő csípőszúnyogok ellen, a szer engedélyokirata csak földi kijuttatást engedélyez (ULV és melegköd) légi kijuttatás
nem lehetséges. A Tisza június 30-án tetőzött 522 cm magasságban, az elkövetkező napok időjárása és az apadás mértéke
nagyban befolyásolja a szúnyoginvázió
kialakulását. A Tisza apadása után a vis�szamaradt pocsolyákat, tenyészőhelyeket
(drónos felderítés után) földi úton biológiai lárvairtó szerrel kezeljük, így ezekből
már nem fejlődnek ki szúnyogok. Az árvízi szúnyogok kedvező időjárási körülmények között a tenyészőhelyüktől 15-20
kilométerre is el tudnak repülni, így várható, hogy a városunkban is megjelennek. A vállalkozó beszerzett 2 korszerű
melegköd képző generátort, így ha szükséges, ezek azonnal bevethetők. A Nemzeti Népegészségügyi Központ előírása
szerint, a szúnyogirtás előtt az alábbi tájékoztatást kell adni a lakosság részére:
„A szabadban tárolt gyermekjátékokat,

Fotó: Multicopter Hungray

élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani
és a külső levegőt bejuttató mesterséges
szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A
kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás
előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár
egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék, vagy takarják le az épületek körüli
kisebb, pangó vízgyülemeket.”
Kerékgyártó István
ügyvezető
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
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Változunk-e a jó irányba?

„Talán arra is jó alkalom volt ez a bezártság,
hogy elgondolkodjunk rajta, mi a fontos, és
mi a kevésbé fontos. Hogy miről szól az életünk. Most kiderült, nem arról szól, hogy rohanunk, igyekszünk, törekszünk, hanem az
életnek vannak más, fontosabb kérdései” mondta Dr. Pankucsi Márta a Tiszaújvárosi
Görögkatolikus Parókia és a Nő a Harmónia
Család és Karrierpont közösségépítő családi napján.
A Gingalló Családi Nap legfontosabb célja az
volt, hogy a bezártság után újból együtt legyen
a társaság, beszélgessenek, tanuljanak egymástól. A kerekasztal téma a család a járványhelyzet után volt, melyről Farkas Tünde beszélgetett
Dr. Pankucsi Márta szociológussal, jogásszal és
B. Habarics Kitty íróval, költővel. A beszélgetés
után, maradva a témakörnél, Dr Pankucsi Mártát kérdeztem arról, hogyan látja a szociológus,
tanultunk-e a figyelmeztető jelzésből, mi történhet, egy közös cél közelebb hozhat-e minket
egymáshoz, vagy távolodunk, és évezredes szokásokat is eldobunk majd.
- Spirituális szempontból tanultak a bezártságból az emberek, hogy le kellene lassulni, hogy
nagyon rohan a világ, és minden kis dolognak
eseménynek örülni kellene? Változott vajon a
materialista központú nézet?
- Bevallom, amikor a járvány kezdődött, egy
picit reménykedtem, hogy az emberek megállnak majd egy pillanatra, előrefutnak egy kicsit
a saját haláluk, vagy a hozzátartozójuk halálának a gondolatához, és elgondolkodnak egy kicsit az életükön, hogy az a megszokott mindennapi rohanás leálljon. A mai kor embere nagyjából a huszadik század közepétől felfokozott
tempóban rohangászik, állandó futás az életünk, és mégis mindig úgy érezzük, hogy nem
érjük utol magunkat. Pörögni kell, mondják sokan, és ebben a nagy pörgésben éppen a lényeg
veszik el sokak számára, hiszen amikor divat-

hoz, reklámokhoz, külső elvárásokhoz, trendekhez, celebekhez próbálnak igazodni az emberek, azt mulasztják el, hogy megéljék a saját,
valódi életüket. Azt gondolom - akár istenhívőként, akár nagy filozófiák tanításainak elfogadójaként -, hogy az ember többre hivatott. Ha
istenhívő keresztények vagyunk, akkor tudjuk,
hogy mindannyiunkba olyan tálentumokat helyezett el a teremtő, amelyekkel sáfárkodnunk
kell, amelyeket gazdagítani, kiteljesíteni kell.
A saját tehetségünk, a legjobb önmagunk megteremtésére kellene fordítani azt az időt, amit
hajlamosak vagyunk bevásárlóközpontokban,
plázákban látszattevékenységekkel tölteni. Ha
filozófiai oldalról nézzük, a heideggeri autentikus élet arról szól, hogy minden ember megismételhetetlen, pótolhatatlan csoda. Ezen kellene dolgoznunk egész életünk során, hogy ezt
a lehető legjobban kiteljesítsük, de a mai kor
mindennek ellene szól. Azt mondja, hogy légy
olyan, mint a többi, állj be a sorba, szürkülj el,
ne egyénieskedj - vagy ha igen, akkor azt egészen extrém és külsőséges módokon -, mintha a pénz, az anyagi javak révén mutathatnánk
meg, hogy kik vagyunk. Sokan abban a tévhitben élik le az életüket, hogy annyi vagy, amen�nyit szerzel, amennyit birtokolsz, vagy amit fogyasztasz. Azt gondolom, hogy ez a járvány
jó esetben egy kicsit észhez téríthet bennünket, hogy azt az időt, ami véges, ami megadatott számunkra, azt egy kicsit emelkedettebben,
egy kicsit fontosabb dolgokra figyelve éljük
meg, és ne herdáljuk el, ne halogassuk el. Ne
mondjuk azt, hogy ráérek én majd arra, hogy
megírjam az életem regényét, hogy megfessem
azt a festményt, vagy éppen elültessem azokat
a virágokat, amiket annyira szeretnék, hogyha
a kertemben illatoznának, mert most fontosabb
dolgom van, rohanni kell, ügyeket kell intézni. Ott vannak azok a számunkra igazán fontos emberek, az egykori osztálytársak, barátnőink, az idős rokon, vagy bárki, aki igazán fontos, velük kellene tölteni több időt. Szeretethiányos világban élünk, és a szeretetet is sokszor
rosszul éljük meg. Ajándékokkal, tárgyakkal,
anyagi javakkal próbáljuk kompenzálni vagy
kinyilvánítani. Beck, német szociológus mondta azt a mai korunkról, de már a 20. század végéről is, hogy az emberek annyira elmagányosodtak, hogy már szeretni sem mernek.

„Sokan abban a tévhitben élik le az
életüket, hogy annyi vagy, amennyit
szerzel.”
Dr. Pankucsi Márta

Farkas Tünde beszélgetett Dr. Pankucsi Mártával és B. Habarics Kittyvel.
- Ha nem lassulunk le, hanem folytatódik az
anyagias gondolkodás, ami ezelőtt volt, akkor
ahogy nő az emberiség létszáma, és ahogy kizsákmányoljuk a Föld készleteit, lehet, hogy
hamarosan nagyobb problémánk is lesz, mint
ez a járvány volt?
- Mielőtt ez a vírus megjelent, azt mondták,
hogy a termőföldek elsivatagosodása, az ivóvíz
forrásainak kiapadása jelenti a legnagyobb veszélyt az emberiség számára, és ezek kétségtelenül meglévő veszélyek. Én mégis azt gondolom, hogy ennél is nagyobb veszély az emberi kapcsolatok elsivatagosodása, az emberi szeretet forrásainak kiapadása. Az lenne az emberiségnek az igazán rossz vége, ha ezek következnének be. Egy végtelen kegyelem türelméből most kaptunk egy kis figyelmeztetést, hogy
szedjük már össze magunkat, és próbáljunk
meg a Földdel, a természettel, egymással, önmagunkkal úgy bánni, ahogy emberhez méltó.
- Azt hiszem ez az első eset a történelemben,
amikor az egész világ, az egész emberiség egyszerre, egy célért küzd - hogy legyőzzük ezt a vírust. Egyszerre minden ország minden emberének lett egy közös célja.
- Igen, látja, de ez is milyen érdekes… Én is
azt gondoltam, hogy az informatika révén a világ egy faluvá szűkült, tudunk egymásról, és
most mennyire rádöbbenhetnénk, hogy ami az
egyikkel megtörténhet, az megtörténhet a másikkal is, vagy az én bánatom az ő bánata is
lehet. És akkor pár nap elteltével jöttek a cikkek, hogy le lehet győzni ezt a pártot, vagy azt
a rendszert. Tehát még a legkiélezettebb helyzetek sem teremtik meg az emberekben azt az
elvárható, vagy abszolút logikusnak tűnő szolidaritást, hogy mindannyian egy célra koncentráljunk. A tiltás ellenére csak voltak a városban kószáló emberek, akik azt mondták, olyan
jó sétálgatni, mások úgy sincsenek kint. És ha

„Elég bizalomhiányos és szeretethiányos a mai korunk, ezért remélem,
hogy visszatérnek azok a hagyományos emberi üdvözlési módok, a bizalom és a szeretet kifejezésének módjai,
amelyek egy kicsit otthonosabbá, emberibbé teszik az életünket.”
Dr. Pankucsi Márta

mások is kint lennének? Tehát az önzés, a saját érdek mindenekfelett állósága sajnos mintha
még mindig megmaradt volna. Persze nagyon
sok embert azért elgondolkodtatott, és bízom
benne, hogy beindul egy változás a jó irányba.
- Mi lesz olyan évezredes szokásokkal, mint a
kézfogás, vagy a puszi? Eldobunk minden hagyományt?
- Az emberi életnek nagyon fontos részét képezik azok a tradíciók, amelyek segítenek bennünket abban, hogy az emberi kapcsolatainkban visszajelzést kapjunk. Azt mondják a kézfogás valamikor az ősi időkben azért alakult ki,
hogy bizonyítsa az ember, hogy nem ellenség,
nincs a kezében fegyver. Nyilván a mai világ
egy kicsit más, de azért úgy gondolom, hogy
elég bizalomhiányos és szeretethiányos a mai
korunk, ezért remélem, hogy visszatérnek azok
a hagyományos emberi üdvözlési módok, a bizalom és a szeretet kifejezésének módjai, amelyek egy kicsit otthonosabbá, emberibbé teszik
az életünket.
Surányi P. Balázs

Mecénás ösztöndíjban részesült tanulók
2019/2020-as tanév II. félév

Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Viszóczki Flóra 5.a, Ágoston Gabriella 5.b, Bordás Alexandra
5.c, Dömsödi Dóra 6.a, Baumgartner Olívia 6.b, Szarka Dániel
István 7.a, Csordás Péter 7.b, Juhász Roland Attila 7.c, Orliczki Bettina 8.a, Hajdú Lili 8.b, Dienes Ivett 8.c
Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola
Mészner Regina 5.a, Suba Dániel 5.b, Laczai Dávid 5.c, Tóth
István 6.a, Vámosi Réka 6.b, Barna Csaba 6.c, Szemán Anna
Ramóna 7.a, Balogh Gergő 7.b, Veréb Ádám 7.c, Kassai László Balázs 8.a, Oláh Boglárka 8.b, Riczu László 8.c
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
Csehovics Marcell 5.a, Kovács Ágota 5.b, Vass Virág 6.a, Fekete Gergely 6.b, Horváth Gergő 7.a, Bodnár Panna Krisztina
7.b, Nagy Léna 7.c, Ladányi Kitti 8.a, Lehmann Sára 8.b
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
Suhajda Péter 5.a, Márkus Nándor 5.b, Mérkőy Luca 6.a, Teslér Laura Zsófia 6.b, Deli Tünde 7.a, Szilágyi Bálint 7.b, Berecz Gyula 8.a, Bodnár Viktor 8.b

Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium
és Kollégium
Bolgár Dániel 7.H, Illyés Lara 8.H, Krupa Orsolya 9.A, Emődi Máté 9.B, Majoros Panna 9.D, Rontó Balázs 9.E, Szénégető Gerda 9.H, Juhász Fruzsina 10.A, Orosz Máté János 10.B,
Bélteczki Balázs 10.D, Berencsi Lili 10.E, Marosi Panna Sára
10.H, Csató Lilla 10.M, Riczu Eszter 11.A, Szabó Réka 11.B,
Szűcs Hanna 11.C, Tóth Réka 11.H, Kelemen Alíz 11.M, Szabó Eszter 12.A, Szilágyi Renáta 12.B, Unyi Dominik Vajk
12.H, Porkoláb Dorottya 12.M, Majnár Melinda 12.K
Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Kulman Marcell 1/9.SZ, Varga István 1/9.LV, Pénzes Gréta
2/10.SZ, Hadházi Tamás Máté 2/10.L, Hegedűs Patrik 2/10.V,
Engi Dániel 2/10.H, Bártfai Róbert 2/10.F, Nagy Lili 3/11.SZ,
Nagy Attila 3/11.L, Keresztesi Levente 3/11.H, Bodnár Erik
3/11.V, Berki Patrik Lajos 3/11.F, Jakab Dóra 9.EK, Krajnyák Kevin 9.MG, Vitos Virág 9.T, Károly István 10.EK, Boros Gergő Nándor 10.MG, Jávorszki Csenge 10.T, Csonka Dávid 11.E, Vig Viktor 11.M, Mészáros Liza 11.TG, Papp Botond
11.KG, Halász Csongor 12.E, Török Milán 12.MG, Boros Tamás 12.TG, Jónyer Martin 13.E, Báró Anita 13.T, Kiss Márk
13.G, Orosz Dóra 13.K

A Tisza TV műsora
Július 2. csütörtök
9:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Segített a Mecénás - Parkoló a szállodához - Strandnyitány - Döntés másodfokon a tésztagyári baleset ügyében - Családi nap a templomkertben - Uszodafelújítás - Foci
18:15 Hétről-Hétre: Ülés előtt - Ülés után - Készítsünk szappant! - Sporttábor
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Július 6., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Tiszaújváros - DEAC edzőmérkőzés
(egyben Fodor Péter búcsúmérkőzésének) közvetítése felvételről
Július 8., szerda
18:00 Héthatár: Nyaraljunk, de hol? - Zabos Géza emléknap Nyári diákmunka - Szappanozzunk!
18:15 Hétről-Hétre: Sodráska - Vízi pók - Újra Miénk a tér!
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Koncert a dombon, streetfood a Széchenyi úton
Nemzeti ünnepünk március 15-e volt az első,
ami elmaradt. A kulturális palettáról aztán
sorra törölte a koronavírus-járvány a programokat, színházat, koncertet, kiállítást,
szabadtéri rendezvényeket. A veszélyhelyzet
végének kihirdetésével a kultúra is nyithat,
igaz csak óvatosan, hiszen a művelődésszervezők és az intézmények nem tíz embernek,
hanem százas, ezres nagyságrendű tömegeknek, közösségeknek kínálnak programokat.
Így van ez békeidőben, most azonban kicsit
visszafogottabban kell tervezni. Hogy hogyan, mikor, mit és mennyit, arról Mátyás
Zoltánnal, a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatójával beszélgettünk.
- A járvány időszakában kényszerpihenőre
mentek a művelődésszervezők és a könyvtárosok is, miközben sok, már lefixált tiszaújvárosi programot „ el kellett engedni”, de már lehet újratervezni.
- Igen, a kollégáimmal úgy tűnik átvészeltük
ezt a pandémiás időszakot, voltak természetesen hullámvölgyek és magaslatok is, de próbáltuk azokat a programokat, rendezvényeket online módon visszaidézni, felidézni, amelyek elmaradtak. Nagyon sok volt, és mindegyikért fáj
a szívünk, hiszen több városi nagyrendezvény
is elmaradt, és mindegyik program, minden
esemény a mi gyermekünk. Elmaradt a május
elseje, a Tavaszi Fesztivál, a gyereknap, a költészet napja a városi könyvtárban. Ezek mind
olyan programok, amin keresztül a szakmaiságunkat is meg lehet mutatni, és nagyon szereti
a tiszaújvárosi közönség.
- Pótolhatók ezek? Újrajátszható valamelyik,
vagy teljesen újra kell tervezni és szervezni?

„Mindegyikért fáj a szívünk, hiszen
több városi nagyrendezvény is elmaradt, és mindegyik program, minden
esemény a mi gyermekünk.
Mátyás Zoltán

- Néhányat egész egyszerűen nem tudunk pótolni és újrajátszani, viszont vannak olyan események, amelyeket lehet többé-kevésbé pótolni. Ilyen például a Tavaszi Fesztivál. Egy olyan
párnapos eseménysorozaton gondolkodunk,
aminek a munkacíme már megvan „Őszi kulturális napok”, ide tervezzük az elmaradt előadásokat, ez körülbelül november tájékán lenne,
többek között azokról a programokról van szó,
ami kiesett májusban. Kiesett a színházi előadásunk, amit sikerült egy szeptemberi időpontra áttenni, nevezetesen a Pál utcai fiúk című darabot.
- Hol tartana most a tiszaújvárosi nyár, ha nem
fújta volna el a járvány?
- Lenne például múzeumok éjszakája, ami tavaly a Városi Kiállítóterem előtt volt, és idén is
így terveztük, de a tájházban, ami idén tízéves,
szerettünk volna egy idekapcsolódó programot. A tiszaszederkényi rendezvényekért is fáj
a szívünk, a Legyen Szederkény Vendége, és
a Nyársparty is elmaradt, bár ez utóbbit lehet,
hogy be tudjuk majd pótolni.
- Inkább a saját rendezvényeket, saját fellépőket tudják visszacsempészni, vagy a vendégelőadásokkal is lehet próbálkozni?
- Ez érdekes kérdés, mert a vendégelőadásokat a vírus beköszöntével sikerült visszamondanunk, tehát ez egy vis major helyzet, amiben
senkinek nem keletkezett anyagi kára, erkölcsi
annál inkább. Amit természetesen számon tartunk, és a következő időszakban elképzelhető,
hogy beépíthetjük. Erről beszéltem az előbb, a
november eleji művészeti napokra szeretnénk a
fesztiválra tervezett koncerteket, színházi előadásokat, pódiumműsort becsempészni, visszahozni.
- Kedvcsinálóként megtudhatunk egyet-kettőt?
- Lesz például egy Gájer Bálint koncert, illetve
egy pódiumműsor, ami A csemegepultos naplója, az Orlai produkciótól, amit nagyon régóta
vár a színházszerető közönség, de egy nagyobb
koncertben is gondolkodunk, ez majd meglátjuk, hogy mi lesz.
- Nézzünk egy ősztől korábbi dátumot, ami egészen közel van már, az augusztus 15., ami egy
határvonal a kultúra újranyitásában. Akkor indulhat, előtte semmi?
- Előtte is indulhat, bár a veszélyhelyzet megszűnését követően természetesen nem kaptuk
még meg a teljes feloldozást. Augusztus 15-ig
az 500 fő alatti rendezvényeket megtarthatjuk,
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„A helyszín a Derkovits előtti Széchenyi úton lesz, amit szeretnénk vendéglátósokkal „megtölteni”, akik bemutatnák, hogy kik ők, és persze kóstolók
is lesznek majd. Meghívunk vendéglátósokat, kávézókat, fagyizókat, süteményeseket.”
Mátyás Zoltán

illetve a közönség által használt tereinket megnyithatjuk, mindenféle korlátozás nélkül. Hogy
augusztus 15-ét követően mi lesz, erről most
igazán nem tudok beszélni, ez majd kormányzati döntés lesz, de persze készülünk augusztus
20-ára. Augusztus 15-éig a már említett szolgáltatásokat, rendezvényeket megtarthatjuk,
ezen belül nagyszerű dolog és nagyon örülünk
neki, hogy például a könyvtári szolgáltatásokat
teljes körűen meg tudtuk nyitni. Ott három hete részleges nyitva tartást kezdeményeztünk, de
már lehet jönni a könyvtárba.
- A művészeti csoportok el tudtak már indulni,
dolgozhatnak-e bent a Derkóban, vagy a Tiszaszederkényi Művelődési Házban?
- Megjelent a rendelet, elindulnak a művészeti
csoportjaink. Egy művészeti csoportvezetői értekezletet tartottunk és azon átbeszéltük azokat
a nyári próbákat, nyári napköziket, amiket ők
egyébként is terveztek erre az évre 100%-os kihasználtsággal, és terveik szerint el is indítják.
- Sokak egyik kedvenc rendezvénye a Nyáresti
korzó, kint a szabadban. Ez lesz idén?
- Lesz. Nem csak a Nyáresti korzó, hanem lesz
egy olyan eseményünk, ami Újra miénk a tér
címen fut. Ez egy országos kezdeményezés,
amit a Magyar Fúvósszenei és Mazsorett Szövetség indított, a programjuk szerint a mazsorett csoportok és fúvószenekarok egy meghatározott időpontban, pontosan július 5-én, vasárnap a délutáni órákban egy teret elfoglalnak, és négy-öt koreográfiát bemutatnak, tulajdonképpen életjelet adnak magukról a járvány után. Úgy gondolom, hogy ez egy nagy-

szerű kezdeményezés, amihez Tiszaújváros is
csatlakozik. A Nyáresti korzó mellett július elején a Barcsay téren koncertezik egy pánsíp művész, augusztus elején pedig egy zenekar érkezik hozzánk, az Agyagbanda, akik különleges helyszínen, a szánkózó domb tetején fognak fellépni. Július 25-ére is nagyon készülünk,
egy teljesen más típusú, más jellegű esemén�nyel, amikor egy gasztro napot szervezünk,
egy streetfood programot. A helyszín a Derkovits előtti Széchenyi úton lesz, amit szeretnénk
vendéglátósokkal „megtölteni”, akik bemutatnák, hogy kik ők, és persze kóstolók is lesznek
majd. Meghívunk vendéglátósokat, kávézókat,
fagyizókat, süteményeseket és egy-két látványelemmel bővítve, mini kulturális programokat
is kínálnánk. Itt kanyarodok vissza az 500 főre, hiszen ennél a programnál már nagyon óvatosan kell fogalmaznunk, és nagyon óvatosan
kell lépkednünk előre, mert be kell tartanunk az
ötszázas korlátot.
- Mozi lesz-e újra nyáron a Derkóban?
- Sokan kérdezték, hogy a filmszínház indul-e.
A helyzet az, hogy igen, megnyitottunk, minden tér használható, egy probléma van, hogy
nincs film. A járvány alatt leálltak a nagy gyártók, nem készült film az elmúlt időszakban, tehát nincs olyan közönségfilm, amit be lehetne
mutatni. Vannak filmek, persze, de a mozit nálunk egy külső vállalkozó működteti üzleti alapon, a sikerfilmeket, az új filmeket hozza elsősorban, a nagy amerikai filmgyártók viszont
még csak most éledeznek.
berta

Visszatérés az elfeledett tudáshoz
Tea és szörp is készíthető azokból a gyógynövényekből, melyeket akár mi magunk is termelhetünk a kertünkben, erkélyünkön, konyhaablakban. Lehet velük fűszerezni, készíthetünk alkoholos tinktúrákat is.
A témáról az Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért rendezett kötetlen beszélgetést a mezítlábas sétánynál. Hosszú idő után
ez volt az első rendezvényük, hisz a koronavírus-járvány átírta az év eleji terveket. A sétány
ölelésében két éve erősödnek, terebélyesednek
a növények, középen a rozmaring hatalmasodik, körülötte levendula, menta, kakukkfű, oregánó, borsikafű, citromfű és zsálya.
- A borsikafű kivételével ezekből nekem is van
otthon - mondta Illés Lászlóné -, mindent begyűjtök, megszárítok kora tavasztól késő őszig.
Papírzacskóban tárolom, egész évben isszuk a

gyógyteákat. Szörpöt nem igazán készítek belőlük, inkább ivólevet. Most a diólevélre szoktam rá, az ízlik a legjobban.
Rácz Anikó is ott volt a gyógynövény-ismereti beszélgetésen, ő is rendszeresen fogyasztja a
gyógyteákat.
- Azt olvastam valahol, hogy a hosszú élet titka a citromfű - mondta Anikó -, annyira nincs
markáns íze, meg lehet szokni. A mostani rohanó világban nyugtató hatása van. Mentából
szoktam még szörpöt készíteni, van otthon levendula is, melyet illatosításra használunk, párnákba töltjük. Elég sok fűszernövény van otthon a teraszon.
A mezítlábas sétánynál két éve ültették el a növényeket, jó a levegő, jó a talaj, azóta megnőttek, megerősödtek.
- A levendula ilyenkor elengedhetetlen - mondta Dr. Pető Gabriella, orvos-természetgyógyász,
az alapítvány elnöke -, de olyan növényeket is
elültettünk, melyekről azt gondoltuk, hogy meg
kell, hogy ismerjék az emberek. Jól használhatóak a konyhában és fűszerként is.
- Bármiből bármit lehet készíteni?
- Gyakorlatilag igen, kevés olyan szabály van,
ami bármit is tiltana. Érdemes kísérletezni vele, utána olvasni, megkérdezni olyanokat, akik
már használják, hogy mik a tapasztalataik,

„Szinte mindegyik megmarad a balkonkertben is, sőt, a lakásban is tudunk termeszteni. A konyhaablak is
tökéletes erre.”
Dr. Pető Gabriella

Gyógynövények a mezítlábas sétány ölelésében.
hogy azokat a hibákat, melyeket elkövettek, mi
ne tegyük.
- Ezeket akár otthon is nevelhetjük?
- Szinte mindegyik megmarad a balkonkertben is, sőt, a lakásban is tudunk termeszteni. A
konyhaablak is tökéletes erre, nyilván amelyik
hajlamos nagyra nőni, azzal óvatosan kell bánni, de a kisebb méretűeket kint és bent is tarthatjuk.
- Más az élmény, más a hatás, ha ezekkel fűszerezünk?
- Nagy a különbség, ízben is. A friss növényekből mindig egy picit többet kell használni, a
szárítmány koncentráltabb készítmény. A frissen szedettnek markánsabb az illata, gondoljunk csak a bazsalikomra, ami az olasz ételek
egyik alapanyaga. Ezek a növények általában

segítik az emésztést, az epeműködést, csökkentik a puffadást. Nem hiába használták őseink
is, hiszen a magyar konyhának ezek voltak az
alapfűszerei és nem a paprika.
- Használatuk hogy fér össze a hagyományos
orvoslással?
- Gyerekgyógyászként mondom, hogy a gyerekeknél az alkalmazott növények és illóolajok mennyisége viszonylag korlátozott. Természetesen vannak olyanok, amelyeket egész kicsi kortól lehet használni. Gyógyításra ezek a
gyógynövények nagyon ritkán alkalmasak, hiszen a megelőzést szolgálják. Az enyhébb vírusfertőzések legyőzését például. A küzdelemben nagyon jól be tudjuk vetni ezeket a növényeket.
Fodor Petra

8. � Közlemények

Közterület-takarító Online időpont-foglalás
munkakör
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok! Tisztelt Ügyfelek!

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros,
Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet közterület-takarító munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónap próbaidő kikötésével 1 év határozott időre
szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevélmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Tiszaújváros közterületeinek takarítása
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 07.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda
Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illetve elektronikusan a figeczkyr@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636			
Kerékgyártó István
ügyvezető

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus világjárvány miatti veszélyhelyzet megszűnését követően anyakönyvi és hagyatéki ügyekben ismét lehetőség van online időpont-foglalásra az idopont.tiszaujvaros.hu oldalon keresztül, vagy telefonon a 49/548-029-es telefonszámon. Az ügyfélforgalom
feltorlódásának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy vegyék igénybe a szolgáltatás adta lehetőséget.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ruhaosztás

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tiszaújvárosi Roma Polgárjogi Mozgalom és a Tiszaújvárosi Cigány Nagycsaládosok Szervezete a rászoruló roma családok
részére használt ruhákat oszt 2020. július 4-én (szombaton)
10,00 órától. Helyszín: Tiszaújváros, Rákóczi utca 81. szám.
Farkas Sándor
elnök

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2020. július

JÚLIUS
08. szerda

Helye
Kazinczy Ház I. em. 73/1.

Ideje
7.00 - 16.30

Kinek a részére
Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák gyermek és alkalmazott befizetés
09. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja
7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés
15. szerda
Gondozóház
10.00-11.00
Szociális étkezők
Őszirózsa Idősek Klub
7.30 - 8.00
„Esély” Napközi otthon
Őszirózsa Idősek Klub
10.30 - 12.00
Szociális étkezők
16. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja
9.00-12.00
Szociális étkezők
20. hétfő
Tiszaparti Szabadidőház
11.00 - 12.00
Szociális étkezők
21. kedd
Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45-12.15
Szociális étkezők
22. szerda
Központi Étterem
9.00-12.00
Szociális étkezők
Gondozóház
10.00-11.00
Szociális étkezők
23. csütörtök Központi Étterem
10.00-12.00
Szociális étkezők
27. hétfő
Tiszavirág Idősek Klubja
7.30 - 12.00
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
29. szerda
Központi Étterem
12.00-13.00
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfogadunk!
Felhívjuk a figyelmet,hogy az 1/2016.(I.28.) a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!
Maszk használata kötelező!

Szünidei gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal az ingyenes szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban a Tisztelt Szülőket/Törvényes Képviselőket az alábbiakról tájékoztatja:
Jogszabály alapján minden általános és középfokú iskola 2020.
június 26. napjáig megszervezi a tanulók felügyeletét. A 2020.
június 16-a és június 26-a közötti időszakban iskolai felügyeletet igénybe vevő tanulók számára intézményi gyermekétkeztetést kell biztosítani. Ezen tanulók esetében az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés 2020. június 29. napjától 2020. augusztus 31. napjáig valamennyi, azaz 45 munkanapon keresztül vehető igénybe.
Azok a gyermekek, akik az iskolai felügyeletet 2020. június
16-a és június 26-a közötti időszakban nem veszik igénybe,
ingyenes szünidei gyermekétkeztetésben részesülhetnek 2020.
június 16. napjától 2020. augusztus 31. napjáig valamennyi,
azaz 54 munkanapon keresztül.
A gyermekek részére a szünidei gyermekétkeztetést a Központi Étteremben ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény
városrészben élők esetében az „Esély” Napközi Otthonban (Ti-

szaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) biztosítjuk.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés
helyben történő elfogyasztással biztosított. Amennyiben az étel
helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte akadályozza, a részére biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, törvényes képviselő által megbízott személy számára lehetővé kell tenni. A szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel csak
írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2020. június 15.
napjáig, ezt követően a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható. A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros,
Bethlen G. út 7.) lehetséges. Ha a Szülő/Törvényes Képviselő
a gyermek számára a szünidei gyermekétkezetést nem kívánja
igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2020. július 2.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Fülöp György polgármester,
a 2. sz. választókerület képviselője
2020. július 06-án (hétfőn)
13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti önkormányzati tárgyaló
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentkezés alapján történik,
negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es
telefonszámra várjuk.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Pap Zsolt alpolgármester,
a 6. sz. választókerület képviselője
2020. július 06-án (hétfő)
10.00 órától 12.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti önkormányzati
tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentés alapján történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es
telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Molnár István alpolgármester,
a 8. sz. választókerület képviselője
2020. július 08-án (szerda)
15.00 órától 17.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti önkormányzati
tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentés alapján
történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es
telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Juhos Szabolcs jegyző
2020. július 8-án (szerdán)
13.00 órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri
Hivatal I. emeleti önkormányzati
tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentés alapján történik, negyedórás
beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es
telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jézsó Gábor az 1. sz. választókerület
képviselője
2020. július 06-án hétfő) 16.00 órától
Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltatóház)
2020. július 07-én (kedd) 16.00 órától
Tisza-part városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház,
Neumann J. út 1.)
fogadóórát tart.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Kiss Zoltán József
a 3. sz. választókerület képviselője
2020. július 8-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

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.

2020. július 2.
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót
PSZICHIÁTER SZAKORVOS
munkakör betöltésére
teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan időre történő foglalkoztatásban, 3 hónap próbaidő kikötésével.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- Orvostudományi egyetem/pszichiáter szakorvos végzettség,
büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.
A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:
- Járóbeteg szakellátás és gondozás pszichiáter szakorvosi
kompetenciába tartozó feladatok ellátása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz,
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelentkező a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2),
(2c), (2d), (2e) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a
bíráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2020. szeptember 11.
- Elbírálás határideje: 2020. szeptember 30.
- Az állás betölthető: 2020. október 1.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító
számát: 5/50145-3/2020. , valamint a munkakör megnevezését: „PSZICHIÁTER SZAKORVOS”
Nagyné Kántor Judit
főigazgató

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

Orvosigazgató beosztás
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor
út 11-13.) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/B. § alapján pályázatot hirdet járóbeteg-szakellátásért felelős orvosigazgató beosztás (magasabb vezetői megbízás)
ellátására.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői
megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: szakorvos.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: nem kell megállapítani, feltéve, hogy a közalkalmazott a kinevezéskor legalább 5 éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ellenkező esetben a próbaidő mértéke 3 hónap.
A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója.
A munkavégzés helye: Tiszaújváros
Városi Rendelőintézet, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3580 Tiszaújváros,
Bethlen Gábor út 11-13.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
Az orvosigazgatói feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a jogszabályokban előírtak, a munkáltató belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri leírás alapján, így különösen a járóbeteg-szakellátás orvosszakmai feltételeinek biztosítása, a gyógyító-megelőző tevékenység tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása, különös figyelemmel az egészségügyi szolgáltató szakmai követelményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos
működtetésére, illetve a Rendelőintézet
Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározott további feladatok ellátása, a 43/2003. (VII.29.) ESzCsM Rendelet 10. § (2)-ában meghatározott feladatok
ellátása, 3 hónap próbaidő kikötésével.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII.tövény egészségügyi
intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• orvostudományi egyetemi végzettség,
szakorvosi képesítés, legalább öt év gyakorló orvosi tevékenység,
• mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy
egészségügyi (szak)menedzseri képesítés
vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés,
• legalább hároméves vezetői gyakorlat,
• büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás,
illetve a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvény alapján jogosultság
három hónapot meghaladó tartózkodásra,
• vezető beosztás ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg a fentebb megjelölt közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz,
• végzettséget, (szak)képzettséget igazoló
dokumentumok másolata,
• kamarai tagság érvényességét igazoló
dokumentum másolata,
• működési nyilvántartás érvényességét
igazoló dokumentum másolata,
• szakmai program a vezetői beosztásnak
megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve
kompetenciakörben,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a
jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek (ideértve különösen a munkáltató szervezet véleményező bizottságát, Szakmai Vezető Testületét) megismerhetik, és a jelentkező az ál-
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tala benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelentkező a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2), (2c), (2d), (2e) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
• nyilatkozat vezetői gyakorlat meglétéről.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• egészségügyi alapellátási és/vagy járóbeteg-szakellátási (legalább rendelőintézeti) szakmai profilú egészségügyi szolgáltató működtetésében szerzett szakmai
tapasztalat,
• járóbeteg-szakellátás egészségügyi intézmények és szolgáltatók közötti szervezésében, betegút menedzsmentjében szerzett szakmai tapasztalat,
• angol és/vagy német nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
• egészségügyi intézményben szerzett vezetői tapasztalat,
• egészségügyi hatósági eljárásokban
szerzett tapasztalat.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet címére történő
megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/50144-7/2020.
valamint a munkakör megnevezését: járóbeteg-szakellátásért felelős orvosigazgató.
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. július 12.
A pályázat elbírálásának rendje:
356/2008. (XII.31.) Kormányrendelet 4.
§-ában foglaltak szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020.
július 31.
A munkakör betölthetőségének várható
időpontja: 2020. augusztus 3.
A KÖZIGÁLLÁS honlapján való megjelenés dátuma: 2020. május 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 49/544-600-as telefonszámon kérhető.

Előjegyzési, ellátási rend a szakrendelőkben

Tisztelt Betegeink, Ellátásra Jelentkezők!

A veszélyhelyzet elmúltával és a szakaszos újraindulások során jelenleg az alábbi szakmai elvárások fogalmazódtak meg
az egészségügyi ellátórendszer felé:
1. A betegeknek és a dolgozóknak a szájmaszk kötelező használata megmaradt.
2. A triázsolási kötelezettség megmaradt, tehát a beteget a beküldő orvosnak és a fogadó intézetnek is ki kell kérdezni, és a
COVID-19 gyanút ki kell szűrni, valamint a testhőmérséklet
mérése is szükséges. A kérdőíves kikérdezés június 23-ától a
rendelőintézetbe való bejutás megkönnyítése érdekében az ellátást végző rendelőben történik.
3. A belső térben a betegeknek az egymásközti 1 méter távolság tartása kötelező.
4. A beteg kizárólag előre egyeztetett időpontban érkezhet, kivétel a friss sérültek (sebészet, traumatológia).

Arról a tényről, hogy az időpontot kinek kell egyeztetni és kivel, semmilyen utasítás nem született, így minden szolgáltató
kialakítja a saját működési rendjét.
A járványhelyzet előtti időszakban tapasztalt rendkívül hos�szú várólista, és a járványhelyzet alatt tapasztalt szakmai konzultációk sikeressége révén az alábbi előjegyzési (ellátási) rend
alakult ki.

1. Szakorvosok – beküldő orvosokkal történt előzetes konzultációját követően fogadnak betegeket. A beküldő orvos kér időpontot!
Endokrinológia – Dr. Bakó Barnabás
Diabetológia – Dr. Bakó Barnabás
Pszichiátria – Dr. Bogár Erzsébet

2. A beküldő orvosnak lehetősége van online időpontfoglalásra, illetve a betelefonáló beteget a telefonközpont a szakrendelésre kapcsolja.
Ebben az esetben a háziorvosnál való megjelenés alkalmával,
amikor a beutalót kiállítja, meg lehet őt kérni, hogy a számára elérhetővé tett előjegyzési naptárban foglaljon helyet a betegének. Természetesen a háziorvosnak továbbra is lehetősége van a betege részére telefonon is időpontot kérni. Amennyiben a háziorvosnak nem áll módjában időpontot adni, úgy a telefonközpontos az adott szakrendelésre kapcsolja Önöket, ahol
amennyiben betegellátás folyik, előfordulhat fennakadás a hívásfogadással.
Kardiológia és szív UH: Dr. Fónagy-Sütő Zoltán
			
Dr. Hornyik Andrea
			
Dr. Koós István
Urológia: 		
Dr. Mátyus István
Belgyógyászat:		
Dr. Páll Katalin
Diabetológia:		
Dr. Páll Katalin

3. A régi rendszer szerint továbbra is TELEFONON a betegirányítóban kérhet időpontot akár a
beteg, akár a beküldő orvos
Gyermek pszichológia: Dr. Almássyné Sós Zsuzsanna
Ideggyógyászat:		
Dr. Horváth László
Carotis UH:			
Dr. Kiséry Csaba
Angiológia
		
Dr. Kiséry Csaba
Reumatológia:			
Dr. Mihalik Emese
Mozgásszervi rehab:		
Dr. Mihalik Emese
Tüdőgyógyászat:			
Dr. Szepessy Ildikó
Pszichológia:			
Pálnokné Pozsonyi Márta

4. Időpontot a beteg is kérhet akár telefonon,
akár online a rendelőintézet web-es felületén regisztráció után
Bőrgyógyászat és nemibeteg ellátás: Dr. Almádi Tamás
Ortopédia:			
Dr. Berczi Kálmán
Fül-Orr-Gége:			
Dr. Bozóki Eszter
Onkológia:			
Dr. Fövényesi József
Nőgyógyászat:			
Dr. Marosi Gyula
Ultrahang:			
Dr. Zelenák Gellért
Szemészet:			
Dr. Kolozsi Klára
Pszichológia:			
Velkovics Viktória
Tüdőszűrés
Laboratórium

Átmenetileg szünetel:
- az audiológiai szakrendelés
- a gyermek tüdőgyógyászat

Nagyné Kántor Judit
főigazgató
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MUNKA AZONNALI KEZDÉSSEL

Hegesztőt (Avi, Cell, Elektroda),
csőelőkészítő köszörűst - lakatost,
mezőgazdasági gépszerelőt keresünk!
Munkavégzés: Hetelés (hétfőtől péntekig elhelyezés szállón), helyszín: Magyarország. Előny:
Csővezeték-építésben szerzett tapasztalat + „B” jogosítvány megléte.
Amit ajánlunk: Versenyképes fizetés (szakmai tapasztalathoz mérten), utazás, szállás + céges
autó. Megbízható munkahely hosszútávon.
Jelentkezés: 06204799542 / jelentkezes@gspipe.hu

Iroda kiadó
Tiszaújváros városközpontban.
Földszinti, külön bejáratú, bútorozott,
két iroda + előtér + WC.
Érd: +36 30 915 4451
Eladó Tiszaújvárosban az Árkád
soron első emeleti, 2,5 szobás,
58 négyzetméteres nagy- pincés
lakás, (erkély 4 négyzetméter,
spájz 2 négyzetméter).
Irányár: 16,6 millió forint
Érdeklődni: 70/2324137-es telefonszámon.

A TISZAÚJVÁROSI NIKODÉMUS
IDŐSEK OTTONÁBA 2020. 08. 01-EI KEZDÉSSEL
SZAKKÉPZETT SZAKÁCSOT FELVESZÜNK.
ÉRD.: 06-30/785-5294 ;
email : nikodemus.tiszaujvaros@reformatus.hu

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2020. július 03-án (pénteken) 1.500 kg III. nyaras pontyot telepít az alábbiak szerint:
Erdészeti tó: 				
1.000 kg
Tolnai tó: 				
500 kg
Horgászni 2020. július 04-én (szombaton) 13.00 órától lehet a Zabos Géza emléknapi
horgász csapatverseny után.
A változtatás jogát fenntartjuk.
Serfőző Gergely
horgászmester

2020. július 2.

Luki, a tiszteletbeli

Minden kezdet nehéz…

Sport � 11.

LABDARÚGÁS. Lejátszotta első felkészülési mérkőzését a Termálfürdő FC
Tiszaújváros felnőtt csapata. A megyei
I. osztályban szereplő Felsőzsolca elleni
hazai találkozó döntetlennel zárult.

Lukács Zoltán (középen) két régi játszótárssal, Dohány Istvánnal és Bodolai Józseffel.
LABDARÚGÁS. Közgyűlést tartott a Termálfürdő FC Tiszaújváros, melyen egyebek mellett tiszteletbeli taggá választották Lukács Zoltánt
Lukács Zoltán, azaz Luki 1982-ben került az Olefin SC-be labdarúgóként és azóta az egyesületben nagyon sok pozíciót betöltött már. Közel 40 éves sportmunkásságát jutalmazta a közgyűlés.
- Az eddigi életemet, mindenemet jelentette a labdarúgás - nyilatkozta az egyesület honlapján. - Amióta tudok magamról, azóta a labda volt a mindenem. Már 2-3 éves koromban is a családi fotókon labdával vagyok mindig. Később a játék, majd a hivatásom is a labdarúgás volt. Napjainkban hobbi és a társaság,
amit ad nekem.
Pályafutásának első fontos állomása, hogy 17 évesen bekerül a
vegyész országos ifjúsági válogatottba, és játszhatott a Nemzetközi Ifjúsági SZOT tornán. Itt figyeltek fel rá.
- 19 éves koromban leigazolt az NB I-es Békéscsaba, majd egy
év múlva bemutatkozhattam az élvonalban. Az újabb mérföldkő: a katonaság alatt olyan jól ment a játék, hogy leigazolt az akkori kor sztár- és bajnokcsapata a Bp. Honvéd. Azután Nyíregyházára kerültem, ahol előbb az NB II-ben, majd az NB I-ben sok
szép sikerben volt részem. Innen igazoltam az Olefin SC-hez, letelepedtem, lakás, család, gyerek, végleg megállapodtam.
Élményként három eseményt említ meg. Élete első bajnokiját,
14 évesen szülőfaluja ifi csapatában édesapja edzősége mellett.
A második: az első NB I-es meccs a Dunaújváros ellen, a harmadik: a Nyíregyháza történetének első NB I-es meccse a DVTK
ellen, amelyen ő is játszhatott.
- Kudarcként egyet tartok számon, amikor úgy nyertük meg a
Nyíregyházával a bajnokságot, hogy amikor eldőlt (4 fordulóval a vége előtt), hogy bajnokok lettünk, akkor éppen kikaptunk
(ráadásul odahaza) a Kazincbarcikától. De a rivális Szolnok is
vesztett ugyanekkor, így megmaradt az előnyünk. Nagy ünneplésre készült a város, győzelemmel, de a vereség miatt minden
elmaradt. Akkoriban még nem volt mobil, így csak órákkal később tudtuk meg, hogy mégis bajnokok lettünk.
Az egykori csapattársak közül Pásztor Jóska, Paróczai Sándor,
Láza János, Czeczeli Karcsi, Kiss Miki, Kozma Józsi nevét említi nyilatkozatában, és Bodolai Józsit, Korhut Jancsit és Répási
Ferit, itt Tiszaújvárosban.
- Az edzők közül nekem első helyen Mészöly Kálmán áll, ő bízott bennem és tett be először az NB I-es csapatba. Aztán Babolcsay Gyuri bácsi, majd Szűcs Gyula bácsi, az aranycsapat korának két válogatott játékosa, majd Tichy Lajos, Nagy Gyuri bácsi, aki anno beválogatott a vegyész ifi válogatottba.
Legnagyobb sikerének a megnyert NB II-es bajnokságot, majd a
16 csapatos NB I. 7. helyét tartja a Nyíregyházával.
159 bajnoki mérkőzés, 39 gól. Ez tiszaújvárosi pályafutása statisztikája.
- Lehetne mindkét szám nagyobb, főleg a gólok száma - teszi
hozzá Luki - s ami egy kis hiányérzetet jelent az az, hogy mire
vittem volna vajon, mire lett volna elég, ha éveken át úgy tudtam volna játszani, olyan formában, mint életem csúcsformájában, amikor leigazolt a Budapesti Honvéd. A jövő hónapban
nyugdíjba vonulok, amikor már a pihenés lesz előtérben és természetesen a meccsre járás, ha az idő is olyan lesz.

Meghívó

A Termálfürdő Football Club Tiszaújváros Egyesülete
Tisztelettel meghívja Tiszaújváros sportbarátait
Fodor Péter „FOCI”
a DEAC csapata elleni búcsúmérkőzésére, mely 2020. július
4-én szombaton 10 óra 30 perckor kezdődik a Sportcentrum
Centerpályáján.
Találkozó: 10 óra 15 perckor

Tiszaújváros - Felsőzsolca
2 - 2 (1-1)
FCT: Tóth Cs. (Herceg), Márton, Vincze
(Lippai), Tóth M., Lőrincz, Vitelki, Burics
(Gelsi), Tóth S. (Bussy, Vámos), Kristófi
(Kundrák), Csicsek (Benke), Bene (Pap).
Gólok: Csicsek, Pap.
A hosszú kihagyás és a „vérátömlesztés”
utáni első megmérettetést kissé mély talajú pályán rendezték. Az első félidőben nehezen indult és később is döcögött a játék,
a jó megmozdulások mellett mindenkinek
több hibája is volt. Mindkét oldalon egyegy szép gól született, de a Tiszaújváros
előtt több lehetőség is adódott.
A második félidőben a sok csere hatására ugyancsak döcögős játékot láthatott a
mintegy 50 fős közönség, amely biztató
jeleket azért érzékelhetett.
Jó hír, hogy komoly sérült jelenleg nincs
a keretben.

Így kell ezt csinálni - mutatja a fiataloknak a szombaton búcsúzó Fodor Péter.
Csernák Martin Tibor személyében
újabb fiatal igazolt a csapathoz. A 22
éves szélső támadó két-két évet az
MTK-ban és a Ferencvárosban is játszott, majd a Kaposvári Rákóczi NB
I-be feljutó csapatát erősítette, most a
Komárom VSE-től érkezett. Összesen
11 NB II-es és 35 NB III-as mérkőzé-

sen szerepelt utóbbiakon 6 gólt szerzett.
E héten, szombaton a csapat az egykori
csoporttársat, az immár NB II-es DEAC
gárdáját fogadja 10.30-tól. Ezen a mérkőzésen búcsúzik az aktív labdarúgástól
a csapat évekig meghatározó játékosának
számító Fodor Péter is.

Két arannyal és egy bronzzal kezdtek

Sinkó-Uribe Ábel rajt-cél győzelmet aratott.

Lehmann Csongor (balra) „szállította” a bronzérmet.

TRIATLON. Az idei szezon első versenyét az eXtremeMan-sorozat június
27-28-án megrendezett kaposvári állomása jelentette a tiszaújvárosi triatlonosok számára. Lehmann Bence „bezsákolta” első középtávját, Sinkó-Uribe Ábel megnyerte a sprinttávot, míg
Lehmann Csongor bronzérmes lett rövidtávon.
- Végre rendeztek versenyt Magyarországon, így nem volt kérdés, hogy ott kellett
lennünk - mondta Lehmann Tibor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője.- Az eXtremeMan sorozatot egyébként
a Nagyatádi Ironman-re készülő versenyzőknek hívták életre, de most az amatőr
versenyzőkön kívül a profik is elindultak.
Az egész erőpróba a ’90-es éveket idézte, amikor még külföldi lehetőségek híján egy rajtban indultak az élversenyzők
az amatőrökkel. Rövidtávon ott volt a hazai élmezőny színe-java. Bicsák Bence
mellett a Dévay testvérek, Márk és Zsombor, valamint két sportolónk, Sinkó-Uribe
Aurél és Lehmann Csongor alkotta az élmezőnyt. Csongor és Dévay Márk 40 mp
előnnyel zárták az 1500 méteres úszást
Bicsák és Dévay Zsombor és Aurél előtt.
A 40 km-es, 4 körös kerékpározás közben az üldözők közeledtek, de az élen haladók fél perc körüli előnyt megőriztek
a dimbes-dombos pálya utolsó körére. A
10 km-es futás már 30 Celsius-fokos kánikulában indult, a 200 méter szintemelkedéssel nehezített, már-már extrémnek

nevezhető futópályán. Az első kilométereken Dévay Márk és Csongor együtt futottak, de már látni lehetett, hogy Csongornak nehezére esik ez a pálya a szezon
első versenyén. Bicsák a második körben kezdett közeledni, majd átvette a vezetést, Dévay leszakította Csongort, hátul Dévay Zsombor is jó formát mutatott, és lefutotta Aurélt, aki így 5. lett. A
mieinkről elmondható, hogy a felkészülés végén járnak, de a forma még odébb
van. Csongornak az első versenyek általában gondot okoznak, de ez a mostani viadal segített a következő lépcsőhöz. Aurél szépen, egyenletesen ment, összességében már csak ezért is érdemes volt elutazni Kaposvárra. A sprinttávon Sinkó-Uribe Ábel rajt-cél győzelmet aratott.
Mindhárom számban a legjobban teljesített, így utolsó éves juniorként bizakodóan várhatja a nagyobb megmérettetéseket
is. Nagyobbik fiamnak, Bencének a felkészülés részeként már márciusra terveztünk egy középtávot, de akkor sajnos ez
elmaradt, vasárnap viszont „szembejött”,
így kipróbálta. Várható volt, hogy Badar
Gergővel kell majd meccselnie, akinek
az elmúlt évből két top 10-es nemzetközi
ironman helyezése is van. Bence az 1900
méteres úszást elég nagy előnnyel nyerte.
A középső számban, ahol ő mezőnybringával ment az időfutamosok között, 40
km/órás átlagot ment a 90 km-en. Badar
ennél is jobbat, így 2,5 perces úszás hátrányból 1 perces előnyt csinált a második
depózásig. Bence a félmaratoni távú futás
5 km után utolérte az addigi vezetőt, majd

Lehmann Bence magabiztosan nyerte a versenyt.

egyenletes futással 2,5 perces előnnyel,
magabiztosan nyerte meg a versenyt. A
legnagyobb gondot az óriási hőség jelentette, de egy középtáv már így is bent van
a „zsákjában”.
A szezon mind a négy tiszaújvárosi sportoló számára sprint- és rövid távú versenyekkel folytatódik. Egy kivételt jelent a
július 22-én, a Lengyeltótiban megrendezendő meghívásos szupersprint verseny,
mely 20 férfi és 20 női triatlonos versengését jelenti. Ez a verseny válogató lesz a
hamburgi mix-váltó világbajnokságra és
részben az idei junior triatlon Európa-bajnokságra.
Eredmények
Sprint (750 m úszás, 20 km kerékpározás,
5 km futás), férfi abszolút: 1. Sinkó-Uribe
Ábel (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 59:47
perc, 2.Balla Bálint (Titán TK) 1:02:36
óra, 3. Soós Gergő (Fergeteg Triatlon SE)
1:03:29.
Rövidtáv (1500 m úszás, 40 km kerékpározás, 10 km futás), férfi abszolút: 1.
Bicsák Bence (PSN Zrt.) 1:50:24 óra,
2.Dévay Márk (Alba TK) 1:51:06, 3. Lehmann Csongor (Tiszaújvárosi Triatlon
Klub) 1:51:29, …5. Sinkó-Uribe Aurél
(Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:54:10
Középtáv (1900 m úszás, 90 km kerékpározás, 21 km futás): 1. Lehmann Bence
(Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 4:04:15 óra,
2. Badar Gergő (Duna Aszfalt Tiszakécske VSE) 4:06:37, 3. Molnár Marcell (Vasi Triatlon SE) 4:28:28.
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A változékony idő ellenére mintegy kétezren látogattak el a Tiszaújvárosi Gyógy- és
Strandfürdőbe a nyitás hétvégéjén. A szezon a koronavírus-járvány miatt bő egy hónap
csúszással kezdődött.
Bár sok autó állt a parkolóban, mégsem volt nehéz helyet találni, mint ahogy a bejáratnál is álltak ugyan a sorban, de nem sokan. Működnek a medencék az élményelemekkel,
a büfék jó része is nyitva van, majdnem olyan minden, mint máskor. Csak egy kicsit kevesebben vannak. A szombaton változékony, zivataros idő után vasárnap már kicsit bátrabbak voltak az emberek, dupla annyian voltak a strandon, mint az előző napon. Kürtőskalács, napi menü, fagyi, kávé - üzemelnek a büfék is, igaz, többen zárva tartanak.
- Reménykedünk - mondta egyikük, aki kérte, nevét ne közöljük - de arról, hogy milyen
a szezon, csak augusztus végén tudok majd bővebbet mondani. Bő egy hónap kiesett és
még most sincsenek annyian, mint szoktak. A külföldről érkezők még nem jelentek meg,
pedig sokan szoktak lenni.

- Még nem az igazi, még
nem olyan, mint tavaly
volt - mondta Halászné
Gőz Ibolya -, a vírushelyzet miatt sokan nem mozdultak ki. Én Sajószögeden élek 12 éve, azóta
rendszeresen járunk ide,
szeretjük ezt a strandot.
Untuk már mi is az otthon
ülést, jó végre itt lenni.

- Reggel jöttünk, tíz óra után pár perccel mondta Bartus Márton (jobbra) -, most egy
picit lehűlt a levegő, de jó itt lenni. A hullámmedence mindig nagyon jó, nagyon hiányzott
már a strand.
- Először a meleg vizes medencében voltunk
- mondta Márton öccse, Gergő -, aztán az örvényes medencében. Úgy látom, nincsenek
annyian, mint szoktak lenni, de akik itt vannak, azok jól érzik magukat.

- Marosvásárhelyről jöttünk, általában évente egyszer eljövünk ide - mondta
Balogh Gergely - most egy
hétre érkeztünk. Szerintem kevesen vannak most,
de az idő jó, a fogantyúk
fertőtlenítve vannak, több
nem is kell ahhoz, hogy jól
érezzük magunkat.

Sporttábor: soha nem unatkozunk!
Elkezdődött a táborok időszaka. Néhány hónappal ezelőtt csak reménykedni tudtunk
benne, hogy nem otthon, bezárva a négy
fal között kell eltöltenünk a nyarat. A kapuk szerencsére nyár elején megnyíltak.
Önfeledten játszó gyerekekkel teltek meg a
strand medencéi és a Sportcentrum sportpályái is.
- Nagyon vártam ezt a tábort - mondja Zemlény
Zoltán András, a Hunyadi iskola tanulója. - Tavaly voltam itt először és nagyon tetszett. Azt
szeretem, hogy nagyon sok a program. Kijövünk a strandra, lehet csúszdázni, bemehetünk
a hullámmedencébe. Amikor visszamegyünk a
Sportcentrumba, lehet focizni, röplabdázni, kosarazni, krétával rajzolni. Soha nem unatkozunk és ez nagyon jó.

A napközis sporttábort a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néhány pedagógusa és a Sportcentrum közösen szervezi már évek óta.
- Néhány évvel ezelőtt jött az ötlet, hogy szervezzünk egy olyan tábort, ahol több sportágat
is kipróbálhatnak a gyerekek - emlékszik vis�sza Czár Judit Bianka, a tábor egyik szervezője. - Ennek természetesen itt a Sportcentrumban van a legjobb helye. Ami jó még, hogy a
strand is közel van, hiszen az egyhetes tábor
alatt, ha az időjárás engedi, többször is kimegyünk egy kicsit fürdeni. Ezen kívül próbálunk
minél színesebb programokkal készülni a gyerekeknek. Van, amikor sportversenyeket rendezünk, kézműveskedünk, rajzversenyt hirdetünk, sorversenyt szervezünk. Ezeket nagyon
szeretik a gyerekek. Persze nem osztjuk be az
egész napjukat, van idő a szabad játékra is, az
Lássuk, mik a játékszabályok!

A közös játék öröme.

is nagyon fontos. Ilyenkor maguknak találnak
ki elfoglaltságot, hoznak magukkal játékokat,
és azokkal játszanak.
- Kik jelentkeznek ide? Melyik korosztálynak
szólnak a programok?
- Örömmel tapasztaljuk, hogy évről évre vannak visszajáró gyerekek. Nem egy olyan táborozónk van, aki egészen kicsi korában jött először és egészen negyedik osztályig minden évben részt vesz. Sőt, volt olyan táborozónk is,
aki már felső tagozatos volt, de szívesen részt
vett a foglalkozásokon.
- Miért szeretnek ide járni a gyerekek?
- Szerintem az a vonzereje, hogy mindig figyelembe vesszük azt, hogy a gyerekek mit szeretnének és aszerint alakítjuk a napi programokat, feladatokat. Semmi nincs kőbe vésve, rugalmasak vagyunk. Ha valakinek például nincs
kedve kidobót játszani a többiekkel, hanem in-

kább ugrókötelezne, akkor semmi akadálya.
Persze igyekszünk őket csapattá formálni. Az a
jó, hogy itt a kicsi a naggyal összebarátkozik és
bevonják egymást a játékba.
- A járványügyi veszélyhelyzet hivatalosan is
megszűnt, kell még szabályokat betartani?
- Folyamatosan figyelemmel kísérjük a legfrissebb híreket a járványhelyzettel kapcsolatban és odafigyelünk a higiéniás szabályokra. Naponta többször kezet mosunk. A Sportcentrumban vannak kirakva kéztisztító-, fertőtlenítőszerek, amiket rendszeresen használunk.
Mivel a maszk használata nem kötelező, így a
gyerekeket nem terheljük azzal, hogy viseljék.
Arra odafigyelünk, hogy ne nagyon ölelgessék
egymást a gyerekek, ne legyenek nagy összeborulások, amit azért sajnálok, mert a táboroknak pont ez az egyik jellemzője.
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