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Járványügyi
intézkedések
Hazánkban lapzártánkig 581 fővel emelkedett a koronavírussal beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt nyolc krónikus beteg, az elhunytak száma 654 fő, 4153-an meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma 9653. A szerdai adatok arra figyelmeztetnek, a járvány második hulláma már javában tart.
Városunkban is megjelent a koronavírus, kiemelt figyelmet
kell tehát fordítani a megelőzésre, a védelemre. A prevenciós bizottság továbbra is rendszeresen ülésezik és hozza meg
a szükséges döntéseket.

Igazi látványosság volt a város utcáin felvonuló két-és négykerekű járműcsoda seregszemléje. A gyerekkoromból jól ismert
kocka Ladák vagy Wartburgok furcsa, nosztalgikus érzéseket keltettek bennem. Emlékszem, amikor az 1979-es Daciánkkal indult el a család a Balatonra. Autópálya és lóerők híján jó fél nap volt mire elértük célunkat. Apukám ezzel a zöld csodával járt dolgozni és mindig maradt benne egy-egy olajos szerszám, ezért elég büdös volt, nyáron pedig borzasztóan meleg, de nekünk ez az autó jelentette akkor a szabadságot. Cikkünk a 4. oldalon.

Kifogásolható választási kampány
Bőven akadt munkája választókerületünk választási bizottságának az elmúlt
hetekben. A jelöltek nem csak helyben,
hanem a magasabb szintű választási
szerveknél, sőt a Kúriánál is „serénykedtek” kifogásaikkal, jogorvoslati kérelmeikkel.
Egy hete a választókerületi választási bizottság - egy magánszemély beadványa
alapján - elmarasztalta a Jobbikot, mert
választási szórólapot adott ki, holott - mivel nem jelölőszervezet - ezt nem teheti
meg.
Koncz Zsófia (Fidesz-KDNP) a választókerületi választási iroda tevékenységét kifogásolta - lényegében egy rosszul megcímzett korábbi beadvány „utóélete” miatt -, ezt a bizottság elutasította. (Koncz
Zsófia fellebbezett, de a Nemzeti Választási Bizottság is elutasította kifogását.)
A jelöltek, jelölőszervezetek a rendelkezésükre bocsátott összes ajánlóívet kötelesek visszaadni a jelöltállítás határidejéig. Ennek elmulasztása esetén le nem
adott ajánlóívenként a választási bizottság - hivatalból eljárva - ezer forintos bírságot szab ki. E szabálynak megfelelően
Váradi Gábor (független) 14 ezer, Medve
István (független) és a Fidesz-KDNP 3-3
ezer, Tóth Ádám (független) 2 ezer forin-

Íme az aktuális hírek, szabályok:
- Hat igazoltan koronavírussal fertőzött beteg van Tiszaújvárosban.
- Megérkezett a múlt hét hétfői szennyvízvizsgálat
eredménye: minimális mértékben van jelen az új típusú koronavírus örökítőanyaga. Hétfőn újabb mintavétel történt, a vizsgálatokat a továbbiakban is folytatják.
- Két lég- és három felületfertőtlenítőt szerzett be a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ, illetve a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ, melyeket többek között az Ezüsthíd Gondozóházban és Idősek Otthonában használnak majd.
- Kötelező a maszkviselés a Tiszaújvárosi Városgazda
Nonprofit Kft. irodaházában.
- Létszámkorlátot vezetett be a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár a zárt térben rendezett eseményeire: maximum 150 néző lehet egyszerre a színházteremben.

Haláleset a Dísztóban

Szeptember 1. és 8. között négyszer tartott ülést a választási bizottság.
tos bírságot köteles fizetni a Magyar Államkincstárnak.
Amint arról beszámoltunk, az egyéni választókerületi választási bizottság (oevb)
Tóth Ádám kifogása alapján azt állapított meg, hogy Koncz Zsófia megsértette a jelöltek és jelölőszervezetek közötti
esélyegyenlőség választási alapelvét azzal, hogy egy a játszótér-felújításról gyerekekkel készített fotót tett közzé a közösségi oldalán.
Az NVB múlt csütörtökön bírálta el a
határozat ellen benyújtott fellebbezést,

és 10:1 arányban megváltoztatta az oevb
döntését, elutasítva a kifogást. A bizottság
szerint köznevelési intézményben valóban nem lehet a gyermekek részvételével
kampányt folytatni, de a kifogásolt rendezvény - bár azon gyerekek voltak jelen
- nem köznevelési intézményben történt,
így nem ütközik jogszabályba.
Az NVB ugyanakkor 6:5 arányban helybenhagyta az oevb azon döntését, mely
szerint nem volt jogsértő Koncz Zsófiának egy szerencsi iskolában tanárokkal
készített fotója.

A Dísztóba fulladt egy középkorú nő a múlt héten. Információink szerint a nő csütörtök éjszaka két ismerősével tartózkodott a Dísztó posta felőli partján, amikor egyelőre tisztázatlan
körülmények között a vízbe esett. A rendőrséget azonnal értesítették, így még a hajnali órákban elkezdődött az elmerült
nő kutatása, ám nem találták. A tiszaújvárosi rendőrség és a
tűzoltóság másnap reggel folytatta a keresést, és meg is találták a nő holttestét. Társait még a helyszínen kihallgatták, az
esetet a térfigyelő kamerák is rögzítették. Az üggyel kapcsolatban megkerestük a helyi és a megyei rendőrkapitányságot,
ahol arról tájékoztatták szerkesztőségünket, hogy mivel folyamatban lévő ügyről van szó, nem adhatnak tájékoztatást.
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Politikuslátogatás Tiszaújvárosban
Városunkba látogatott Kunhalmi Ágnes, az MSZP országgyűlési képviselője. A politikus azért érkezett, hogy segítse az ellenzék közös jelöltjének, Bíró
Lászlónak a kampányát.
Bár az október 11-i időközi választáson
Bíró nem indulhat a Jobbik színeiben, öt
ellenzéki párt is mögé állt.
- Azt tudni kell, hogy ebben a körzetben
a Fidesz-KDNP a legutóbbi választáson
kevesebb szavazatot kapott, mint az ellenzékre leadott szavazatok - nyilatkozta
lapunknak Kunhalmi Ágnes. - Akkor az
volt a baj, hogy nem voltunk egységesek.
Ezt a hibát nem követi el még egyszer az
ellenzék, sem itt, sem pedig az országban bárhol. Az összefogásban az ellenzéki pártoknak egy jelöltje van, Bíró László, aki csatába indul október 11-én, és mi
támogatjuk őt. Bíró László valóban képviselni akarja az itt élőket. Én azt hiszem,
hogy bárhová szülessen valaki Magyarországon egyszerűen polgári joga van ahhoz, hogy normális életet élhessen.
Bíró Lászlót az elmúlt időszakban több
támadás is érte a jobboldalról, amit a választások után készül jogi úton rendezni.

Kunhalmi Ágnes az MSZP támogatásáról biztosította Bíró Lászlót.
- Én pozitív kampányra készültem, ezzel szemben a kormánymédia hazugságokkal traktálja a választókat - nyilatkozta lapunknak. - Nyilván nem támadnának,
ha nem látnának esélyt arra, hogy az ös�szellenzéki jelölt nyerhet. Nagyon fontos
hangsúlyozni, hogy ez a választás nem
Bíró Lászlóról szól, ez a választás az ellenzékről szól, ez a választás a választás-

Köszönet a dalokért

Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik vasárnap
a Magyar Dal napján közreműködtek és megszervezték. Nagyon kedves, szép műsor volt! Különösen értékes, mert ebben
a zűrös, vírusos időben alig van valami, ami örömet ad a hétköznapokban. Isten éltesse mindnyájukat és védje meg a vírustól!
Tisztelettel: egy városlakó, aki nagyon szereti ezt a várost!
(Név a szerkesztőségben)

nak a lehetőségéről szól. Itt, Tiszaújvárosban az egyik legfontosabb programpont az, hogy a korengedményes nyugdíjaknak a kérdését a lehető legharcosabban
a parlamentben képviselnie kell valakinek. Azt láttuk az elmúlt 10 évben, hogy
ezt senki nem képviselte a kormánypárt
részéről.
ema

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot szeptember 20-ig (vasárnapig)
az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540688), majd szeptember 21-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár
(Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-15

Egyházi hírek
Római katolikus

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

Örök

Gyógyszertári ügyelet

A szentmisék a szokott időpontokban lesznek: kedd, csütörtök,
péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00.
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 kellő távolság megtartását
ALTEMPLOM NYITVATARTÁSA:
Hétfő, Kedd – Zárva
Szerda – Vasárnap: 09.00 –19.00
Az altemplom orrot és szájat takaró maszkban látogatható!
Plébániairoda nyitvatartása:
kedd, szerda: 09.00-13.00.
csütörtök, péntek: 15.30-17.30.
Belépés maximum 1 fő!
Szájmaszk használata kötelező!
Előtérben kézfertőtlenítés!
Irodai telefonszám: (49) 540-102

Görögkatolikus

Ezzel a rejtvénnyel folytatódik szeptemberi sorozatunk. A megfejtéseket
a hónap végéig egyben várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy
postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent
István út 16. címre. A júliusi nyertes:
Tőzsér László.

Szombaton 8.00 Szent Liturgia. 17.00 vecsernye, utána elvégezzük az utrenyét is.
Vasárnap a Duna TV templomunkból élő adásban közvetíti a
Szent Liturgiát. A Liturgia a DTV kérésére 3/4 11 órakor kezdődik.
Kedden 8.00 Szent Liturgia.

Református

2020. szeptember 20-án, vasárnap Tiszaszederkényben 10.00
órakor, Tiszaújvárosban 11.00 órakor lesz úrnapi istentisztelet.
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Szociális alapszolgáltatások
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ integrált intézményként szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatást, valamint szakosított szociális ellátásokat nyújt - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ esetében szélesebb ellátási területtel - Tiszaújváros lakóinak. Tevékenységéről minden évben beszámoló készül a képviselő-testület számára. A tavalyi évről a legutóbbi ülésen adott számot Poropatich Péter, az intézmény vezetője. Ebből most az alapszolgáltatásokat vesszük górcső alá.

Étkeztetés
Étkeztetésben azok a szociálisan rászoruló személyek részesülhetnek, akik koruk, egészségi állapotuk, betegségük, hajléktalanságuk miatt a napi egyszeri meleg étkezésükről nem tudnak
gondoskodni. A beszámoló alapján az étkeztetésben részesülők
száma a 2019. december 31-ei állapot szerint a 2018. december 31-én ellátásban részesülők számához viszonyítottan közel
5%-kal emelkedett. Az elmúlt év során az étkezést igénybe vevő 974 fő döntően maga viszi el az élelmet a főzőhelyről (838
fő, az összes igénybe vevő 86%-a). Az ebéd házhoz szállítását
az igénybe vevők 12%-a (114 fő) kérte az elmúlt év során, ők
döntően nők (89 fő, 78%), életkori megoszlás tekintetében leginkább (53%) 80 év fölöttiek.
Az étkeztetésre 2019-ben az intézmény 556 főre 30.558.720 Ft
állami támogatásban részesült.

Házi- és jelzőrendszeres segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás a segítségre, ápolásra szoruló idős, beteg
emberek lakókörnyezetében nyújtott szolgáltatás. A 2019. december 31-én ellátottak száma (76 fő) szinte megegyezik az egy
évvel korábbi állapottal (77 fő). Tavaly 27 főt vettek ellátásba és
28 fő esetében szűnt meg a szolgáltatás. Az ellátásban részesülők közül 12 fő részesült szociális segítésben, azaz takarításban,
bevásárlásban, ügyintézésben nyújtott segítséget a gondozónő, a
64 személyi gondozásban is részesülő ellátott esetében pedig az
előzőeken túl gondozási, ápolási tevékenységet is ellátott az intézmény. A házi segítségnyújtásban részesülők döntő többsége,
76%-a nő, elsősorban 80 év fölötti. A házi segítségnyújtásban az
intézmény 58 fő ellátására rendelkezik engedéllyel. Az összesített ellátotti igények szerint 2019-ben 43 főre 12.970.000 Ft állami támogatásban részesült az intézmény.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő,
egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt rászoruló, a
segélyhívó készüléket használni tudó időskorú, vagy beteg emberek számára a krízishelyzet elhárítására nyújtott szolgáltatás,
melyet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött szerződés alapján 140 készülék biztosításával, Tiszaújvárosban és 10 környező településen biztosította az intézmény. A feladatellátásra nyújtott állami támogatás évek óta változatlan, ami

3.944.000 Ft-ot jelentett az intézmény számára. Az állami támogatás a hívásfogadási rendszer üzemeltetési költségét sem fedezi, így az ellátásban érintett települések a rendelkezésükre bocsátott készülékekkel arányosan hozzájárulást fizetnek a működtetéshez. Az év során 161 fő vette igénybe a szolgáltatást,
jellemzően nők (90%), döntően 80 év fölöttiek. 2019-ben az ellátottak által kezdeményezett 270 segélyhívásból 222 volt a valóban segítségnyújtást igénylő riasztások száma.

Idősek- és fogyatékkal élők
nappali ellátása
Az időskorúak nappali ellátása a koruk vagy egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek számára biztosít lehetőséget a
napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az összesen 95 férőhellyel működő 3 idősek klubjának szolgáltatásait igénybe vevők száma
stagnál, a kihasználtság az előző évhez hasonlóan 90% körüli.
Az év folyamán 5 fő kérte a felvételét a klubokba, ugyanakkor
6 fő kikerült az ellátásból. 2019-ben az időskorúak nappali ellátására 64 fő figyelembevételével 7.194.000 Ft állami támogatásban részesült az intézmény.
A fogyatékkal élők nappali ellátását biztosító „Esély” Napközi
Otthon az önkiszolgálásra részben képes, önellátásra nem képes,
felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra. Megszervezi a szolgáltatást igénybe vevők étkeztetését,
tanácsadást, készségfejlesztést, háztartási vagy háztartáspótló
segítségnyújtást, esetkezelést, felügyeletet, közösségi fejlesztést nyújt. A 16 férőhellyel, két gondozási csoporttal működő
otthon szolgáltatásait 2019-ben 13 fő vette igénybe. Az ellátotti kör évek óta változatlan. Az ellátás megszüntetésére egyetlen
esetben sem került sor az év folyamán, az új igénybevevő 1 fő
volt. A fogyatékkal élők nappali ellátására 9 fő figyelembevételével 4.500.000 Ft állami támogatásban részesült az intézmény.

Hajléktalanok ellátása
A 25 férőhelyes Hajléktalanok Nappali Melegedője a város közigazgatási területén hajlék nélkül élő személyek számára biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra, alapvető higiénés igények kielégítésére, napi étkezésre, társas kapcsolatok működtetésére. A hajléktalanok nappali ellátását 6 nő és 39 férfi vette
igénybe, akik 42%-ban tiszaújvárosi lakosok voltak, 58%-uk viszont a környező településekről érkező, életvitelszerűen Tiszaújváros közterületein élő hajléktalan személyek voltak. Az átlagéletkoruk 47 év volt. A nappali melegedő ellátottjai alacsony
iskolai végzettségű, tartósan munkanélküli, nagyrészt jövedelemnélküli, egyedül élő személyek családi kapcsolatok és természetes támaszok nélkül. A nappali melegedő szolgáltatásait igénybe vevő ellátottak 77%-ának a megélhetése labilis volt,

Csaknem ezren részesülnek étkeztetésben.
44%-uk jövedelemmel nem rendelkezett, 33%-uk - a célszerű
felhasználás intézményi kontrollja mellett - havi rendszerességgel települési támogatásban részesült, 3 fő nyugdíjszerű ellátással, 7 fő munkajövedelemmel rendelkezett, azonban életvezetési problémáik a hajléktalan létben konzerválta életüket. A beszámolóban foglaltak szerint az ellátást igénybe vevők a szociális munka eszköztárával nehezen motiválhatók, a melegedő
szolgáltatásai közül főleg pihenés, tisztálkodás és mosás szolgáltatást veszik igénybe. 2019-ben a hajléktalanok nappali ellátásából 4 fő büntetés-végrehajtási intézetbe került, 2 fő ismeretlen helyre távozott, 1 fő tartós bentlakást nyújtó intézménybe
ment, 3 fő visszatért a családjához, 2 fő pedig albérletbe költözött. 2019-ben 19 fő ellátottra 2.855.400 Ft állami támogatásban
részesült az intézmény, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott nyertes pályázatnak köszönhetően 2018.
január 1-jétől 2020. december 31-ig, 29 hajléktalan részére térítésmenetesen napi egyszeri meleg élelmet biztosít az intézmény.
A nappali melegedő 2017. január 12-től a közvetlen életveszély
elhárításának érdekében a téli krízisidőszakban 12 fő számára
időszakos férőhelyeket is biztosít, melynek kihasználtsága megközelítőleg 100%-os. A szolgáltatás legfontosabb feladata az
életmentés, az egészségkárosodás elkerülése. Az időszakos férőhelyet 2019-ben hosszabb-rövidebb időre 4 nő és 30 férfi vette igénybe, átlagéletkoruk 44 év volt.
A hajléktalanok nappali melegedője és az éjjeli menedékhelyként működő időszakos férőhelyek biztosítása mellett a hajléktalanellátó szakmai egységek munkatársai a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal közösen heti rendszerességgel végeznek látogatást a közterületen hajléktalanként élők körében a hajléktalan ellátórendszer szolgáltatásainak igénybevételére történő rendszeres
motiválás érdekében. Valamennyi személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatás - így a hajléktalan ellátás eredményessége is - nagymértékben függ a kliens aktív és felelős részvételétől,
ezért a helyi szinten rendelkezésre álló, széleskörű hajléktalan ellátórendszer, továbbá a szakemberek segítő szándéka ellenére továbbra is előfordulnak hajléktalanok Tiszaújváros közterületein.

Új ügyvezető a TiszaSzolg élén
Augusztus elsejétől Kósa-Tóth Zoltán a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetője. A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (TIK)
korábbi vezetőjével a Tisza TV szeptember
9-ei adásában készített interjút Berta Judit
műsorvezető. Az alábbiakban ennek szerkesztett változatát közöljük.
- Miért váltott?
- Kényszerhelyzetbe került a város, hiszen a TiszaSzolg ügyvezetője nyugdíjba ment, és kerestek egy olyan embert, akinek van vezetői tapasztalata, a versenyszférában is van tapasztalata. Nálam ehhez még hozzájárult a közszférában lévő tapasztalatom, arról nem beszélve,
hogy hét éve itt dolgozom, ismernek, tudják,
hogy mire vagyok képes, és nyilván ez dönthetett mellettem.
- Nehéz volt dönteni, otthagyni a TIK-et? Milyen volt a búcsú?
- Igazából nem búcsúztam el, én elköszöntem a
kollégáktól, hiszen ugyanabban az érdekszférában fogunk dolgozni továbbra is. Elköszöntem,
sajnos nem volt lehetőségem, hogy személyesen - a járványügyi helyzet miatt - interneten,
illetve kisebb csoportokban, amennyire tudtam.
Nyilván nehéz szívvel, mert ez hét szép, kemény, sokszor nehéz év volt. Rengeteget tanultam a kollégáktól, bízom benne, hogy én is át
tudtam adni pár dolgot, és tényleg büszkeséggel tölt el az, hogy ezt az intézményt hét évig
vezethettem. Úgy gondolom, hogy jó irányba
sikerült beállítani ezt az intézményt. Most új
kihívások várnak rám.
- A pozíció hasonló, hiszen vezető, ám míg korábban egy intézmény élén volt, addig most
egy gazdasági társaság élén. Éles váltás?
- Igazándiból még nem tudom. Másfél hónapja
vagyok a TiszaSzolg ügyvezetője, korai lenne

még összehasonlítani. Nyilván más, azt azért
érzékelem. De ez abból is fakadhat, hogy teljesen új dolgokkal kell foglalkoznom, új dolgokat kell megtanulnom. Rengeteg az input, amit
föl kell dolgoznom, nem tagadom, elég fáradtan szoktam esténként hazamenni.
- Milyen feladatok jöttek szembe az első hetekben?
- Ami talán a legfontosabb és legsürgősebb,
hogy október 1-jétől - ez jogszabályi előírás a belső kontrollrendszert be kell vezetnünk. Ez
elsősorban adminisztratív feladatokkal jár jelen pillanatban. Szabályzatokat kell megalkotni, folyamatokat kell földolgozni, folyamatokat kell lerajzolnunk, ha szükséges átalakítanunk. Most gőzerővel ezen dolgozunk. Ugyanakkor már gondolkodunk a jövő évről, hogy ott
mi fog történni. A kemping és a strand esetében
nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Nem tudjuk,
hogy a Covid milyen hatással lesz a turizmusra,
az idegenforgalomra. A strandnál még az új szálloda megnyitása is változást fog jelenteni. Sok
mindent át kell gondolnunk. Ezen is dolgozunk
már a kollégáimmal, illetve én személy szerint mondjuk így - leltárt készítek, hogy sokkal tisztábban láthassak, mint korábban.
- Bonyolult a leltár, sok a feladat?
- Elég sok. De ehhez hozzászoktam, mert a TIK
is összetett feladatokat végzett. Itt most igazából az újdonság az a rendkívül sok információ
az, ami a nehézséget jelenti. Az összetettség,
tényleg korai még erről beszélni, de inkább azt
mondom, hogy hasonló.
- A nehézség kihívást is jelent.
- Így van. Amit én szeretek egyébként. Tehát
nekem ezzel alapvetően nincs problémám.
- Hogy érzékeli, nagyobb falat a TiszaSzolg?
- Igazából azért nagyobb falat, mert a körülmények úgy alakultak, hogy most itt változtatásokra lesz szükség. A TIK-nél úgy gondolom,
hogy elvégeztem, amit kellett, nem gondolom,

hogy sokat tudtam volna hozzátenni még a működéshez. A TiszaSzolgnál viszont úgy gondolom, hogy hozzá tudok tenni ahhoz, hogy jól
tudjon működni.
- Vannak tervei, ötletei, amelyek már most ott
vannak a fejében?
- Vannak elképzeléseim, de első körben a kollégáimmal szeretném megvitatni, ők azért jobban ismerik ezeket a területeket. A tulajdonossal is le kell ülnöm természetesen azon kérdésekben, amik a város lakóit közvetlenül érinthetik. Meg kell határozni közösen célokat, és
akkor abba az irányba mi már le tudjuk bontani a feladatokat.
- Kemping, strand, szálloda. Lehet már ezekről
valamit tudni?
- A szálloda tulajdonosai tudják, hogy mikor
fognak majd megnyitni. Találkoztam már velük, egy-két részletkérdésről beszéltünk is. Arról váltottunk pár szót, hogy ők milyen stratégiában gondolkodnak, ami az együttműködésünk
szempontjából ugye fontos. A strandról rövid
távon azt tudom mondani, hogy a hónap végén
bezár a gyógyfürdő is. Október 15-ig lesz egy
felújítási, karbantartási időszak, és azt követően újból várjuk, - mai tudásunk szerint - a vendégeinket. A kemping pedig egy olyan kérdés,
amire azért nem tudok válaszolni, mert per pillanat nincs arról tudomásom, hogy bárki is érdeklődne iránta. Azon kell gondolkodni, hogy
hogyan foglalkozzunk a nyitvatartással.
- Hogy állnak azok a munkálatok, amiket a
Szent István út és a Mátyás király út területén látunk?
- Ott egy 40 méteres csőszakaszt ki kellett cserélnünk, azért mondom múlt időben, mert a
munkák jelentős része már megtörtént. Sajnos
nem várt problémákkal is találkoztunk, de ettől
függetlenül a kollégáim megnyugtattak, hogy
szeptember 15-ére, azaz a fűtési időszak meg-

Kósa-Tóth Zoltán
kezdésére készen leszünk.
- Egy gazdasági társaság vezetőjének, főleg az
elején, 8 órás a munkaideje?
- Nem, de már hozzászoktam, hogy intézményvezetőként is kötetlen munkaidőben dolgoztam. Ez nem zavar. Most egy picit többet vagyok bent, mint a TIK-nél voltam, ez tagadhatatlan, a családom néha hiányol is, de ez ezzel
jár, mondhatni hozzászoktak.
- Haza kell vinni néha a munkát?
- Nem. Igyekszem ezt elkerülni, inkább tovább
maradok bent. Nem tudok hatékonyan dolgozni
otthon. Otthon inkább már a családommal szeretnék foglalkozni.
- Mit csinál Kósa-Tóth Zoltán, hogy kicsit ös�szeszedje magát, és agyban, testben friss legyen?
- Heti háromszor edzésre járok, ez nekem nagyon fontos, kettlebell-ezek. Emellett ott van a
kert, ez engem teljesen ki tud kapcsolni. Majd
jön a téli időszak, már összegyűjtöttem a könyveket, amiket szeretnék elolvasni. Remélem
lesz rá időm és lehetőségem.
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Üzenet a kék bolygónak...

Szeptember második vasárnapján immár hetedik alkalommal hangzott fel az ének Tiszaújvárosban a Magyar Dal Napja tiszteletére.
A természet csodálatosan szép idővel járult hozzá ehhez a családias hangulatú rendezvényhez, ahol a fellépők létszámát nem igazán haladta meg a hallgatóság létszáma, de ez még bensőségesebbé tette, mindannyiunk közös alkotásává emelte a műsort.
Szent István királyunk szobra előtt Ringer István tárogatója nyitotta meg, a végén pedig búcsúztatta az ünnepet. Az énekes fellépők - a Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület énekkara és az Énekszó Baráti Kör kórusa - az ünnep mondanivalóját jól kifejező, szövegben és zenében tartalmas dalokat adtak elő igazi átéléssel.
Hangszeres kísérettel Ringer István (tárogató), Berecz Bertalan (gitár) és Cseh Katalin karnagy (zongora) adott jellegkiemelő
hangsúlyt az előadott daraboknak.
A műsorban elhangzott több megzenésített vers, egyet viszont megzenésítés nélkül, - a saját szavai zenéjével - adott elő maga a
költő, Pocsai Piroska.
Nagyon jóleső érzés volt a hosszú kényszerű szünet után újra együtt lenni, együtt énekelni, a Magyar Dal Napja nemes ünnepi gondolatát tovább éltetni. „Mindig kék és mindig zöld és mindig szép legyen a Föld” - mondja az a dal aminek a címét most
mottónak választottuk. Ebben bízva, ezért dalolva tovább itt, térségünk legélhetőbb városában köszönetet mondunk mindazoknak, akik most is eljöttek rendezvényünkre, akik figyelemmel kísérték munkánkat az elmúlt évtizedekben, és akik velünk lesznek a továbbiakban.
Köszönjük a Városgazda Kft-nek és a TiszaTV-nek a most is sikeresen megtartott rendezvény megvalósításához nyújtott segítségét.
Tiszaújváros önkormányzatának pedig most is köszönjük az évtizedek óta fennálló folyamatos gondoskodását, ami városunk
legrégebbi művészeti együtteseként éltet bennünket.
Vörös Béla
Énekszó Baráti Kör

Retro vasak a Tisza-szigeten

Citroën ac4 Torpedo Kommerzielle, a 30-as évek luxusautója.

Igazi látványosság volt a város utcáin felvonuló két-és
négykerekű járműcsodák seregszemléje. A gyerekkoromból jól ismert kocka Ladák vagy Wartburgok furcsa, nosztalgikus érzéseket keltettek bennem. Emlékszem, amikor
az 1979-es Daciánkkal indult el a család a Balatonra. Autópálya és lóerők híján jó fél nap volt mire elértük célunkat.
Apukám ezzel a zöld csodával járt dolgozni és mindig maradt benne egy-egy olajos szerszám, ezért elég büdös volt,
nyáron pedig borzasztóan meleg, de nekünk ez az autó jelentette akkor a szabadságot.
Szóval, a szocializmus remekműveihez szép emlékek elevenedtek meg, de az igazán nagy látványosságot azok a négykerekűek adták, amiket még élőben soha nem láttam, csak régi filmekben. Rövid sétakocsikázás után a Tisza-szigeten parkoltak le, ahol közelebbről is meg lehetett nézni a veteránokat.

Sirály ez a Csajka!

A 94 éves Ford T-modell még mindig pöccre indul.

Polgári László a Csajka büszke tulajdonosa.

Az orosz autócsodával már többször is találkozhattunk a városban, mivel tulajdonosa, Polgári László évtizedek óta itt lakik, és olykor-olykor útra kel vele.
- Ez egy nem mindennapi autó, és mérhetetlenül büszke vagyok, hogy az enyém lehet - kezd mesélni Polgári László.- 42
évvel ezelőtt vettem, és annyira összenőttünk, hogy el sem tudnám képzelni magam nélküle.
- Emlékszik rá, hogyan kezdődött ez a szerelem?
- Persze, nagyon is. Mintha ma történt volna. - mondja könnyes
szemmel, látszik, hogy hirtelen elöntötték az emlékek. - Budapesten dolgoztam BKV-nál, mint buszsofőr 1978-ban. Hallottam, hogy a Röppentyű utcai telepen állítják ki az eladó autókat, hát kimentem megnézni, bár nem akartam venni, mivel akkor vettem egy Moszkvicsot, de azért csak kíváncsi voltam. Ez
a Csajka ott állt és temérdek személyi igazolvány volt a motorháztetejére dobálva. Nézegettem, megcsodáltam, de nem értettem miért vannak a személyes dokumentumok rajta. Az egyik
jelentkező világosított fel, hogy olyan sokan szeretnék ezt az
autót, hogy ki fogják sorsolni az új tulajdonost. Közelebb léptem hozzá és láttam, hogy a szélvédőhöz oda van tűzve az ára.
28.400 forint. Az rengeteg volt abban az időben, tudtam, hogy
nincs annyi pénzem, de borzalmasan tetszett az autó, hát odatettem én is az igazolványomat. A sorsolásnál majd’ kiugrott a
szívem a helyéről, annyira izgultam. Egy félbe vágott focilabdába gyűjtötték össze a jelentkezők neveit. Amikor kihúzták a
kis cetlit, és kezdték kibontani, szerintem a pulzusom kétszázat
vert, amikor megláttam a P betűt a papíron. Majdnem elájultam. Bizony az én nevem állt a gyűrött papírdarabon. Megszólalni nem tudtam az örömtől - meséli elcsukló hangon. - Azóta nem is egyszer akarták megvenni tőlem, de soha nem adtam. Pedig voltak csábító ajánlatok. Volt olyan vevő, aki odajött hozzám, és azt mondta: „Uram! Ne foglalkozzon a milliókkal, mondja meg mennyit kér az autóért!” Én csak álltam és
nem is értettem. Milliók? Egy barátom azonban azt tanácsolta,
ha nem éhezek, ne adjam el, mert akkor ő fog vele járni, nem
én. És igaza volt. Bármennyit kérhettem volna érte, megkaptam volna, de nem bántam meg, hogy nem adtam el.

Kommersz és különleges
Régen a Csajkával magas rangú tiszteket szállítottak. Ma is
kuriózumnak számít az egykori luxusautó.

Czanf Ferenc Egerből hozta el kedvencét, ami egy Citroën ac4
Torpedo Kommerzielle.

- Ez az autó 1930-as években luxuskategóriának számított, viszont mint a neve is mutatja, a kommerzielle kereskedelmit jelent, nem csak személyszállításra használták, hanem ha kivették az ülést belőle, akkor kisebb áruszállításra is tökéletesen
megfelelt - mutatja Ferenc. - 2016-ban került be az országba,
közel három és fél év alatt sikerült felújítani, hogy sikeres legyen az Oldtimer vizsgája. Ide, erre a találkozóra tréleren érkezett, de működőképes, kisebb felvonulások alkalmával kicsit megjáratjuk. Az autó felépítésében, működésében egyébként teljesen megfelel a mai modern autóknak, persze nem az
automata váltósokra gondolok. Van benne kuplung, fék, gáz,
sebességváltó, kézifék, kormány. Amiben egy kicsit eltér a mai
testvéreitől, hogy például a kormány elég combos benne, azt
meg kell fogni és izomból tekerni. Üzemanyagban sincs eltérés, ugyanazt fogyasztja, mint a mostaniak, a hajtóműolajból
viszont speciálisabbat igényel. Szinte bármi beszerezhető hozzá, minden alkatrész pótolható, így a karbantartása viszonylag
könnyen megoldható.
Tóth József is egy különlegességgel érkezett, Füzesabonyból
hozta el az 1926-os Ford T-modelljét.
- Sajnos tréleren kellett részt vennünk a felvonuláson, mert
az egyik kerekünk defektes lett - mutatja József a szerencsétlenül járt autót. - Egyébként teljesen üzemképes ez a
94 éves autó. Azt kell tudni róla, hogy ez egy keménytetős,
ritka darab, többségében nyitott tetővel gyártották. Amerikából érkezett eléggé rossz állapotban. Két év alatt sikerült felújítani teljesen. Karosszériázás és motorfelújítás után
most már élvezzük, hogy a miénk lehet. Ugyanazt tankolom
bele, mint a ma készült autókba, fogyasztása pedig 14 liter
körül van, ami jónak mondható.

Oldalkocsis szerelem
Több mint száz retro jármű érkezett a Tisza-szigetre. Körülbelül
ugyanannyi volt a motoros, mint az autós. Szendi János Edelényből érkezett egy Honda Gold Wing oldalkocsis motorral.
- Ez nem egy mindennapi motorkerékpár, amit Hollandiában
építettek - mondja. - Mivel nem európai szabvány, ezért elég
nehéz volt forgalomba helyezni. Számomra a szabadságot, a
luxust, a kényelmet jelenti. Hosszú kilométerek múlva sem fárad el benne az ember, és mivel fűthető az oldalkocsi, a téli mínuszokban is kitűnően lehet használni. Mindig is szerettem a
motorokat, és gyerekként is nagyon vártam, hogy felnőttként
legyen majd egy sajátom. Aztán 18 éves koromban úgy döntöttem elérkezett az idő, hogy vegyek egy oldalkocsis motort.
Kiutaztam Ukrajnába és a próbaúton összetörtem az oldalkocsit. Annyira csalódtam magamban, hogy jó ideig hallani sem
akartam a motorvásárlásról. Amikor elmúltam negyven éves,
újra felgyulladt a szikra, és azóta az oldalkocsizás szerelmese lettem.
A veterán járműtalálkozót a Mezőcsáti Motoros és Veterán
Klub szervezte, főtámogatója a tiszaújvárosi önkormányzat
volt.
- 2016 óta minden évben tavasszal Mezőcsáton rendezünk
ilyen találkozót. Most első alkalommal hoztuk ide a Tisza-szigetre - nyilatkozta lapunknak Tóth László, a klub vezetője. Bízunk abban, hogy hagyományt teremthetünk, és évről-évre visszatérhetnek ide a régiségek. Azt gondolom, hogy ez az
alkalom igazán jól sikerült, hiszen összesen 103 járművet regisztráltunk. Ez a szám jóval meghaladja azt, amire számítottunk, még úgy is, hogy a járványhelyzet miatt idén külföldről
nem jöttek veteránok.
ema
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„Engedni kell, hogy Isten vezessen” 2. rész

Varga István 30 éve itt él közöttünk, ez alatt
az idő alatt templomot és köré közösséget
épített. Odaadóan, türelemmel szolgálja a
felekezetét, annak híveit. Utat mutat, meghallgat, bátorít, segítő kezet nyújt, ha kell.
Varga István református lelkésszel beszélgettem annak apropóján, hogy immár három évtizede szeptember elsején, kezében
a kirendelő oklevelével Tiszaszederkényben
telepedett le családjával. Múlt heti lapszámunkban olvashatták a vele készült beszélgetés első részét, most pedig a folytatást.
- Fiatalon kereste az útját. A korábbiakban említett dolgozat is erről tanúskodik?
- Az én ügyetlenségemet Isten arra használta
fel, hogy bár a technikai dolgokban ügyetlen
vagyok, viszont szellemileg elmélyülhettem.
Az útkeresés, a mindennek az értelmét, mindennek a miértjét keresés korszakában voltam,
van az ember életében egy ilyen. Nagy igazságok pillanata, amikor az igazságot akarjuk minden áron, amit úgysem találunk meg, de ezt egy
fiatal nem tudja, és ez nagyon jól is van így.
Ezen az úton elindul egy fiatal, és ha elég következetes, akkor előbb-utóbb valahol kiköt.
Nekem Isten így adta ezt az utat, hogy erre kellett indulnom. Azok a könyvek, amelyek akkor
rendelkezésre álltak, ilyenek, mint a dialektikus materializmus, meg a különböző regények,
a végén szépen lassan épült be mindig, mint
egy tégla. Vagy mondhatom azt is, hogy esett
ki a falból, és egyre nagyobb lett a világosság
más irányba. És akkor rájöttem, hogy az igazság sokkal összetettebb. Ezután kezdtem menni. Ezt írtam meg a dolgozatban, ezt értékelték.
- Megvan még ez a dolgozat?
- Megvan még. A levél nincs meg, kerestem,
hogy hova is tettem. Kézzel írt válaszlevelet írt
Ancsel Éva, de azt elhagytam valahol.
- Elolvasta-e mostanában, és mennyire más,
amit most gondol ezekről a kérdésekről?
- Elolvastam úgy 5-6 éve, tetszett. Elég jó dolgozatnak tartottam. Én nagyon kritikus vagyok
magammal. Nem is szoktam magamat se vis�szahallgatni, sem elolvasni semmit, de valahogy a kezembe került ez a dolgozat, és már
olyan nagy a távolság, annyira idegen lettem
már, hogy mondom magamban, mit tudott ez a
fiatalember. És jó volt, megpróbáltam objektív
lenni és tetszett. Hát nyilván ma már nem ezt írnám, meg nem is így, de akkor ez jött ki belőlem. És ez nagyon jó volt. Nincs szégyellnivalóm. Ez ma is egy vállalható gondolatsor.
- A szülei mit szóltak, amikor úgy döntött, hogy
teológiát fog tanulni?
- Mind a ketten örültek. Mind a ketten támogattak édesapám is, édesanyám is. Nem voltak
minden vasárnap a templomban, de istenhívő
emberek voltak. És különösen jó volt a fogad-

„Egy 30 éves fiatalember még nagyon
jól terhelhető. Észre sem veszi. Csak
később, hogy nézd már, ezt is én csináltam.”

Portré � 5.

„Ha pozitív vagyok, akkor előbbutóbb a közösség azt értékeli. Nekem ez a természetem, ezért én mindenütt igyekszek harmóniát, nyugalmat, meg békességet teremteni, meg
megélni, mert tudom, hogy hosszútávon mindenkinek ez az érdeke. Óriási energiamegspórolás, ha nem öljük
meg egymást.”
tatás, illetve a támogatás lelki oldalról. Tehát
valaki, aki a családból a lelkek, nem mondom,
hogy doktora, mert az nem jó szó, de felvigyázója, irányítója, pásztora lesz. Ez egy megtiszteltetés volt mindenkinek.
- Hogyan teltek az első évek, amikor már felépült a templom és a saját épületükben, templomukban folyt a lelki élet?
- Fontos itt megjegyeznem, hogy nagyon gyorsan eltelt ez a 30 év. Az a néhány év, amit most
tetszik kérdezni, az annyiban más volt, hogy
már akkor is igyekeztem, és ez most is így van,
a társadalmi vezetéssel egy normális nexust kialakítani. Tudom, hogy a kettő csak együtt mehetett. Nem lehet elefántcsonttoronyban közösséget építeni, az nem megy. A közösség az
azért közösség, mert közös köz-ség. Az, hogy
meddig egy lelki közösség, aminek nincs határa, meddig gyülekezet, azt nem tudhatom.
Hogy kiben van hit, vagy kiben nincs, ez nem
rám tartozik. Aki oda gondolja magát, az jöjjön oda, és akkor ő már egy bizonyos közösségnek a tagja. Gyakorlatilag határ nélküli egy
lelki közösség. És ugye nem lehet azt mondani, hogy aki magyarul beszél, az magyar, aki
reformátusnak vallja magát az református, hanem akiben megmozdul valami, az már keresi a közösséget. Na ez a közösség kötelezett arra, hogy a városvezetőkkel egy olyan kapcsolatot alakítsak ki, ami konstruktív és baráti is
lett, de mindenképpen egymás érdekeit figyelembe vevő és korrekt kapcsolat. Nem volt ebben hízelgés, nem volt ebben semmi ilyesmi.
Azt hiszem, volt egy karaktere a mi kapcsolatunknak. Ők - mármint a városvezetők - tudták,
hogy én alapvetően konzervatív beállítottságú
ember vagyok, de nem akarok ártani senkinek
se. És ők ezt értékelték, és ki is alakult egy normális kapcsolat. Főleg, amikor már mögötte ott
volt Koscsó Lajos, és ott volt Bráz György. És
ez így van a jelenlegi polgármesterrel, Dr. Fülöp Györggyel is. Ezek a kapcsolatok barátiak
mind a mai napig.
- Talán úgy is fogalmazhatunk, hogy a kapcsolat a tiszaújvárosi egyházi vezetők és a város
vezetői között egyedülálló.
- Ez a jó közösségi szemlélet hozta létre az idősotthont is. Egy csomó probléma volt, amivel már lassan szembesülnie kellett a városnak az elöregedés kapcsán. Úgyhogy tervezgettünk. Végül részben pályázati pénzből, nagyobb
részben pedig önkormányzati finanszírozással
2004-ben megépült a Nikodémus. Ez valamelyest megoldást jelentett az idősgondozásban,

Az új kenyér megáldása 2019. augusztus 20-án.
és munkahelyeket is teremtett. Az időseink nagyon jó körülmények között élnek itt. Aztán jött
a következő állomás, az iskola 2012-ben. Azzal
az igénnyel léptek fel a város bizonyos körei,
hogy református iskola induljon. Éreztem, tudtam, hogy ez kell. Hogyha haladni akarunk, akkor nem lehet elzárkózni, mert ez egy történelmi
helyzet. A város minden támogatást megadott,
így kapta meg az egyházunk a Kazinczy iskolát.
Akkor ez egy társadalmi igény volt. Mi ezt megértettük és erre válaszoltunk. Megindultak a tárgyalások, és az önkormányzat volt olyan nagyvonalú, hogy lemondott egy iskoláról a mi javunkra. Más kérdés, hogy utána el is vették tőle
az összes többit. Aztán 2017-ben az óvoda is egy
hasonló kezdeményezéssel indult, ha már van iskola, legyen egy „utánpótlásképző”. Nem is an�nyira a lelki befolyás miatt volt fontos, hanem,
hogy a szülő lásson egyfajta kultúrát, amelybe a
gyermek is „belenőhet”. Hát így indult az óvoda,
ami azóta is nagyon sikeres, mindig túljelentkezés van, minden évben gond, hogy kit hagyjunk ki, mert csak egy bizonyos létszámot vehetünk fel. De az iskolában is hasonló a helyzet,
ugyanígy jó híre van. Jelen pillanatban nagyon
jól állunk. Már mentálisan értem ezt, úgy látom,
hogy nagyon jó a közösség, jók az igazgatók, jó
a „gyerekanyag”, jók a tanárok.
- Ha visszagondol az elmúlt 30 évre, milyen jó
emlékek kerülnek elő?
- Nagyon sok ilyen volt. A gyermekeim, Isten
ajándéka volt mind a három. Külön hálás vagyok értük. Most már, hogy felnőttek, bánom,
hogy nem töltöttem velük elég időt. Bár sok
időt töltöttem velük, mindig felhozzák az emlékeiket, de én tudom, hogy még mindig lehetett volna, tehát én kérném a most leendő szülőket, hogy sok időt, minél több időt töltsenek a gyerekükkel, mert ez az idő soha vis�sza nem tér. Ez az idő, ami megalapozza a szülő és a gyermek kapcsolatát. Illetve a felnövő
gyermek egész életét befolyásolhatja, hogy milyen volt a kapcsolata az édesapjával, az édesanyjával, ezt garantáltan állítom, hogy ez így
van. Szóval a gyerekeimmel kapcsolatban vannak szép emlékeim. Aztán jó visszagondolni
arra az időszakra, amikor elvégeztem a filozófiát a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, utána
doktori, ezek szép emlékek. Harminc valahány
éves voltam akkor, amikor a filozófiát végeztem. Akkor az ember fiatal volt, könnyen vette és jó volt. Jó közösség volt az is. Debrecenbe jártam hetente háromszor, és ugyanakkor itt
temetni meg esketni, meg lelkipásztori szolgálatot végezni. Egy 30 éves fiatalember még nagyon jól terhelhető. Észre sem veszi. Csak később, hogy nézd már, ezt is én csináltam. Az-

„Nagy igazságok pillanata, amikor
az igazságot akarjuk minden áron,
amit úgysem találunk meg, de ezt egy
fiatal nem tudja, és ez nagyon jól is
van így. Ezen az úton elindul egy fiatal, és ha elég következetes, akkor
előbb-utóbb valahol kiköt.”
Minél több időt töltsünk gyermekeinkkel - tanácsolja Varga István.

„Hogy kiben van hit, vagy kiben
nincs, ez nem rám tartozik. Aki oda
gondolja magát, az jöjjön oda, és akkor ő már egy bizonyos közösségnek
a tagja. Gyakorlatilag határ nélküli
egy lelki közösség.”

tán nagyon kellemes emlékek a testvérgyülekezetekkel való kapcsolatok. Szorosabban véve a
szilágybagosi gyülekezettel való lelki kapcsolat. Az akkori, most már nyugdíjba vonult lelkészházaspárral kimondottan nagyon kedves,
kellemes kapcsolatot alakítottunk ki. Nagyon
jó emlékem a németországi testvérközösség.
Amikor Münchenben voltam, a gyerekek kicsik voltak, de betettük őket az autóba, elmentünk oda a lelkészhez és nagyon kellemes napokat töltöttünk ott. Én jól éreztem magam mindenütt. Nyilván én is ideges vagyok alkalmanként, bennem is van feszültség, mint mindenki
másban, de most, hogy már megtehetem, hogy
összefoglaljam a dolgot, azt mondhatom, hogy
azt kapja az ember vissza, amit ad. Tehát ha valaki irigykedik, gyűlölködik, de elvárja, hogy
róla jót mondjanak, miért várja el? Amit én befektetek egy közösségbe, azt visszakapom. Talán még kamatosan is. Lehet, hogy nem pontosan annyit, lehet, hogy többet, de mást ne várjak. Ha én eleve negatív vagyok, akkor pozitívumokat ne várjak. De ha pozitív vagyok, akkor előbb-utóbb a közösség azt értékeli. Nekem
ez a természetem, ezért én mindenütt igyekszek
harmóniát, nyugalmat, és békességet teremteni, meg megélni, mert tudom, hogy hosszútávon mindenkinek ez az érdeke. Óriási energiamegspórolás, ha nem öljük meg egymást. Ebben még sokat kell tanulnia a mi nemzetünknek. Mert vannak nehéz időszakok. Itt volt például a pandémia miatti bezárás. Nagyon sok
embernek nagyon nehéz volt ezt megélni. Az
idősotthonban az emberek szenvedtek. Bezárva
egy épületbe, jó, az udvarra kimehettek, de tovább nem mehetnek. A szabadság korlátozása
az minden lénynek szenvedés. Az iskolák bezártak, a szülők egy ideig meg tudták oldani, de
utána egzisztenciális válságba kerültek. Panelbe bezárva, 50 négyzetméteren, sok család került ilyen helyzetbe.
- 30 év hosszú idő. Tele megélt tapasztalattal,
tanulságokkal. Mi az üzenete ezeknek az évtizedeknek?
- Semmit nem kell akarni. Az életünkben mindent nagyon akarunk, csináld meg, valósítsd
meg magadat. Engedni kell, hogy Isten vezessen. És ő vezet. Mindenkit. Ehhez ki kell alakítani vele egy nexust, ha pozitívan állunk hozzá, akkor pozitívan történnek a dolgok. A harmonikus élet az engedelmesség. Hiába akarok
én valamit ezerrel, Isten mindent elkészített. Van
célja velem, csak addig nem látom az ő célját,
amíg ráerőltetem az én akaratomat az ő akaratára. Kell, hogy legyenek tervei az embernek, de
foggal-körömmel ragaszkodni, azt nem szabad.
Radácsi Zsuzsa

6. � Aktuális

A központosított kormányzati szúnyogirtás nem egy sikertörténet. Arra pedig nem
is merek gondolni, hogy a Katasztrófavédelem mikor fog eljutni oda, hogy a permetezés mellett lehetőségeink másik felével is foglalkozzon, ugyanis a biológiai lárvairtás, és a
természetes ellenségek felszaporítása is része
a szúnyogok elleni harcnak.
Lenner Ádám tájgazdálkodási és természetvédelmi mérnök, természetpedagógus Fecskék a
ház körül címmel készített egy kisfilmet, melyet egy egész napos előadássorozat, a Fecskenap keretében mutattak be a Szamárhát-tanyán. A film számomra legérdekesebb része az,
amikor Ádám egy rövid ujjú pólóban kiül az
egyébként vizes területekkel körbevett tanya
melletti magas fűbe, és negyven perc alatt csak
öt szúnyog csípi meg.
- Nagyon jól sikerült a Fecskenap, családias
volt, sok gyerek jött el - meséli Ádám. - Próbáltunk élménypedagógiát nyújtani, ami sikerült is, mert nem csak ültek és figyeltek, hanem aktívan részt vettek a bemutatókon. Persze olyan rész is volt, ahol a kisfilmet néztük

„Nagyon sokan nyitottak erre. Ebben
az évben nagyon sokan megkerestek a kisfilm után pedig főképpen -, hogy
jövőre szeretnének fecskéket.”

Lenner Ádám visszahelyezi a gyűrűzött kisfecskéket a fészekbe.

Természetes szúnyogirtás
meg, vagy a Nyíregyházi Egyetemről itt volt
Dr. Szép Tibor fecskekutató, ő is tartott egy nagyon érdekes előadást, és annyi kérdésük volt
az embereknek, hogy még sokáig itt maradt.
Volt kézműveskedés, műfészket csináltak, azt
hazavihették a fecskéknek, volt bivalyozás,
fecskegyűrűzés, fecskesimogtás, fecskeelengedés - minden a fecskékről szólt.
- Egy fecske egy itt töltött szezonban mennyi rovart fogyaszt el?
- A szakemberek azt mondják, hogy amíg itt
tartózkodik, egy kilogramm repülő rovart
eszik meg. Hogy ez milyen arányban van, ebből mennyi a szúnyog, mindig attól függ, hogy
miből áll rendelkezésre több. Ha légyből van
több, akkor azt eszi, ha szúnyogból, akkor pedig azt. A fecske csak repülő rovart eszik. Ha
van egy permetezés, vagy hűvösebb napok jönnek - mint például 2008 szeptemberében nagyon hűvös volt, és egy hétig semmi rovar nem
repült -, akkor tömegével pusztulnak a fecskék.
Ezért is csökkent az állomány 50%-ra Magyarországon.
- A filmedben említed, hogy a fecskék nagy része tavasszal nem tér vissza Afrikából, hanem
ott elpusztulnak. Ez a klímaváltozással kapcsolatos dolog?
- Ez alapvető szelekció. Az énekes madarak, és
a fecskék is azért produkálnak nagy egyedszámot, mert nagy a mortalitás. A fiókák nagy része elpusztul, csak a legerősebbek térnek vissza
szaporodni. Ez a szelekció valószínűleg ugyanígy működött az emberi jelenlét, vagy a klímaváltozás előtt is. Nem baj, hogy kevesen jönnek
vissza, mert egy évben akár tíz fiókát is fel tudnak nevelni. A klímaváltozás úgy okoz problémát, hogy a változás hatására a szélsőséges
időjárási viszonyok között eltelt idő egyre kevesebb. Egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási viszonyok, és ez is csinál egy szelekciót,
ahol csak a legerősebbek maradnak életben. Tehát, amikor van egy olyan szelekció, mint amilyen 2008-ban volt, akkor hosszú idő kell, évtizedek, hogy ez a nagy fecskepusztulás vissza
tudjon szaporodni. De ez már nem így van, és
ezt mi is érezzük. Gyerekkoromban olyan dolog, hogy nyáron negyven fokig felmegy a hőmérséklet, nem volt. Amikor harminc fok volt
egy-két napig, akkor azt mondtuk, mekkora
strandidő van. Most pedig ha megnézzük, mindig harminc fok felett vagyunk, legalábbis sokszor, és néha a negyveneket is elérjük. Ez próbára teszi az élővilágot - a növényeket is, és az
egész rendszert.
- Legutóbbi beszélgetésünkből egy mondatod
nagyon megragadt a fejemben. Abban az interjúban azt mondtad, hogy Tiszaújváros környékén nincs elég sár ahhoz, hogy a molnárfecskék
rendes fészket építsenek. Erre először nem is figyeltem fel. Aztán néhány nappal később volt
egy nagy vihar, és leverte az egyik fecskefészket, ami fent volt az ablakom sarkában. Megnéztem mi történt, és akkor láttam, hogy néhány rétegben csak kavicsokból állt a fészek -

A füstifecskék gyűrűzésre várnak.
szegénykék kavicsot próbáltak kaviccsal összetapasztani. Nekem akkor vált valósággá, akkor
ütött meg, hogy mit mondtál az interjúban. Panelházban élek. Mit tehet a városi ember, hogyan tud segíteni a fecskéknek?
- Az emberek, az egyén felelőssége fecske
ügyben többrétű. Az egyik fontos dolog az, ha
egy fecskepár szeretne valahova beköltözni,
fészket építeni, akkor hagyja, hogy odamenjenek. Tegyen alá fecskepelenkát, vagy ha nincs
sár, mert mindent leburkoltunk, gyeptégláztunk, akkor tegyünk ki műfészket. Ilyenkor érdemes szakemberrel beszélni, mert sajnos nekünk is van olyan műfészkünk, ami kicsi, és
nem foglalják el. Tehát kell az a méretű műfészek, ami megegyezik az ő fészekméretével,
illetve nem mindegy, hogy füstifecskéről vagy
molnárfecskéről van szó. Az a lényeg, hogy jó
fészket kell jó helyre kitenni. Nagyon sokan
nyitottak erre. Ebben az évben nagyon sokan
megkerestek - a kisfilm után pedig főképpen -,
hogy jövőre szeretnének fecskéket. Megvan a
jó szándék, csak nincs meg hozzá a szakértelem. Ez pedig a mi felelősségünk, szakembereké, hogy hiteles tájékoztatást nyújtsunk. Ez
a kisfilm is ingyenesen elérhető, azért, mert ez
is egy eszköz arra, hogy megkeressenek, tanácsot kérjenek. Most két faluból is jött információ, hogy szeretnének tető alatti műfészkeket.
Ha valaki szeretne a házára műfecskefészket kitenni, tíz-tizenöt fészekben gondolkodjon. Ez azért fontos, mert ha csak egyet-kettőt
tesz ki, nagyon kicsi a valószínűsége, hogy elfoglalja a fecske, mert neki a fészek látványa,
és annak mennyisége egy inger. Amikor tavasszal visszajön, és azt látja, hogy tíz-tizenöt műfészek ki van rakva, akkor azt gondolja,
hogy tavaly itt sikeres költés volt. Szeretnek
kolóniában lenni. Ma kaptunk postán tökből
készült műfészkeket. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy elfoglalják-e majd a fecskék. Jö-

Nem jönnek a Pál utcai fiúk

Létszámkorlátozás

Kedves Közönségünk!
Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy A Pál utcai fiúk című előadás elmarad!
A belépőjegyek visszaváltására 2020. szeptember 22. (kedd) 8.00 órától lesz lehetőség
a jegypénztár nyitvatartási idejében!
Kérjük Önöket, hogy belépőjegyeiket 2020.
október 2-án (péntek) 12.00óráig váltsák
vissza. A megadott határidőn túli visszaváltást nem áll módunkban teljesíteni!

Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében a
zárt térben tartandó programoknál a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár létszámkorlátozást vezet be.
Az aktuális létszámkorlátról a programhoz kapcsolódó nyomtatott és elektronikus felületeken
tájékozódhatnak.
A 2020. szeptember 20-ai Mamma Mia 2. előadásokra a nézőszám maximum150 fő alkalmanként. A megvásárolt belépőjegy nem minden esetben a feltüntetett helyen vehető igénybe a távolságtartásra vonatkozó előírások miatt. A helyek elfoglalásnál kérjék jegykezelő kollégáink
segítségét.
Megértésüket köszönjük.
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár

Megértésüket köszönjük!
Derkovits Művelődési Központ

2020. szeptember 17.

„Nagyon szívesen elmegyek és segítek abban is, ha lakógyűlés van, akkor előadást tartok, elmondok minden előnyt, hátrányt.”

vőre szeretnénk, ha a Debreceni Egyetemről
jönnének tanulók, akiknek az lenne a szakdolgozati témájuk, hogy a molnárfecskék mely típusú műfészket foglalják el nagyobb sikerrel.
Most már van négy-ötféle műfészkünk különböző anyagból, különböző színűek, és minimum tíz darab van mindegyikből. Tehát egy
kutatást rá lehet húzni - ez egy nagyon jó teszt,
mert ezek egymás közelében vannak -, hogy
melyiket preferálja a fecske. Városban, panelházban mindenképpen műfészekkel kellene
próbálkozni. De lehet olyat is csinálni, hogy
a ház falára colos deszkából egy álereszt rakunk, és alá szépen bepakoljuk a műfészkeket, ha a házközösség beleegyezik. Van ahol
már kipróbálták és foglalás is volt, tehát ez a
legjárhatóbb út. Nagyon szívesen elmegyek
és segítek abban is, ha lakógyűlés van, akkor
előadást tartok, elmondok minden előnyt, hátrányt. Megnézem, hogy egyáltalán lehetséges-e, hogy fizikailag a háznak azon falára,
ahol senkit nem zavar, egy ilyen kis álereszt
ki lehet-e tenni. Ez alá betennénk tizenöt-húsz
műfészket három méter magasra, oda egy létra még simán felér. Alá természetesen pelenkát tennénk, hogy arra gyűljön az ürülék, és
ezek a kerámiából készült műfészkek szépek
is, jól is néznek ki.
Surányi P. Balázs

Időpontváltozás!
Az amatőr festőkurzus Korbely István
festőművésszel
a Tiszaújvárosi Művelődési Központ
és Könyvtár szervezésében
a Tiszaszederkényi Művelődési Házban
új időpontja:
2020. október 3. (szombat) 10-19 óra
Október 4. (vasárnap) 9-18 óra
Jelentkezési határidő:
2020. szeptember 25. (péntek)

Kultúra � 7.

2020. szeptember 17.

Egyetemi start göröngyökkel
A koronavírus miatt egy héttel elhalasztották a tanévkezdést a Budapesti Gazdasági Egyetemen. A döntést az elmúlt néhány
nap fertőzöttségi adatainak alakulásával és
az előírások szigorításával indokolták. A bizonytalanságon túl sok családban némi kalamajkát is okozott a tanévkezdés.
„A nagyobb létszámú előadások online megtartása, amiről augusztus közepén döntöttünk,
sajnos már nem elegendő megoldás, a jelenlegi körülmények ugyanis nagymértékben különböznek az akkoriaktól. Jelenleg több lehetőséget mérlegelünk, ezekről a jövő hét első felében hozunk döntést, együttműködve a Hallgatói Önkormányzattal. Célunk, hogy valamen�nyi egyetemi polgárunk egészségének megőrzése mellett biztosítsuk hallgatóink sikeres tanulmányi előrehaladását” – írják a közleményben.

BGE

- A lányom, Virág másodéves a Budapesti Gazdasági Egyetemen, elég zűrösen kezdődött a
tanéve - mondja Virág Katalin, Virág édesanyja. - Kaptunk egy hivatalos e-mailt, hogy szeptember 7-én, hétfőn kezdődik az iskola, fel is
költöztettük a gyereket, mint mindenki más,
ám két nappal a start előtt, - amikor már Pesten
voltunk - szombaton este jött egy újabb e-mail, hogy a vírushelyzet miatt egy hét csúszás-

Bóna Réka
sal kezdődik a tanév. Éppen a gyerekek albérletében rendezkedtünk ekkor, és mivel 14-ére
tolták el a tanévkezdést, úgy döntöttünk, hogy
visszautaznak velünk a gyerekek Tiszaújvárosba, és majd egy hét múlva újra elindulnak Pestre. Haza is jöttünk, erre másnap ismét jött egy
értesítés, hogy hétfőn, 7-én, az eredeti időpontban becsengetnek a BGE-seknek is. Mivel sokan hozzánk hasonlóan hazautaztak egy hétre,
aztán hirtelen újra vissza Pestre, nem mindenki tudott odaérni a hétfői iskolakezdésre, így a
vidékiek annyi engedményt kaptak, hogy nekik
az első egyetemi nap igazolt hiányzás volt. Hát
ilyen kalamajkákkal kezdődött a lányoméknak
az egyetem első féléve. Az az igazság, hogy a
vírus miatti féléves itthonlét után alig várták a
gyerekek, hogy kezdődjön és mehessenek újra iskolába, visszatérhessen a régi, megszokott ritmusba az életük. Már augusztusban, a
második hullám hallatán mi szülők is elkezdtünk aggódni, hogy mi lesz majd szeptembertől, kell-e albérlet, vissza kell-e költözni vagy
online oktatás lesz. Nem volt könnyű ezt megélni nekünk sem, de főleg a gyereknek nem, hiszen nem úgy indult, ahogy tervezték, sok volt
a bizonytalanság, de úgy tűnik most már elrendeződött minden.

DOTE

Virág Katalin

Bóna Réka a helyi gimnáziumban érettségizett
évekkel ezelőtt, most másodéves fogorvostan
hallgató Debrecenben. Réka nem ingázik na-

ponta, ő kollégista. Már a múlt féléve sem volt
egyszerű, hiszen a járványhelyzet miatt távoktatásra tért át az egyetem.
- Szinte a megszokott rendben zajlik az oktatás,
a különbség annyi, hogy a maszk kötelező minden előadáson, szemináriumon és gyakorlaton.
Adott intézettől függően vagy kesztyűt kell viselnünk, vagy fertőtlenítenünk kell, mielőtt beindul az oktatás. Én kollégista vagyok, beköltözéskor ügyeltek arra, hogy ne legyen tumultus, csak megadott időpontokban költözhettünk
be. Az egyetemen, ha bemegyünk a terembe és
nincs valakinek az orrán a maszk, akkor kiküldik, onnantól fogva hiányzásnak számít, a legtöbb tárgyból pedig 2-3 hiányzás után megtagadják az aláírást, úgyhogy kötelesek vagyunk
betartani az intézkedéseket. Az elmúlt félévben a távoktatás nem volt a legzökkenőmentesebb, főleg az orvosi karokon, ahol például egy
boncolást nehéz online megtanítani. Remélem,
nem jön el ez soha többet, mert mindenkinek
nagy szenvedés volt így az elmúlt félév. Különböző platformokon, zoomon, skype-on tartották a szemináriumokat, youtube-ra töltötték fel
az előadásokat, a gyakorlatot viszont így nem
lehetett megoldani, de a vizsgaidőszak előtt
volt egy kéthetes sáv, amikor pótolták ezeket
- meséli Réka.
Zsóri Ádám szeptember óta a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karának első
éves hallgatója. A koronavírus járvány náluk
nem írta át a tanévkezdés klasszikus rendjét.
- Az én szakomon csak a hagyományos oktatás van egyelőre, sem hibrid, sem digitális változat nincs. Igaz, még csak egy hete kezdődött
az egyetem, de még egy tárgyból sem álltunk át
online-ra. Természetesen a vírus és a járványveszély miatt nálunk is életbe léptek az óvintézkedések, az egész egyetem területén kézfertőtlenítők vannak kihelyezve, az órákon pedig
kötelező a maszk viselése - mondja Zsolt.

ME

Míg mások törölték, vagy rövidebbre faragták,
addig a Miskolci Egyetem augusztus utolsó
napjaiban gólyatáborral indította az idei tanévet. Rendhagyó módon, a járvány miatt júniusban elmaradt diplomaátadó ünnepségekkel nyitották a szeptembert.

Zsóri Ádám
A
járványveszély miatt a
végzős
hallgatók szigorúan maszkban és
kesztyűben vehettek részt az
ünnepségeken,
rokonaik, barátaik a helyszínen
kivetítőn keresztül követhették
az
eseményeket. A diplomaátadók után, ahogy Taskó István
eredetileg is tervezték, szeptember 7-én beindult az egyetemi
élet.
Taskó István, a Miskolci Egyetem jogász hallgatójaként kezdte az idei tanévet.
- Mi a jogi karon egyelőre még bejárunk az
előadásokra, de azt is tudjuk, hogy a tanárok
már készülnek arra, hogy ez változni fog. Sok
pedagógus már elkészítette például a classroom csoportokat. Bár még hivatalosat nem tudunk, de valószínű, hogy újra jön az online oktatás, ha a járványhelyzet úgy hozza. Az egyetem épületében mindenféle óvintézkedést megtettek, mint sok helyen, nálunk is belépés előtt
kötelező a kézfertőtlenítés meg a testhőmérés,
maszkot kell hordanunk és igyekeznünk kell
betartani a másfél méter távolságot is - kaptuk
az információt Taskó Istvántól.
berta

8. � Közlemények

Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő testülete 2020. szeptember 24-én
csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.
Az ünnepi ülésen önkormányzati kitüntetés-átadás lesz a helyi önkormányzati
rendszer létrejöttének 30. évfordulója alkalmából.
Zárt ülés:

1. Javaslat állami kitüntetések adományozásának kezdeményezésére
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.)
önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szer-

vezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
4. Javaslat településrendezéssel összefüggő döntések meghozatalára
5. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2021. évi pályázati fordulójához történő
csatlakozásra
6. Javaslat a képviselő-testület 2020. évi
munkatervének módosítására
Kérdések

Tájékoztató mezőgazdasági összeírásról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az
ország valamennyi településére kiterjedő,
általános mezőgazdasági összeírást hajt
végre, „Agrárcenzus, 2020” elnevezéssel.
A felvétel Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma 2374.
A felvétel célja, hogy nyomon kövesse a
mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles
adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU és a gazdálkodók részére,
amelyhez az adatszolgáltatók részvételükkel és pontos adatszolgáltatással nagyban hozzájárulnak. A válaszadás minden,
az adatfelvételre kijelölt gazdálkodó szer-

vezet vagy személy számára kötelező. Az
online önkitöltési lehetőséget biztosító első szakasz lerzárultával összeírók fogják
személyesen felkeresni - az internetes válaszadással nem élt - címeket 2020. szeptember 19. és november 22. között.
Az összeírási munkát a KSH által megbízott, igazolvánnyal ellátott összeírók
végzik. Az összeírói igazolvány személyi igazolvánnyal együtt érvényes, amit
az adatfelvétel megkezdése előtt az ös�szeíró köteles felmutatni. Az összeírók a
KSH logójával ellátott táskával, a felvétel logóját tartalmazó nyakba akasztóval
is fognak rendelkezni. A felvétel elektronikusan, a KSH által biztosított tableten
történik. Az összeírók konkrét, címlista

szerinti címeket keresnek fel.
A kialakult járványügyi veszélyhelyzetre
való tekintettel az összeírókat felkészítették a követendő magatartásra, maszkkal
és kézfertőtlenítővel látták el őket.
A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai célra használják fel, azokat más szervek, személyek részére nem
adják ki, az eredményeket összesítve közlik a hivatalos statisztikáról szóló 2016.
évi CLV. törvénynek, valamint az Európai Unió 2016/679. sz. Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően.
A felvétel részleteiről a www.ksh.hu/
mezogazdasagi_osszeirasok oldal nyújt
további tájékoztatást.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szünidei gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt
Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét,
hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
tör-vény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. §
(1) bekezdés a) pontja alapján a gyermek
lakó-helye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén
lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést
a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról,
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban:
helyi rendelet) 9. § (1) bekezdése alapján,
természetbeni ellátásként a Gyvt. 21/C. §
(1) bekezdés a) pontjában foglalt gyermekeken kívül a szünidei gyermekétkeztetés
keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban
lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási
hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen be-

jelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés az őszi szünetben valamennyi, azaz 5 munkanapon
(2020. október 26., 27., 28., 29..30.), a téli szünetben valamennyi, azaz 7 munkanapon (2020. december 21., 22., 23., 28., 29.,
30., 31.), a tavaszi szünetben valamennyi,
azaz 2 munkanapon (2021. április 1., 6.)
keresztül a Központi Étteremben ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény
városrészben élők esetében az „Esély”
Napközi Otthonban ( Tiszaújváros, Dózsa
Gy. u. 2.) vehető igénybe.
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.
Felhívom a Tisztelt Szülők/Törvényes
Képviselők figyelmét, hogy az étel ételhordóban történő elviteléhez a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatójának címzett, de az étkezés helyszínén személyesen benyújtott, vagy elektronikus úton megküldött kérelem benyújtása

szükséges, illetve a szülő, más törvényes
kép-viselő által megbízott személy számára az elvitel csak írásbeli meghatalmazás
alapján lehetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, melynek benyújtási határideje az őszi szünetre vonatkozóan 2020. október 22., a téli szünetre
vonatkozóan 2020. december 18., a tavaszi
szünetre vonatkozóan 2021. március 31.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
(3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
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 gyermekétkeztetést
nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2020. szeptember

2020. szeptember 17.
Tiszaújváros Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
igazgatói beosztás
ellátására.
A megbízás időtartama: 5 év
A megbízás kezdő napja: 2020. november 1.
Megszűnésének időpontja: 2025. október 31.
Pályázati feltételek:
- Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi végzettség.
- Büntetlen előélet.
- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 2.
A pályázat elbírálásának időpontja: 2020. október 29.
A pályázat teljes szövege megtalálható a Polgármesteri Hivatal honlapján
(www.varoshaza.tiszaujvaros.hu)”
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Buséter Béla

kompenzációs listán mandátumot
szerzett képviselő
2020. szeptember 23-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

Online időpontfoglalás
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok! Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus világjárvány miatti veszélyhelyzet megszűnését követően anyakönyvi és hagyatéki ügyekben ismét lehetőség van online időpontfoglalásra 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

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
Közterületi SOS hívószám

SZEPTEMBER

Helye

Ideje

Kinek a részére

22. kedd

Tiszaszederkény Idősek Klub

10.45-12.15

Szociális étkezők

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-

23. szerda

Központi Étterem

12.00-13.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-

Kazinczy Ház (Hunyadi iskola)

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Kazinczy Ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 12.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

28. hétfő

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák gyermek és alkalmazott pótbefizetés

29. kedd

Kazinczy Ház (Gimnázium)

7.30 - 14.00

Minden étkező

30. szerda

Kazinczy Ház (Gimnázium)

7.30 - 14.00

Minden étkező

Gondozóház

10.00-11.00

Szociális étkezők

24. csütörtök

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjai részére - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfogadunk! Maszk használata kötelező!
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!

mények bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

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

2020. szeptember 17.

Rágcsálómentesítés

Tiszaújváros rágcsálómentességének őszi fenntartási munkái
2020. szeptember 16 - október 15. között zajlanak a város területén (beleértve 3. sze., 4. sze. Kertváros, Örösi úti lakópark, Tiszaszederkény városrész, Tisza-parti városrész), a csapadékcsatorna hálózaton és a megjelölt felszíni gócterületeken.
A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szert, Broditop
Forablock kockát helyeznek ki.
Hatóanyag: Brodifakum, 0.005 g Bitrex védelemmel ellátva, III.
forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú szer.
A Broditop antikoaguláns, ellenszere a K-1 vitamin.
A munkálatok 2020. szeptember 16-án reggel kezdődtek el, a
város 1. sze. területének (Szederkényi út, Lorántffy Zs. út) kezelésével. Az egy hónap alatt folyamatosan történik a fenntartó kezelés, illetve ezt követően a visszaellenőrzés.
Az utolsó fázisban, a próbakockák kihelyezését követően az
őszi rágcsálómentesség fenntartásának eredményességi vizsgálata 2020. október 15-én lesz.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Parkgondozó
munkakör
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet 1 fő parkgondozó 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
Előnyt jelent:
- Gépkezelői jogosítvány 37 kW feletti traktorra
- B kategóriás jogosítvány
- Kertészeti munkavégzésben való jártasság
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevél-, jogosítványmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 22.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címre, 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

Tilos avart, növényt
égetni
Felhívjuk a település lakóinak figyelmét, hogy 2020. szeptember 1-jétől a Sajó-völgye zónába tartozó településekre így Tiszaújváros közigazgatási területére is - az avar- és kerti növényi hulladék égetésére általános tilalom lépett életbe.
Az avar és kerti hulladék ártalmatlanítását elsődlegesen komposztálással kell elvégezni. Amennyiben a komposztálás nem
valósítható meg, az ártalmatlanításról a kötelező közszolgáltatás keretein belül kell gondoskodni.
Polgármesteri Hivatal

Szünetel
a helyszíni díjbeszedés
A koronavírussal kapcsolatos intézkedésekre való tekintettel
a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az
érintetteket, hogy a köznevelési intézményekben (iskolák) a
térítési díj helyszíni beszedését átmenetileg szünetelteti!
A befizetésre lehetőség van az Élelmezési Csoport Kazinczy
ház I. emelet 73/1 és 73/4 irodáiban a meghirdetett időpontokban, valamint a pénztári órákban:
Hétfő: 8.00 -15.00
Szerda: 8.00-15.00
Péntek: 8.00-12.00
Telefonos egyeztetést követően utalással, a következő bankszámla számra: 11734114-15763923 (Kivétel az Eötvös József, illetve a Brassai Sámuel középiskola).
Telefonos elérhetőségek: 49/548-328; 49/548-305
Amennyiben a fent leírtakban változás történik a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ újabb tájékoztatást ad ki!

Ápoló munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ állást hirdet 1 fő ápoló munkakör
betöltésére.
Munkavégzés helye: „Ezüsthíd” Gondozóház és Idősek Otthona (cím: 3580 Tiszaújváros, Bartók Béla út 1-5.).
Feladatai: az ellátást igénybe vevő teljes
körű ápolása-gondozása 12 órás műszakokban nappal, vagy éjszaka, 3 havi munkaidőkeretben történő beosztás szerint.
A jogviszony időtartama: határozatlan
idejű kinevezés, 4 hónap próbaidő kikötéssel.
Jelentkezési feltételek:
• önéletrajz,
• felnőtt intenzív szakápoló, általános
ápolási és egészségügyi asszisztens, általános ápoló és általános asszisztens végzettség, vagy OKJ ápoló végzettség,

• bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a
Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdésének megfelelően,
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat letölthető: www.tiszaujvaros.hu - hasznos
információk/állásajánlatok (a honlap alján található)
Bérezés a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény szerint.
A jelentkezéseket a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich
Péter Intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Jelentkezni csak a jelentkezési feltételekben felsorolt iratok együttes benyújtásával lehet, ellenkező esetben a jelentkezés
érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni az állás iktatószámát: 2036-/2020., va-

Közlemények � 9.

lamint a munkakör megnevezését: ápoló.
Az álláshirdetés megjelentetője fenntartja magának a jogot arra, hogy az álláspályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A jelentkezések beérkezésének határideje:
2020. szeptember 30.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2020. október 07.
Az állás az elbírálást követően azonnal
betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni
Poropatich Péter intézményvezetőnél a
49/548-190-es telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 2036/2020. azonosító számon 2020. szeptember 15. napján jelent meg.

Esetmenedzser munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (cím: 3580 Tiszaújváros, Kazinczy
út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére szociális diagnózist készítő esetmenedzser
munkakör betöltésére a Család- és Gyermekjóléti Központba.
Feladatai:
- szociális diagnózis felvételét is végző
esetmenedzser
- bővebben: 15/1998. NM rendelet, 1993.
évi III. törvény
A jogviszony időtartama:
- határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség –
15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet
II. rész 1. Alapellátások - 1/a. család- és
gyermekjóléti központ - szociális diagnózist készítő esetmenedzserre vonatkozó
képesítési előírások valamelyike,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
- motivációs levél,

- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján (erkölcsi igénylő – IV. pontnál a felsorolt törvényeknél nem található, hanem
a kérőlapon felsorolt törvényektől eltérő, más törvénynek való megfelelés igazolását kell kérni, így a fehér, üres sávba
kell beírni a következőt: 10/A. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény)
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat letölthető: www.tiszaujvaros.hu - hasznos
információk/állásajánlatok (a honlap alján található)
- Gyvt. nyilatkozat – letölthető: www.tiszaujvaros.hu – hasznos információk/állásajánlatok (a honlap alján található)
Bérezés:
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszol-

gáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt
valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat
azonosító számát: 2402/2020., valamint a
munkakör megnevezését: szociális diagnózist készítő esetmenedzser.
A pályázat kiírója fenntartja magának a
jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje
2020. szeptember 30.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2020. október 07.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548190-ös telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 2402/2020. azonosító számon 2020. szeptember 15. napján
jelent meg.

Pálinkamustra

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Tiszaszederkényi Művelődési Háza Pálinkamustrát hirdet.
Helyszín: Szüreti mulatság - „Villa Scederkyn” Tájház
Időpont: 2020. október 3. (szombat)
Az esemény célja a házi fogyasztásra főzetett pálinkák/párlatok megmérettetése, a pálinkakészítők megismerése, valamint
a minőségi magyar pálinka népszerűsítése.

Nevezési feltételek:
- a versenyeztetni kívánt pálinkából/párlatból minta benyújtása
0,5 literes, lezárt üvegben
- nevezési lap kitöltése, mely tartalmazza a versenyző nevét, a
pálinka/párlat fajtáját, főzésének évét, alkoholfokát és érlelési
módját (hordós, ágyazott)
- a mintának minden jogszabálynak meg kell felelnie, ellenőrzés esetén a nevező igazolja a pálinkafőzés körülményeit
- egy személy maximum 3 mintával nevezhet
- nevezési díj nincs
A minta leadási határideje: 2020. szeptember 28. (hétfő) 14.00
óra
A minta leadási helyszíne: Derkovits Művelődési Központ
vagy Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Bővebb információ: Széplaki-Mészáros Ilona és Füredi Zsuzsanna művelődésszervezők
Telefon: 49/542-005, 70/383-2654.
Eredményhirdetés: 2020. október 3. (szombat) 15.30 óra
„Villa Scederkyn” Tájház

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
RAJZ- ÉS ALKOTÓPÁLYÁZATOT HIRDET
az ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ALKALMÁBÓL
A PÁLYÁZAT TÉMÁJA:
Milyennek képzeled el a jövő könyvtárát?
KOROSZTÁLYOK: 5-6. osztály, 7-8. osztály, középiskolások

EREDMÉNYHIRDETÉS és
ÜNNEPÉLYES DÍJÁTADÓ:
2020. október 10. (szombat)
14.30 órától a könyvtárban.

TECHNIKA: Bármilyen festészeti és grafikai technika alkalmazása: színes ceruza, tempera, vízfesték, pasztell, akvarell,
linómetszet, tus, szénrajz, kollázs
BEKÜLDÉS: A Hamvas Béla Városi Könyvtárban személyesen vagy postai úton a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és
Könyvtár, 3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 37. címre, a hátoldalon a nevet, telefonszámot, iskolát és osztályt feltüntetve.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2020. október 3. 13.00 óra
ÉRTÉKELÉS: A szakmai zsűri kategóriánként az első három
helyezettet és a közönségszavazás nyertesét díjazza.

Az I. helyezett mindhárom kategóriában
ÁrnyiKA festőműhelyében nyer
alkotási lehetőséget,
a további helyezettek értékes
képzőművészeti
készletekkel
gazdagodnak.
KÖZÖNSÉGSZAVAZAT: A közönség a pályaművekből rendezett kiállítás helyszínén a könyvtárban,vagy facebook oldalunkon szavazhat 2020. október 6-9-ig.
Bővebb információ: személyesen a könyvtárban, a 06-49-542006 telefonszámon, valamint a barnoczki@tujvaros.hu e-mail címen kérhető.
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Az Inno-Comp Kft. cég keres

Legyőzhetetlen
volt Zsófia

RENDSZERKEZELŐ MUNKATÁRSAT

ASZTALITENISZ. Szeptember 13-án a Miskol-

A munkakör célja: az Inno-Comp Kft. Termelés gyártósorainak működtetése a termelési programban meghatározott termékek előállítása érdekében, valamint az ehhez kapcsolódó tisztítási,
előkészítési, utókezelési, csomagolási és kiegészítő tevékenységek elvégzése.

ci Egyetem asztalitenisz csarnokában rendezték meg a
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyét magába foglaló Észak-Magyarországi Régió Újonc és Ser-

Elvárások:
• Minimum szakmunkás végzettség
• 1-2 év hasonló és/vagy műszaki területen szerzett tapasztalat
• Csapat- és önálló munkára való képesség
• Jó kommunikációs képesség

dülő Asztalitenisz Bajnokságot. Az U13-as és U15-ös

Előny:
• Targonca vezetői jogosítvány: vezető állásos, vezető üléses és gyalogkíséretű géptípusokra
• Emelőgép kezelői képesítés megléte

tályban sem talált legyőzőre.

Ajánlatunk:
• Béren kívüli juttatások
• Hosszú távú munkalehetőség
• Stabil munkáltatói háttér
• Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés

Szeptember 18. (péntek)
Kézilabda
18.00 TSC- Mezőkeresztes női kézilabda bajnoki mérkőzés		
Edzőterem
Szeptember 19. (szombat)
Tisza Tour kerékpáros teljesítménytúra

Munkarend:
• 8 órás megszakítás nélküli munkarend (4 műszak)
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el
magyar nyelvű önéletrajzát a következő postacímre, vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36(49)542-084/121 mellék
Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 30.
A Tiszaújvárosi Krónikában is megjelenik lakossági apróhirdetése, amennyiben azt a
Tisza TV Képújságában
legalább 5 napra (2500 Ft) legkésőbb
kedden 12 óráig
feladja.

leányok korosztályában Fónagy-Árva Zsófia képviselte a Tiszaújvárosi SC színeit. Zsófia esélyeshez méltóan
remekelt, magabiztos játékot bemutatva egyik korosz-

A Sportcentrum eseményei

08.00- tól regisztráció a Sportcentrumban
09.00- 11.00 Rajt folyamatosan
Szeptember 20. (vasárnap)
Labdarúgás
12.30 FCT- Budapest Honvéd Magyar Kupa
mérkőzés		
		Centerpálya

A Tisza TV műsora

Szeptember 17., csütörtök
18:00 HétHatár: Időközi választás - Prevenciós Bizottság - Halál a Dísztóban - Online iskolakezdés felsőfokon - Avarégetési tilalom Próbanépszámlálás - Társasjáték klub - Triatlon - Labdarúgás
18:15 Hétről-Hétre: Értékséta - Retro vasak Óvoda-, iskolakezdés pszichológus szemmel Magyar Dal Napja - Labdarúgás

mentesen épül a poliol - Kisbocskor jubileum
- 10 éves a Villa Scederkyn - Évadzáró horgászverseny - Indul a kosárbajnokság
18:15 Hétről-Hétre: MPK beruházás - Magyar Dal Napja - Karády sanzonest - TFCT Honvéd kupameccs összefoglaló

Szeptember 23., szerda

10:00 A képviselő-testület
ülésének közvetítése
Utána: a szerdai adás ismétlése
Utána: a testületi ülés ismétlése

18:00 HétHatár: Időközi választás - Prevenciós Bizottság - Tedd le az autód! - Balesete-

Szeptember 24., csütörtök

2020. szeptember 17.
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Sima vereség után fölényes győzelem

LABDARÚGÁS. A labdarúgó NB III Keleti
csoportjában két mérkőzést is játszott az elmúlt héten a Termálfürdő FC Tiszaújváros.
Gerliczki Máté tanítványai Balassagyarmaton 1-0-ás vereséget szenvedtek, de hazai pályán a Tiszafüred ellen 4-0-ra győzni tudtak.
A Tiszakécske elleni hazai vereséget követően
Balassagyarmaton lépett pályára a Tiszaújváros.
Az első félidőben rendre a hazai együttes dominált és nagyon érett a balassagyarmati gól, amit
az első félidő derekán meg is szereztek. A 27.
percben Lőrincz rossz ütemű belépőjét követően 11-eshez jutott a hazai együttes, melyet Nagy
Tamás higgadtan helyezett a kapu bal alsó sarkába 1-0. Ezt követően sem lankadt a házigazdák
támadókedve, ám újabb gólt nem sikerült szerezni. A második felvonásban sem sokat változott a játék képe, a Tiszaújváros igazán komoly
helyzetet nem tudott kialakítani, a házigazdák
pedig őrizték egygólos előnyüket. A találkozó
során a helyzetei közül egyet értékesítő nógrádi
csapat győzelme megérdemelt, mert a tiszaújvárosiaknak többet kellett volna tenniük a sikerért.
Balassagyarmat - Tiszaújváros
1-0 (1-0)
Balassagyarmat, 200 néző. V.: Erdélyi.
Balassagyarmat: Megyeri - Benkő-Bíró, Molnár, Pallagi, Lami, Szita, Kamarás (Hamar),
Király Á., Kicsi (Gábriel), Fejes, Nagy (Király
O.). Edző: Nagy Tibor.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. –
Vincze, Kulcsár, Kristófi, Gelsi, Pap (Németh), Bussy, Csernák (Tóth S.), Benke (Bene), Lőrincz, Tóth M. Edző: Gerliczki Máté.
Szabó Gábor, asszisztens edző: Egész héten azt
gyakoroltuk, hogy letámadjuk az ellenfelet, és
az első félidőben úgy gondolom ez „ült is”. A
másodikban ránk jött a Tiszaújváros, de a csapat nagyot küzdött, és ezért tudtunk nyerni.
Gerliczki Máté: Lehetne sok mindent monda-

nom ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, és úgy
összességében az egésszel kapcsolatban, de
semmi értelme.
A két vereséget követően a szurkolók azt várták, hogy a Tiszaújváros a Tiszafüred ellen javít, és ismét begyűjti a 3 pontot. Jól is indult a
mérkőzés, hiszen a 7. percben vezetéshez jutott
a hazai együttes. Kristófi beadása után úgy tűnt
már nem lesz semmi a hazai akcióból, de Bene
lecsapott a labdára Csiki csak szabálytalankodni tudott vele szemben, melyért a játékvezető
tizenegyest ítélt. A büntetőt Kristófi magabiztosan lőtte a léc alá 1-0. A 28. percben egy hazai labdaszerzést követően Bene tálalt Pap elé,
aki 16-ról a kapus lába mellett helyezett a hálóba 2-0. A félidő hajrájában, a 41. percben, ismét Pap Zsolt volt a főszereplő. Nagyszerű indítást kapott, rávezette a kapusra, majd 13 méterről a lába alatt gurított a hálóba 3-0. Az első
játékrészben sziporkázott a kék-sárga alakulat,
mely gólokban is megmutatkozott.
A második félidőben viszont visszafogottabban
játszottak a hazaiak, így a vendégeknek is volt
helyzetük. A legnagyobb ziccert Kalmár hibázta el, aki már csak a kapussal állt szemben, de
mellé lőtt. A hajrában többször is próbálkozott
kapura lövéssel a Tiszaújváros, de ezek a helyzetek kimaradtak. A 92. percben Tóth Simon
lövését még védte Ladányi, a kipattanó a csereként beállt Benke elé került, aki 3 lépésről a
kapusba lőtt, de az ismét kipattanó labdát már
a hálóba sodorta 4-0. A Tiszaújváros ezzel a sikerével 14 ponttal a 10. helyen áll a bajnokságban. A Gerliczki csapat legközelebb szeptember 20-án, vasárnap 12 óra 30 perctől az NB
I-es Budapest Honvéd ellen hazai pályán játszik Magyar Kupa mérkőzést, majd a bajnokságban szeptember 27-én Salgótarjánban
igyekszik szaporítani pontjai számát.
Tiszaújváros - Tiszafüred
4-0 (3-0)
Tiszaújváros, 150 néző. V.: Takács

Pap Zsolt második gólja.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. - Burics, Vincze, Kristófi (Benke), Gelsi, Pap (Németh), Bussy, Csernák, Lőrincz, Tóth M., Bene
(Tóth S.). Edző: Gerliczki Máté.
Tiszafüred: Ladányi – Háda, Barzsó, Kalóz,
Vincze (Tóth N.), Csiki, Kalmár, Szövetes,
Szántó (Barna), Mészáros, Szabó (Szanku).
Edző: Tóth Tibor.
Gerliczki Máté: Nagyon készültünk a mai mérkőzésre. Tudjuk jól, hogy nagyon fiatal csapatunk van, ezért lesznek hullámvölgyek, de azt
nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezek
a hullámvölgyek az akarásunkban jelentkezzenek. Ma nagyon akartuk a sikert, és egy pillanatig nem volt kérdés, hogy megnyerjük a mérkőzést.
Tóth Tibor: Megérdemelten nyerte meg a mérkőzést a hazai csapat. Fájó egy ilyen arányú vereség, de teljesen megérdemelt.
A 10. forduló további eredményei:
DVSC II - SBTC 2-3

Cegléd - Eger 1-1
Kisvárda II. - Tiszakécske 1-4
Sajóbábony - Balassagyarmat 1-3
DVTK II. - Mezőkövesd II. 2-1
Jászberény - Zugló 3-2
Gyöngyös - Sényő 2-0
Hatvan - Tállya 1-0
Füzesgyarmat - Putnok - elmaradt
Következik a 11. forduló
2020. szeptember 27., vasárnap 16:00
Mezőkövesd II. - DVSC II.
SBTC - Tiszaújváros
Tiszafüred - Sajóbábony
Balassagyarmat - Kisvárda II.
Tállya - Füzesgyarmat
Putnok - Gyöngyös
Sényő - Jászberény
Zugló - DVTK II.
Eger - Hatvan
Tiszakécske - Cegléd

Világkupán és magyar bajnokságon az újvárosiak
TRIATLON. Két kiemelkedő versenyen is
nagyszerűen szerepeltek a Tiszaújvárosi Triatlon Klub (TTK) sportolói a szeptember 1213-i hétvégén. Lehmann Csongor a csehországi elit világkupán, Putnóczki Dorka és
Lehmann Bence a középtávú országos bajnokságon öregbítette tovább a klub hírnevét.
- Csongor fiam múlt heti, hamburgi világbajnoki 15. helye után tudtuk, hogy a magaslati felkészülés jól sikerült, az olimpiai távú Karlovy Vary
világkupa pályájától mégis tartottunk - fogalmazott Lehmann Tibor, a TTK elnök-vezetőedzője.
- Nem lehetett tudni, hogy ez mennyire fekszik
neki. Ez a világ legkeményebb bringás világkupa pályája, a maga 500 méteres szintemelkedésével. Várható volt, hogy a nagy nevek most sem
fognak nyugodni, szóval elég intenzív 2 órának
néztünk elébe. Az úszás stabil számunk, de 41-es
rajtszámmal, melyet a világranglista pontok alapján osztanak ki, oda tud állni a versenyző a pontonon, ahol marad hely. Esetünkben ez a közepét
jelentette, amiben volt rizikó az első bójáig vezető
szűk 200 méteren. Csongor viszonylag jól megtalálta a helyét, a 10. hely körül úszott, a világbajnok Louis, Varga, Dévay és a többiek után, az első boly végén. A depó utáni nagy menetben nem
sikerült a vezető hatossal elmenni, egy üldöző

Lehmann Csongor

hatosban foglalt helyet, amihez a körözés során
még további 15 versenyző csatlakozott. Ebben a
bolyban tekert mások mellett a dél-afrikaiak ásza,
Murray, a későbbi bronzérmes Geens, az ifjúsági olimpiai bajnok Dijkstra és Bicsák Bence is.
A hegyek viszonylag könnyen mentek Csongornak, a tecnikás lejtőkkel meg sosem volt gondja. A szökevények után 1:20 perccel szálltak le a
bringáról az üldözőbollyal és kezdték meg a futást. Kicsit nehezen álltak fel a lábak, az egyébként dimbes-dombos pályára, de 4 km körül elkezdte „bedarálni” az ellenfeleket, és a 9. helyig
jutott. Előre aláírtuk volna ezt az eredményt, ami
a mezőnyt nézve akár egy jó papírformának is
mondható, de ezen a pályán, ami nem a 20 éveseknek van kitalálva, ez nagyon bíztató. Bicsák
Bence (3-as rajtszám) az 5. helyen végzett, így két
magyar is a top10-ben zárt. A szintén jó formában levő Dévay Márk sajnos egy kerékpáros bukás után feladásra kényszerült. Nyert, a múlt héten Németországban világbajnoki címét megvédő francia Louis.
- Nagyon jól sikerült a múlt heti hamburgi elit
világbajnokság és most ez a verseny is - mondta a célba érkezését követően Lehmann Csongor. - Ilyen erősségű mezőnyben még nem szerepeltem ennyire kiemelkedő helyen, ami nagy
önbizalmat ad. Jól éreztem magam végig, úgy
tűnik, jól sikerült az augusztusi olaszországi
magaslati edzőtábor, mert futásban nagyon jó
eredményeket tudok produkálni. Ezúttal is képes voltam a harmadik-negyedik körben megújulni, elindultak a lábaim és egy jó futással a
tíz között zártam a nagyágyúk között. Elégedett
és boldog vagyok az eredményemmel.
*
A középtávú triatlon országos bajnokságnak
Balatonkenese adott otthont a hétvégén.
Putnóczki Dorkának és Lehmann Bencének igazán jó kihívást jelentett a szezon vége felé ez a
verseny, mely egyébként segítheti a rövidtávra
történő felkészítésüket is. Bence idén már a második középtávjának vágott neki, miután június
végén, Kaposváron nyerni tudott. Dorkának csak
néhány hete „találták ki”, hogy megméretteti magát a Balaton partján. Mindketten meglehetősen
nagy fölénnyel nyerték az úszást. A kerékpározás
során Dorka nem csak tartotta, de növelte is az

Lehmann Bence idén másodszor indult középtávon. Kaposváron első, most 2. lett.
előnyét. Bencét Király üldözte, majd előzte meg
a táv felénél. 15 km múlva a tiszaújvárosi színekben versenyző triatlonos visszavette a vezetést, de
az utolsó részben Tarnai jött föl, akivel együtt váltottak a futásra. A befejező szám kettejük csatájáról szólt, az utolsó körben Tarnai végleg átvette a vezetést, és megnyerte a bajnoki aranyat. Lehmann a második, Király a harmadik helyen futott be. A lányok versengésében Dorkának a futás
második felében akadtak gondjai, így ő is a dobogó második helyére állhatott fel.
A Balatonman keretében megrendezett rövid
távú versenyen először próbált szerencsét a junior korú Sinkó-Uribe Ábel, a tiszaújvárosiak
fiatal tehetsége. Ábel megnyerte az 1500 méteres úszást, a 40 km-es kerékpározás közben
hátrányba került a hosszútáv-specialista Csőkével szemben, amit a futásban már nem tudott behozni, így ő is egy ezüstérmet gyűjtött
be a hétvégén.
Eredmények
Elit világkupa, Karlovy Vary
Férfiak (1500 m úszás, 40 km kerékpározás, 10
km futás): 1. Vincent Luis (francia) 1:52:14, 2.
Vasco Vilaca (portugál) 1:52:20, 3. Jelle Geens (belga) 1:52:34, … 5. Bicsák Bence (magyar) 1:53:06, ...9. Lehmann Csongor (magyar)
1:53:47

Putnóczki Dorka
Középtávú országos bajnokság, Balatonkenese
Férfiak (1,9 km úszás, 90 km kerékpározás, 21
km futás): 1. Tarnai László (Tiszakécske VSE)
3:56:34 óra, 2. Lehmann Bence (Tiszaújvárosi
Triatlon Klub) 3:58:54, 3. Király István (Mogyi
SE Baja) 4:03:29
Nők (1900 m úszás, 90 km kerékpározás, 21
km futás): 1. Koronika Judit (Százhalombattai VUKSE) 4:37:53 óra, 2. Putnóczki Dorka
(Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 4:40:53, 3. Svéd
Amelita (Uniqa Team Újbuda SE) 4:44:06.
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Ha egy borbélyüzlet beindul…

Amerikában utazgatva még minden kisváros főutcáján láthatjuk a borbélyok piros-fehér-kék csíkos oszlopát, mint egy időutazás,
vissza a múlt század elejére. Néhány hónapja Tiszaújváros főutcáján is feltűnt ez a jel,
és ahogy Gál József, a Street borbélyüzlet és
kávézó fodrásza meséli, ha már nem is gyakorolnak minden régi praktikát, de a borbély üzletek visszajöttek a XXI. századba.
- Az oszlopon a piros csík a vért jelenti, ugyanis régen a borbélyok sebek ellátásával, varrásával, még régebben pedig foghúzással, és a gyógyítás olyan módszerével is foglalkoztak, hogy
kivéreztették a beteget - mondja Gál József. A kék csík jelentéséről megoszlanak a vélemények, egyesek azt mondják, hogy a kék a vénás,
a piros az artériás vért jelképezi.
- Miben más egy borbély, mint egy férfifodrász?
- A férfifodrász és a borbély teljesen ugyanaz,
nincs különbség, ugyanazokat a technikákat tanulják. Én először női-férfi- és gyermekfodrásznak tanultam, és utána végeztem borbélytanfolyamot. Ott már nem csak technikákat tanítottak, hanem olyan dolgokat is, hogyan kell
azokkal a gépekkel dolgozni, amik speciálisan
férfifodrász eszközök - borbélygépek, borotva.
Persze a férfifodrásznak is megtanítják az alapokat, de a szakma igazi trükkjeit a borbélytanfolyamon tanultam meg.

„Ugye ez férfi szalon, itt nyíltan beszélnek csajokról, meg minden más
férfi témákról, kocsikról, fociról.”

- Nekem ez a hajvágás dolog ugyanolyan művészetnek tűnik, mint mondjuk a szobrászat. Hogy
jött az ötlet, hogy ezzel foglalkozz?
- Gyerekkoromtól fodrász szerettem volna lenni, úgyhogy nem is volt kérdés nyolcadikban,
hogy hová jelentkezzek továbbtanulni. Iskola után sokáig női fodrászként dolgoztam, aztán hallottam a borbélytanfolyamról. Amikor
ezt elvégeztem, akkor váltottam női fodrászatról férfire.
- Mi lehet az oka, hogy újra divatba jöttek a
borbélyüzletek?
- Úgy gondolom 2014 körül kezdett ez igazán elterjedni Budapesten, aztán vidéken, Debrecenben, Miskolcon, és most már itt is, talán
azért, mert újra divatba jött a szakáll. Az utóbbi években egyre több szakállas férfi van, és a
borbélyok értenek ennek a kezeléséhez, ápolásához, vágásához.
- Van olyan borbélyüzlet, ahová nőket nem engednek be. Ti mennyire vagytok keményvonalasak?
- Igen, a fővárosban van olyan cég, ahová nem
mehetnek be nők, de ez nálunk nem így van.
Anyukák természetesen bejöhetnek a gyerekekkel, vagy ha bejön egy lány, és mintát szeretne vágatni a hajába, akkor azt is megcsináljuk. Mivel voltam női fodrász is, ez nem gond.
- Milyen hajstílusok mennek most? A régi hátrafésült, oldalra fésült, felnyírt frizurák, vagy
inkább az új stílusok, mint a skin fade és a minták?
- A régi stílusok is nagyon mennek most, főképpen a teljesen hátra fésült, de sokan kérik a
skin fadet is, teljesen bőrig borotválva - általában ez a kettő a leggyakoribb. A gyerekek közül pedig nagyon sokan kérik az oldalra fésültet, csík választékkal.
- Van különbség borbély és borbély között? Ha
bemegyek egy üzletbe és ugyanazt a stílust kérem, hogy felnyírt, oldalra fésült, mindenki

Az egyenes borotva különbözteti meg a borbélyt.

Egy régi stílusú vendég - oldalra fésült haj készül.

„Ha bejön egy lány, és mintát szeretne vágatni a hajába, akkor azt is
megcsináljuk.”
ugyanazt fogja vágni ami a tankönyvben van,
vagy mindenkinél más lesz a végeredmény?
- Mindenkinek van egy saját stílusa, ami kialakul az évek során. Ugyanazt kéred, de mindenkinek benne lesz a saját stílusa. Például, amikor jövök ide az üzletbe, és látok egy vendéget kijönni, felismerem, hogy melyik kollégám
vágta. A vágásból is, és abból is, hogyan állította be.
- Itt is mennek a pletykák, mint a női fodrászatban?
- Persze. Ugye ez férfi szalon, itt nyíltan beszélnek csajokról, meg minden más férfi témákról,
kocsikról, fociról. A téma attól is függ, mióta
jár hozzám a vendég, mennyire ismerem. Mindenkivel megpróbálok beszélgetni, aztán látom, hogy nyitott-e vagy sem.
- Férfifodrászhoz hasonlítva a borbély milyen
más eszközöket használ?
- Fodrásznál még nem láttam olyan hajborotvát, amivel mi a skin fadet csináljuk. Ez úgy
néz ki, mint egy dupla villanyborotva, ezzel borotváljuk bőrig a hajat, és ebből csináljuk felfelé az átmenetet. Fodrászok ezt nullás, vagy
egyes géppel csinálják. De a nullásgép igazából hagy egy kis hajat, ez viszont tényleg borotvál. Arcborotváláshoz pedig az egyenes borotvát használjuk. Az iskolában lufin tanultunk
borotválni. Behaboztuk, és úgy kellett megborotválni, ha kipukkadt, akkor megbuktunk.
- Festést is lehet kérni?
- Hajfestést, és szakállfestést is csinálunk. Vannak olyan vendégek, akik szőkítést kérnek, de

A piros-fehér-kék csíkos oszlop a borbélyok
nemzetközi jele.
ha valaki fekete hajat akar, befestjük. Van olyan
kliensem, aki teljesen ősz, neki is festeni szoktuk, de mivel idősebb, natúr színre, nem feltűnőre.
- A férfifodrászathoz hozzá tartoznak olyan dolgok, hogy szemöldökigazítás vagy fül-, orrszőr
nyírás?
- Itt külön kérni szokták. Külföldön alapból
megcsinálják, de itt sokan nem szeretik, főleg
az idősebbek. A fiatalok viszont mindig kérik.
Most tanuljuk a cérnás szemöldökszedést, azt
fogjuk csinálni, de addig még pengével dolgozunk.
- Nézem a listátokat, van rajta olyan, hogy kreatív hajvágás. Az mit jelent?
- Mintákat vágunk a hajba. Van olyan, hogy a
teljes fejre, de van, aki csak oldalt kér egy-két
csíkot. Ezt főleg a gyerekek kérik, tízéves kortól tizenhatig ez nagyon megy most, ez a tizenévesek divatja. És egyre több kisgyerek van a
klientúrában. Kezdetben vágtuk nekik a szokásos kisgyerekes hajakat, de most már olyanokat kérnek, mint egy húszéves. Most már ők is
igénylik a divatos frizurákat.
Surányi P. Balázs

