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Rendőrök a zebráknál

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság szeptemberben megerősített létszámmal vigyáz a gyalogosan közlekedők biztonságára.

Szeptember elsején becsengettek, megkezdődött a 2021/2022-es tanév. Tudósításunk a 4. oldalon.

Már az iskolában is oltanak
Elkezdődött a négynapos országos iskolai oltási kampány. Ezen a héten
hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken oltják azokat a gyerekeket, akiknek a szüleik kérték a koronavírus elleni vakcinát. Az iskolák a múlt héten értesítették a szülőket, arról, hogy lehetőségük van kérni a védőoltást a 12 és
17 év közötti gyerekeknek. Országosan
205 ezren regisztráltak ebből a korosztályból és már 171 ezren meg is kapták,
ami a jelentkezők 83 százaléka.
- Kétszer is kaptunk értesítést az osztályfőnöktől - emlékszik vissza Vati János.
Az ő családjukban két gyerek is betöltötte már a 12 évet. - Az egyik tájékoztatást nyár elején, a másikat most a napokban küldték ki. Mi azonban úgy döntöttünk, hogy nem kérjük a gyerekeknek az
oltást. Mi felnőttek sem vagyunk beoltva,
így biztosak voltunk benne, hogy a gyerekeknek sem szeretnénk. Sokfélét hallunk,
olvasunk az oltásokról. Nagy a bizonytalanság ezzel kapcsolatban - mondja.
Azoknak a szülőknek, akik úgy döntöttek, hogy beoltatják a gyerekeiket, jelez-

niük kellett az iskola felé. Egy hozzájárulási nyilatkozatot kellett kitölteniük, aláírniuk és megjelenni a kijelölt oltóponton.
Most nem kell beutazni a miskolci oltópontra, hiszen a tiszaújvárosi általános iskolásokat a Széchenyiben oltják, a helyi
középiskolások pedig a Brassaiban vehetik fel az oltást e héten csütörtökön.
- Minden szülővel sikerült felvennünk a
kapcsolatot - nyilatkozta lapunknak Koscsó Mónika, a Tiszaújvárosi Szent István
Katolikus Általános Iskola igazgatója. A visszajelzésekből kiderült, hogy a 12
éven felüli tanulóinknak körülbelül a 10
százaléka kérte az oltást.
- Az iskolai oltási kampány első napján,
hétfőn két általános iskola tanulóit oltottam be - tudtuk meg dr. Regéczy Zoltán
gyermekorvostól. - A katolikus és a református iskolából összesen harminc tanuló jelentkezett. Ezen a héten legközelebb
pénteken oltunk, akkor a Széchenyi és a
Hunyadi iskola tanulóit. Arról, hogy ebben a két iskolában hány diák kapja majd
meg az oltást, arról még nincs információm. Azt gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés, hiszen minden lehetőséget
meg kell ragadnunk, hogy minél több be-

Az iskolakezdéskor megnövekedett forgalom miatt nagy szükség
van az odafigyelésre, elővigyázatosságra, ezért a forgalmasabb
gyalogátkelőhelyeknél rendőrök és polgárőrök segítik a közlekedést. Szeptemberben, egész hónapban a reggeli iskolakezdés előtt
és délután, amikor vége van a tanításnak, kivonulnak a rend őrei
és felhívják a figyelmet a biztonságos közlekedés szabályaira.
- Ilyenkor nyári szünet után szabadabbak és kicsit figyelmetlenebbek a gyerekek - nyilatkozta lapunknak Lipták Ferenc, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedési alosztályvezetője.
- Az iskolakezdés időszakában jobban oda kell rájuk figyelnünk.
A szülőket is arra kérjük, hogy induljanak el időben az iskolába. Ha gépjárművel közlekednek, akkor mindig kössék be a biztonsági övet és a gyerekeket is erre sarkallják. Ha pedig tömegközlekedést használnak, akkor a helyes közlekedési szabályokat
kell megtanítani és betartatni a gyerekekkel, mert csak így alakul ki egy olyan norma, amely során a későbbiekben megtanulnak biztonságosan közlekedni.
A szeptemberi akcióban a tiszaújvárosi rendőrökön kívül részt
vesznek a Mezőcsáti Rendőrőrs tagjai, a tiszaújvárosi polgárőrök és a közterület-felügyelők is.

Nézz madárnak

Dr. Regéczy Zoltán oltja a tizenkét
éven felüli gyerekeket.
oltott legyen. Szerintem a gyerekek oltását már hamarabb el kellett volna kezdeni, de tudom, nem voltak még meg az
engedélyek. Ezért most, hogy van rá lehetőség, élni kell vele. Sajnos ez a vírus
betelepedett közénk, és úgy látszik itt is
marad. Nem csak a harmadik oltásra lesz
szükség, hanem a többire is, és a gyerekeket is oltani kell, mert csak így védhetjük
meg magunkat és egymást.

Beköltözött a természet a könyvtárba. „Nézz madárnak” címmel
nyílt kiállítása a tiszaújvárosi Tóth Lászlónak. A természetfotók
azokat a ritka pillanatokat örökítik meg, amiket a fotós egy madárlesből kap el órák, napok elteltével, de olyan természeti jelenségek is vannak a gyűjteményben, amit egy vad éjszakai vihar fényei festenek az égboltra. A városi könyvtárban kiállított képek
között látható az is, amelyikkel Laci néhány évvel ezelőtt megnyerte az „Év természetfotósa” verseny különdíját. A tiszaújvárosi fotóssal készült riportot a jövő heti számunkban olvashatják.
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Egészség- és sportnap Sajóörösön

A nyár zárásaként augusztus 29-én rendezték meg a III. Egészség- és Sportnapot a sajóörösi játszótéren és a Kastélykertben a Sajóörös Községért Közalapítvány, a Sajóörösi Kerek Rét Alapítvány, és a Maradj Mozgásban Sportegyesület szervezésében.
A színpadon gyermek-, majd felnőtt nosztalgia zenei műsor szórakoztatta az érdeklődőket, majd megkezdődtek a sportegyesületek bemutatói. A játszótéren közös
mozgásra, a Kastélykertben kincskeresésre, a parkolóban pedig egészséges ételek kóstolására, egészségügyi mérések elvégzésére, levendulatermékek vásárlására is lehetőség nyílt. A kihelyezett standoknál a helyi és környékbeli egyesületek tevékenységét ismerhették meg az érdeklődők. A Jerusalema Flashmob nagy
sikert aratott, és sokan vettek részt a közös mozgásban a színpad előtt. A kutyusok szereplését is hatalmas taps kísér-

Hatalmas taps kísérte a kutyabemutatót.
te, a rendezvényt családi táncház zárta.
Mindazok, akik a mozgás mellett döntöttek ezen a vasárnapon, és sikeresen összegyűjtöttek legalább 5 pecsétet a regisztrációkor kapott gyűjtőlapon, a rendezvény
logójával ellátott siltes sapkát és hátizsákot vihettek haza.

Szirénapróba
A Polgármesteri Hivatal és a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatja a lakosságot, hogy 2021. szeptember 6-án (hétfőn) 11.00 órakor Tiszaújváros, Tiszapalkonya, Oszlár településeken szirénapróba lesz.
A szirénák megszólaltatásával a veszélyes üzemek környezetében telepített Monitoring Lakossági Riasztó (MoLaRi)
rendszer üzemképességét tesztelik. A szirénapróba úgynevezett hangos üzemű (teljes körű) próba lesz, szöveges tájékoztatás mellett, amely során „Katasztrófariadó” jelzést (120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú, folyamatos szirénahang), valamint „Katasztrófariadó elmúlt” jelzést (kétszer
30 másodpercig tartó, egyenletes hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel) adnak ki.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Részletes beszámoló:
www.sajooroskozsegert.hu
Tolvéth Anna,
Sajóörös Községért Közalapítvány
és Sajóörösi Kerek Rét Alapítvány
Molnárné Zsibók Szilvia,
Maradj Mozgásban Sportegyesület

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

A Tiszaújvárosi Krónikában is
megjelenik lakossági apróhirdetése,
amennyiben azt
a Tisza TV Képújságában
legalább 5 napra (2750 Ft)
legkésőbb kedden
12 óráig feladja.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot
szeptember 5-ig (vasárnapig) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út
1/A., tel.: 20/400-1952), majd szeptember 6-tól (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052)
látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 8-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
8-19		
8-19
8-15
Tisza Gyógyszertár

Egyházi hírek
Római katolikus

A szentmisék a megszokott időpontokban: vasárnap 11.00,
szerda 8.30, kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.00 óra.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.
2021. szeptember 3. első péntek, idősotthonok, idősek, betegek látogatása.
2021. szeptember 5. a hónap első vasárnapja, gyermekmise. Hittanosok számára tanévnyitó szentmise. Iskolatáskák és
tanszerek megáldása.
A NEK-re való utazással kapcsolatban a szeptember 5-ei
szentmisén lesz részletes tájékoztatás.
A Szent József szobor átvételéhez és átadásához további családok jelentkezését várjuk!
A plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda: 9.00-13.00, csütörtök, péntek 15.30-17.30
Cím: Tiszaújváros Római Katolikus Plébánia, Szent István út
32.
Tel.: (49) 540-102, web: tiszaújvarosiplebania.hu

Görögkatolikus

Idő
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik szeptemberi sorozatunk. A megfejtéseket a hónap végén egyben várjuk e-mailben a
kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István
út 16. címre.

Szombaton 17.30 vecsernye. Vasárnap a megszokottól eltérő időpontban lesznek az istentiszteletek: 8.30 utrenye, 9.30
Szent Liturgia. Ezen a vasárnapon tartjuk sajószögedi templomunk főünnepét, a 11 órakor kezdődő Szent Liturgiát Csejoszki Szabolcs atya vezeti. Szeretettel hívjuk és várjuk a
kedves testvéreket az ünnepre.
„Amikor... a templomba megyek, akkor ez azt jelenti, hogy
a hívők gyülekezetébe megyek, mégpedig azért, hogy velük
együtt megalkossam az Egyházat, hogy azzá legyek, amivé
keresztelésem napján lettem, azaz a szó legteljesebb, abszolút
értelmében Krisztus testének tagjává... Megyek, hogy kinyilvánítsam és megvalósítsam tagságomat, hogy megmutassam
és tanúsítsam Isten és a világ előtt Isten megvalósult Országának misztériumát.” (Alexander Schmemann).

Református

Úrnapi istentiszteleteinket a következő rend szerint tartjuk.
Tiszaszederkény
• 2021. szeptember 5-én, vasárnap 10 óra.
Tiszaújváros
• 2021. szeptember 5-én, vasárnap 11 óra.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! A városi istentisztelet vasárnap délutántól felvételről meghallgatható gyülekezetünk facebook oldalán.
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el Uram
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy Édesanyánk,
Hajdú Istvánné
(szül.:Vaszilko Mária)
86 éves korában
csendesen megpihent.
Temetése 2021. 09. 03. (péntek)
12 órakor a tiszaújvárosi római katolikus templom
altemplomában lesz. Előtte gyászmise 11.30 órakor.
A gyászoló család
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Kétszer kétmillió forintos segítség otthonteremtésre
Önkormányzati tulajdonú lakótelkek megvásárlásának, valamint lakóépülettel történő beépítésének támogatásáról szóló rendeletet hozott augusztus 26-án tartott ülésén
Tiszaújváros képviselő-testülete. A kérelmezők telekvásárlásra 2 millió forintos kamatmentes kölcsönt, az építkezéshez ugyancsak
2 millió forint vissza nem térítendő támogatást vehetnek igénybe.
Az önkormányzat a város pénzügyi kondícióit
figyelembe véve szeretne hozzájárulni a Tiszaújvárosban élő, illetve a városban letelepedni
kívánó személyek, családok részére lakótelek
megvásárlásának és lakóépülettel történő beépítésének elősegítéséhez. Önként vállalt feladatként, külön ellátási formaként ezért az önkormányzati tulajdonú lakótelkek megvásárlásához, valamint azok lakóépülettel történő beépítéséhez nyújt támogatást.

Kamatmentes
és vissza nem térítendő
A cél elsősorban a településen élők támogatása,

a helyben történő letelepedésük elősegítése, ezáltal Tiszaújváros lakosságszámának, valamint
népességmegtartó képességének növelése.
A hivatal megvizsgálta más települések hasonló tárgyú támogatásának szabályait, mely alapján megállapítható, hogy az elfogadott támogatási rendszer példaértékű.
A tiszaújvárosi kötődésű családok városban
tartása, letelepedésük megkönnyítése érdekében a támogatásra azon nagykorú magyar állampolgárságú házastársak, élettársi kapcsolatban élő, egyedülálló, vagy egyedül élő személyek szerezhetnek jogosultságot, akik a kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 év folyamatos tiszaújvárosi lakó-, vagy tartózkodási
hellyel rendelkeznek, vagy akiknek lakó-, vagy
tartózkodási helye nem Tiszaújváros közigazgatási területén van ugyan, de a kérelem benyújtását megelőzően legalább 10 év tiszaújvárosi lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkeztek.
A telekvásárlás megkönnyítése érdekében a kamatmentes visszatérítendő támogatás összege 2.000.000 Ft, melyet a lakótelek vételárából
vételárrészként számítanak be. A kamatmentes visszatérítendő támogatás visszafizetésének
időtartama a támogatási szerződés megkötését

Kosztolányi utcán lévő lakótelkek
S.sz.

Hrsz.

Terület (m2)

Fajlagos érték Javasolt nettó
(Ft/m2)
árverési
alapár (Ft)

Bruttó ár (Ft)

1

1493/6

984

13.700

13.500.000

17.145.000

2

1493/7

701

13.700

9.600.000

12.192.000

3

1493/8

700

13.700

9.600.000

12.192.000

4

1493/9

700

13.700

9.600.000

12.192.000

5

1493/10

700

13.700

9.600.000

12.192.000

6

1493/11

700

13.700

9.600.000

12.192.000

7

1493/12

700

13.700

9.600.000

12.192.000

8

1493/13

700

13.700

9.600.000

12.192.000

9

1493/14

700

13.700

9.600.000

12.192.000

10

1493/15

700

13.700

9.600.000

12.192.000

11

1493/16

700

13.700

9.600.000

12.192.000

12

1493/17

700

13.700

9.600.000

12.192.000

13

1493/18

700

13.000

9.100.000

11.557.000

14

1497/2

741

13.700

10.150.000

12.890.500

15

1497/19

700

13.700

9.600.000

12.192.000

16

1497/20

700

13.700

9.600.000

12.192.000

17

1497/4

700

13.700

9.600.000

12.192.000

18

1497/5

700

13.700

9.600.000

12.192.000

19

1497/6

700

13.700

9.600.000

12.192.000

20

1497/7

700

13.700

9.600.000

12.192.000

21

1497/8

700

13.700

9.600.000

12.192.000

22

1497/9

700

13.700

9.600.000

12.192.000

23

1497/10

707

13.000

9.200.000

11.684.000

Aktuális � 3.

Az első ütem telkeit októberben hirdetik meg.
követő 1 év türelmi időt követően 5 év.
Figyelembe véve az építkezéssel járó magas
költségeket, vissza nem térítendő támogatást
is nyújt az önkormányzat, szintén 2.000.000 Ft
összegben. Ennek kiutalása a lakóépület felépítését igazoló, az illetékes építésügyi hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány benyújtását
követően történhet.
A város elöregedésének lassítása, valamint demográfiai helyzetének javítása érdekében, a Tiszaújvárosban dolgozó, illetve a hosszú távú
jövőjüket a városban tervező fiatalok letelepedésének és családalapításának elősegítése céljából a támogatás igénybevételének feltételeként életkort, illetve jogosultsági értékhatárt
nem határozott meg a testület.

A puding próbája
A képviselő-testület 2016 februárjában kérte fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja
meg, és tárja fel azokat a területeket, amelyeken lakótelkek alakíthatók ki. A javaslat alapján a testület az év augusztusában döntött a Keleti-lakóövezet telekalakításának, valamint a
közútépítés és közművesítés tervezésének elvégeztetéséről.
Az út-, közműépítés megvalósítása érdekében a
beruházás fedezetére az önkormányzat az MFB
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020 keretében 270.008.000 Ft fejlesztési célú hitelt vesz igénybe.
A közbeszerezési eljárás sikeres lezárása után
2021. március 1-jén az önkormányzat megkötötte a vállalkozási szerződést a legkedvezőbb
ajánlatot tevő BAU-VILL ÉPKER Kft-vel, melyet követően a munkaterület átadása is meg-

történt. A beruházás kivitelezése során minden ingatlanra bekötik a villamos-, gáz-, ivóvíz-, szennyvíz-, csapadékvíz csatlakozásokat
és a leendő informatikai hálózat alépítményét.
A szilárd burkolatú közút egyik oldalán járda és
közvilágítás épül ki.
A Vörösmarty út melletti telkeket - mivel az
alapközművek bekötési lehetőségei rendelkezésre álltak - 2017-ben, illetve 2018-ban már
értékesítették, a fajlagos átlagár az árveréseken
10.800 Ft/m2 + Áfa összegben alakult ki.
A megmaradt 44 telekből egy ingatlanon (Tompa M. u. 64., 1493/20 hrsz.) közösségi teret, azaz játszóteret, parkosított közterületet alakítanak ki. Ez az ingatlan szabálytalan alakú és
szolgalmi jog (vezetékjog) terheli, ami a beépíthetőségét jelentősen korlátozza. A közterület a kertvárosi övezet lakói mellett kiszolgálhatja a Spar áruház mögött épült, épülő társasházakban élők igényeit is.
A Keleti-lakóövezetben tehát 43 beépíthető lakótelek áll rendelkezésre, melyek értékesítése városképi és ingatlangazdálkodási okok miatt több ütemben történik. Első ütemben 23-at hirdetnek meg, majd értékesítenek, várhatóan októberben, a Kosztolányi utcában.
Az értékesítés a meghirdetést követően árverésen történik, melyet a licit során egyes ingatlanonként - azaz nem összevontan - kell majd
végrehajtani. (Lásd táblázatunkat.)
A most elfogadott és szeptember 1-jétől hatályos rendeletet tehát itt alkalmazhatják először.
Az első ütem után az önkormányzat - bevonva a testület mellett működő bizottságokat is összegzi, elemzi a tapasztalatokat, és ha szükségét látja, javaslatot tesz a rendelet módosítására.
F.L.

Támogatás a társasházaknak
Több mint 17 millió forintot szavazott meg a képviselő-testület társasházi
energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra, valamint
lakóközösségek azonnali beavatkozást igénylő gépészeti felújításának támogatására.
Tiszaújváros képviselő-testülete a 2021. június 24-i ülésén tárgyalta meg és fogadta el az energiatakarékosságot célzó és gépészeti beruházásokat, felújításokat támogató pályázati kiírást.
A testület a 2021. évi költségvetés elfogadásakor energiaracionalizálási és gépészeti támogatásra 15.000.000 Ft-ot biztosított. Ez kevésnek bizonyult.
A kiírás szerint két különböző témakörben nyújthatnak be pályázatot a lakóközösségek. Az egyik a szigetelési munkálatok és közös használatú helyiségek
nyílászáróinak cseréje, a másik pályázható tárgykör a gépészeti, illetve egyéb
felújítások, beruházások.
A támogatás mértéke témakörönként a korszerűsítés bruttó költségének 1/3-a,
de a megítélt támogatási összeg lakásonként maximum 20.000 Ft lehet.
A kiírás megjelenése óta 20 pályázatot nyújtottak be, összesen 15.555.281 forintra. Energiatakarékossági beruházásokra, felújításokra 3.403.461 Ft, gépészeti beruházásokra, felújításokra 12.151.820 Ft támogatást igényeltek.
További 3 társasház azonnali beavatkozást igénylő gépészeti felújításra kért ös�szesen 1.828.797 forintot. A testület valamennyi kérelmet támogatta 17.384.078
forintot megítélve. Az élénk pályázati érdeklődésre reagálva ugyanakkor a költségvetésben elkülönített 15 milliós előirányzatot 10 millió forinttal megemelte.
f.l.

A Juhar köz 2-8-as számú épület lakóközössége több mint 1,5 millió forintot kapott végfalszigetelésre.
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Minden közép- és általános iskolában megkezdődött a tanév
szeptember elsején, és ami fontos, jelenléti oktatással indult az
év. Sokáig kérdés volt, hogy mehetnek-e iskolába a gyerekek
vagy digitális munkarenddel kezdenek.
Két tiszaújvárosi általános iskolában szeptember 31-én, kedden
délután tartották a tanévnyitó ünnepséget. A Tiszaújvárosi Szent
István Katolikus Általános Iskola tanárai és diákjai a római katolikus templomban nyitották meg az évet, ahol Pásztor Pascal plébános köszöntötte a tanulókat, aki kitért az előző időszak nehézségeire is.
- Az elmúlt tanévben megtapasztalhattuk két-három hét elteltével,
hogy milyen jó lenne az osztálytársakkal ismét az iskolapadban ülni - mondta a plébános. - Kérjük a Jóistent, hogy az iskola és a
természet rendje szerint a közösségben sajátíthassátok el mindazt,
amire szükségetek lesz életetek során. Kérjük, hogy tartson távol
tőlünk minden betegséget, hogy mindenki tudása szerint végezhesse feladatait.
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola a református
templomban tartotta a tanévnyitó ünnepségét, ahol Fukász László
segédlelkész köszöntötte az iskola tanulóit és pedagógusait, majd
Makkainé Chmara Marianna igazgató is megtartotta ünnepi beszédét.
- Köszöntöm önöket a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda tanévnyitó ünnepségén - kezdte beszédét az igazgatónő. - Szeptember 1-jétől a református óvoda dolgozói és óvodásai is közösségünk tagjai lesznek, így egy intézményként közös célokért dolgozunk. A munkánkat szolgálatként végezve szeretetben
neveljük, oktatjuk a ránk bízott gyermekeket, segítjük őket nyitottá
tenni az ige iránt, hogy majd később hitükről önként tegyenek vallomást. Családjukért, nemzetükért, a földjükért felelős felnőttekként tegyék majd jobbá a jövendő generációk életét.
A többi intézmény lapzártánk után, szeptember 1-jén, az első tanítási napon nyitotta meg a 2021/2022-es tanévet. A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola online tartotta tanévnyitó ünnepségét, amit az iskola youtube csatornáján követhettek az érdeklődők. A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szintén szeptember 1-jén öltözött ünneplőbe az új tanév köszöntése alkalmából. A Hunyadiban új vezetővel
indult a tanév. A korábbi intézményvezető, Hok Csaba kinevezése
lejárt, őt pedig a korábban intézményvezető-helyettesi feladatokat
ellátó Markovicsné Szabó Enikő váltotta a vezetői székben.
A középiskolákba is becsengettek. A Tiszaújvárosi Eötvös József
Gimnázium és Kollégiumban is a szokásos menetrenddel kezdődött a tanév. A tanévnyitó ünnepséget követően osztályfőnöki órákon kapták meg a gyerekek a tanév indulásához szükséges információkat. A Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola is a szokott módon kezdte a tanévet, ünnepséget nem tartottak, rövid tájékoztatást kaptak a diákok.
Tiszaújváros önkormányzata a tanévkezdés alkalmából minden tiszaújvárosi általános iskola első osztályos kisdiákjának egy hátizsákot és iskolaszereket ajándékozott, amiket a tanév első napjaiban kapnak meg a gyerekek.
		
ema

A 2021/2022-es tanév rendjéről szóló kormányrendelet alapján az iskolai év szeptember 1-jén, szerdán kezdődött és 2022. június 15-ig, szerdáig
tart. A diákoknak összesen 181 napig a szakgimnáziumokban 179, a gimnáziumokban és szakiskolákban 180 napig - kell iskolába járniuk. Ez alól kivételt jelentenek a végzősök: a középiskolások számára az utolsó tanítási nap
2022. április 29-én lesz. A két évfolyamos rész-szakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban pedig
2022. május 31-ig tart majd a tanév.
A tanév első félévének 2022. január
21-én lesz vége, az iskolák január 28ig értesítik a diákokat és a szülőket a
félévi eredményekről. Az őszi szünet
előtti utolsó tanítási nap 2021. október
22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap. 2021. november 2. (kedd). A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021.
december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő). A
tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
2022. április 13. (szerda), a szünet utáni
első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

A nyár utolsó napján tartották a tanévnyitót a katolikus iskolában.

Másnap pedig kezdődött az iskola.

A református iskolások a templomban nyitották meg
az évet.

Elkezdődött a tanév a középiskolásoknak is, az Eötvösben tanévnyitóval, a Brassaiban tájékoztatóval.

A Hunyadi iskolában szeptember elsején tartották az
évnyitót.

Online évnyitó volt a Széchenyiben, de iskolába már
járni kell.

Érettségik

További fontos dátumok

Az őszi érettségi szezon 2021. október 15-én kezdődik a nemzetiségi nyelvi és irodalmi írásbelikkel, az írásbeli vizsgák egészen október 28-ig tartanak. Az emelt szintű szóbeli érettségiket 2021. november 11-15. között, a középszintű szóbeliket pedig november 22-26. között
tartják.
A tavaszi érettségik 2022. május 2-án, hétfőn kezdődnek, és egészen május 23-ig tartanak. Az
emelt szintű szóbelik 2022. június 1-9. között, a középszintűek június 13-24. között lesznek.

Az általános iskolai beiratkozás 2022. áp-

Középiskolai felvételik
A középfokú iskoláknak 2021. október 20-ig kell nyilvánosságra hozniuk felvételi tájékoztatójukat, az általános iskolák pedig október 31-ig tájékoztatják a nyolcadikosokat a felvételi eljárásról. November 16-áig az Oktatási Hivatal közzéteszi azoknak a középiskoláknak a
listáját, amelyek központi írásbeli felvételi vizsgát szerveznek. A központi felvételi vizsgára 2021. december 3-ig jelentkezhetnek a diákok. A központi írásbeli felvételit 2022. január
22-én tartják az érintett középiskolák, a pótló írásbeli vizsgát pedig január 27-én. Az eredményekről február 7-ig értesítik a diákokat.
A középiskolákba 2022. február 1-ig lehet jelentkezni. A szóbeli vizsgákat 2022. február 22.
és március 11. között tartják. A tanulói adatlapokat 2022. március 21-22-én lehet majd módosítani. A felvételről vagy elutasításról 2022. április 29-ig értesítik a diákokat.
2022. május 9. és augusztus 31. között az iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
A középiskolai beiratkozás 2022. június 22-24. között lesz.

rilis 21-22-én lesz.
Országos mérések (kompetenciamérés,
idegen nyelvi mérések): 6. évfolyamon
2022. május 18-31. között, 8. évfolyamon
2022. május 4-17. között, 10. évfolyamon
2022. április 20. és május 3. között lesznek. A 8. osztályos pályaválasztási kompetenciamérést - kivéve a felnőttoktatásban tanulók esetén - 2021. szeptember 20.
és 2021. október 11. között tartják.
A „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7-11. között, a Digitális
Témahét 2022. április 4-8. között, a Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25-29.
között, a Magyar Diáksport Napja pedig
2021. szeptember 24-én lesz.
(Forrás: eduline.hu)
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Új szociális rendelet, kedvezőbb szabályokkal
Tiszaújváros képviselő-testülete új rendeletet alkotott a pénzbeli és a természetbeni
szociális ellátásokról.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2021 júliusában a szociális rendelettel
kapcsolatban szakmai segítséget nyújtott, kezdeményezve annak módosítását.
A képviselő-testület nem szociális rászorultsági alapon szabályozza rendeletében a hulladékszállítási díjtámogatást és a kábel TV előfizetési díjtámogatást, amelyre a rendelet bevezető része is utal. E támogatások miatt indokolt
volt a szociális rendelet címének oly’ módon
történő meghatározása, hogy ebből is egyértelmű legyen, hogy nem kizárólag szociális rászorultságtól függő támogatási formákat szabályoz. A jogalkotásról szóló törvény értelmében
azonban nem lehet módosítani vagy - a jogszabály egészének hatályon kívül helyezése nélkül
- hatályon kívül helyezni a jogszabály megjelölését (címét). A testület ezért a korábbi rendeletét hatályon kívül helyezte és - a szociális rászorultságtól függő kitételt elhagyva a címből új rendeletet fogadott el.
Az ellátottak számára ennél fontosabb, érdemibb változások is vannak.
Az eseti jelleggel megállapított rendkívüli települési támogatás keretében van lehetőség
az alapvető megélhetési és a lakhatási problémák kezelésére. Ezt az ellátási formát a legrászorultabb társadalmi réteg szükség szerint

évente több alkalommal is igénybe veheti. A
gyógyszertámogatás lehetőséget ad arra, hogy
az egészségügyi problémákkal küzdők gyógyszerköltségéhez az önkormányzat évente többször is támogatást nyújtson. A gyermekvédelmi támogatás célja a nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek helyzetének javítása, hátrányos helyzetükből adódó nehézségek
kompenzálása, illetve a családok gyermekneveléssel járó kiadásainak enyhítése.
Tekintettel a fentiekre, valamint a gyakorlati
tapasztalatokra alapján az új szabályozás szerint tárgyévben egy család tekintetében az eseti
jelleggel vagy havi rendszerességgel megállapított rendkívüli települési támogatás együttes
összegének (85.500 Ft), valamint tárgyévben
egy család esetében személyenként a gyógyszerkiadások viseléséhez, valamint gyógyászati segédeszköz beszerzése céljából nyújtott
rendkívüli települési támogatás együttes összegének (48.450 Ft) 100%-áig a döntéshozó eltérhet.
A gyógyszertámogatás, valamint a gyermekvédelmi támogatás esetében az egy főre jutó jogosultsági értékhatártól a döntést hozó legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a 880%-áig (250.800 Ft) térhet el.
Az önkormányzat mindig kiemelt figyelmet
fordított az időskorú, az egészségügyi problémákkal küzdő, valamint a hátrányos helyzetű, nehéz szociális körülmények között élő
lakosokra, a munkanélküliekre, valamint a
gyermeket nevelő családokra, ezért kötele-

Aktuális � 5.

Emelkedett a gyógyszertámogatás jogosultsági értékhatára.
ző és számos önként vállalt szociális támogatással segíti a rászorulókat. Saját költségvetése terhére, önként vállalt feladatként nyújtja a települési lakhatási támogatást, az adósságcsökkentési települési támogatást, a települési ápolási támogatást, az egyszeri év végi támogatást, valamint a gyermekes családok év végi támogatását. Ezen ellátások esetében eddig feltétel volt, hogy az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy év

folyamatos tiszaújvárosi lakcímmel/lakóhel�lyel rendelkezzen. A szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvényből azonban levezethető, hogy szociális rászorultsági
elv alapján nyújtott támogatások esetén a szociális rendeletben szabályozott, de nem szociális rászorultsággal összefüggő feltétel nem
megengedett. Ennek alapján az említett támogatások esetén ezt a feltételt törölték.
F.L.

Évente egyszer, a gyermeknapi horgászversenyen lehet csak horgászni a városi Dísztavon. Most kivételt tettek, halgyérítési célból a hétvégén volt lehetőség kifogni a nagy halakat is.
Sok legenda kering arról, hogy a Dísztóban mekkora hatalmas halak is vannak,
sokszor látni is egy-egy nagyobbat csobbanni, de ezeket még senki sem fogta
ki. Egészen mostanáig. Szombaton ugyanis tizenegy horgász ült le a tó partjára.
Köztük Tóth Csaba is, aki édesapjával a lépcsőnél pecázott. Sikeresen, hisz több
3-4 kilós amurt is fogtak, de ponty és kárász is akadt a horogra.
- Nagyon szép halakat fogtunk - mondta Csabi -, a nagy halakat elég nehéz kifogni, mert figyelni kell arra, hogy nem mindig kell tekerni a féket, ha a hal menni akar, akkor ki kell neki engedni. Persze nem szabad hagyni, hogy elmenjen
messzire. Jó itt horgászni, csak van ez a növény, ami nagyon benőtte a tavat, alig
lehet horgászni.
A növény a tündérfátyol, vagyis a vízi tündérfátyol, ami sárga virágaival júniustól augusztusig gyönyörködteti az erre járókat. Védett, eszmei értéke 5000 forint, nem lehet csak úgy kiirtani, ritkítani sem.
- Ez egy kivételes alkalom, hogy lehet itt horgászni, bízunk a fogásban, szeretnénk többet fogni - mondta Sipos Sándor -, végül is, ez egy halászléalapnak már
elég, amit fogtam. Sejthető volt egyébként, hogy vannak itt nagy halak, jó lenne, ha mindig lehetne itt horgászni.
Sokan gondolják így.
- A tó tulajdonosa Tiszaújváros önkormányzata, a halászati, halgazdálkodási jog
korábban nem volt megkérve - mondta Kiss Béla, a Zabos Géza Horgász Egyesület elnöke -, a tó őrzését most mi látjuk el, illetve segítünk a halgazdálkodási
terv elkészítésében is. Egy ilyen kis tavacska csak bizonyos mennyiségű halat
bír el, látszik, hogy sok amur, sok ponty van benne, és sajnos törpeharcsa is. Ahhoz, hogy a halak életben tudjanak maradni, kellő oxigénmennyiség kell, szerencse, hogy itt a szökőkút, ami frissíti a vizet. A tó hínáros, van benne védett
növény is, úgyhogy elég nagy feladat elé állította magát az önkormányzat a tórehabilitációval.
Tizenegy horgász több mint 37 kilogramm halat horgászott ki a Dísztóból szombaton. Az önkormányzat tervei szerint a tópart jövőre újulhat meg, idén a vízállás miatt nem indulhatott el az évek óta tervezett beruházás, melynek részeként
a rézsűt kővel burkolják majd le.
Fodor Petra

Nem sokan horgásztak, de akik igen, nagy halakat fogtak.

Tóth Csaba (képünkön) és fia, Csabi amurt, pontyot és keszeget is fogott.

Sokan kíváncsiskodtak a horgászok körül.
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Egy év alatt átlagosan 3,1 százalékkal nőttek az élelmiszerárak.
Ez önmagában nem eget rengető drágulás, de vannak olyan élelmiszerek, melyek ára rohamosan
emelkedik. Ilyen például a csirkehús, és az étolaj, utóbbi egy év
alatt 27,5 %-ot drágult.

Az élelmiszerárak emelkedésének okai sokrétűek. Az általános munkaerőhiány, a szállítási költségek emelkedése mind, mind hozzájárul
ahhoz, hogy egyre drágábban vásárolhatunk. Szombat reggel sokan
voltak a piacon, itt kérdeztük meg a vásárlókat a témáról.
- Magasak az árak, de ez ellen nincs mit tenni - mondta Varga Lajos.
- Megveszi az ember így is, legfeljebb kevesebbet vesz belőle, mást
nem lehet tenni.
- Enni kell, inkább veszek én is kevesebbet vagy olcsóbban - mondta Bíró Ferencné. - Marhahúst, birkát, ilyeneket nem veszek, ezek nagyon drágák, meg most már a csirkemell is az.

A baromfihús ára egy év alatt 7,7 százalékkal nőtt, a hazai hústermelés felét a baromfiágazat adja, amely a harmadik legnagyobb exportcikkünk. Hazánk 150 százalékban önellátó, ami a baromfitenyésztést illeti, több
mint 2600 gazdaság üzemel.
- A csirkemell és a csirkecomb ára rohamosan emelkedik, nyilván a takarmányozás drágulása is hozzájárul ehhez - mondta Varga György, a Husi Húsbolt tulajdonosa.
- Azt látjuk, hogy a sertéshús ára hónapok óta stagnál, a
csirkéé viszont hetente változik. Két éve a sertés átlagban kétszáz forinttal drágább volt, mint most. Az árakat egyébként az élőállat felvásárlási ára határozza meg.
- Ha valami drágább lesz, leszoknak róla a vevők, vagy
inkább keveset vesznek?
- Aki oldalast szeretne enni, az meg is fogja venni az oldalast, csak épp
kevesebbet. A csirkemellet leginkább a fiatalabb korosztály vásárolja,
mert gyorsan, könnyen el lehet készíteni, nem kell annyit bajlódni vele.
Ők nem problémáznak azon, ha 30-40 forinttal drágább kilója.

Bodnár Vivien a piaccsarnokban árulja családi gazdaságuk mangalica- és bivaly termékeit. Kolbászt, szalonnát. Hajdúböszörményből jár ide hétről hétre, kialakult vevőköre
van már.
- A szüleim őstermelők, ők tartják az állatokat - mondta Vivien. - Mezőgazdasági család vagyunk, mindig is volt földünk, állataink. Azt tapasztalom, hogy a vásárlók keresik
a minőséget, a mangalica termékeket. Ezek drágábban ugyan, mint a hagyományos, de
sokkal egészségesebb. Sokkal tovább tart, míg megnő, zsírja pedig teljesen más összetételű, egészségesebb, mint a hagyományos sertésé.

Augusztus utolsó napjaiban leginkább a papír-írószer osztályt rohamozták meg a vásárlók a nagyobb áruházakban. Örülnek is a vásárlóknak, hisz a pandémia átalakította a vásárlói szokásokat is.
- Sokkal kevesebben jöttek, viszont a kosárátlaguk nőtt, ez viszont még teljesen nem billent
vissza - mondta Koós Zoltán, a tiszaújvárosi Tesco Áruház igazgatója. Online is lehet vásárolni, és egy éve már Tiszaújvárosban is van házhoz
szállítás. Sokan szeretik ezt a lehetőséget, leginkább az idősebbek.
- Változtak a vásárlói igények? Egészségtudatosabbá válnak a magyarok?
- Évről-évre nő az egészségesebb termékek iránti kereslet. Mi is tettünk
három vállalást, ami összhangban van az anyaország vállalásaival. Az
egyik, hogy az egészséges, mentes termékeink palettáját folyamatosan
bővítjük. A másik, hogy a növényi alapú, húst helyettesítő termékeink értékesítését 2025-ig 300 százalékkal növeljük, valamint hogy a sajátmárkás termékeink összetételét megváltoztatva sokkal egészségesebbé tes�szük.

Helyi, természetes, szezonális - a szakemberek azt mondják, hogy
ez a három alapköve
az egészséges táplálkozásnak. Dr. Apáti Ferenccel, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs
Szakmaközi Szervezet
és Terméktanács elnökével az idei szezonról és
az árak változásáról beszélgettünk.
- Az időjárási hatások, az árfolyamváltozás, az élőmunka árának emelkedése az, ami a piaci árak emelkedéséhez vezetett - foglalta össze a drágulás okait az elnök.
- Milyen az idei szezon?
- A zöldségtermés általában stabilabb, köszönhető ez
annak, hogy a tavaszi fagyok nem okoznak különösebb
gondot a zöldségekben, itt a hőmérsékleti, illetve csapadékviszonyok azok, amelyek előidézhetik az árak 10
százalékos ingadozását. A burgonya, hagyma, gyökérzöldségek esetében alapvetően közepes termést látunk,
a hajtatott, üvegházi növények esetében viszonylag sta-

bil a termés. Ilyenek az uborka, paprika, paradicsom és
bizonyos salátafélék.
- Szeptember elején hogy látja, milyen a gyümölcstermés?
- A gyümölcsök esetében idén nagyon jelentős terméskiesésekhez vezettek a tavaszi fagyok, kajszibarackot,
őszibarackot gyakorlatilag alig tudtunk szüretelni, 80
százalék körül van a terméskiesés mértéke országos
viszonylatban. A körte esetében fele a termés, ennek
okán magasabb árak várhatók. Már csak azért is, mert
az egész Európai Unióban nagyon gyenge körtetermést
fognak szüretelni, ez az EU szintjén azt jelenti, hogy a
szokásos 2,2 millió tonna körte helyett 1,6 millió tonna
terem. Ez a 30 százalékos terméskiesés jelentős kínálatcsökkenést és árnövekedést eredményez majd. Az alma
esetében valamivel jobb a helyzet, a tavalyi évhez képest 30-40 százalékkal több az alma, uniós viszonylatban sincs gond. Lengyelország egyébként az EU legnagyobb almatermelője a maga 30-35 százalékos piaci részesedésével. A tavalyi magas árakhoz képest mindenképp mérséklődés várható, olcsóbb lesz az alma, mint
egy éve.
Fodor Petra
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Kökény Roland utánpótlás korosztályban
1987-től 1993-ig sportolt az Olefin és TEV
SC kajakosaként. A 2012-es londoni olimpiáról aranyéremmel tért haza, most hétvégén pedig újra Tiszaújvárosba vezetett az útja. Akadémiai képzés keretében a
Tiszántúl fiatal edzőinek tartott kétnapos
továbbképzést.
- Nagyon szép emlékek fűződnek ide a klubhoz,
nagyon sok kilométert tettem meg a Tiszán, nagyon szerettem itt kajakozni. Nagyon jó volt a
társaság, jó volt az edzői kar is, meghatározó
évek voltak ezek nekem az úgymond felkészülési időszakban - mondta Kökény Roland.

- Most viszont te jöttél vissza átadni mindazt,
amit tudsz.
- Azt tudom átadni, amit a kajakozás 41 éve
alatt megtanultam, ellestem idősebb versenyzőktől, megtanultam edzőktől. Láttam hibákat, láttam pozitív dolgokat, ezeket tudom átadni. Ők még csak 1-2 éve végeztek, elég fiatalon lettek edzők, nem kajakoztak annyit,
mint mondjuk én. Nem tudtak annyit tanulni, nem dolgoztak annyit edzők kezei alatt,
tehát sokkal rövidebb volt a tanulási folyamatuk, és az iskolában sem tudnak annyi tapasztalatot szerezni. Ezek az alkalmak, mint
most a tiszaújvárosi is, azért jók, mert olyan
kötetlen beszélgetések vannak, ahol egymástól hallunk jó dolgokat, felhívjuk a figyelmü-

Kökény Roland olimpiai aranyérmes kajakozó, a ’80-as évek egyik leninvárosi, Olefin SC-s sportolója.

Egy hajóban Kökény Roland olimpiai bajnokkal a szolnoki kajak-kenu szakosztály egyik utánpótlásedzője.

ket arra, hogy milyen problémák lehetnek, mi
mindenre kell készülniük.
- Van olyan, hogy nem működik az edző és a
sportoló párosa, nem jönnek a sikerek, nem
váltják érmekre a befektetett energiát, munkát, viszont egy edzőcsere után csodák történnek?
- Minden elképzelhető, de nem minden gyerekben van meg az, hogy érmeket hozzon.
Valakiben csak az van meg, hogy megszereti ezt a sportágat, és nekünk az a célunk, hogy
megtanítsuk, átadjuk a tudást, és hogy a gyerekek ezt élvezzék, és ha nem érnek el sikereket, akkor is lejöjjenek és szeressék ezt a
sportot, megszállottjai legyenek, és egyszer
majd továbbadják akár az unokáiknak is.
- Sok múlik egy edzőn?
- Igen, minden rajtuk múlik, mert ha nem úgy
állnak a gyerekhez, akkor a gyerek le tud sérülni, nem szereti meg a sportágat, és nem
tudjuk itt tartani. Nem az a célunk, hogy itt
tartsuk, hanem az, hogy megszerettessük vele
a természetet, a vizet. A tiszaújvárosi kajakosok, kenusok eredményei is az edzők mellett
beszélnek, ebben a régióban a tiszaújvárosi
klub a legeredményesebb, itt folyik a legkomolyabb munka. Ehhez azonban kell a város
támogatása, a nélkül nem megy. A kisebb kluboknak ezért nehezebb, hátrányosabb helyzetben vannak, persze ott is lehet jó szakmai
munka, de a pénz befolyásoló tényező.
A fiatal edzők továbbképzését a Kökény Roland Regionális Akadémia szervezte meg.
Szegedről, Tiszafüredről, Miskolcról, Hajdúnánásról, Szolnokról is jöttek edzők a hétvégi kétnapos képzésre. A program helyi házi-

gazdája Bardóczi Krisztián, a Kökény Roland
Regionális Akadémia menedzsere volt.
- Ez a képzés most afféle elsőkörös, és az
országban is egyedülálló, ami egy egyszerű
ötlet alapján jött. Nemrégiben egy hajdúnánási rendezvényen az egyik fiatal edző Kökény Rolandhoz odament, hogy ő nagyon
szeretne továbbfejlődni, kitől, hogyan tudna továbbtanulni. Roland azt mondta, hogy
ő ugyan nem edző, de nagyon sokat tanult
idősebb versenyzőktől és szívesen beül vele egy hajóba, megmutatja, hogy miket kell
érezni a hajóban, miket kell tanítani a gyerekeknek. Én ekkor kapcsolódtam be a beszélgetésbe és ráfűztem azzal az ötlettel, hogy
az akadémia keretei között ezt indítsuk el Tiszaújvárosban.
- Mitől lesz jó egy edző?
- Ez nagyon nehéz kérdés, de egy kicsit erről is szól ez a hétvége. Szerintünk a jó edző
nem elégszik meg azzal a tudással, amit megszerzett közép- vagy felsőfokon. Nem szabad
hátradőlni, hogy én kész vagyok, van róla papírom, folyamatosan képezni kell magunkat,
hisz a sport is rengeteget fejlődik. Az elmúlt
években mindig új irányzatok, új trendek jelentek, például az SMR hengert említhetném,
amiről 5-6 éve még azt sem tudtuk, hogy mi
az, de ma már egy profi versenyző elképzelhetetlen, hogy nélküle mozogjon, hogy
ne használja a levezetésnél, bemelegítésnél.
Szóval egy 30 éves edzői papírral nem lehet
sok mindent kezdeni, ha utána nem fejlesztette magát tovább az ember, szerintem ettől is
jó egy jó edző.
berta

Edzőképzés a szárazon, elméleti oktatás a Tiszántúl fiatal edzőinek.

Strandnapot szervezett a Petrolkémiában, Műanyag-feldolgozásban és Szolgáltatásban Dolgozók Szakszervezete a hétvégén Polgáron, a strand- és termálfürdőben.
Több mint ötszázan regisztráltak a szakszervezeti családi napra, és ugyan az időjárás már őszi arcát mutatta, így is jól szórakozott mindenki. A bejáratnál Gyuri bohóc várta a legkisebbeket, megállás nélkül hajtogatta a virágokat, kardokat, kutyákat lufiból.
- Édesanyám azt mondta, hogy hülyeségből nem lehet megélni, hát én erre rácáfoltam - mondta Gyuri bohóc. - Tizenhat éve csinálom, ezen idő alatt sokan lemorzsolódtak már a szakmából, főleg olyanok, akik azt hiszik, hogy ez egy könnyű dolog.
A gyerekeket ugrálóvárral és üvegfestéssel várták, a felnőttek is sportolhattak, fürdőzhettek, vagy épp horgászhattak.
- A szakszervezetnek mindig fontos dolga az, hogy összetartsa a családokat, a tagtársakat, ezért van ez a strandnap is - mondta el Tóth Éva, a PKDSZ elnöke. - Az
időjárás ugyan nem túl kedvező számunkra, de bízunk abban, hogy mindenki jól érzi magát.
A rendezvény a Partium '70 Zrt.-vel közös szervezésben valósult meg.
- A hét minden napján találkozunk egymással, de ilyenkor van, hogy idegesek, feszültek vagyunk, ez a rendezvény az összetartást, összetartozást is erősíti - mondta
Orosz János, a Partium '70 Zrt. vezérigazgatója. - Ezekben a koronás időkben a vállalatoknál nagy a fluktuáció, munkaerő-problémák vannak mindenhol, és fontos az
a típusú odafigyelés, ami az anyagiakon túl van. Fontos, hogy milyen a kapcsolat a
munkatársainkkal és ez a jövőben felértékelődik.
Fodor Petra
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TVK retró - Őrizzük meg az utókornak!
Ahogy ígértük, hétről hétre itt, a
Tiszaújvárosi Krónikában, és a Tisza TV képújságában is bemutatunk
néhány képet a TVK fotóarchívumából.
Ha bárki felismeri magát, munkatársát, az eseményt, a helyszínt,
vagy csak kellemes emléke, története fűződik valamelyik képkockához, kérjük írja meg nekünk a helytortenet@tujvaros.hu e-mail címre.
Hivatkozásként kérjük, tüntesse
fel a kép alatti számsort. Bízunk
abban, hogy sokan kedvet kapnak a
nosztalgiázáshoz, az emlékezéshez,
ezzel is segítve TVK-s örökségünk
megőrzését az utókor számára.

Három hónapja mutatunk be képeket a
TVK fotóarchívumából a Tiszaújvárosi Krónikában és a Tisza TV képújságában. Arra kértük olvasóinkat és a tévénézőket, ha felismerik magukat, volt
munkatársaikat, a helyszínt, vagy emlékeznek a képen lévő eseményre, akkor keressék meg a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Helytörténeti Gyűjteményének tudományos
kutatóját, dr. Kákóczki Balázst. Mi is
megkerestük, hogy a tapasztalatokról
érdeklődjünk.
- Milyen visszajelzések érkeztek, megmozgatta a régi TVK-sokat a nosztalgia?
- Igen, többen jelentkeztek e-mailben mondja dr. Kákóczki Balázs -, és néhányan személyesen is felkerestek. Volt, aki
a Festékgyárban dolgozott, és a cikkek
hatására behozta saját fotóit. Akkoriban
a Festékgyárban tablót készítettek a dolgozókról, hasonlóan, mint az iskolában,
ez még nekem is új volt, még nem láttam
ilyet. Ez például az 1959-1960-as dolgozók tablóképe - mutatja Balázs.
- Mik érkeztek e-mailben?

A TVK Szabadidőközpontról is sok jó emlékünk van.
Fotó: TVK fotóarchívum, Helytörténeti Gyűjtemény
- Volt olyan, aki felismert valakit - ismerősét, rokonát - a képeken, és leírta a neveket, melyik üzemben dolgoztak, beosztásokat. Volt, aki saját magát ismerte fel,
valamint a régi munkatársait, és megírta a fényképen szereplők nevét. Azt viszont fontos tudni, hogy itt most az idő-

sebb generációt próbáljuk megszólítani,
akik nem, vagy csak nehezen használnak
e-mailt, ezért szeretném még azt elmondani, hogy telefonon is fel tudnak keresni
a Helytörténeti Gyűjtemény telefonszámán: (70) 452-9104.
Surányi P. Balázs

Nyár vége a játszótéren

A Tisza TV műsora
Szeptember 2., csütörtök
9:00 Héthatár: Sulistart, becsengettek! - Támogatás telekvásárláshoz, építkezéshez - Nagyszülő unoka találkozó - Oltásszervezés az iskolában – Zöld hónap indul - 60+ Horgászverseny
9:15 Hétről-Hétre: Kutyaharapást szőrivel - Drága élet, drága
minden! - Családi horgásznap a dísztavon - Újra Sportfesztivál - Fagyiztál? Sorsolunk! - Zöld hónap, Zöld napok, Zöld
film - Tóth László kiállítás - Edzőképzés Kökény Rolanddal
Szeptember 3., péntek
18:00 B4 híradó
Szeptember 6., hétfő
18:00 Sporthétfő: Tiszaújvárosi Termálfürdő FC - DVTK II.
labdarúgó bajnoki mérkőzés közvetítése felvételről
Szeptember 8., szerda
18:00 Héthatár: Új autóbuszjárat a városban - Temetői lopások - Kötelező az egészségügyben az oltás - Kiállítás: Információk a demenciáról alapfokon - Tilda babák világa - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Terasz Party a Pa-dö-dővel - Közönségtalálkozó Fábián Jankával - Sportfesztivál - Kosaras Kupa
Szeptember 9., csütörtök
A szerdai adás ismétlése

A szokásosnál is melegebb volt az idei nyár. Bár az üres gólyafészkek már jelzik az ősz közeledtét, a hőség még néhány napja is csak a délutáni órákban vált elviselhetővé. Nem véletlenül
ebben az időszakban vették birtokba a gyerekek a játszótereket, szüleik, felvigyázóik, vagy nagyszüleik kíséretében. Az iskolák és óvodák még zárva vannak, de a táboroknak, a családi nyaralásoknak általában már vége. Néhány tartaléknap kivételével a szabadságok is elfogytak, a napközbeni felügyeletet
valahogy mégis sikerül mindenkinek megoldania. A meleg miatt a szobák hűvösébe zárt gyerekek mozgásigényüket csak a
szabadban és főleg a hőmérséklet csökkenése után tudják kiélni. Ahol nincs udvar, vagy ha hiányoznak az ismerős játszótársak, ott a legjobb megoldás a kedvenc játszótér felkeresése.
A minap egy idős házaspár ült a fák lombkoronája által vetett árnyékos padon, közvetlenül a pókhálóra emlékeztető mászóka mögött. Külső szemlélő csak lassan ismerte föl, hogy miért, vagy inkább kiért is voltak ott valójában. Talán arra a félénk kislányra ügyeltek, aki úgy szeretett volna végre lecsúszni
a csúszdán, de a nagyobbak mindig megelőzték? Vagy a körforgón ülők valamelyikére? Volt köztük, aki láthatóan szédült
és rosszul volt a sebesség miatt, míg olyan is, aki erre nem volt
tekintettel, sőt egyre gyorsabban hajtotta a játékszert. Az a kisgyerek biztosan nem tartozott hozzájuk, aki a rollerjével egyenesen az autóút felé vette az irányt, mert rá egy idős úr vigyázott, aki hiába szólt rá, és próbálta meg utolérni, az út előtt végül az egyik fiatal apukának sikerült őt elkapnia.
Ahány gyerek, annyiféle viselkedés. Elgondolkodtató, hogy mi
lehet ennek az oka. Miért akar uralkodni az egyik a másik felett? Miért löki félre a másikat, miért tolakodik előre? Miért

nem állítja meg a körforgót, ha látja, hogy a társa rosszul van?
Miért nem hallgat a nagyapjára akkor sem, ha a veszélytől
akarja őt megóvni? Talán a neveltetés, vagy a felnőttektől ellesett rossz példák az okai? Hiszen valljuk be, a hatalmaskodás, a mások háttérbe szorítása, a szenvtelenség, a szabályok semmibevétele a felnőtteknél sem ritka. Az is lehet talán,
hogy velünk született negatív tulajdonságokról van szó, amiket
szép szóval nem lehet megszüntetni? Csak az ezek miatt kapott „pofonok” tanítják meg az embert a helytelen viselkedési
formák elhagyására?
Nem kizárt, hogy éppen ezek a gondolatok jártak az idős házaspár fejében is, amikor egy kisfiú és egy kislány szaladt oda
hozzájuk.
- Nagyi! - szólalt meg a kisfiú, aki láthatóan fiatalabb volt,
mint ötéves körüli lánytestvére, mégis az egyik legügyesebb gyerek volt a játszótéren. - Én, ha nagyobb leszek, minden versenyt
meg akarok nyerni!
- Az életben nem kell mindig másokat legyőzni! - szólt a nagymama. - Irigységet szülhet, ellenségeket szerezhetsz általa. Ez
nem lehet az élet célja!
No, ez a tanítás túlságosan magas szintű volt egy hároméves
gyereknek, gondolhatta a nagyapa, amikor megszólalt a kislány:
- Igen, mert az élet célja a szeretet!
Egymásra nézett a két öreg, elmosolyodtak, és közben arra
gondolhattak, hogy mikor és hol tanulta ezt az unokájuk, hiszen ez a tudás a legtöbbször csak hosszú évek tapasztalata
után alakul ki az emberben, vagy van úgy, hogy akkor sem.
Szrogh Károly

Kultúra � 9.
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Színes szeptemberi programok

Szeptemberben újra színes programkavalkád várja a Hamvas Béla Városi Könyvtárba látogatókat.
Az ősz kezdetén két kiállítás is lesz nálunk. Augusztus 24-től A Tilda babák világa című kamarakiállításon Komlósi Lajosné szebbnél-szebb
varrott figuráiban gyönyörködhetnek az érdeklődők. A jellegzetes karakterű, sajátságos hangulatot árasztó Tilda babák természetes szövetekből készülnek. A stílus megalkotója Tone Finnanger norvég tervező. Augusztus 31től a Zöld hónap Tiszaújvárosban pályázat keretében Tóth László természetfotóit tekinthetik
meg a „…Nézz madárnak!” című tárlaton.
Az Ünnepi Könyvhét a kortárs magyar irodalom legnagyobb ünnepe, amely 92 éve rendületlen népszerűségnek örvend országszerte, lehetőséget adva az írókkal, költőkkel való találkozásra, beszélgetésre. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése minden
évben nyilvánosságra hozza a magyar kortárs
irodalom legfrissebb, első vagy átdolgozott kiadású műveinek listáját. Ebből az alkalomból
négy könyvbemutatóra is lesz könyvtárunkban.
Szeptember 1-jén Halászi Aladár Esszék a neveléstudomány köréből című új kötetét ismerhették meg a könyvtárlátogatók. Szeptember
3-án (péntek) 17 órától pedig napjaink egyik
legismertebb magyar regényírójával, Fábián
Jankával találkozhat a közönség. Az írónővel
Tokaji Edit beszélget. Szeptember 8-án (szerda) 17.00 órától a Kezedben a jövőd! című sorozatunk keretében - szintén a Zöld hónaphoz
csatlakozva - Tóth Andi, zéró hulladék aktivista Dobd ki a szemetest! című könyvének bemutatója kapcsán avatja be a közönséget a hulladékminimalizálás rejtelmeibe. Hasznos tanácsokat kaphatunk arra vonatkozólag, hogyan
termelhetünk háztartásunkban minél kevesebb
szemetet.
Különleges programnak ígérkezik szeptember
17-én (péntek) 18.00 órától a népszerű Animal Cannibals együttes könyvbemutató előadása. Az „állat kannibálok” Minden változik, a
lényeg nem címmel önéletrajzi könyvet írtak,
melyet most személyesen hoznak el nekünk. A
fiúk a könyvben részletesen mesélnek karrierjükről, tehetségkutatóikról, tévés műsoraikról,

és betekintést engednek az eddig ügyesen eltitkolt magánéletükbe is. A könyv egyszerre életrajz, lexikon, képeskönyv és kalandregény. A
bemutatón a kannibálok zenélni nem fognak,
azonban a szerencsések haza is vihetnek magukkal egy ajándékpéldányt a könyvből.
Szeptember 16-án (csütörtök) 17.30 órától az
„Angolozó” társalgási klubban lehetőség nyílik
a nyelvgyakorlásra. Várunk mindenkit, aki szeretné feleleveníteni nyelvtudását, könnyed társalgás keretében gyakorolni az angol nyelvet. A
program új házigazdája Liz Somogyi.
Idén indult útjára PubliCafe című kulturális-közéleti sorozatunk, melynek következő része szeptember 21-én (kedd) 17.00 órától lesz.
Vendégünk egy rendkívül sokoldalú ember,
Károlyi Szabolcs, egykori mentőhelikopter-pilóta, aki jelenleg bábszínészként dolgozik, olykor helikopterpilótákat képez, zenél, makettezik, és nagyon büszke görög származására. A
beszélgetés mellé kávét kínálunk.
Olvasói igényre reagálunk új, felnőtteknek
szóló kreatív barkácsolós programunkkal. A
Szombati Szöszmötölő - kézműves alkotóműhely felnőtteknek programot online formában
már korábban elindítottuk honlapunkon. Szeptember 11-én (szombat) 9.00 órától tartjuk az
első könyvtári foglalkozást, amelyen papírból
készíthetnek élethű virágokat az érdeklődők.
A Zöld hónap programjaként az újrahasznosítás jegyében szeptember 28-29. (kedd-szerda)
10.00-19.00 óra között Könyvbörzét tartunk
a könyvtár leselejtezett dokumentumaiból. A
könyvek és folyóiratok 100 Ft/db áron vásárolhatók meg.
A gyermekek számára is számos programot kínálunk. Szeptember 2-án (csütörtök) 16.30-tól
a kisiskolásokat várjuk Rajzolj és alkoss velünk! című tehetséggondozó foglalkozásunkra. A gyerekek színes madarakat készíthetnek
kollázs technikával. Szeptember 8-án (szerda) 10.00 órakor a kicsiké a terep, a Babusgató baba-zenebona alkalmával babák és mamák
együtt mondókázhatnak foglalkozásvezetőink irányításával. A Családi barkácsdélutánon
szeptember 15-én (szerda) 16.30 órától őszi figurák készítésével hangolódhatnak az őszre a
családok.
A Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárban szeptember 14-én és 28-án a Társasjátékos délutánra,

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének
„NEFELEJTS” klubja
2021. szeptember 6-án, hétfőn 10.00 órai kezdettel
szeretettel vár minden kedves érdeklődőt
az

INFORMÁCIÓK
A DEMENCIÁRÓL ALAPFOKON
című kiállításra
Helyszín:
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének nagyterme
Meghívott vendég: dr. Laki Tibor vezető gyógyszerész
A kiállítást megnyitja: Molnár István alpolgármester
Információt szeretnénk adni a demenciáról, mint tünetegyüttesről, és az azt kísérő viselkedésbeli változásokról, életviteli
nehézségekről, kihívásokról, segítségnyújtásról. A demencia
jelenleg nem gyógyítható, azonban egyes típusú gyógyszerek egy ideig megakadályozhatják a tünetek rosszabbodását.

szeptember 7-én és 21-én pedig a kötni, horgolni vágyókat várjuk a Fonalvarázs klubban.
A Gondolat kávézó tagjai szeptember 2., 9.,
16., 23., 30. napokon 17.30-tól gyűlnek össze,
várják új tagok csatlakozását is.
A Zöld hónap pályázathoz a Tiszaújváros Települési Értéktár Testület is kapcsolódik, negyedik alkalommal szervezi meg az „Értékséta a természetben” című programját. A szep-

Őszi merengéseim
Van egy csodafa az ablakom előtt, csörgőfának hívom. Ha ránézek, nem kell naptár, tudom milyen évszakot élünk. A fagyos téli hónapokban havas ágaival gyönyörködtet, tavasszal
hamvas zöldbe borul, hogy nyárra már sárga virágözönével
ringatózzon. Ősszel a legszebb. Kezdetben zölden, majd csörgő termései narancsos-pirosra érve, rezgő táncot járnak a szélben. Ilyenkor szedek belőlük pár ágat és sarokvázámban barnulnak tovább tavaszig. Így jelzi színeivel a természet, hogy
az egyetlen állandó dolog maga a változás…
Változnak az évszakok, múlnak az évek, és velük együtt
változunk mi is. Az ősz mindig hamar jön. Aki szereti a
nyarat, a vakáció, a gondtalan nyaralások évszakát, annak
még hamarabb. De itt a szeptember, és csenget, hív az iskola!
Ablakom előtt haladva anyukák viszik kézen fogva az évnyitóra boldog csemetéjüket. Nem is tudom, melyik néz nagyobb
örömmel és büszkeséggel a másikra. Tudásvágy és kíváncsiság csillog a gyerek szemében, bár alig látszik ki tömött iskolatáskája alól. Édesanyja meg reményekkel teli, hogy gyermeke sikeres felnőtté válik, és az életben majd megállja a helyét.
Óhatatlan, hogy ilyenkor ne jutnának eszébe a szülőnek, saját iskolai élményei, még ha több évtized távlatából is. Hadd
meséljem el az én történetemet, ami szinte filmszerűen tőrt elő.
Egy erdélyi kisváros színháztermében kedvenc matrózruhámban anyukám ölében ülök. Ötéves vagyok. A kolozsvári operett vendégjátékaként Kálmán Imre Csárdáskirálynőjét adják
elő. Tömve a terem. Nagy ünnep ez a város akkori kulturális
életében. Ott ült a magyarság színe-java. Észreveszem, hogy
a kisebb gyerekek a zenekari árkot támasztva várják az előadást. Én is odamegyek. Lent látom a zenészeket, ahogy han-

tember 11-én (szombat) 9.00 órakor induló túra során a résztvevők megismerkedhetnek a
Szamárhát és a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet élővilágával. A csapat kalauza Soós Gábor
természetvédelmi mérnök lesz. A kirándulás a
Villa Scederkyn Tájházban madárodú kihelyezésével ér véget.
Tartsanak velünk szeptemberben is!
Hamvas Béla Városi Könyvtár

golnak, fent a bársonyfüggöny titkokat rejt. Amikor felcsendül Szilvia dala, ámulva figyelem. Magyar népviseletben, színes pártában, piros csizmájában táncol, énekel. Olyan közel
vagyok, hogy még a hátsó, tömött fogát is látom…/mit meg
nem figyel egy gyerek, és én meg mire emlékezem…/ Belépőjét nagy taps fogadta, utána meg az én áriázásomat is, amit a
csendszünetben átszellemülten előadok. Nevetve megtapsolnak
engem is. Az úton hazafelé gratuláltak a kis primadonnának.
Nemsokára iskolás lettem. Mivel a tanító nénim is a színházban volt, már az első napon bevitt a tanáriba, feltett egy székre
és megkért, adjam elő Szilvia dalát. „ Sej hó! Sej haj! Ott születtem én a hegyek között.”- énekeltem és forogtam a keskeny
széken önfeledten. Utána már senki nem kételkedett: énekesnő
leszek. Szüleim beírattak balettre, zongorára, végigénekeltem
az iskolai éveket, középiskolát. Tavaszi fesztiválokon, egyetemi zenekarral sikeres fellépések. Még autogramot is kértek tőlem, de nem lettem énekes.
Szerencsés gyerek az, aki szülői és tanári odafigyeléssel, tehetségére alapozva, felnőttként játszva éli meg a dolgos éveket. Munkája a hobbija, kedvtelése lesz. A lehetőségek tárháza számtalan. Olyan, mint a mesében az elágazó út. Választania kell, és azon végigmenni, látva a célt. A tehetség mellett
kell a szorgalom, kitartás, sokszor a szerencse is. Fiatalon
tán még nem látjuk, hogy kezünkben van az életünk. Többnyire tőlünk függ, milyen lesz a jövőnk.
Nekem is volt egy álmom, de megvalósulásához a hely és a körülmény sem volt megfelelő. Megmaradt a zene szeretete. Kisegít örömben, bánatban, amikor hallgatom, vagy énekelek.
Ablakom előtt a csodafám az ősz színeivel integet, azt sugallva, jövőre remélem, veled ugyanitt figyeljük majd az iskolába
siető boldog gyerekeket.
Gál T. Olgi

10. � Mozgás

Horgászni mindig jó

Az Erdészeti-tavon rendezte meg a 60
év felettiek hagyományos horgászversenyét a Zabos Géza Horgász Egyesület szombaton. A versenyre 31-en neveztek, és bár nagy halak most nem
akadtak horogra, a jó hangulatot ez
nem rontotta el.
Ősziesre fordult az idő a hétvégére, reggel hűvös, ködös idő fogadta az Erdészeti-tóra érkező horgászokat. A verseny
előtt nem telepítettek halat, szeptember
3-án lesz telepítés legközelebb.
- Két bottal lehet horgászni - mondta Makó Zoltán versenyfelelős. - Vannak nők és
férfiak, ki úszóval, ki fenekezővel pecázik. A tavakon egyébként vízállásfüggő
a versenyek megrendezése. Most 31 nevező van, ez még pont jó, de ha többen
vannak, nem engedjük a két bot használatát. Az Erdészeti-tó vízhőmérséklete most
már elfogadható, a víz minősége jó, csak
a Tolnain és az Örösin kellett elrendelnünk etetőanyag-használati tilalmat, ezen
a tavon nem. Egész nyáron magas volt
itt a vízállás, most már kezd visszamenni a víz. Szeptember 18-ára tervezzük az
évadzáró versenyünket, előtte is fogunk
telepíteni. Ezzel persze nem lesz vége
az évadnak, sőt, igazából most jön még
Eredmények:
I. Csörsz István 2500 g.
II. Csengeri László 2020 g.
III. Jávorszki József 1800 g.
Legnagyobb hal: Csörsz István 2500 g.
A verseny támogatói: Balázs-Filament
Technológiák Kft., ENERGOFISH
Kft., Tiszaújváros Város Önkormányzata, Zabos Géza Horgász Egyesület.
A versenyzők tombolasorsoláson vettek részt, ahol a támogatók által felajánlott, valamint az egyesület által vásárolt díjakat nyertek.
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„VÁROSI KALANDOZÁS”
A SPORTFESZTIVÁLON
Ismét egy kellemes, feladatokkal és versennyel tarkított játékos túrára és megmérettetésre invitálunk kicsiket és nagyokat, fiatalokat és szeniorokat!
Jól tudtok tájékozódni a városban? Ismeritek a várost? Itt a
lehetőség a tájékozódási ismeretek gyakorlati kipróbálására,
bővítésére, Tiszaújváros szépségeinek megismerésére, felismerésére, a feladatok megoldására.
Versenyünkkel szeretnénk népszerűsíteni a tájékozódási
sportot, illetve lehetőséget biztosítunk azoknak, akiket érdekel ez a szabadidős elfoglaltság.
Időpont: Tiszaújváros, 2021. szeptember 4. szombat
Rajt: Szánkózó domb (filagória), 09:00-10:00 között
Cél: a Sportcentrumban
A benevezett csapatok indulás előtt 1-1 térképet, ill. a feladatokat részletesen leíró menetutasítást kapnak, a verseny
„pontbegyűjtő” jellegű.

Őszies időben versenyeztek a horgászok.
a nagy halak szezonja. Ilyen időben a nagyobbak is sűrűbben horogra akadnak.
Amíg a tavak be nem fagynak, addig lesznek horgászok - mondta Makó Zoltán.
A legtöbben csak várták a kapást, de igazán nagy hal nem akadt most horogra.
Sokan, talán hogy ne unatkozzanak, inkább sneciztek, mondván, sok kicsi sokra megy. Így az Ónodról érkezett Kondás
László is.
- Most először vagyok itt ezen a versenyen, tagja vagyok az egyesületnek, de a
Csécsi tóra szoktam járni, mert ahhoz lakom közel - mondta László. - Az az igazság, hogy március óta nem fogtam semmit, nem volt szerencsém, pedig elég
gyakran horgászok. Sokat járok horgászni, szeretem a természetet, hallgatom a
madarakat, csendben, nyugalomban vagyok. Nyugdíjasként kezdtem horgászni,
fiatal koromban nem volt rá időm, most
már megtehetem.
Lénárt Gyula leginkább a Tiszán szeret
horgászni, csónakjával, amikor csak teheti, útnak indul.

5 kategóriában várjuk a csapatokat:
- Kiscsaládos (legalább 1 fő 6 év alatti gyermek)
- Családos (legalább 1 fő 6-16 év közötti gyermek)
- Nagyszülők (legalább 1 fő 60 év feletti)
- Ifjúsági (csak 19 év alattiak)
- Felnőtt (bármilyen korosztály)
A csapatlétszám 2-5 fő, de ha valaki egyedül szeretne indulni, megteheti!
Előzetes pályaadatok:
Táv: kb. 5 km
Versenyidő: 2,5 óra
Lénárt Gyula a Tiszán szeret a legjobban horgászni.
- A tavakra csak akkor jövök, ha verseny
van, vagy ha telepítenek - mondta a 78
éves Gyula bácsi. - Október 30-áig fel
kell hozni a csónakot, utána már én sem
szoktam horgászni. Fogtam már a Tiszán
5 kilós halakat is, de most nekem sincs
szerencsém.
Fodor Petra

A menetidőt mindenki magának osztja be, időtúllépés esetén
percenként 2 hibapontot számolunk.
A verseny díjazása
A versenyt teljesítők oklevelet kapnak, a legtöbb pontot elért
csapat pedig elnyeri kategóriájának kupáját.
Minden résztvevő a célba érkezéskor hűtött italt, csokit kap.
Eredményhirdetés várhatóan 14.00 órakor.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a Tiszaújvárosi Sportcentrum és a TSC Természetjáró Szakosztály!
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Rendezvények � 11.

12. � Közlemények
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Iskolakezdési támogatás

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy évente egyszeri alkalommal iskolakezdési támogatásban
részesülhet az a gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött
nagykorú személy, aki alap- vagy középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át (85.500 Ft-ot), egyedülállók, gyám által nevelt gyermek esetén a 320%-át (91.200
Ft-ot), feltéve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek és az egyik
törvényes képviselője a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhel�lyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve a gyermek és törvényes
képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön él. A
támogatás összege tanulónként 10.000 Ft.
A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A formanyomtatvány beszerezhető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen
G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
(3580 Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu

A kérelmek benyújtási határideje: 2021. augusztus 9-től 2021.
szeptember 30-ig.
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási határidő betartására.
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban személyesen, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros,
Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Pénzbeli gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016.
(I.28.) önkormányzati rendelete alapján a 2021/2022-es tanítási évre pénzbeli ellátásként megállapítható gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményben részesülhet azon tanuló, aki nem
tiszaújvárosi állami vagy önkormányzati fenntartású köznevelési intézményben veszi igénybe az étkeztetést, vagy tartós betegségben szenved és az ellátást nyújtó intézményben nem tud
étkezést igénybe venni. A pénzbeli ellátásként megállapítható
térítési díjkedvezményre az a szociálisan rászorult, tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező tanuló jogosult, aki életvitelszerűen lakóhelyén él, és családjában az egy főre jutó havi nettó jö-

vedelem nem haladja meg a 62.700 Ft-ot, egyedülálló, gyám
által nevelt tanuló esetén a 71.250 Ft-ot.
A támogatást formanyomtatványon kell igényelni, melyhez
csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat. A kérelmek benyújtása folyamatos.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen
G. út 7. földszint)
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros ügyféltermináljáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.)
lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közterületi SOS hívószám

Aranylakodalom

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

Közlemény

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy
térítésmentesen igénybe vehető
BEVÁSÁRLÓ AUTÓBUSZJÁRATOK
indulnak 2021. szeptember 2-től kizárólag
csütörtöki munkanapokon!
A járat próbajelleggel közlekedik az alábbi menetrend szerint:

Felhívjuk kedves nyugdíjas társaink figyelmét, hogy a 2021.
évi Idősek Hete programsorozat részeként az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett ismét megszervezzük az
ARANYLAKODALMAT.
Várjuk minden olyan házaspár jelentkezését, akik ebben az
évben ünneplik 50, illetve 60 éves házassági évfordulójukat
és szeretnék közösségünk előtt megerősíteni fogadalmukat.
Jelentkezni szeptember 14-ig lehet a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületében (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) a hétfői és
keddi napokon 8-11 óráig.
Telefon: 49/440-660, 06-30-4407788
Varjas Lászlóné
elnök
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)

oda:
indul:

érkezik:

9.15

Autóbusz-állomás

9.16

Művelődési ház, üzletsori megálló

9.17

Brassai középiskola, Rózsa út 7.

9.18

SPAR Supermarket, Termálfürdő, Szederkényi út 31.

9.20

Penny Market, Lévay út 62.

9.22

LIDL áruház, Lévay út

9.23

TESCO áruház, Örösi út

9.24

Autóbusz-állomás

tiszteletdíjas gondozó

munkatársat keres - lehet nyugdíjas is - jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás készenléti rendszerben történő feladatellátásra, Tiszaújváros területére.
A tiszteletdíjas gondozó feladata az ellátott személy segélyhívása esetén a krízishelyzet helyszínére történő 30 percen
belüli megjelenés és a segélyhívás okául szolgáló probléma
megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele.
A feladatellátás határozatlan idejű, szakmai végzettség nem
előírás, önéletrajz és bármely meglévő bizonyítványmásolat
szükséges. Juttatás: 12.000 Ft/hó tiszteletdíj.

vissza:
indul:

érkezik:

10.15

Autóbusz-állomás

10.16

TESCO áruház, Örösi út

10.17

LIDL áruház, Lévay út

10.19

Penny Market, Lévay út 62.

10.20

SPAR Supermarket, Termálfürdő, Szederkényi út 31.

10.21

Brassai középiskola, Rózsa út 7.

10.22

Művelődési ház, üzletsori megálló

10.24

Autóbusz-állomás
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Jelentkezni 2021. szeptember 15-ig lehet személyesen a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ titkárságán, Tiszaújváros, Kazinczy út 3. szám alatt, illetve telefonon érdeklődni
lehet a 49/548-190-es telefonszámon.

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

Használt munkagép
értékesítése
A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti a tulajdonában
lévő „CATERPILLAR” gyártmányú, „428 B 4×4” típusú használt munkagépet.
A munkagépet pályázat útján, a legmagasabb árajánlat benyújtója részére értékesítjük.
A pályázaton való részvétel feltétele a munkagép megtekintése,
valamint a kitöltött ajánlattételi formanyomtatvány határidőben
történő leadása.
Az ajánlattételi formanyomtatvány, valamint a pályázati dokumentáció a munkagép megtekintése során vehető át.
A jármű megtekintésének, valamint az ajánlattételi lap leadásának határideje:
2021. szeptember 10. (péntek) 13:00 óra.
A munkagép megtekintésével időpont egyeztetésre kijelölt személy neve és elérhetősége:
Veréb Gábor műszaki munkatárs
+36-70/333-7782
TiszaSzolg 2004 Kft.

Városfejlesztési munkatárs
munkakör
Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatalban városfejlesztési munkatárs munkakör betöltésére, 6 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan
időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: A városfejlesztéssel kapcsolatos beruházások előkészítése, a kivitelezések koordinálása.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú műszaki végzettség,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
Előnyt jelent: építőmérnöki végzettség.
Bérezés és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény és Tiszaújváros Város Önkormányzatának 9/2014. (III.28.)
rendelete szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt
a 2011. évi CXCIX. tv. 42. § (1) és (3) bekezdései alapján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 23.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 8.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi szakreferensnél lehet.
Telefon: 49-548-085.

Roma ülés
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 9-én (csütörtök) 10,00 órától ülést tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyiség.
Farkas Sándor
elnök

Zarándoklat
Máriapócsra

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021.
szeptember 19-én zarándoklatot szervez Máriapócsra, a
Szent Kereszt felmagasztalásának a búcsújára való részvételre. Várja azok jelentkezését, akik szeretnének résztvenni a
búcsún. Jelentkezni lehet 2021. szeptember 2. - 2021. szeptember 13. között személyesen a Tiszaújváros, Rákóczi utca
81. szám alatt.
Farkas Sándor
elnök

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

06-46/477-104

2021. szeptember 2.

Könyvelő állás
A TiszaSzolg 2004 Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.) pályázatot hirdet 1 fő könyvelő munkakör betöltésére, a Munka
törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónapos
próbaidő kitöltésével, határozatlan időre szóló alkalmazással.
A munkakörhöz tartozó elvárások:
• középfokú könyvelői vagy számviteli ügyintézői végzettség
• számviteli, adó és gazdasági jogszabályok naprakész ismerete
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (excel,
word)
• önálló, alapos, felelősségteljes munkavégzés
• megbízhatóság, a munkavégzés során szerzett információk
bizalmas kezelése
• büntetlen előélet
• jó kommunikációs képesség
A pályázat elbírálásakor, sorrendben előnyt jelent:
1. az előző 6 évben minimum 3 év szakmai gyakorlat igazolása
2. vállalkozási szakterületen regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség
3. Tiszaújvárosi lakóhely
Főbb feladatok:
• gazdasági társaságok teljes körű könyvelése, analitikus
nyilvántartások vezetése
• tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése
• adóbevallások, egyéb hatósági adatszolgáltatások készítése
• vezetői jelentések elkészítéséhez adatszolgáltatás
• közreműködés az éves beszámoló elkészítésében, és a
könyvvizsgálat során
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 15.
A pályázatban kérjük megadni a bruttó bérigényt.
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható:
• személyesen a Tiszaújváros, Tisza út 2/F. címen a titkárságon, hétfő-csütörtök 8.00–15.00, péntek 8.00–14.00 között
• postai úton a 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F. címre
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Szabó
Mihály gazdasági vezetőnél a 70/333-8149 telefonszámon.
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet

Közlemények

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2021. szeptember

SZEPTEMBER Helye

Ideje

Kinek a részére

02. csütörtök

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

03. péntek

Gimnázium

7.30 - 11.30

Minden étkező

06. hétfő

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

07. kedd

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

13. hétfő

Kazinczy-ház (Hunyadi iskola)

07.30 - 16.00

Gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy-ház I. em. 73/4.

07.30 - 16.00

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és
alkalmazott befizetés

Tisza-parti Szabadidőház

11.00 - 12.00

Szociális étkezők

Kazinczy-ház (Széchenyi Iskola)

07.30 - 16.00

Gyerek és alkalmazott befizetés

Bölcsőde 3.sz.pavilon

07.30 - 9.00 és Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés
14.00 - 16.30

Kazinczy-ház (Hunyadi Iskola)

07.30 - 16.00

Gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy-ház (Gondozóház)

08.00 - 15.00

Szociális étkezők

Őszirózsa Idősek Klub

07.30 - 8.00

„Esély” Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klub

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

Kazinczy-ház (Széchenyi iskola)

07.30 - 16.00

Gyerek és alkalmazott befizetés

Bölcsőde 3.sz.pavilon

09.00 -12.00

Szociális étkezés

Tiszaszederkény Idősek Klub

10.45 - 12.15

Szociális étkezők

Központi Étterem

09.00 - 12.00

Szociális étkezők

20. hétfő

Tiszaszederkény Idősek Klub

10.45-12.15

Szociális étkezők

22. szerda

Központi Étterem

09.00-12.00

Szociális étkezők

23. csütörtök

Központi Étterem

10.00 - 12.00

Szociális étkezők

27. hétfő

Kazinczy-ház (Hunyadi iskola)

07.30 - 16.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Bölcsőde 3.sz. pavilon

07.30 - 12.00

Pótbefizetés szociális étkezés és alkalmazott étkezés
megrendelés

Kazinczy-ház (Széchenyi iskola)

07.30 - 16.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

Kazinczy-ház I. em. 73/4.

07.30 - 16.00

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák gyermek és
alkalmazott pótbefizetés

Kazinczy-ház (Gondozóház)

08.00 - 15.00

Szociális étkezők

14. kedd

15. szerda

16. csütörtök

29. szerda

1 fő részére óvodai, iskolai
szociális segítő

munkakör betöltésére, a Család- és Gyermekjóléti
Központba.
Feladatai:
- 15/1998. NM rendelet 25. §
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 – óvodai, iskolai szociális segítőre 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 Gyvt. 11/A. § (8) a)-d), e) pontjai alapján
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez,
- nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 11/A. §
(8) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba,
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni 3580 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: 2110-8/2021., valamint a munkakör megnevezését: óvodai, iskolai szociális segítő.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2021. szeptember 06.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. szeptember 10.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A
pályázati felhívás az NKI honlapján 2110-8/2021. azonosító
számon 2021. augusztus 20-án jelenik meg.

� 13.

30. csütörtök

Kazinczy-ház (Központi Étterem) 12.00 - 13.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Gimnázium

Minden étkező

7.30 - 14.00

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfogadunk!
Felhívjuk a figyelmet,hogy az 1/2016.(I.28.) a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

Gyermekkönyvtáros állás

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot
hirdet gyermekkönyvtáros munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, 8 órás teljes munkaidőben 3 havi munkaidőkeretben, 2 műszakos munkarendben, határozott időre szóló
munkaszerződéssel 2023. december 31-ig, de legfeljebb a helyettesített ismételt munkába állásáig.
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- gyermekkönyvtári szolgáltatások biztosítása (kölcsönzés, tájékoztatás),
- gyermekkönyvtári foglalkozások, rendezvények szervezése,
megtartása,
- a gyermekkönyvtári állomány teljes körű gondozása, gyűjtőkör és igény szerinti gyarapítása,
- részvétel egyéb gyűjteményszervezési feladatokban (revízió,
selejtezés),
- a gyermekkönyvtár honlapjának rendszeres tartalmi frissítése,
- a gyermekkönyvtárra vonatkozó munkaterv és beszámoló készítésében való aktív részvétel,
- a minőségbiztosítás alkalmazása a mindennapi munkában.
Munkavégzés helye: Hamvas Béla Városi Könyvtár
Pályázati feltételek:
- felsőfokú végzettség (könyvtáros, informatikus könyvtáros,
iskolai könyvtáros, pedagógus, művelődésszervező, kommunikációs szakember)
- gyakorlott számítógépes ismeretek (MS Office, grafikai és
prezentációs szoftverek, adatbázisok),
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- egészségügyi alkalmasság.
Elvárt kompetenciák:
- pedagógiai érzék,
- jó kapcsolatteremtő és együttműködő készség,

- jó kommunikációs és problémamegoldó készség,
- kreativitás,
- pontosság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- gyermekkönyvtári vagy iskolai könyvtári munkában szerzett
tapasztalat,
- Aleph vagy Huntéka integrált rendszer ismerete,
- társalgási szintű angol nyelvismeret,
- rendezvényszervezésben szerzett jártasság.
A munkaszerződésre a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről hatályos jogszabályai az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
- fényképes szakmai önéletrajz,
- motivációs levél,
- kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (letölthető az
intézmény honlapjáról),
- bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 09. 16.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 09. 27.
Az állás 2021. október 1. napjától tölthető be.
Érdeklődni a könyvtárvezetőnél a 49/542-006 és a 70/383-2653 telefonszámon lehet.
A pályázatot elektronikusan a konyvtar@tujvaros.hu e-mail
címre vagy postai úton az alábbi címre kérjük benyújtani:
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a „gyermekkönyvtáros” munkakör megnevezését feltüntetni.
Mátyás Zoltán
igazgató
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Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2021. szeptember 3-án (pénteken) 3.600 kg háromnyaras pontyot telepít
az alábbiak szerint:
Tisza, üzemvíz csatorna:			
600 kg
Sajó:					300 kg
Csécsi tó: 				
800 kg
Erdészeti tó: 				
800 kg
Tolnai tó: 				
400 kg
Örösi tó:					300 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelítését, akkor:
Kürti tó: 				
400 kg - ha nem, akkor ezt a mennyiséget is az
Erdészeti és Csécsi tóba telepítjük.
A TELEPÍTÉS NAPJÁN
2021. szeptember 3-án (péntek) REGGEL 06:00 órától 2021. szeptember 4-én (szombat )
REGGEL 05:00 óráig HORGÁSZNI TILOS!
A változtatás jogát fenntartjuk!
Serfőző Gergely
horgászmester
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Itt maradtak a kupák Bragmayer és Lehmann rajt-cél győzelme
TRIATLON. Az augusztus 31-én, kedden megrendezett balatonfenyvesi E.ON
Triatlon Gálán Bragmayer Zsanett és
Lehmann Csongor is rajt-cél győzelmet
aratott.

ASZTALITENISZ. A Tiszaújvárosi SC asztalitenisz szakosztálya rendezte meg augusztus 29-én a Sportcentrumban az
Észak-Magyarországi Régió Serdülő Asztalitenisz Bajnokságát.
A versenyen Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye
sportegyesületeiben érvényes versenyzési engedéllyel és sportorvosi igazolással rendelkező utánpótlás versenyzők vehettek
részt. A hazai pályán mindkét kupa itthon maradt, mivel a fiúk
mezőnyében Köllő Ábel, a lányoknál pedig Fónagy-Árva Zsófia
szerezte meg a győzelmet.

Elszámoltak
a támogatásokkal
A kiemelt sportágak, sportegyesületek 2020. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról készült beszámolókat is
tárgyalta legutóbbi ülésén Tiszaújváros képviselő-testülete.
A testület kiemelten kezeli a versenysport támogatását is a városban. Költségvetési lehetőségeihez mérten évente jelentős támogatást nyújt a sportegyesületek, klubok számára. (A 2020.
évi támogatásokról lásd a táblázatot.) Az egyesületek által benyújtott dokumentumokból megállapítható, hogy a támogatásban részesült sportegyesületek a testület által elfogadott és a
sporttámogatási szerződésben rögzített beszámolási követelményeknek megfelelően készítették el a beszámolóikat. Az általános működésre fordítható keretösszeget a sportágak sajátosságainak megfelelően, a szakmai célokat és a támogatói elvárásokat figyelembe véve használták fel. Jelentős a sportolók, szakemberek utazására, a munkabérek és járulékainak fizetésére, a
szükséges eszközök beszerzésére fordított összeg, illetve a versenyeztetéshez kapcsolódó díjak, költségek mértéke.
A támogatott sportszervezetek a sportszakmai és önkormányzati
célok megvalósítását segítették, eredményes működtetésükhöz
az önkormányzati támogatás a jövőben is elengedhetetlen - állapította meg a testület.
Sportegyesület

Működési támogatás
(Ft)

Létesítményhasználati
támogatás
(Ft)

FC Tiszaújváros
Phoenix KK
TTK
TKKSE

49.955.210
37.621.710
19.626.750
24.090.988

12.500.000
9.167.500
8.102.500
7.952.500

62.455.210
46.789.210
27.729.250
32.043.488

TSC
TIFIT SC
TTC
Justitia
Fuji-Yama SE
Összesen:

23.340.000
1.833.340
835.420
700.000

15.477.780
2.961.250
1.376.250
-

38.817.780
4.794.590
2.211.670
700.000

158.003.418

Összesen
(Ft)

57.537.780 215.541.198

A Sportcentrum eseményei
Szeptember 4. (szombat)
10.00 VIII. Sportfesztivál
A Sportcentrum létesítményei nyitott kapukkal várja vendégeit.
SPORT - JÁTÉK - SZÓRAKOZÁS
20.00 KOWALSKY MEG A VEGA KONCERT		
				Szabadtéri színpad
Labdarúgás
11.00 FCT - Ózd VSE U19 csapatok bajnoki mérkőzése
				Füves pálya
Szeptember 5. (vasárnap)
Labdarúgás
11.00 FCT - Cigánd U16 csapatok bajnoki mérkőzése		
				Füves pálya

A Magyar Triatlon Szövetség szakmai
bizottsága a tavalyi és idei eredmények
alapján hívta meg az elit versenyre a
sportág hazai legjobbjait.
Az egykori hagyományos szezonzáró gálaversenyt az E.ON Hungária Csoport támogatásával a Balatoni Úszó Iskola csapata rendezte meg. A balatonfenyvesi
Yacht Clubban és környékén mérték ös�sze tudásukat a magyar triatlon sport legjobbjai, akik közül a tokiói olimpia egyéni 7. helyezettje, a sérült Bicsák Bence
hiányzott az indulók sorából, de a pálya
széléről ő is ott figyelte az eseményeket.

A favorit hozta a formát
Először a 16 tagú női mezőny sorakozott
fel a pontonon, hogy nekivágjon a 300
méter úszásból, 4 km kerékpározásból
és 1 km futásból álló, egymás után kétszer, folyamatosan teljesítendő triatlonnak. Az egyedi versenyszabályból adódóan a második úszást az utolsó két helyen
haladó sportoló már nem kezdhette meg,
így maradtak 14-en. A kerékpáros depóban újabb két sportolótól köszöntek el,
így a futást már csak tizenketten folytathatták. Bragmayer Zsanett, a Team Újbuda egyéni olimpiai 12. helyezettje, a verseny favoritja, már az elejétől fogva nem
hagyott kérdést a többiekben arra vonatkozóan, hogy milyen formában van. Előnyét fokozatosan növelve, magabiztosan
nyerte meg az elődöntőt, így a döntőbe
egy helyezési számot vihetett magával. A
második helyet a ferencvárosiak juniorja,
Holánszki Laura, míg a harmadik pozíciót a tiszaújvárosiakat képviselő Putnóczki Dorka harcolta ki.

Generációk csatája
A 19 sportolót számláló férfi mezőnyre
ugyanaz a feladat várt, mint a hölgyekre.
Annyi különbséggel, hogy a három kiesési ponton 3-3 sportoló búcsúzott a további küzdelmektől, így maradtak a végére ők is tízen.
Az elődöntőben az újdonsült U23-as vi-

lágbajnok tiszaújvárosi Lehmann Csongor léphetett először a pontonra, akit a
háromszoros világkupa-dobogós Faldum
Gábor, az idei középtávú magyar bajnok
Lehmann Bence és a többiek követtek.
A meglehetősen rövid úszás után, csakúgy, mint a kerékpározás során nem alakult ki számottevő különbség, Lehmann
Csongor mindenesetre úgy helyezkedett, hogy Faldummal a sarkában elsőként menjen ki futni. A második úszás végén Csongi jött elsőnek, majd Faldum és
Lehmann Bence volt a sorrend. A folytatásban a fiatalabb Lehmann-fivér és a riói olimpia 20. helyén végzett, már a 30-as
éveiben járó bajai sportoló megnyugtató
előnyt harcolt ki a bringán, így ők vághattak neki az élen a második 1000 méteres
futó-sprintnek. A kérdés az volt, hogy ki
visz magával 1 helyezési számot a döntőre. Ez Csongornak sikerült, akinek bátyja,
Bence jött fel az elődöntő harmadik helyére.
Az elődöntőkben elért helyezéseknek azért
volt megkülönböztetett jelentősége, mert a
végső sorrendet a finálé után összeadott helyezési számok határozták meg.

Folytatódott a papírforma
A döntők előtt egy órát pihenhettek a top
10 tagjai. A pontonra a férfiak és a nők
egyszerre sorakoztak fel, a két rajt között
mindössze fél perc volt a különbség. A fináléban már 400 méter úszás, 6 km kerékpározás és 1,5 km futás volt a teljesítendő penzum.
A férfiaknál Lehmann Csongor elsőként
futott ki a vízből kerékpárjáért, de a váltóhelyre vezető úton mindössze 3 mp-re
követte őt a teljes sor. A boly együtt tekerte le a 6 kilométert, majd Faldum picit
gyorsabban váltott futócipőre, de néhány
száz méter után újra a világbajnok sportoló diktálta az iramot, amit senki sem tudott vele tartani. Igazolódott a papírforma, Lehmann Csongor rajt-cél győzelmet aratott. A második hely Faldumnak,
a harmadik pedig Lehmann Bencének jutott. Az összesítésben is ugyanez lett az
első három sorrendje.
A múlt héten kisebb megfázással bajlódtam, így aggódtam kicsit, hogyan megy
majd ez a verseny - mondta a célban
Lehmann Csongor. - Az elődöntő első fele kicsit nehezemre esett, de utána sikerült magamra találni, onnantól pedig már
nem volt gond. Örülök, hogy testvérem-

Lehmann Csongor korosztályos vilgbajnokhoz méltóan versenyzett.
mel, Bencével együtt állhattunk fel a dobogóra!
A női fináléban Bragmayer Zsanett lemásolta az elődöntő koreográfiáját. Az úszás
során élre állt és a következő két számban sem engedte át a vezetést senkinek.
Az egyre jobban magára találó Putnóczki Dorka egészen a futás második feléig
haladt a második helyen, de a hajrában
megelőzte őt Bukovszki Tünde és Sárszegi Noémi is. Dorka az összetett harmadik
hellyel vigasztalódhatott.

Büszkék a sikerekre
- Az idei évben sportolóink megmutatták, hogy a kitartó munka, a felkészülésbe fektetett rengeteg energia a világversenyeken pontokra és érmekre váltható - fogalmazott Kiss Attila, az E.ON Hungária
Csoport elnök-vezérigazgatója. - A rajttól
a célig büszkén kísértük végig versenyzőink tokiói szereplését, majd Edmontonban újra izgulhattunk és örülhettünk
a minden várakozásunkat felülmúló szereplésnek. Az E.ON Hungária Csoportnál
hiszünk a jövő generációjában, a fiatalok
energiájában és biztosak vagyunk benne, hogy mind a jelenlegi élversenyzők,
támogatottjaink, Lehmann Csongor, Bicsák Bence és Bragmayer Zsanett, mind
az utánpótlásból később csatlakozó társaik szép sikerekkel, érmekkel fogják megörvendeztetni a magyar sportrajongókat
még hosszú éveken keresztül.
SZIS

Egy oda, egy ide az utánpótlásnál
LABDARÚGÁS. A hétvégén a kupaforduló miatt szünetelt az NB III-as
bajnokság, megkezdődött viszont az
utánpótlás csapatok pontvadászata. Az
U13 és az U19 lépett pályára a Kazincbarcika, illetve a Borsod Sport Klub
(Alsózsolca) ellen. A mérleg egy vereség
és egy győzelem.
U19
Borsod SK - Tiszaújváros
3-1 (1-0)
Gól: Kovács O.
Puskás Tibor: Csapatunk felkészülése közepesre sikerült, nagyon sok játékosom
kevés edzésen vett részt, ennek ellenére a
felkészülési mérkőzéseken voltak nagyon
jó teljesítmények, ami bizakodásra adott
okot, de a főpróba nagyon gyenge játékot
hozott. Ilyen hitehagyott, enervált, elképzelés nélküli produkciót még nem láttam
a csapatomtól.
Az első félidőben tizenegyest hibáztunk,
rendre rossz döntéseket hoztunk, ráadásul
kaptunk egy potyagólt.
A második játékrészben valamit javult a
csapatjátékunk, de ahogy visszajöttünk a
meccsbe, egy buta tizenegyest ajándékozva elszálltak a pontszerzési reményeink.
A hazai csapat minden tekintetben felül-

Az U13-as csapat győzelemmel kezdte bajnoki szereplését.
múlt minket és teljesen megérdemelt győzelmet aratott.
Jók: Illés D., Szmicsek L.
U13
Tiszaújváros - KBSC 3-0 (1-0)
Gól: Kiss M., Hajdu Ö. B., Emődi M.
Császár Zoltán: Csapaton első bajnoki mérkőzésének elején kicsit megilletődöttek voltak játékosaim, azonban az idő
múlásával egyre jobban belejöttek a fiúk
a játékba. Első gólunk érezhetően meg-

nyugtatta a csapatot és kellő önbizalmat
adott a folytatáshoz. Több ziccert is sikerült kidolgozni, azonban az utolsó pillanatokban rendre rossz döntés született,
vagy az ellenfél kapusa hárított többször
is bravúrosan.
Amit kértem a játékosaimtól, azt teljesítették. Az út elején járunk, de jó felé haladunk!
Gratulálok a csapatnak!
Jók: az egész csapat

16. � Hegymászás
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Az alaptábor - háttérben a menedékház, jobbra fent pedig a Kazbek csúcsa.

Tizenkét óra mászás teljes menetfelszerelésben egy
csúszós gleccseren, jeges szélben, és olyan vékony levegőben, hogy az átlagembert kézben hoznák le a mentők
hetvenes szaturációval. Az 5047 méter magas Kazbek
hegy a Kaukázus hetedik legmagasabb csúcsa, a Kelet-Kaukázus része, valamint orosz-grúz határvonal.
Drahos Mihály, Drahosné Orbán Erzsébet (a TSC Természetjáró Szakosztályának túravezetői) és dr. Desztics-Deli Szilvia 2021. augusztus 18-án, Farkas Ádám
túravezetővel értek fel a Kazbek csúcsára.
- Ferihegyről indultunk repülőgéppel, és Kutaiszi repterére érkeztünk, ami Grúziának a keleti oldalán található mondja Drahos Mihály. - Érdekes, hogy Tbiliszi a főváros, Magyarországról mégis ide van repülőjárat. Kutaiszitől a Kazbek régió még jó háromszáz-egynéhány kilométerre van, béreltünk két terepjárót, és azokkal indultunk
neki. Átvágtunk Grúzián, Tbiliszinél északra kanyarodtunk, egy fő tranzitútvonalra, ami átmegy a hegyen, mert
onnan már csak húsz kilométer az orosz határ, és a teherautók ott mennek át.
- Hogy képzeljem el, megálltak egy parkolóban, és ott volt
egy 5047 méter magas hegy önök előtt?
- Pontosan így van. 2200 méter magasan van egy templom, és annak a parkolójában tettük le az autókat. Itt egy
hotelben eltöltöttünk két éjszakát, mert volt egy esőnapunk is - egy nappal később indultunk fel a hegyre, mint
ahogy terveztünk, mert vártuk, hogy az időjárásablak lehetővé tegye azt, hogy ne esőben kelljen menni. Kirándultunk, pakolásztunk, rendeztük a holminkat, mert amit magunkkal vittünk nagyobb csomagokat, lóháton vitték fel
az alaptáborba. 15-20 kilósak a zsákjaink, elég sok felszerelésünk van. A hátunkon is volt 10 kilónyi, de a nagyját ló
vitte föl az alaptáborba, ami 3640 méteren volt.

Úton a csúcsra - libasorban jönnek a hegymászók.

Sátrazás - a főző és a víztisztító.

- Hány méteren kezdődik el, illetve mikor érezhető, hogy
vékonyabb a levegő, és már gondot okoz az oxigénhiány?
- Általában 3000 méter fölött szokott problémát okozni az
embereknek a magasság, azt már érezni. Mondjuk, van,
aki semmit sem vesz észre, egyéntől függő, de van olyan
is, aki nehezebben alkalmazkodik.
- Önök 5047 méterre másztak fel, akkor azt az utolsó 2000
métert olyan lassan kell megtenni, hogy a szervezetük közben hozzászokjon?
- Ez nem a mászás sebességének a függvénye. Az előtte
való héten elutaztunk Ausztriába, az Alpokba - mielőtt elindultunk Grúziába - akklimatizálódni. Tehát két éjszakát
aludtunk 3000 méter magasan, hogy ne okozzon gondot
az alacsonyabb légnyomás. Nagyjából egy hónapig emlékszik a szervezet egy ilyen tréningre.
- Felvitték az alaptáborba az összes csomagot, sátrakat,
felszereléseket. Onnan már csak mászás van, vagy még
vinniük kellett feljebb a sátrat?
- Itt nem volt ilyen, itt a lovak ott tették le a sátrat, ahol fel
is állítottuk. 3640 méteren van a Kazbek-hegység alaptábora, onnan másnap mentünk egy akklimatizációs túrát.
Itt is vannak akklimatizációs körök. Felmentünk 5-600
méterrel magasabbra, és visszamentünk az alaptáborba,
mert az akklimatizáció így működik - egy kicsit fel, majd
vissza -, menj magasra, aludj mélyen a jelszó. Tehát több
ilyen fel-le akcióból áll, lifteznek a hegymászók, így alkalmazkodik a szervezet. 5000 méteren a légnyomás már
csak az 50 százaléka a tiszaújvárosinak, emiatt fent két belégzéssel kapunk annyi oxigént, mint itt lent. Aki nem követi ezt az akklimatizációt, annak garantált az ájulás.
- Hogy nézett ki az alaptábor?
- Az alaptábornál volt egy menedékház, ami nem volt valami bizalomgerjesztő, így inkább sátraztunk. Innen egy
gleccser vezetett felfelé, ahol már fel kellett venni a cipőre
a hómacskát. Nagyon csúszik, meredek, és vannak benne

hasadékok, víznyelők. Napközben plusz 2-4 fok volt, hajnalban viszont lesüllyedt mínusz 4 fokra. Berendezkedtünk, vannak főzőink, van egy víztisztítónk, ami 99,9 meg
még vagy 5 kilences tisztasággal baktériummentes vizet
ad, mert ott csak a gleccserből lehet inni. Mi a gleccservizet nem mertük közvetlenül meginni, mert ilyen túrákon
a gyomorproblémák okozzák a legtöbb gondot. Volt nálunk vízfertőtlenítő tabletta is, ami egy fél óra alatt egy liter vizet teljesen steril állapotba hoz. Az első akklimatizációs napon nem csak feljebb mentünk 5-600 métert, hogy
hozzászokjunk az oxigénszinthez, hanem a jégcsavar becsavarását is gyakoroltuk, hogy menjen,ha mentésre kerülne sor.
- Hogy történt a csúcsmászás?
- Az alaptáborból a második napon egyenesen a csúcsra
mentünk. Itt nem volt több tábor, tehát 3640-ről egyenesen felmentünk 5047-re. Heten indultunk, és négyen jutottunk fel a csúcsra - két társunknak vissza kellett fordulnia egy kísérővel. A csúcsmászás napján éjjel fél egykor
keltünk, mert fél kettőkor már indulni kell a hegyre. Ez az
időjárás miatt van, mert mindig délutánra jön meg minden
hegyen a rossz idő, megnövekszik a lavinaveszély a megolvadt hó miatt. A hómozgások mindig délutánra jellemzőek, ezért délig fel kell menni, és lejönni, tizenkettő óra
a határ. Nekünk is úgy volt megszervezve, hogy ameddig
elérünk, addig elérünk, de délben vissza kell fordulni. Ez
is nehezíti a mászást, hogy nem csak az időjárást kell figyelni, hanem az idővel is harcolni kell. Meg a gyomrunkkal, a levegővel, a hideggel - mindennel. A csúcson mínusz 15 fok körül volt a hőmérséklet, és nagyon jeges szél
fújt, ami még rárakott a hidegérzetre. Jó időt másztunk,
mert fél tízkor már a csúcson voltunk, és kettő óra előtt pár
perccel már vissza is értünk az alaptáborba. Egy tizenkét
órás menettel legyőztük a Kazbek csúcsát.
Surányi P. Balázs

Balról jobbra: Drahos Mihály, Drahosné Orbán Erzsébet, dr. Desztics-Deli Szilvia
és Farkas Ádám a Kazbek csúcsán.

