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Kilencven év

Városunk újabb 90 éves lakóját köszöntötte otthonában Molnár
István alpolgármester és dr. Juhos Szabolcs jegyző. Pallagi Imre Józsefné 1931. szeptember 13-án látta meg a napvilágot, három gyermeke és hat unokája van. Ella néni ma is nagyon aktív,
és szellemileg is friss.

Sok a beteg
a gyerekközösségekben
Napról napra emelkednek a számok, sok a beteg gyerek az
iskolákban és az óvodákban is. A gyerekkörzetekben nagy a
betegforgalom, igaz online és telefonon.
Nem csak a naptár, a hűvös éjszakák is mutatják már: véget ért a nyár. A sok-sok szabadtéri programtól is búcsút kell most
már venni. A záróakkord a Gasztrokorzó volt, ahol a hazai ízek voltak fókuszban. Tudósításunk a 6. oldalon.

Kitüntetéseket adtak át
Várostörténeti pillanatok helyszíne volt csütörtökön a Városháza tanácskozó terme. Nem azért, mert kitüntetéseket adtak
át, hisz megszokott, hogy a város megköszöni azok munkáját, akik a városért, az itt élőkért dolgoznak, dolgoztak. Hanem
azért, mert dr. Fülöp György polgármester és dr. Juhos Szabolcs jegyző most háromféle kitüntetést is átadott. Egyrészt
köszöntötték a gyémántdiplomás Tóth Istvánné címzetes nyugalmazott igazgatót, négyen kapták meg a Tiszaújváros Szolgálatáért Díj elismerést és most vették át Szent István Emlékérem kitüntetésüket azok a COVID-osztályon dolgozók, akik
nem tudtak részt venni az augusztus 19-ei ünnepségen.
- Önök mindannyian Tiszaújvárosért tettek - fogalmazott dr.

Fülöp György -, és úgy tettek ezért a városért, hogy ha kellett,
akkor a saját életüket is kockáztatták. Ha kellett, akkor a saját családjukat és bármit háttérbe helyeztek azért, hogy a város
közösségét szolgálni tudják. Mi ezt nagyon szépen köszönjük.
*
Gyémántdiplomában részesült Kocsis Mária nyugalmazott tanító is, Nyitrainé Ferencsik Anna nyugalmazott óvodai általános vezetőhelyettes, Győrfi Ferencné nyugalmazott tanító és
Lénárt Józsefné nyugalmazott napközis nevelő pedig Aranydiplomát kapott. Ők - tekintettel a járványhelyzetre - nem kérték a személyes köszöntést.

Dr. Pető Gabriella gyermekorvosnál hétfőn 137-en jelentkeztek
felső légúti, hurutos tünetekkel, de Gyimes doktornő körzetében is 100 fölötti volt a betegforgalom kedden. A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskolában szerdán több mint
60 hiányzó volt, csütörtöktől újra bevezették a reggeli testhőmérséklet-mérést, a közösségi tereken újra maszkot kell hordani.
- Egyre többen betegek, de pozitív teszteredmény egyelőre nincs
tanulóink között. Az egyik diákunk családjában van egy pozitív eset, a gyermeket most tesztelik, eredményről még nincs tudomásunk - nyilatkozta Koscsó Mónika, az iskola igazgatója.
- Az elmúlt napokban azt tapasztaltuk, hogy sok gyermek marad
otthon, mert megfáztak, betegek, így el kellett gondolkodnunk
azon, hogy saját hatáskörben intézkedjünk, hiszen ezt megteheti
a vezető, elrendelhet kisebb szigorításokat a vírushelyzetre való
tekintettel. Minden reggel hőmérőzés lesz újra, illetve kértem a
tanulókat és kérem a szülőket is, hogy hozzanak maszkot a gyerekek, a szünetekben vegyük fel, amikor együtt vannak a folyosón, vagy lemennek az udvarra. Ismét nagyobb figyelmet fordítunk a fertőtlenítésre, a kézfertőtlenítésre, a szellőztetésre. Digitális oktatást csak a minisztérium rendelhet el, nekünk jelentési kötelezettségünk van, ha tudomásunkra jut, hogy valamelyik
gyermeknek pozitív lett az eredménye, akkor azt jelentjük, és az
EMMI dönti el, hogy át kell-e állni az osztálynak digitális munkarendre vagy sem - mondta az igazgató.
- A koronavírus gyanús eseteket újra elkezdjük tesztelni, de szúrópróbaszerűen is pcr tesztet kérünk azoknak a gyerekeknek,
akik tünetekkel jelentkeznek - mondta dr. Gyimes Zsófia gyermekgyógyász. - Iskola- és óvodakezdéskor mindig megnő a betegszám, és a tünetek hasonlóak, taknyosak, köhögnek, sokszor
hasmenés is van hőemelkedéssel. Az viszont szokatlan, hogy
ilyen mértékben robbant be, ezért ahhoz, hogy tisztában legyünk
vele, hogy ez most a covid vagy sem, el kell kezdenünk megint
a tesztelést. Mostantól kezdve ismét tesztelni fogjuk akkor is a
gyerekeket, még ha szúrópróbaszerűen is, ha a tünetek nem is
súlyosak, de járványügyi szempontból tájékozódunk kell, hogy
mivel állunk szemben. Nincs érvényes protokoll, de mi úgy tartjuk észszerűnek, hogy enyhe tünetekkel egyelőre nem kell otthon tartani a gyereket 10 napig, amíg ki nem derül, hogy tényleg
járványról van szó, vagy sem. A központi rendelkezést betartjuk,
3 napos tünetmentesség kell ahhoz, hogy közösségbe kerülhessen valaki, illetve joga van az intézmények vezetőinek a tüneteket mutató gyereket hazaküldeni. A gyerekek orvosi igazolással
mehetnek vissza a közösségbe, a központilag elfogadottak szerint a szülő elmondására hagyatkozva.
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Egyházi hírek

Római katolikus
A szentmisék a megszokott időpontokban: csütörtök, péntek,
szombat 18. 00, vasárnap 11.00.
Kedden és szerdán kivételesen
nem lesz szentmise.
Vasárnap kivételesen Sajószögeden a Szentmise 8.30 órakor,
Nagycsécsen templombúcsú 9.30 órai kezdettel.
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

Csütörtökön és pénteken
9.00 Szent Liturgia. Vasárnap 10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 Szent Liturgia.
Kedden 7.50 Szent Liturgia.
„S ha Isten az életet adó, ha
maga az élet az, amiről el-

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

feledkeztem, ha ő többé nem az én emlékezetem és életem, akkor az életem haldoklássá változik, s emlékezetem, mely egykor az élet és erő ismeretével bírt, a halál ismeretévé, a mulandóság szüntelen ízlelésévé lesz.” (Alexander Schmemann).

Református
Úrnapi istentiszteleteinket a
következő rend szerint tartjuk.
Tiszaszederkény
• 2021. szeptember 19-én,
vasárnap 10 óra.
Tiszaújváros
• 2021. szeptember 19-én, vasárnap 11 óra.
• Hittanos évnyitó családi, zenés istentiszteletünk 2021. szeptember 19-én, vasárnap 16 órakor kezdődik. Ezen az alkalmon
adjuk át a nyári hittantábor agyagozásán a gyerekek által készített, és mostanra kiégetett munkákat.
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)

Letartóztatásban
az erőszakoskodó
Öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető az a román
férfi, aki egy13 éves lánnyal erőszakoskodott szeptember elején
a Sajóörös és Tiszaújváros közötti bicikliúton. A súlyos büntetési tétel és az elkövető külföldi állampolgársága miatt feltehető, hogy megszökne, elrejtőzne a férfi, vagy a sértettet, illetve a
kihallgatott tanúkat megfélemlítené, ezért letartóztatták az erőszakoskodót. A végzéssel szemben a gyanúsított és védője fellebbezést nyújtott be.

Vigyázat, csalók!
Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy Társaságunk
tájékoztatást kapott azzal kapcsolatban, hogy Tiszaújvárosban illetéktelen személy „vízórásnak” adta ki magát, és megkárosította az őt ingatlanába beengedő idős személyt.
Ezúton is felhívjuk Felhasználóink szíves figyelmét, hogy az
ÉRV. Zrt. munkatársai minden esetben arcképes, egyedi azonosítóval ellátott igazolvánnyal rendelkeznek. Kérjük szíveskedjenek ellenőrizni az Önöket felkereső személy igazolványát!
Amennyiben Felhasználóinkban kételyek merülnek fel, kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Akár telefonon is.
Diszpécserszolgálatunk (48/514-550) segítségével ellenőrizhetik az adott munkafolyamat és a személy jogosultságát.
Tisztelt Felhasználóinkat óvatosságra, körültekintésre intjük,
annak érdekében, hogy ne váljanak csalás vagy bűncselekmény áldozatává. Szükség esetén értesítsék a Rendőrséget a
107-es vagy a 112-es telefonszámon.
Megköszönve az együttműködést, üdvözlettel:
ÉRV. Zrt.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot szeptember 19-ig (vasárnapig) a Borostyán Gyógyszertár
(Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), majd szeptember 20-tól
(hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.:
49/540-688) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Rudas Lajosné

A Krónika elérhetőségei:

temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.

Tel.: +36 49 341-755,

Az elhunyt kívánságára a koszorúk árával, 86.500 forinttal

+ 36 49 341-844

támogatták az SOS leukémiás gyerekeket.
A gyászoló család

Fax: +36 49 341-852
E-mail: kronika@tiszatv.hu
web: kronika.tiszatv.hu

Elnéző

Ezzel a rejtvénnyel folytatódik szeptemberi sorozatunk. A megfejtéseket a

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Váradi Imre

63 éves korában elhunyt. Temetése 2021. 09. 20-án (hétfő)
12.30 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben.
Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A gyászoló család

hónap végén egyben várjuk e-mailben
a kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. címre. Az augusztusi nyertes:
Rendek István.

„Az igaznak emlékezete
áldott”
(Péld. 10,7)
Pótolhatatlan veszteség ért bennünket

Fülöp Dezső

tanár földi élete a Teremtő akaratából letelt.
75 éves korában 2021. augusztus 25-én hajnalban,
otthonában hunyt el.
Halálát évekig tartó, gyógyíthatatlan, ritka,
nagy szenvedéssel járó súlyos betegség előzte meg.
Hamvasztás utáni temetése
2021. szeptember 25-én (pénteken) 15 órakor katolikus
szertartás szerint a Gödöllői Városi Temetőben lesz.
A család kérése, hogy mindenki
csak egy szál virággal rója le kegyeletét.
Akik nem tudnak személyesen jelen lenni, otthon gyertya
gyújtása mellett búcsúzzanak tőle.
Szívükben nagy fájdalommal és szomorúsággal,
de Isten akaratában megnyugodva búcsúznak tőle:
felesége, Fülöp Dezsőné dr. Solymos Katalin, fia,
Fülöp Ádám, nővére, Szabó Jánosné Fülöp Katalin
A család többi tagja, rokonai, barátai, kollégái, tanítványai,
közeli és távoli ismerősei.
Drága emléke örökké szívünkben él!
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Berta Judit l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi
Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Mediaworks Hungary Zrt. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 16/C. l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133
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Duális tanévnyitó

Egy újabb tanév indult el a MOL Petrolkémia Zrt. duális képzésein. Már ötödik alkalommal telnek meg az iskolapadok, olyan diákokkal, akik tanulmányaik befejeztével a
vegyipari óriásvállalatnál szeretnének munkába állni, és ennek megfelelő szakmát választottak. A 2021/22-es tanévben három
szakmai képzés indult. Vegyésztechnikusnak, gépgyártás-technológiai technikusnak
és villanyszerelőnek jelentkezhettek a középiskolások.
- Az elmúlt év rengeteg bizonytalanságot hordozott magában, de most szerencsére itt vagyunk és biztosíthatlak benneteket, hogy jó helyen vagytok - kezdte tanévnyitó ünnepi beszédét Marton Zsombor, a MOL Petrolkémia Zrt.
vezérigazgatója. Majd saját emlékeivel folytatta.
- Én 15 évvel ezelőtt kezdtem a MOL-nál dolgozni. Még emlékszem az első munkanapomra.
Reggel hétre kellett odaérnem, Szegedre. Mivel egri gyerek vagyok, hajnali 3 óra 15 perc-

kor felszálltam a vonatra és egy hátizsákkal
elindultam az ország másik végébe, majd három átszállás után és három óra múlva megérkeztem. Azóta eltelt 15 év és bátran mondhatom, hogy soha nem dolgoznék más vállalatnál. Hogy mi ennek az oka? Ez az a hely, ahol
a szakmai kihívások megtalálják az embert, és
olyan közösségben dolgozhat, ahová nagyon
jó tartozni. Ha az ember alázatos, szorgalmas,
akkor hosszú távon olyan stabilitást, biztonságot kap, ami egy jó élethez szükséges. A MOL
Magyarország azon túl, hogy az ország legnagyobb vállalata, egy olyan cég, aminek megvan mind a pénzügyi, mind a szakmai stabilitása ahhoz, hogy a saját sorsát alakítsa. Mire gondolok? Meg tudjuk tenni azt, hogy bármerre is mozdul a világ, mi tudunk válaszokat adni. Olyan beruházásokat hajtunk végre
Magyarországon, többek között itt Tiszaújvárosban is, ami hosszú évtizedekre az itt dolgozóknak munkalehetőséget biztosít, emellett folyamatos tanulást, fejlődést és tudást is nyújt.
Ti mától ennek az egységnek vagytok a szer-

Három szakon összesen 50 diák kezdi meg tanulmányait.

Elnöki elismerés

Marton Zsombor, a MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója mondott ünnepi beszédet a duális képzés tanévnyitóján, amit a Derkovits Művelődési Központban tartottak.
ves részei. A duális képzésben olyan kollégáktól fogtok tanulni, akiknek az élete a szakmaiság, akik az évtizedek alatt felhalmozott tudásukat adják majd át nektek. Ez a lehetőség rengeteg ajtót nyit majd meg előttetek, és csak rajtatok múlik, hogy átléptek-e a küszöbön.
A MOL duális képzésén idén összesen ötven
tanuló kezdte meg tanulmányait.
- Én vegyésztechnikus szakra jelentkeztem mondta Németi Gréta, aki a Debreceni SZC
Vegyipari Technikumban tanul. - Már nyolcadikos koromban kinéztem ezt a képzést magamnak, tudatosan készültem rá, hogy én itt
szeretnék tanulni. Az az egyik álmom, hogy
egy ilyen cégnél, mint a MOL, fejlődhessek és
tehessem próbára a tudásomat.
A debreceni mellett a miskolci és a szerencsi
szakképző centrum is részt vesz a duális képzésben. A SZSZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola kezdetektől
a program egyik központja. Idén két szakképe-

sítésre lehetett itt jelentkezni. Gépgyártás-technikusnak négyen, villanyszerelőnek pedig öten
tanulnak a programban.
- A villanyszerelői képzés két évig tart, ők 10.
és 11. évfolyamon vesznek részt, a gépgyártás-technológusok pedig 13. évfolyamon egy
évig tanulnak még - tudtuk meg Török Istvántól, a Brassai oktatójától. - A gyakorlatot kint az
üzem területén tartják nekik, az elméleti oktatást pedig az iskolában kapják meg. Ez a program egy nagyon eredményes együttműködés,
hiszen a MOL a szakképzésben, a szakképzési programok kiválasztásában segít, mindehhez
pedig anyagi támogatást is kapunk. Az iskola
pedig biztosítja a tanulói létszámot, akik a vállalat profiljának megfelelő tudást szereznek.
Bár a duális képzésben résztvevő tanulóknak
nem vezet egyenes út a MOL-ba, de nagy esél�lyel pályázhatnak, és ha jól teljesítenek, bekerülhetnek a vegyipari óriás munkavállalói közé.
ema

Rajtol az ellenzéki előválasztás
Mint ismeretes, a DK, a Jobbik, az
LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd úgy döntött, hogy közösen indulnak a 2022-es országgyűlési választáson. A közös ellenzéki miniszterelnök-jelöltet és az egyéni képviselőjelölteket előválasztáson választják meg.
Ennek első fordulója szeptember 1826. között, második fordulója (a miniszterelnök-jelöltek esetében) október
4-10. között lesz.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke, Bánné dr.
Gál Boglárka az elmúlt évtizedekben végzett közéleti tevékenysége elismeréseként „Elnöki elismerő oklevelet” adományozott
Steinerné Vasvári Éva tiszaújvárosi önkormányzati képviselőnek, egykori országgyűlési képviselőnek. Az elismerést a Megyenap alkalmából rendezett ünnepségen adták át.

Jutalom az elfogóknak
Néhány óra alatt elkapták a rendőrök azt a román férfit, aki két
héttel ezelőtt megtámadott egy 13 éves lányt Tiszaújváros külterületén. Az akcióban résztvevő rendőrök gyors és hatékony munkáját dr. Fülöp György polgármester pénzjutalommal ismerte el.
- Nagyon örülök, hogy az elkövetőt elkapták - mondta a polgármester. - Ez az eset bizony felborzolta a kedélyeket, nem csak itt
Tiszaújvárosban, de az egész megyében is. Az, hogy ilyen gyorsan elkapták az erőszakoskodót, megnyugtató és úgy gondolom,
hogy ezért hálával tartozunk a rendőrség munkatársainak.

Az előválasztáson egyaránt lehet majd
szavazni személyesen, az egyes választókerületek kijelölt választási pontjainál,
továbbá az interneten is.
A szavazatokat személyesen a közterületeken felállított sátrakban lehet leadni. Az
előválasztáson minden magyar állampolgár szavazhat, akinek magyarországi állandó bejelentett lakhelye van. (Ha valaki 17 és fél éves, és szavazni szeretne, annak alá kell íratnia a szüleivel, hogy hozzájárulnak ehhez, csak utána voksolhat.
A pártok megállapodása szerint ugyanis
már azok is szavazhatnak, akik jövő áprilisig betöltik a 18. életévüket.)
A szavazóhelyiségekben (sátrakban) megjelenő szavazóknak igazolniuk kell magukat fényképes igazolvány felmutatásával,
valamint be kell mutatni érvényes lakcímkártyájukat, amellyel igazolják, hogy melyik választókerülethez tartoznak. Mindenki csak a saját állandó lakcíme szerinti választókerület jelöltjeire szavazhat, és
mindenki csak ott szavazhat egyéni jelöltre, ahol lakcíme szerint él. Aki olyan helyen lévő szavazóhelyiségbe megy szavazni, ami a saját választókerületében van,
két szavazólapot kap: egyet a miniszterelnök-jelöltek neveivel, egy másikat a helyi
egyéni jelöltek neveivel. Mindkét lapon
egy-egy főt választhat ki a szavazó.

Jézsó Gábor (jobbra) egyedül lesz a szavazólapon.
Az interneten szintén szeptember 18-26.
között lehet majd voksolni, de szeptember 13-ától már lehet regisztrálni, és időpontot választani a szavazásra. A regisztráció része egy rövid videóhívás, ezért
olyan eszköz (laptop, mobil, tablet) kell,
ami működő kamerával és mikrofonnal
rendelkezik. A regisztrációhoz itt is egy
lakcímkártyára és egy érvényes fényképes igazolványra van szükség (személyi,
útlevél, jogosítvány).
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 06. sz.
(tiszaújvárosi székhelyű) választókerületében Tiszaújváros mellett további 9
településen (Szerencs, Tokaj, Tiszalúc,
Szikszó, Onga, Hernádnémeti, Mád,
Gesztely, Tarcal) lesz lehetőség a személyes szavazásra. Van, ahol több napon át.
Tiszaújvárosban szeptember 18-án, szombaton és 19-én, vasárnap 7-től 10 óráig a
Szent István úton, a Tisza ABC előtt várják a voksolókat. Szeptember 23-án, csü-

törtökön pedig a Bethlen Gábor úti dohánybolt előtt lehet szavazni 15-től 18
óráig. Szeptember 25-én és 26-án (szombat, vasárnap) 7-től 10 óráig ismét a Tisza
ABC előtti terület a szavazás helyszíne.
Választókerületünkben egy jelölt lesz az
egyéni szavazólapon, Jézsó Gábor tiszaújvárosi önkormányzati képviselő. Őt az
MSZP, a Párbeszéd, a DK, a Momentum
és a Mindenki Magyarországa Mozgalom
jelölte, de támogatja az LMP és a Jobbik
is.
A miniszterelnök-jelöltek szavazólapján
Karácsony Gergely (MSZP, Párbeszéd),
Dobrev Klára (DK), Márki-Zay Péter
(MMM), Jakab Péter (Jobbik) és Fekete-Győr András (Momentum) közül választhatnak az előválasztók.
Amennyiben a jelöltek közül egyik sem
szerzi meg a szavazatok több, mint 50%át, a három legtöbb szavazatot kapó jut be
az október 4-10. között tartandó második
fordulóba.

4. � Aktuális

Elismerések Tiszaújváros szolgálatáért

Újabb négy személy vehette át az önkormányzat Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetést.
SZABÓ KATALIN ESZTER
szociális munkatárs

1994-ben kezdett el dolgozni Tiszaújvárosban,
a Polgármesteri Hivatal közhasznú foglalkoztatottjaként, majd fél évig a Vásárhelyi Pál Általános Művelődési Központban adminisztratív
munkakört töltött be. 1995. március 1-jétől folyamatosan a Polgármesteri Hivatalban dolgozott, egészen a 2021. augusztus 1-jei nyugállományba vonulásáig.
16 évig a Központi Leíró Iroda munkatársa
volt. Feladatait mindig pontosan és nagy szorgalommal végezte. A munka mellett folyamatosan képezte magát és 2011-ben diplomát
szerzett a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Főiskolai Karának szociálpedagógia szakán. 2011-ben sikeresen megpályázta a Polgármesteri Hivatalban meghirdetett szociális munkatársi állást, azóta ezt a feladatkört látta el.
Közreműködött a város szociális ellátórendszerét érintő testületi és bizottsági előterjesztések,
valamint a rendelettervezetek előkészítésében
és a rendeletekben foglaltak végrehajtásában
a gyermekes családok év végi támogatása, az
önkormányzati segély, a tankönyvtámogatás, a
köztemetés és az életkezdési támogatás vonatkozásában.
Munkáját nagy szakmai felkészültséggel, körültekintően és lelkiismeretesen végezte. Feladatait mindig nagy alapossággal, precizitással látta el. Empatikus készsége, ügyfélbarát és
kulturált ügyintézése példaértékű.
Vezetőivel, kollégáival jó munkakapcsolatot
épített ki. Emberi magatartására a szerénység,
fegyelmezettség, rendszeretet és a nagyfokú elhivatottság a jellemző.
Kiváló szakmai teljesítményét Tiszaújváros
képviselő-testülete 2015-ben „Tiszaújvárosért
a Közszolgálatban Életműdíj” kitüntetéssel jutalmazta.
A közigazgatásban végzett közel három évti-

zedes kiemelkedő, ügyfélcentrikus munkavégzése, kimagasló szakmaszeretete, példamutató helytállása és elhivatottsága elismeréseként
„Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben
részesült.
SZILVÁSI JÓZSEFNÉ
szakasszisztens
Az iskolapadból kikerülve pályakezdőként a
Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben 1981.
július 13-án kezdte meg egészségügyi szakdolgozói pályafutását, első és egyetlen munkahelyeként innen vonult nyugállományba 2021. június 15-én.
Első munkaköre állandó helyettes asszisztens
volt. Ezen a területen lehetősége nyílt megismerni a szakrendelő osztályainak működését.
1984-ben átkerült a központi laboratóriumba,
azóta ezen a területen dolgozott. Mindig nagy
hangsúlyt fektetett a szakmai fejlődésére képzések, továbbképzések formájában, majd 1989ben laboratóriumi asszisztensi szakvizsgát tett.
Feladatai ellátása során a betegekkel mindig
megértő és segítőkész volt. Munkáját mindig
az elvárásoknak megfelelően, nagy pontosság-

gal végezte. A munkatársakkal kiegyensúlyozott, a betegek érdekeit szolgáló jó munkakapcsolatot tartott fenn. A labor-team lelkes tagjaként a betegek irányába megnyilvánuló közvetlenségével segítette az ellátottak feszültségének oldását, biztosította a zavartalan és hatékony munkavégzést.
A laboratóriumban eltöltött közel négy évtizedes szakmai munkája, az intézmény iránti lojalitása példaértékű.
Kiváló szakmai teljesítményét Tiszaújváros
képviselő-testülete 2016-ban „Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért Életműdíj” kitüntetéssel jutalmazta.
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben végzett négy évtizedes kimagasló szakmai tevékenysége, megbízható, betegközpontú munkavégzése és nagyfokú segítőkészsége elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

LOSONCZI BENJÁMINNÉ
óvodapedagógus

1981-től dolgozott a Tiszaújvárosi Napközi
Otthonos Óvodában. Rövid ideig az egykori 4.
sz. Óvodában, majd 1981-2016-ig a Szederinda épületben nevelte, fejlesztette az óvodáskorú gyermekeket. Ezt követően került a Tündérkert óvodába, ahonnan 2021. július 31-én vonult nyugállományba.
Felsőfokú óvodapedagógusi diplomáját 1989ben szerezte a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézetben. Szakmai ismereteit önképzéssel,
valamint továbbképzéssel rendszeresen bővítette, frissítette. 2009-ben szakvizsgát szerzett
differenciáló fejlesztőpedagógiai ismeretek tématerületen.
A tiszaszederkényi városrészben töltött 35 év
alatt nagyban hozzájárult a Szederinda óvoda
arculatának kialakításához. Az óvodás gyermekek nevelésén keresztül aktívan bekapcsolódott
Tiszaszederkény közéletébe is.
Elkötelezett a néphagyományőrzés óvodai alkalmazásában. Ezen belül is kiemelt művelője a kézműves technikáknak. Gyönyörű babái,
mesefigurái, kézműves termékei több helyen
szerepeltek már kiállításokon.
Több éven keresztül volt a Szederinda óvoda
gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse. 2011-től
2013-ig vezetőhelyettesi, 2013-tól szakmai koordinátori feladatokat látott el.
Mentori szerepvállalással segítette az óvodapedagógus hallgatókat a szakmai ismeretek gyakorlati megszerzésében. Több éven keresztül
munkaközösség-vezetőként adta át tudását, tapasztalatait kollégái számára.
Kiemelkedő teljesítményét Tiszaújváros képviselő-testülete 2020-ban „Tiszaújváros Közneveléséért Életműdíj” kitüntetéssel jutalmazta.
Tiszaújváros köznevelésében végzett négy évtizedes kiemelkedő szakmai munkája, elhivatottsága, gyermekközpontú szakmai tevékenysége, emberi, pedagógusi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

2021. szeptember 16.

ZSIPI IMRÉNÉ
élelmezésvezető
Pályája során nagy hangsúlyt helyezett a folyamatos továbbképzésre. 1994-ben érettségizett,
1996-ban szakács, 2002-ben élelmezésvezető,
2013-ban pénzügyi-számviteli ügyintéző képesítést szerzett.
Első munkahelye is Tiszaújvároshoz köti, és
végig városunkban dolgozott egészen a 2021.
április 24-ei nyugállományba vonulásáig. A város közintézményeiben 1986-ban kezdte tevékenységét. Az élelmezési területen a ranglétrát
végigjárva volt szakács, élelmezésvezető, élelmezési csoportvezető. A különböző területeken szerzett tapasztalatait munkája során eredményesen alkalmazta. Szakmai tudását továbbképzésekkel és önképzéssel is igyekezett bővíteni.
A mindenkori munkaköréhez tartozó feladatokat mindig igyekezett maradéktalanul ellátni
és tudását, tapasztalatait a vele együtt dolgozó
kollégákkal megosztani. Törekedett arra, hogy
a közétkeztetést igénybe vevők a szakmai előírásokat betartva, de a tanulói igényeket is figyelembe véve részesüljenek ellátásban.
Az egészséges táplálkozás híve, mindig fontosnak tartotta a vitamindús ételek, újdonságok tanulókkal való megismertetését és megszerettetését. A korszerű ételek elkészítéséhez a legújabb technológiákat alkalmazta.
Feladatait nagy szakértelemmel és pontosan
végezte. Munkájában következetes, rendszerető, határozott egyéniség. Munkavégzésével
elősegítette az intézményi feladatok mindennapi zavartalan és hatékony megoldását. Kiváló
kapcsolatot épített ki munkahelyi vezetőivel, a
kollégáival, a diákokkal és szüleikkel is.
Tiszaújváros közétkeztetésében végzett három
és fél évtizedes színvonalas és lelkiismeretes
munkájának, példamutató szakmaszeretetének,
elhivatottságának és emberi helytállásának elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj”
kitüntetésben részesült.

Gyémántdiplomás ÁMK-s
Tóth Istvánné 1961-ben, hatvan évvel ezelőtt vette át diplomáját Egerben, a Pedagógiai Főiskolán. Gyémántdiplomája átvétele alkalmából a város elismerését is átvehette a Városházán a minap rendezett ünnepségen.
„Tiszaújváros közoktatásában végzett több évtizedes, kimagasló és áldozatos vezetői és szakmai munkája, a Vásárhelyi Pál Általános Művelődési Központ létrehozásában és működtetésében szerzett elévülhetetlen érdemei alapján gyémántdiplomája átadása alkalmából elismerésben részesül” - szólt a hivatalos méltatás.
Mögötte hosszú évek munkája, tapasztalata, élményei, érzései.
- 1969-ben jöttünk a városba, először Szederkénybe, aztán bekerültünk a városba az induló hármas iskolába - mondta Tóth Istvánné -,
ott olyan 15 évig dolgoztam, és akkor kaptam
a feladatot, hogy menjek Szederkénybe igazgatónak és elvállaltam. Akkor jött az ÁMK
megszervezése, amiről bevallom, hogy fogalmam sem volt, hogy micsoda. Úgy olvasgattam utána. Igaz, hogy segített az akkori művelődési osztály meg a tanács. Elvittek minket

olyan helyekre, például Pécsre, ahol már működtek ezek az intézmények. Akkor úgy jöttem
haza, hogy hát ezt mi már régen csináljuk Szederkényben, hisz együttműködtünk. Egy vagy
két évig külön volt az iskola, az óvoda és a művelődési ház, de az óvodával is együtt dolgoztunk. A művelődési házzal is, mert Kiss Sanyival a férjem révén én is jó barátságban voltam.
Mi már akkor igénybe vettük egymás segítségét, ötleteit, úgyhogy nem is volt olyan furcsa az ÁMK, csak nehéz volt. Nem egy emberen múlik egy ilyen intézmény működtetése, jó szakemberek voltak, akik segítettek, és
ment minden a maga útján. Én nagyon sajnálom, hogy mindennek vége lett.
- Hogy kerültek a városba?
- Egerben végeztem 1961-ben földrajz-rajz
szakon. Először Gesztelyben kezdtem, az én
életemet az édesanyám irányította és ragaszkodott ahhoz, hogy az ő elképzelései érvényesüljenek. Megyaszói vagyok, ugye Gesztely szomszéd község, és ott hirdettek állást.
Egy évig laktam ott, aztán férjhez mentem,
de Gesztelyben nem tudtak nekünk lakást adni. Vagyis kaptunk egy szoba-konyhás komfort nélküli helyet, ami a művelődési házhoz
tartozott. Ekkor a férjem összeakadt egy ro-

Tóth Istvánné hatvan évvel ezelőtt vette át diplomáját.
konával Mezőkövesden, aki elcsábított minket Szentistvánra, mondván, hogy most épül
az új pedagóguslakás. Két-három év múlva kiderült, hogy rám már nincs szükség,
mert másvalakinek kellett a hely. Ekkor ös�szeakadtunk Kobza Józsi bácsival, ők a fér-

jemmel valamikor Ároktőn egy tantestületben voltak. Ő csábított minket ide, hogy indul a hármas iskola, jöjjünk ide, ez biztos,
hogy jobb lesz, mert itt vannak lehetőségek,
itt minden van.
Fodor Petra
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Végeztek a Juhar közben, bővítik a záportározót

Lefektették az új vezetékeket, helyreállították a területet, három hónap alatt végzett a
TiszaSzolg 2004. Kft. a Juhar közi távhőfelújítással. Az önkormányzati tulajdonú cég
közben egy másik beruházáson is dolgozik,
a záportározót bővítik az ipari parkban.
- Május 10-én kezdtük el a munkálatokat és
augusztus 25-ére megtörtént a teljes helyreállítás, szeptember 3-ára már teljes mértékben
vissza tudtuk adni a szolgáltatást - nyilatkozta lapunknak Kósa-Tóth Zoltán, a TiszaSzolg
2004. Kft. ügyvezetője. - A rekonstrukció ideje alatt 12 nap szolgáltatás-kiesés volt, ami a
lakóknak kellemetlenséget okozott, de remélem, hogy megérte, hiszen hosszú távon megoldást találtunk a problémákra - mondta az ügyvezető, majd a beruházás „számairól” beszélt.
- Mintegy 502 méteres szakaszon összesen 1
004 méternyi melegvízvezetéket cseréltünk ki
modern szigetelt csövekre. Ez nagyjából 2,5
százaléka a teljes csőhálózatunknak, ez azt jelenti, hogy 46,7 százaléknyi felújítást már elvégeztünk a hálózatunkon. Tervezzük a folytatást
is, ehhez azonban látnunk kell először is, hogy
mi a ráfordítható összeg, másodsorban pedig
látnunk kell, hogy hogyan fog maga a hálózat
viselkedni, és nyilván a leggyengébb pontokon
kell majd újra beavatkoznunk. Az a tapasztala-

tunk, hogy ahol lecseréltük a csöveket, ott szinte teljesen megszűntek a problémák. A projekt
azért volt különleges, mert a csőszerelési és hegesztési munkákat teljes egészében saját erőből, a TiszaSzolg Kft. emberei végezték, amire eddig még nem volt példa. Ezúton is szeretném nekik ezt megköszönni, a lakosságnak pedig a türelmét és az együttműködését - mondta
Kósa-Tóth Zoltán.
Közben egy másik beruházásba is belekezdett
a TiszaSzolg 2004. Kft. Az ipari parkban, a záportározót bővíti a cég. A munkálatok során
egy másik területet is rendeznek, az itt kitermelt földet az ipari park mélyebben fekvő területein hasznosítják, itt terítik el.
- A Tiszaújváros Ipari Parknak a TiszaSzolg
2004. Kft. a tulajdonosa és üzemeltetője, azon
belül a csapadékvíz-hálózatnak is. Itt található a záportározó, illetve mögötte látható a csapadékvíz átemelő, innen emeljük tovább a vizet a végső befogadó, a Tisza felé - vezet minket körbe a területen Nagy Gábor, a cég műszaki és szolgáltatási vezetője. - A burkolt felületek aránya folyamatosan növekszik az ipari parkban, hiszen újabb betelepülők, újabb
építkezések vannak, és az időjárás is indokolja ezt a beruházást, hiszen egyre gyakrabban
vannak hirtelen lezúduló, özönvízszerű esőzések, és emiatt döntött úgy társaságunk, hogy a
meglévő záportározónkat bővítjük. A jelenle-

A záportározó az ipari parkban.

Aktuális � 5.

Az új vezetékek a föld alatt, a területet már be is füvesítették a Juhar közben.
gi 2500 köbméteres záportározót bővítjük, további 2800 köbméterrel, így egy 5300 köbméter hasznos térfogatú tározónk lesz, amivel üzembiztosan el tudjuk látni az idetelepült
vállalkozások csapadékvíz elvezetését. Szük-

ség van erre, hisz az utóbbi, főképp a nyári
záporos időszakokban többször is előfordult,
hogy teljesen tele volt a tározó - nyilatkozta
lapunknak Nagy Gábor.
berta

A Sportcentrum melletti területen terítik el a záportározó bővítése során kitermelt földet.

Átfogó megyei ellenőrzés az építőiparban
Összehangolt ellenőrzési akció zajlott az építőiparban a nyár folyamán. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az
adóhatósággal és a rendészeti szervekkel
együttműködve összesen 41 ellenőrzést hajtott végre a megyében és 16 esetben állapított meg szabálytalanságot. Az ágazatban
továbbra is gyakran előforduló szabálytalanság a bejelentés nélküli foglalkoztatás, de
az illetékes hatóságok a munkavédelem és a
fogyasztóvédelem területén is tártak fel hiányosságokat.
Átfogó, az ország egész területére kiterjedő,
összehangolt ellenőrzést végeztek nyáron az illetékes hatóságok az építőipai tevékenységet
végzők körében. A több mint kétezer vizsgálatban a fővárosi és megyei kormányhivatalok
szakterületi hatóságai mellett az adóhatóság és
a rendészeti szervek is részt vettek. A komplex ellenőrzések célja a jogkövető gazdasági működés és foglalkoztatás erősítése, a tisztességes, jogkövető cégek versenyhátrányának
csökkentése, a szabályok megszegésével (feketefoglalkoztatás, munkavédelmi szabálytalanságok) jogosulatlan előnyt szerző vállalkozások felderítése, illetve az ágazatban dolgozók alapvető jogai érvényesülésének elősegítése volt. A vizsgálatok a foglalkoztatás-felügyelet, a munkavédelmi és munkaügy, az építésfelügyelet, a fogyasztóvédelem, a műszaki biztonsági, valamint a környezetvédelem, termé-

szetvédelem és hulladékgazdálkodás területére terjedtek ki.
A legtöbb problémát a foglalkoztatás, a munkavédelem és az építésfelügyelet terén tapasztalták a szakemberek. Továbbra is jellemző a
bejelentés nélkül foglalkoztatás, illetve a munkaidő-nyilvántartás vezetésének hiánya. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében emellett jellemző hiányosság volt a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével kapcsolatos
elszámolás hiánya a munkáltatóknál.
Kiderült, hogy az építési kedv növekedésével nem
járt együtt a munkavédelmi szabályok betartása, mert évről évre ugyanazon szabálytalanságokat, hiányosságokat tárják fel. Szintén gyakori tapasztalat volt nem csak a védőeszközök biztosításának, illetve használatának elmulasztása (védősisak, védőcipő, légzés- és hallás védelem), hanem
a megfelelő munkaeszközök hiánya is. Ugyancsak visszatérő problémát jelentett a nem biztonságos munkakörnyezet (rossz világítás, mechanikai
védelem hiánya pl. elektromos kábeleknél, nem
megfelelő műszaki állapotú állványzat, nem megtámasztott munkagödör, porvédelem hiánya, stb.).
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a helyszíni
ellenőrzések során feltárt munkavédelmi szabálytalanságok között a munkavállalók súlyos
veszélyeztetése miatt 11 munkaterületen kellett
azonnal végrehajtandó intézkedést hozni. Jellemző munkavédelmi hiányosság volt többek
között az elsősegélynyújtás tárgyi feltételeinek
biztosítása, a leesés elleni védelem hiánya és a
veszélyes anyagok szabálytalan tárolása.

Felvételünk illusztráció.
Az építőipar fogyasztóvédelmi ellenőrzése során az ártájékoztatás és a termékkísérő dokumentumok terén tapasztalták a legtöbb szabálytalanságot a megyei szakemberek. Gyakran elmaradt a nyitva tartással kapcsolatos tájékoztatás, hiányos volt a panaszügyintézés
módjáról szóló információ, nem tettek eleget
az ár, egységár, illetve az akciós ár feltüntetésének, és volt ahol a hiteles mérőeszköz hiányzott. Piacfelügyeleti hatáskörben a leggyakrab-

ban azt tapasztalták a kormányhivatal szakemberei, hogy a vállalkozások nem közöltek megfelelő információt a gyártó, importőr kilétéről,
elérhetőségéről.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében összesen
41 ellenőrzést hajtottak végre a szakemberek,
ebből 16 esetben állapítottak meg szabálytalanságot és összesen 11,8 millió forint összegű
bírságot szabtak ki.
(Forrás: B-A-Z Megyei Kormányhivatal)

6. � Gasztro
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Nem csak a naptár, a hűvös éjszakák is mutatják
már: véget ért a nyár. A sok-sok szabadtéri programtól is búcsút kell most már venni. A záróakkord
a Gasztrokorzó volt, ahol a hazai ízek voltak fókuszban.
Helyi termelőktől természetes alapanyagokból - egyre több táplálkozástudományi szakértő hangsúlyozza
ezeket az alapelveket. Hisz ehetünk mi avokádósalátát
mangóval, az mégsem olyan, mintha házi kolbászt falatozunk kovászos kenyérrel és zsíros sajttal. Azzal, ha
helyi és szezonális ételeket fogyasztunk, nem csak saját
egészségünket óvjuk, hanem a környezetünket is védjük.
- Lesz Borsodi vasaltlángos? - általában ez az első kérdés a szerkesztőségi értekezleten, ha valamilyen hétvégi rendezvényre készülődünk. Most is itt voltak, mint tizenhárom éve mindig, ha hívják őket.
- Többször vagyunk itt, mint otthon, Miskolcon a rendezvényeken - mondta Réz Andrea -, nagyon szeretjük
mi is a várost. A legjobban a szalonnás, lilahagymás,
tejfölös lángost kedvelik, sokan esküsznek a csípősre.
Nagyon szeretjük ezt csinálni, látni az embereken, hogy
mennyire ízlik nekik az, amit mi készítünk.

A mi környékünkön élő termelők hazai ízei költöztek
most a Széchenyi útra, a Gasztrokorzóra. Kalóz Balázs és párja Újtikosról érkezett. Tíz éve készítik már
a finomabbnál finomabb sajtokat, szőlővel, áfonyával töltve, tekerve. Fokhagymával, kaporral. Az ízek
kombinációja végtelen. Saját teheneik vannak, saját
tejből dolgoznak. Hétvégenként egyébként itt árulnak
a tiszaújvárosi piacon.
- Nincs két egyforma sajt, minden sajtnak más íze
van, minden sajtkészítő más. Megvannak persze az
alapok, amiket meg lehet tanulni, de utána sok-sok
kísérletezés következik az úton - mondta Kalóz Balázs. - Nagy kedvenc például a fokhagymás-kapros
sajt, és sokan ugyan idegenkednek a gyümölcsös sajtoktól, akik megkóstolják, azt mondják: ez igen!

Hagyományos, kovásszal készült péksüteményekkel érkezett
a Retro Pékség Pékmanufaktúra a nem is olyan messzi Szentistvánról. Rétesek, kenyérlángos és kenyér minden formában:
magvas, burgonyás, sült hagymás.
- Csak hagyományos anyagokkal dolgozunk, abszolút adalékanyagmentesen - mondta Irimiás Péter -, retro receptekkel, amit
részben a szüleinktől, nagyszüleinktől tanultunk, de az idők folyamán sok tapasztalatot is szereztünk. A kovásznak 24 órás érési ideje van, tehát ha valaki kedden délben szeretne kenyeret enni, akkor már hétfőn hajnalban el kell kezdeni a munkát. Egy
4600 négyzetméteres birtokon termelünk zöldségeket, gyümölcsöket, 130 gyümölcsfánk van, mindent, ami itt terem, feldolgozzuk a pékségben.
- Szokták kérdezni, hogy milyen túró van a rétesben, hát kézműves túró - mondta Irimiás Gyöngyi -, a diós kalácsba a saját diónkból főzött krém kerül, a mák is a sajátunk és a sok gyümölcs
is. Ezt értékelik az emberek, jönnek, vásárolnak.
Bábozd zöldre - ez már a Zöld hónap egyik rendezvénye.
- Kupac süninek kell segíteni a szemetet a megfelelő
szelektív kukába dobni - mondta Odler-Hevesi Ildikó, a
Bábozd Zöldre Egyesület rendezvény- és marketingkoordinátora. - Egy másik játékunkban pedig Potykának,
a békának kell segíteni megtisztítani a tavat a szeméttől, hogy csak az élőlények maradjanak benne. A gyerekek nagyon ügyesek, sokszor ügyesebbek, mint a szülők - mondta Ildikó.
- Papírt, kakaós és tejes dobozokat horgásztam ki - mesélte Pozsgai Petra -, a másik játéknál pedig szelektíven
kell gyűjteni a hulladékot. Az üveget az üveges kukába
kell tenni, a papírt meg a papírosba.
- Anya, ez mi? - emelt fel egy floppylemezt egy kisfiú,
mi pedig összenéztünk az anyukával és elmosolyodtunk. Ők ilyet már nem láttak, és ki tudja, lehet, hogy
pár év múlva már a CD-re, DVD-re is ilyen csodálkozva néznek majd a gyerekek.

A színpadon egész nap zenés-táncos programmal
szórakoztatták a vendégeket, sőt, késő délután egy
táncház is várta az érdeklődőket. A néptáncos ruhákat
felpróbálva, az alaplépéseket elsajátítva igazán jó hangulat kerekedett.
Fodor Petra

Aktuális � 7.
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Idén nyolcadik alkalommal ünnepeltük a
Magyar Dal Napját Tiszaújvárosban. A Derkovits Fúvószenekar három tagja, Pallagi Anita, Andrássy Csaba és Kércsi Miklós nyitotta az ünnepséget, majd Molnár István alpolgármester mondott beszédet. Ezután a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének amatőr dalköre, a Bokréta Citerazenekar, és a Mezei Virág Népdalkör következett. A Csöppöröm kisegyüttes két populáris
dallal és egy saját szerzeménnyel lépett fel, az
Eötvös József Gimnázium két drámatagozatos tanulója, Gyivák Bálint és Juhász Kristóf a Tanulmány a nőkről című musicalből
énekeltek betétdalokat. A rendezvény vendégelőadója László Evelin Gréta, a HoldEső zenekar énekesnője volt.
- A Csínom Palkó-indulót fogjuk eljátszani mondja Pallagi Anita, a Derkovits Fúvószenekartól. - Ez egy kuruc dalokat tartalmazó induló. Abban bízom, hogy sokan fel fogják ismerni
a dalokat, és mivel iskolában is énekeltük ezeket, talán csatlakoznak hozzánk.
- Ma két megzenésített verset, utána pedig a
Magyarok Világhimnuszát adjuk elő a nyugdíjas egyesület amatőr dalkörével - mondja Fodor
Jánosné. - Nagyon nehéz volt ez a hosszú szünet a pandémia miatt, nem voltak próbák, nem
találkoztunk. Otthon azért daloltunk a párommal, és a többiek is. Azért választottuk a verseket, mert ezeket a Balogh Sándor versíró-versmondó gálán már énekeltük, ezeket már gyakoroltuk. Hála istennek nagyon sok magyar dal
van. Elég sok helyen voltunk már énekelni az
amatőr dalkörünkkel, meghívtak Hévízre, Sió-

Negyedik alkalommal szervezett értéksétát a
Tiszaújvárosi Értéktár. A cél most a kesznyéteni Szamárháti tanya és a tájvédelmi körzet
volt. A napsütéses szombat délelőtt egy busznyi
ember kelt útra, hogy a tanyáról indulva megnézzék a bíbiceket, fekete gólyákat, hogy feltérképezzék a környéket.
Kecskék, bivalyok, lovak, szarvasmarhák - a Szamárháti tanya állatai. De van itt szamár is, macskák dorombolnak a látogatókat köszöntve, csend
van és igazi falusi hangulat. Bálák sorakoznak a
telet várva, trágyaszag terjeng a levegőben, madarak csicseregnek. Így indult az értékséta, ahol
Soós Gábor természetvédelmi mérnök kalauzolta a látogatókat. A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet változatos növény- és állatvilágát most egy 8
kilométeres túrán ismerhették meg az érdeklődők.
Délben már a tájházban pihent a csapat, tele élményekkel.
- Nagyon tetszett a túra, a tájvédelmi körzetben
még nem jártam, pedig elég régóta élek itt - mondta Nyeste Borbála -, tetszett a kecske, a szamár, a
bivaly és persze a fekete gólya.
- Igazi vidéki terep volt, mentünk a fűben, bokrok
közt, mindenhol - mondta Hajas Károlyné -, nagyon sok hasznos információt kaptunk a környé-

Távcsővel nézték a bíbiceket.

fokra, Kazincbarcikára, és Erdélyben, Kalotaszentkirályon pedig egy háromórás műsorral
léptünk fel.
- A Bokréta Citerazenekarral először egy hortobágyi dalcsokrot, utána pedig egy aratási dalt
adunk elő a kenyér ünnepére való tekintettel,
ami még nem messze, augusztus 20-án volt mondja Oláh Dezső, a zenekar vezetője. - Ezeket a dalokat a népdalkör is szereti énekelni, és
mi is. Népdalokat játszunk, ami egy ősi dolog,
a nép ajkán keletkezett dallam. A Magyar Dal
Napja van, úgy gondolom legméltóbb, hogy
megszólaljon a népzene is, egy népdalcsokor
ennek a napnak az ünnepére. A régebbi időkben
a nép akármilyen munkát végzett, énekelt hozzá. Kapáltak a kukoricásban, énekeltek, és így
keletkezett a nép ajkán, ezért is van egy népdalnak több változata, ki hogy jegyezte meg. Elment az ember napszámosnak valahova, hazament, aztán elköltözött három faluval arrébb,
hozzátoldott a szöveghez, de attól még népdal
maradt, a nép ajkán költött dallam.
- Kiskoromban népdalokkal kezdtem a pályafutásomat - mondja László Evelin Gréta. - Népdaléneklési versenyekre jártam, ahová nagynéném, Cseh Katalin kísért el, ő készített fel ezekkel a dalokkal. A fiatalokat is meg lehet győzni
arról, hogy nem csak a popzene létezik, hanem
gyönyörű magyar népdalok is, ha egy kicsit más
stílusban, vagy átdolgozásban adjuk nekik oda.
A mostani zenekarunkban, a HoldEsőben népdalokat dolgozunk fel, kicsit poposabb, rockosabb verzióra, és ezt jobban kedvelik. A kicsiktől kezdve minden korosztálynak nagyon tetszik.
Surányi P. Balázs

ken élő állatokról, növényekről, láttunk fekete gólyákat is. Tiszaújváros környékén elég sok olyan
lehetőség van, ahová mehetünk, amikor az időjárás is engedi. Mi is szoktunk túrázni, csodáljuk a
természetet, madarakat, állatokat.
Boda Martin és Hajdú Ervin Ferenc a legifjabb
generációt képviselték a túrán. Míg mások régi
emlékeiket idézték fel, a két fiúnak nagy újdonság volt minden.
- Voltunk a farmon, nagyon sokat kellett ott menni
- mondta Ervin -, hallottam olyan madárról, hogy
rozsdásfarkú.
- Én meg olyanról, hogy fekete gólya és szürkegém - tette hozzá Martin -, és voltak ott bivalyok,
kecskék, szamarak és lovak is. Nagyon érdekes
volt.
Az értéksétát negyedik alkalommal rendezték
meg.
- Mindig más útvonalat keresünk - mondta Kitka Zsuzsa, testületi titkár -, erre még nem jártunk,
úgy gondoltuk, hogy unikum lesz a városlakók
számára. Nagy élmény volt mindenkinek.
A túrával azonban még nem értek véget az élmények, Soós Gábor segítségével két madárodút is
kihelyeztek a tájház udvarán, remélve, hogy jövőre már lakókat is köszönthetnek benne.
Fodor Petra

A tanyasi állatokkal is megismerkedtek a túrázók.

Soós Gábor madárodút helyezett ki a tájház udvarán.

A táv 8 kilométer volt, az élmény megszámlálhatatlan.

Kecskék a tanyán.

8. � Kultúra

Negyvenöt éve guzsalyaznak

Jubileumi kiállítás nyílt a Városi Kiállítóteremben. 45 éve indult el a Guzsalyas Díszítőművészeti Szakkör, most
az elmúlt évtizedek munkáiból rendezték be a tárlatot, amit Mátyás Zoltán, a
Derkovits Művelődési Központ igazgatója nyitott meg.
- Az 1975-76-os évek valami nagy változást hordoztak magukban a város amatőr
művészeti életében - kezdte a történelmi
visszatekintést Mátyás Zoltán. - Valami
megmozdult az itt élőkben, és útjukra indultak a művészeti szakkörök, az élen a
díszítőművészeti szakkörrel. Akkor még
Molnár Istvánné vezetésével tizenegy
lelkes asszony és lány indította el a munkát. A tagok éves munkatervben megfogalmazott tematika alapján, szisztematikusan ismerkedtek meg a népi kultúrával, a tárgyalkotás rejtelmeivel és örömeivel. Ismereteiket táborokban, konferenciákon, kiállításokon folyamatosan bővítették. 1981-re olyan szintre jutottak,
hogy 116 munkájukat szakértő zsűri díjazásra javasolta. 1986 szeptemberében a
szakkör irányítását Szabados Lajosné Terike vette át. A csoport alaptevékenységét a hímzéssel díszített ruhadarabok készítésével és szövés megismerkedésével
egészítette ki, valamint az utánpótlásra is
gondolva megalakította az ifjúsági szakkört. 1988-ban vették fel a Guzsalyas Díszítőművészeti Szakkör nevet. Kiállítások, táborok, szakmai találkozók követték egymást. 2006-ban, a 30 éves jubile-

Az egyik kedvenc: fehér vászonra fehér minták.
kicsit idősebbek lesznek és nyugodtabb
életre vágynak, akkor előkerül a tű meg
a hímzőfonal.
- Volt lehetőség az elmúlt évek alatt a fejlődésre? Tanult új dolgokat?
- Természetesen. Négy évig éltem Kiskunhalason, és ott is tagja lettem a helyi
szakkörnek. Nem győzték csodálni, hogy
milyen magas szintű munka folyik itt.
Ezek az elismerő pillantások persze nagyon jólestek.
- Vannak kedvenc motívumai, színei?
- Kezdetben a nagyon színeseket szerettem, főleg matyó hímzéseket készítettem. Aztán áttértem az egyszínű hímzésekre. Kékkel, zölddel, pirossal, bordó-

Tájjellegű motívumokkal dolgoznak a tiszaújvárosi szakkörösök.
um kapcsán Tiszaújváros Közművelődéséért és Megyénk Kultúrájáért kitüntetésben részesült a fáradhatatlan kis csapat.
Ettől az évtől pedig Füredi Zsuzsanna lett
a szakkör vezetője.
Virág Istvánné annak idején az elsők között csatlakozott a kreatív csapathoz.
- Én és Molnárné Marika egy házban laktunk, és ő keresett meg engem, hogy lenne-e kedvem a szakkörbe járni - emlékszik vissza Virág Istvánné. - Azonnal
igent mondtam, hiszen nagyon szeretek
kézimunkázni, és még a mai napig sokat
hímzek. Engem megnyugtat és örömet
szerez, még így 83 évesen is. Amikor elkezdtem ide járni, még dolgoztam, de esténként mindig elővettem a kézimunkát,
és amíg el nem aludtam, addig csináltam.
Ez még most is így van - teszi hozzá mosolyogva. - Nem azért csinálom, hogy elismerjenek, hanem azért mert szeretem,
de az nagyon jólesik, hogy az unokáim
szívesen fogadják, ha hímzek nekik valamit. Legutóbb a fiú unokám szólt, hogy
ő még nem is kapott tőlem kézimunkát.
Megmondom őszintén, nem is gondoltam, hogy egy 34 éves fiatal férfi is szeretne ezekből. Persze, hogy első dolgom
volt neki is készíteni valamit.
- Említette az unokáit. Ők érdeklődnek a
kézimunka iránt?
- Nagyon szeretik, nagyon tetszik nekik,
de leülni, csinálni nem szokták. Más az
életritmusuk, ez most még nem fér bele a napjaikba, de elképzelhető, ha majd

val is dolgozom, de az igazi kedvencem
a tiszta fehér.
A mostani szakkör 25 fővel működik. Hetente összeülnek a tagok, és közösen készítik a szebbnél szebb munkákat. Amíg
készül egy-egy terítő vagy párnahuzat,
addig jót beszélgetnek, barátságok szövődnek.
- A kézimunka mellett nagyon fontos a közösség ereje is - nyilatkozta lapunknak Füredi Zsuzsanna, a Guzsalyas Díszítőművészeti Szakkör vezetője. - A tagok többsége
már nyugdíjas, és jó, hogy van egy olyan

csapat, ahová rendszeresen eljöhetnek és
ráadásul azt csinálhatják, amit szeretnek.
Sokat tanulunk egymástól.
- Mit jelent a guzsalyas?
- A guzsaly egy fonóeszköz. Régen az
asszonyok arra kötötték fel a kócot és sodorták az ujjukkal, ebből lett a fonal. A
guzsalyról tekerték rá az orsóra a fonalat. A guzsalyas név tulajdonképpen azt
jelenti, hogy a fonást, szövést régen nem
egyedül csinálták a nők, az asszonyok,
hanem összejöttek, beszélgettek egymással, közösségi életet éltek és közben munkát végeztek, megfonták azt a fonalat,
amit aztán megszőttek, amiből ruhát készítettek. Ma már ez inkább csak kikapcsolódást jelent, de szerintem nagyszerű
dolog, ha valaki maga készít hímzéseket
és párnát, függönyt, asztalterítőt, viseleti
darabokat vagy táskát díszít vele.
- Közösségi életet kovácsol, kikapcsolódást nyújt és hagyományt is őriz a szakkör.
- Ezek a népi hímzések több száz éves
kincset őriznek. Ezeket megőrizni, éltetni
és megmutatni a fiataloknak a jövő generációjának, ez egy nagyszerű feladat.
- Van utánpótlás?
- Igen, mindig jelentkeznek újak, akik
érdeklődnek. Többnyire azt a történetet
hallom, hogy egykor megtanulta, elleste
a nagymamájától, azonban a dolgos évek
alatt nem foglalkozott vele, de megőrizte a régi emlékeket. Amikor eljönnek a
nyugdíjas évek és több lesz a szabadidő,
akkor elevenítik fel a régi dolgokat.
- A fiataloknak van lehetőségük megismerkedni a hímzésekkel, kézimunkázással?
- Régebben volt gyermekszakkörünk,
de sajnos az idő hiánya miatt megszűnt,
azonban azokon a rendezvényeken, ahol
csak lehetőségünk adódik, kézműves foglalkozásokkal igyekszünk megszólítani
a gyerekeket. Én azt látom, hogy bevonhatóak, szívesen kézműveskednek, ami
több szempontból is jó. Megismerkednek
a hagyományainkkal és kreativitást, szépérzéket is tanulnak belőle.
ema
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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.

A Tisza TV műsora
Szeptember 16., csütörtök
9:00 HétHatár: Sok a hiányzó az iskolákban - Duális képzés Kitüntetések - Rendőröket jutalmaztak - Bővítik a záportározót - Városi kézművesek kiállítása - ORV sikerek Öregfiúk
9:15 Hétről-Hétre: Gasztrokorzó hazai ízekkel - Zöld séta,
zöld könyv, zöld mozi - Egy kicsit kuplézgatunk - Magyar
Dal Napja - Magyar szívvel némethonban - Guzsalyas jubileum - Lehmann első világkupa érme Bajnoki fociösszefoglaló
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Szeptember 22., szerda
18:00 HétHatár: Ellenanyag-vizsgálat - Késnek a buszok,
késnek a diákok - Autómentes nap Évadzáró horgászverseny - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Minden változik, a lényeg nem - Animal
Cannibals könyvbemutató - Retró vasak a szigeten - Pál utcai fiúk - Sport
Szeptember 23., csütörtök

2006-tól Füredi Zsuzsanna vezeti a díszítőművészeti csoportot.

A szerdai adás ismétlése
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Távcsöves bemutató

Környezetbarát fejlesztés
a kormányablakokban

Szeptember 6-ától már Borsod-Abaúj-Zemplén megye 23 kormányablakában is elérhető az aláírásminta-alapú hitelesítés,
amely egyszerűbbé teszi a személyes ügyintézéseket és csökkenti a munkafolyamatok során felhasznált papírmennyiséget. A
fejlesztésnek köszönhetően azok az ügyfelek is élvezhetik a papírmentes ügyintézés előnyeit, akik eddig nem rendelkeztek digitális aláírással vagy ügyfélkapu-regisztrációval.
Megyénkben is üzembe helyezték a kormányablakokban azokat
az aláíró padokat, amelyek egyszerű és környezetbarát ügyintézési módot tesznek lehetővé. A fejlesztést a közigazgatás adminisztratív terheinek csökkentése érdekében vezetik be az ügyintézési folyamatokban. Az új eszközrendszer lehetővé teszi a
napjainkban legelterjedtebb - dokumentumhitelesítésre használt
- kézi aláíráson alapuló, új, elektronikus hitelesítési forma kialakítását és bevezetését a kormányablakokban.
A biometrikus aláírásminta esetében titkosított formában rögzítik és tárolják a kézjegy minden fizikai jellemzőjét, többek között az írás sebességét, az érzékelt nyomásadatokat és azt is,
hogy hányszor és mikor emelte fel a tollat az aláíró. A biometrikus aláírások összehasonlítása során ezeket a jellemzőket ellenőrzi a rendszer, nem az aláírás képét. A bevezetett új biometrikus aláírás - egyszeri regisztráció után - kényelmes hitelesítési
lehetőséget teremt a személyes ügyintézések során, így azok az
ügyfelek is élvezhetik a papírmentes ügyintézés előnyeit, akik
eddig nem rendelkeztek digitális aláírással vagy ügyfélkapu-regisztrációval.
Szeptember 6-ától 32 ügytípus intézhető ezzel a rendszerrel a
megyei kormányablakokban, de az intézhető ügytípusok száma
folyamatosan bővül majd.

Pálinkamustra
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Tiszaszederkényi Művelődési Háza Pálinkamustrát hirdet.
Helyszín: Szüreti mulatság - Villa Scederkyn Tájház
Időpont: 2021. október 2. (szombat)
Az esemény célja a házi fogyasztásra főzetett pálinkák/párlatok megmérettetése, a pálinkakészítők megismerése, valamint a minőségi magyar pálinka népszerűsítése.
Nevezési feltételek:
- a versenyeztetni kívánt pálinkából/párlatból minta benyújtása 0,5 literes, lezárt üvegben
- nevezési lap kitöltése, mely tartalmazza a versenyző nevét,
a pálinka/párlat fajtáját, főzésének évét, alkoholfokát és érlelési módját (hordós, ágyazott)
- a mintának minden jogszabálynak meg kell felelnie, ellenőrzés esetén a nevező igazolja a pálinkafőzés körülményeit
- egy személy maximum 3 mintával nevezhet
- nevezési díj nincs
A minta leadási határideje: 2021. szeptember 27. (hétfő)
16.00 óra.
A minta leadási helyszíne: Derkovits Művelődési Központ
vagy Tiszaszederkényi Művelődési Ház.
Bővebb információ: Széplaki-Mészáros Ilona és Füredi Zsuzsanna művelődésszervezők.
Telefon: 49/542-005, 70/383-2654.
Eredményhirdetés: 2021. október 2. (szombat) 15.30 óra, Villa Scederkyn Tájház

Vegyes � 9.

Az együttállás térképvázlata.
Szeptember 17-én egy nagyon szép égi
jelenségben lehet része az égbolt szépségei iránt fogékony érdeklődőknek.
A Naprendszer három legszebb és leglátványosabb objektuma - a Jupiter, a
Hold és a Szaturnusz - szoros együttállást fog produkálni a délkeleti égbolton, a Bak csillagképben.
Mindez már szabad szemmel is szép látvány lesz, de ennek betetőzéseként a Tiszaszederkényi Csillagászati Klub egy távcsöves bemutatót tart, ahol ezek az objekumok nagy csillagászati távcsőben, erős
nagyításban is megtekinthetők. Mindhárom égitest sok szépséget, és érdekességet rejt már a laikus érdeklődők számára is. A Jupiter a Naprendszer legnagyobb
bolygója holdjaival, és sávokba rendeződött felhőrendszereivel nagyon érdekes
látványosság. Csillagásztörténeti érdekessége, hogy Galilei 1610-ben primitív
távcsövével észrevette, hogy a holdak keringenek a Jupiter körül. Ezzel megdöntötte az addig uralkodó geocentrikus világképet, miszerint minden égitest a Föld
körül kering, azaz mi vagyunk a világ közepe. Az egyház persze nem vette jó néven dogmáinak sárba tiprását, és majdnem máglyára küldte a zseniális tudóst.
Az inkvizíció végül is könyveit betiltotta, Galileit tanainak megtagadására kényszerítette, és házi őrizetben kellett élnie
1642-ben bekövetkezett haláláig. A Szaturnusz minden kétséget kizáróan a leg-

A bemutató helyszíne.
szebb bolygó, a második legnagyobb a
Naprendszerben. Legismertebb jellegzetessége a gyűrűrendszere, amit nagyrészt jégkristály, kisebb mértékben sziklatörmelék és kozmikus por alkot. Titán
nevű holdja is könnyen megfigyelhető. A
Titán az egyetlen sűrű légkörrel rendelkező hold a Naprendszerben. Egészen a
közelmúltig ez a légkör megakadályozta a Titán felszínének optikai vizsgálatát,
de az amerikai-európai küldetés nemrégiben új adatokkal szolgált a felszínéről,
mivel a Huygens nevű európai szonda le
is szállt a felszínére. Légkörében szerves
anyagok is találhatók, és a tudósok nem
tartják kizártnak egyszerű élet megjelenését sem. A Hold minden csillagászatot
kedvelő megfigyelő számára megunhatatlan látványosság. Viszonylagos közelsége miatt csodálatos kráterekkel, síksá-

gokkal, hegyláncokkal tarkított felszíne
nagy felbontásban tanulmányozható. Ráadásul a fázisváltozásból adódó fény-árnyék hatás napról napra új látnivalót hoz
a látóterünkbe.
A bemutatóval kapcsolatos tudnivalók:
Időpont: 2021. szeptember 17 (péntek),
19 óra 30 perc. Borult idő esetén másnap
(szombaton) ugyanebben az időpontban
újból megkísérlem a bemutatót.
Időtartam: Legalább 2 óra, tehát nem feltétlenül kell pontosan érkezni.
Műszer: 150 mm átmérőjű lencsés távcső.
Helyszín: A Szederkénybe vezető kerékpárút második pihenője. (Lásd Bemutató
helyszíne c. ábrát)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Szutor István
csillagászati klubvezető

10. � Rendezvények
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Vegyes � 11.
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Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2021. szeptember

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

SZEPTEMBER Helye

Ideje

Kinek a részére

16. csütörtök

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

29. szerda

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)

30. csütörtök

08.00 - 15.00

Szociális étkezők

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!

B-A-Z Megyei Kormányhivatal
Tiszaújvárosi Járási Hivatal (49) 795-026
B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(49) 341-244, (49) 341-168

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

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

12. � Közlemények
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Beépítetlen telek értékesítése

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének
döntése alapján a TiszaSzolg 2004 Kft. és a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti a TiszaSzolg 2004
Kft. és Tiszaújváros Város Önkormányzata osztatlan közös tulajdonában lévő alábbi, Tiszaújváros, Perényi Péter úton lévő
beépítetlen telekingatlant:
Építési telek adatai
HRSZ

Terület
(m2)

Övezeti
besorolás

Alapár (Ft+Áfa)

Biztosíték összege (Ft)

1144/57

1.800

Vt/3

25.500.000
+Áfa
32.385.000

2.550.000

Az ingatlant árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételárról
induló szabad licitálással. Licitálni a bruttó vételárra lehet. A
licitlépcső 32.500.000 Ft-ig 115.000 Ft, 32.500.000 Ft felett
200.000 Ft. Az építési előírásokról, a telek műszaki jellemzőiről készített részletes tájékoztató és a lényeges szerződési feltételek a Polgármesteri Hivatalban átvehetőek.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása,
- határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,

- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik
vehetnek részt.
Jelentkezési lapok beszerezhetőek:
- TiszaSzolg 2004 Kft. (Tiszaújváros Tisza út 2/F.) Szabó Gyula ingatlankezelési munkatársnál (203. iroda), valamint
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és
Városüzemeltetési Osztályán (Tiszaújváros Bethlen Gábor út
7.), ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Jelentkezési lapok benyújtásának helye, határideje:
2021. október 4-én 16:00 óráig. Papíralapon a TiszaSzolg 2004
Kft. Szabó Gyula ingatlankezelési munkatársnál (203. iroda),
elektronikusan a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre.
Árverés ideje, helye:
2021. október 5-én 10:00 órakor TiszaSzolg 2004 Kft. irodaház 205. sz. tárgyalóban.
TiszaSzolg 2004 Kft.
és Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Talált dolgok értékesítése
Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az őrizetében lévő, alább felsorolt talált dolgokat (továbbiakban: dolgok) ingó árverésen értékesíti. Az árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 123 – 129. §-aiban foglalt rendelkezések vonatkoznak.

A megtekintés és árverés helyszíne: Tiszaújvárosi Városgazda
Nonprofit Kft. telephelye:
Tiszaújváros, Tisza út 2/E., „C” jelű raktár
A megtekintés ideje: 2021. szeptember 29. szerda 9:00 órától 9:30 óráig
Az árverés ideje: 2021. szeptember 29. szerda 9:30 órától

Árverésre bocsátott talált dolgok
Sorszám

Megnevezés

Becsérték (Ft) Licitküszöb (Ft)

1.

citromsárga gyermekkerékpár

1 000

100

2.

fekete színű, KPC feliratú, férfi vázas mountain bike kerékpár

60 000

1 200

3.

fekete színű, férfi vázas mountain bike kerékpár

8 000

200

4.

szürke színű, női vázas YOUNG LINE felirattal ellátott kerékpár

4 000

100

5.

világoskék-lila színű férfi mountain bike kerékpár, TÁJFUN felirattal

4 000

100

6.

kék-sárga-piros színátmenetes, fekete foltos, női vázas mountain bike kerékpár

1 000

100

7.

szürke színű, FREESTYLE LOFTY felirattal ellátott, férfi vázas kerékpár

4 000

100

8.

kék színű mountain bike kerékpár, MISTRAL felirattal

2 000

100

9.

szürke színű, női vázas kerékpár, hátul kosárral

4 000

100

10.

rózsaszín színű, női vázas, Kaliken márkájú kerékpár

10 000

200

11.

rózsaszín gyermekroller

1 000

100

12.

TRIBAN feliratú férfi országúti kerékpár

60 000

1 200

13.

kékes színű GALAXY SPRAY feliratú gyermekkerékpár

1 000

100

14.

szürkés-zöld színű férfi vázas kerékpár

1 000

100

15.

bordó színű női kerékpár, HAUSER felirattal

3 000

100

16.

zöldre festett női kerékpár

1 000

100

17.

kék színű, férfi vázas kerékpár, első villa piros színű, hátsó sárga színű

1 000

100

18.

sötétkék női kerékpár schwinn csepel BIKE TÚRA felirattal

3 000

100

19.

szürkés-fekete színű, női vázas, kis méretű kerékpár

1 000

100

20.

világoskék metál színű, női vázas, HAUSER feliratú kerékpár, nyereg nélkül

2 000

100

21.

fekete színű, férfi vázas Galaxy Hauser feliratú kerékpár, nyereg nélkül

2 000

100

22.

női vázas, lila színű kerékpár, CITY BIKE SIMPLE felirattal

1 000

100

23.

piros verdás gyermekroller

1 000

100

24.

szürke-fekete Voyager Mountain Bike feliratú kerékpár, nyereg nélkül

1 000

100

25.a

piros-fekete kerékpárváz, kormánnyal, pedállal, lánccal

1 000

100

25.b

fekete-piros színű kerékpárváz, szürke színű első villával, lánccal, törött kormán�nyal

26.

női vázas narancssárga színű csomagtartós kerékpár

1 000

100

27.

női vázas, kék színű, sárga első villájú mountain bike típusú NAWAHO OLMPIA 3 000
feliratú kerékpár

100

28.

ezüst színű, férfi vázas kerékpár 1db fekete színű esernyővel

10 000

200

29.

kék színű SCHWINN CSEPEL feliratú, férfi vázas kerékpár

3 000

100

30.

kék színűre átfestett női kerékpár

1 000

100

31.

világoskék-sötétkék, női vázas, mountain bike kerékpár

1 000

100

32.

szürke-kék színű Conquest típusú kerékpár

1 000

100

33.

fém kültéri ajtó bal (méret: 96*205)

40 000

800

34.

Borofone BZ2 Joyroad DUAL port USB autós töltő

1 000

100

A dolgok használtak. A dolgokon előárverezési joga nincs senkinek.
Az árverés során a legtöbbet ajánló árverési vevő a teljes árverési vételárat a megvett dolog elárverezését követően azonnal, a
helyszínen köteles készpénzben, egy összegben kifizetni!
Ha nem fizeti ki az árverési vételárat, az árverést tovább kell
folytatni. A fizetést elmulasztó árverező nem vehet tovább részt
az árverésben.

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.

Közlemény

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy
térítésmentesen igénybe vehető
BEVÁSÁRLÓ AUTÓBUSZJÁRATOK
útvonala és időbeosztása a lakossági igényeknek megfelelően
2021. szeptember 23-tól
VÁLTOZIK!
Az autóbuszok továbbra is kizárólag csütörtöki munkanapokon
közlekednek!
A járat próbajelleggel közlekedik
az alábbi új menetrend szerint:
Indul

Érkezik

Indul

A dolog tulajdonjoga a teljes vételár kifizetésével száll át az árverési vevőre.
Felhívom az árverési vevő figyelmét, hogy a megvett dolgot köteles haladéktalanul elszállítani!
Az árverésre kérjük, hozza magával személyi igazolványát és
lakcímkártyáját!
dr. Juhos Szabolcs
Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője

9.05
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.25
9.26
9.28
9.30

Oda
Tisza-part városrész
Tiszaszederkény, Művelődési ház
Tiszaszederkény, Kossuth út
Tiszaszederkény, Kossuth út 70.
Tiszaszederkény, Bajcsy-Zs. út 67.
Tiszaszederkény, Bajcsy-Zs. út 37.
Tiszaszederkény, Művelődési ház
Tiszaszederkény, Bocskai út
Autóbusz-állomás
Művelődési központ, üzletsori megálló
Brassai középiskola, Rózsa út 7.
SPAR Supermarket, Termálfürdő, Szederkényi
út 31.

9.32
9.35
9.38
9.40

Penny Market, Lévay út 62.
LIDL áruház, Lévay út
TESCO áruház, Örösi út
Autóbusz-állomás

11.04
11.05
11.09
11.12
11.14

11.16
11.18
11.19
11.26
11.27
11.28
11.29
11.30
11.31
Érke- 11.38
zik:

Vissza
Autóbusz-állomás
TESCO áruház, Örösi út
LIDL áruház, Lévay út
Penny Market, Lévay út 62.
SPAR Supermarket, Termálfürdő, Szederkény út 31.
Brassai középiskola, Rózsa út 7.
Művelődési központ, üzletsori megálló
Autóbusz-állomás
Tiszaszederkény, Bocskai út
Tiszaszederkény, művelődési ház
Tiszaszederkény, Kossuth út
Tiszaszederkény, Kossuth út 70.
Tiszaszederkény, Bajcsy-Zs. út 67.
Tiszaszederkény, Bajcsy-Zs. út 37.
Tisza-part városrész

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2021. szeptember 16.

Veszélyes hulladék
gyűjtése
Tisztelt Tiszaújvárosiak!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok átvétele 2021. október 4. és október 7. között lesz.
FIGYELEM!
Technikai okok miatt az alábbi veszélyes hulladékok nem adhatók le a begyűjtés során:
- akkumulátorok, szárazelemek,
- autógumi,
- fénycsövek, izzók.
A fenti hulladékféleségeket a Tiszaújvárosi Hulladékudvarba
nyitvatartási időben továbbra is be lehet szállítani.
A hulladékok átvételének időpontja: 2021. október 4. és október 7. között, a részletes hirdetményben megjelölt időszakban,
amely a www.tiszaujvaros.hu honlapon tekinthető meg.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Melegvízmérő órák
olvasása

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a melegvízmérő
órák olvasását, az órák adatainak rögzítését az alábbiak szerint
végezzük:
Személyes olvasás alapján: 2021. szeptember 17-től szeptember 26-ig.
Bejelentés alapján: 2021. szeptember 17. 8:00-tól szeptember
30. 12:00-ig.
Kérjük Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a lakásba való bejutást,
valamint az órák láthatóságát biztosítsák a megjelölt időpontban
a vízmérő órát olvasó kollégáink számára.
Amennyiben a bejutást nem tudják biztosítani, úgy a lakás melegvízmérő órájának állását lehetőségük van a bejárati ajtóra kifüggeszteni a számlamellékletként csatolt, vagy a honlapunkról
(www.tszolg.hu) letölthető nyomtatványon, vagy az alábbi elérhetőségeken jelenhetik be Társaságunkhoz: hangrögzítővel ellátott telefonon (ügyfélfogadási időben) 06-49-544-323 vagy elektronikus levélcímünkön (0-24 órás) ugyfelszolgalat@tszolg.hu
Kérjük Fogyasztóinkat, hogy a bejelentéskor törekedjenek a
pontos adatok (a vízóra gyári számának és állásának együttes)
megadására, elkerülendő a téves tartalommal történő számlakiállítást.
A számlákhoz csatolt tájékoztatóban foglaltaktól eltérően munkatársaink az azonosító kártyát folyamatosan láthatóan viselik
egy átlátszó, nyakba akasztható kártyatartóban.
Az azonosító kártya elülső oldalán található az azonosító szám,
a vízóraolvasást végző fényképe, neve, a TiszaSzolg 2004 Kft.
logója, a hátsó oldalán a Társaság hivatalos 5 soros bélyegzőjének nyomata.
A vízóraolvasást végző személyek külön a TiszaSzolg 2004 Kft.
ügyvezetője aláírásával ellátott hivatalos levélpapírra nyomtatott dokumentummal rendelkeznek, mely igazolja, hogy a vízóraolvasást Társaságunk megbízásából végzik. A levelet kérésre
kötelező bemutatniuk.
Kérjük, segítsék munkánkat!
TiszaSzolg 2004 Kft.

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
lakóhellyel 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

Közlemények

� 13.

Szünidei gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a
gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos
gyermek részére ingyenesen biztosítja.
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: helyi rendelet) 9. §
(1) bekezdése alapján az önkormányzat természetbeni ellátásként - a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt gyermekeken kívül - a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés az őszi szünetben valamennyi,
azaz 5 munkanapon (2021. október 25., 26., 27., 28., 29.). A
téli szünetben valamennyi, azaz 7 munkanapon (2021. december 22., 23., 27., 28., 29., 30., 31.). A tavaszi szünetben valamennyi, azaz 2 munkanapon (2022. április 14., 19.) keresztül a
Központi Étteremben (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény városrészben élők esetében az Esély Napközi Otthon-

ban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztással biztosított. Amennyiben az
étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte
akadályozza, a részére biztosított étel elvitelét a szülője, más
törvényes képviselője vagy a szülő, törvényes képviselő által
megbízott személy számára lehetővé kell tenni. A szülő, más
törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel
csak írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, melynek benyújtási határideje az őszi szünetre vonatkozóan 2021. október 22., a téli szünetre vonatkozóan 2021. december 21., a tavaszi szünetre vonatkozóan 2022. április 13.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen
G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges
nyilatkozat benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.)
lehetséges.
Ha a Szülő/Törvényes képviselő a gyermek számára a szünidei
gyermekétkezetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot
nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- gyermekkönyvtári szolgáltatások biztosítása (kölcsönzés, tájékoztatás),
- gyermekkönyvtári foglalkozások, rendezvények szervezése,
megtartása,
- a gyermekkönyvtári állomány teljeskörű 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),
- bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 09. 23.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 09. 27.
Az állás 2021. október 1. napjától tölthető be.
Érdeklődni a könyvtárvezetőnél a 49/542-006 és a 70/3832653 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

Takarítónő munkakör

Uszodamester munkakör

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdet 1 fő takarítónő munkakör betöltésére határozatlan
időtartamra szóló munkaviszonnyal.
Pályázati feltételek:
• általános iskola 8 osztály
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
A pályázathoz csatolni kell:
• Szakmai önéletrajzot
• Bizonyítványmásolatokat
• Erkölcsi bizonyítványt
Feladatok:
• A kijelölt takarítási terület napi takarítása, tisztán tartása,
fertőtlenítése.
Pályázat benyújtásának módja:
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu
e-mail címen
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám
alatti címen
A pályázat benyújtásának határideje 2021. szeptember 20.

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdet 1 fő uszodamester munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• Uszodamesteri képesítés
• Magyar állampolgárság
• Egészségügyi alkalmasság
Előnyt jelent:
• Klórgáz kezelői képesítés
• Vízvisszaforgató berendezés kezelői képesítés
• Idegennyelv-ismeret
A pályázathoz csatolni kell:
• Szakmai, fényképes önéletrajzot
• Bizonyítványmásolatokat
Pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu
e-mail címen
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám
alatti címen
A pályázat benyújtásának határideje 2021. szeptember 20.

14. � Rendezvények

2021. szeptember 16.

2021. szeptember 16.

Jók az öregek
a pályán

LABDARÚGÁS. Nemzetközi öregfiúk tornát rendezett a Termálfürdő FC Tiszaújváros. A hazai győzelemmel zárult villámtornán Gesztely, Kassa és Tiszavasvári csapatai vettek még részt.
Két félpályán párhuzamosan futottak a mérkőzések pénteken.
Minden mérkőzés szoros eredménnyel zárult, de döntetlen nem
volt. Ahogy sérülés sem, egyedül a fű3 világítása „füstölt el”, de
mivel két pályán is van világítás, ezért a műfüvesen fejezték be
a mérkőzéseket.
A tornát a hazai csapat nyerte meg, amely többek között a soraiban tudhatta a klub olyan ikonjait, mint Járai, Pap, Molnár, Gulácsi, Kovás R. és a Vámosi testvérek.
Eredmények: Gesztely - Kassa 0-1,Tiszavasvári - Tiszaújváros
0-2, Gesztely - Tiszaújváros 2-3, Tiszavasvári - Kassa 0-2, Kassa - Tiszaújváros 0-1,Gesztely - Tiszavasvári 0-2
A torna végeredménye: 1. Tiszaújváros, 2. Kassa, 3. Tiszavasvári, 4. Gesztely

Remekeltek
a reménységek

KAJAK-KENU. A hétvégén rendezték meg az Olimpiai Reménységek Versenyét a csehországi Rasiceben. A TKKSE-t
Horváth Maja, Kórik Ákos, Szegi Zsombor és Czakó Bálint
képviselte, nem is akárhogyan.
Horváth Maja (képünkön) vitte a prímet a tiszaújvárosiak közül,
2 arany- és 1 bronzéremmel, Szegi Zsombor 1-1 arany- és bronzérme mellé egy 4. és egy 5. helyet is begyűjtött. Czakó Bálint
1 arannyal járult hozzá a sikeres szerepléshez, és Kórik Ákos is
döntőzött, ahol 7. lett.

A Sportcentrum
eseményei
Szeptember 19. (vasárnap)
Kézilabda
10.30 TSC - Bőcsi KSC férfi bajnoki mérkőzés		
				

Játékcsarnok

Labdarúgás
10.00 Bozsik Fesztivál U7, U9 csapatok részére		
				

Füves pálya

11.00 FCT - KBSC U19 bajnoki mérkőzés			
				

Füves pálya

13.00 FCT - KBSC U16 bajnoki mérkőzés			
				

Füves pálya

14.00 Régiós KK torna					
				

Füves pálya

Sport � 15.

Magabiztos győzelemmel a dobogón
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti csoportjának 7. fordulójában az újonc Hidasnémeti együttesét fogadta a Termálfürdő FC Tiszaújváros. Vitelki Zoltán
csapata magabiztosan győzött, és ezzel
a sikerrel immár az élmezőny tagja.
A legutóbb fordulóban Törökszentmiklóson hátrányból fordított az újvárosi
együttes és ez a siker erőt adott a Hidasnémeti elleni hazai csatára. A megyei rivális szintén most szerepel először a harmadosztályban és a bizonytalan bajnoki kezdet után két sikerrel magára talált.
A két csapat első egymás elleni mérkőzését a házigazdák kezdték aktívabban és a
6. percben meg is szerezték a vezetést.
Lőrincz lövése a védőkről lepattant, Pap
érkezett és 13 méterről a vendégek hálójába lőtt, 1-0. A bekapott gól után még
felocsúdni sem volt ideje Török András
együttesének, hiszen a 8. percben Gelsi ívelt előre egy szabadrúgást saját térfeléről, az alapvonaltól néhány méterre. A
labdára Nagy D. csapott le és a kimozduló kapus mellett 12 méterről a kapuba
talált, 2-0. A gyorsan megszerzett kétgólos előny birtokában a házigazdák megnyugodtak, visszavettek a tempóból és
kényelmesen futballozva őrizték előnyüket. Az abaújiak egy-egy lövéstől eltekintve kevés helyzetet dolgoztak ki, így
45 perc játék után a hazai drukkerek boldogan konstatálhatták, hogy a Tiszaújváros 2-0-s előnnyel vonul pihenőre.
A második játékrészre kettőt is cserélt a
vendégek trénere, ám csapata támadókedve csak nem akart megjönni. A második
félidő derekán Bartusz egymaga lőhetett
volna 3 gólt, de vagy nem találta el a kaput, vagy a vendégek kapusa hárított. A
67. percben Vitelki Balázs szabadrúgása csattant a kapufán, és akkor úgy tűnt,
nem esik már több gól a mérkőzésen. A
82. percben Bartusz ugratta ki Lőrinczet,
akinek középre adása Bocsit találta egyedül, aki éles szögből 7 méterről bombázott a hálóba, 3-0. A hátralévő percekben
már egyik csapat sem erőltette a gólszerzést, így a Tiszaújváros 3-0-s sikerrel zárta a fordulót. A kék-sárgák 17 ponttal a
3. helyen állnak és legközelebb jövő héten szerdán, szeptember 22-én a Putnokhoz látogatnak, majd szeptember 26-án,
vasárnap 16 órától a Jászberény együttesét fogadják.
Tiszaújváros - Hidasnémeti
3-0 (2-0)
Tiszaújváros, 200 néző. V.: Tóth T.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg
– Bocsi, Mahalek, Géringer L. (Benke),
Gelsi, Pap (Gottfried), Bussy (Gönczi),
Vitelki B. (Molnár M.), Lőrincz, Vasiljevic, Nagy D. (Bartusz). Edző: Vitelki Zoltán.
Hidasnémeti VSC: Málik – Zagiev (Szurdok), Borai (Szalóczy), Tucsa, Molnár
M., Menougong, Tóth K. (Homonnay),
Varjas L., Tóth D., Riznicsenkó (Zavodni), Bogdán (Pogonyi). Megbízott edző:
Török András.
Vitelki Zoltán: Ideálisan kezdtünk, hiszen
gyorsan kétgólos vezetésre tettünk szert,

Bocsi (jobbra) adta meg a kegyelemdöfést.
mely megnyugtató kellett volna, hogy legyen, de úgy vettem észre, hogy ez bennünket zavart meg. Sokkal koncentráltabban, gólra törőbb játékkal kellett volna
előrukkolnunk, és akkor nagyobb aranyú
is lehetett volna győzelmünk. Nem lehetünk elégedetlenek, hiszen győztünk, de a
hibákat ki kell javítani. Most nehéz mérkőzések következnek, össze kell magunkat szedni, és még hatékonyabbnak kell
lennünk.
Török András: Játékban azt kaptuk, amire előzetesen számítottunk, vártuk, hogy
a Tiszaújváros nyomást fog gyakorolni ránk. A múlt héthez képest változtatni kellett kezdőcsapatomon a védelemben
sérülés miatt. Úgy érzem az első félidő
elején bekapott 2 gól az összeszokottság
hiányának volt betudható. Voltak olyan
momentumaink, amivel visszajöhettünk
volna a mérkőzésbe, de nem szabad ilyen
ziccereket kihagyni. A Tiszaújváros ilyen
arányú győzelme reális és megérdemelt.
A 7. forduló további eredményei:
Békéscsaba - SBTC 3-1
Hajdúszoboszló - Törökszentmiklós 1-0
Eger - Putnok 1-3
Kisvárda II. - Jászberény 2-0
BKV Előre - DEAC 2-1
DVSC II. - Tállya
Tiszafüred - Sényő 2-2

A csereként beállt Bartusz ezúttal nem
talált be.

Füzesgyarmat - Újpest II. 2-0
Kazincbarcika - DVTK II. 5-2
Következik a 8. forduló
2021. szeptember 22., szerda 16:00
BKV Előre - Füzesgyarmat
DEAC - Kisvárda II.
Jászberény - Eger
Putnok - Tiszaújváros
Hidasnémeti - Hajdúszoboszló
Törökszentmiklós - Kazincbarcika
DVTK II. - Békéscsaba
SBTC - Tiszafüred
Sényő - DVSC II.
Tállya - Újpest II.
Az NB III. keleti csoport állása
1. BKV Előre		
7
7
0
0
22-4
21		
2. Kazincbarcika		
7
6
1
0
22-4
19		
3. Tiszaújváros 		 7
5
2
0
17-5
17		
4. Hajdúszoboszló
7
5
2
0
11-5
17		
5. DEAC		
7
5
1
1
19-5
16		
6. Kisvárda II.		
7
5
1
1
17-7
16		
7. Békéscsaba II.		
7
3
2
2
22-14 11		
8. Jászberény		
7
3
1
3
12-11 10		
9. Eger 			
7
3
0
4
11-12 9		
10. Füzesgyarmat
7
2
3
2
9-7
9		
11. Putnok 		
7
2
2
3
8-6
8		
12. Sényő		
7
2
2
3
11-15 8		
13. Újpest II.		
7
2
1
4
8-13
7		
14. Hidasnémeti		
7
2
1
4
9-22
7		
15. DVSC II.		
7
1
3
3
11-15 6		
16. Tiszafüred 		
7
1
2
4
8-12
5		
17. Tállya		
7
1
2
4
4-16
5		
18. DVTK II.		
7
1
1
5
7-20
4		
19. SBTC		
7
0
1
6
3-19
1		
20. Törökszentmiklós
7
0
0
7
3-2
0

Pályán az utánpótlás és a nők
A hétvégén az utánpótlás csapatai a
Hatvan, a Hajdúszoboszló és a Heves
együttesei, a női csapat a Tiszafüred ellen lépett pályára.
U19
Hatvan - Tiszaújváros
0-3 (0-2)
Gól: Erős T., Kovács O., Gulyás K.
U16
Hajdúszoboszló - Tiszaújváros
2-0 (1-0)
U13
Tiszaújváros - Heves
7-2 (4-2)

Gól: Hajdu Ö. B. 4, Gyüge M., Jávorszki T., Czokó N.
Női csapat
Tiszafüred - Tiszaújváros
1-1 (1-1)
Gól: Szabó E.
Dohány László: A mai mérkőzéssel nem
csak megkezdődött számunkra a bajnokság, de a játékosok döntő többségének ez volt élete első bajnoki mérkőzése is. Talán ez lehetett az oka, hogy
kapkodva, megilletődötten, bátortalanul kezdtünk és egy átlövést követően már a 2. percben megszerezték a vezetést a lelkes hazaiak. A bekapott gól
ránk volt jobb hatással, ezt követően

kezdtünk megnyugodni, felvenni a mérkőzés ritmusát és még a félidő elején sikerült kiegyenlíteni egy szép egyéni akciót követően. A félidő hátralévő részében már többnyire a küzdelem, a párharcok domináltak, bár egy nagy helyzetet még sikerült kialakítanunk a szünet előtt. A második félidőben a fáradó ellenfél ellen már jobban meg tudtuk mutatni erényeinket. Több helyzetet
sikerült kialakítani, többször már csak a
kapussal álltunk szemben, de újabb találatot már nem sikerült elérnünk. Valamennyi játékost dicséret illeti, a kezdeti
nehézségeket követően megfelelő hozzáállással, lelkesen játszottak.

16. � Sport

2021. szeptember 16.

TRIATLON. A Karlovy Vary-ban megrendezett elit világkupán bronzérmet harcolt ki Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub újdonsült U23-as világbajnoka.
A sorozat egyik, ha nem a legkeményebb pályája - ahol csak az úszás volt sík - várta az elit világkupa mezőnyét szeptember 12-én, vasárnap Csehországban, ahol az olimpiai táv teljesítése várt
a résztvevőkre.
Lehmann Csongort az indulók közül a top 5 világranglista helyezettek között tartották számon,
így a rendezők vendégeként vehetett részt a rangos viadalon. Komoly ellenfelekből ezúttal sem
volt hiány. Ott sorakozott a rajtnál az augusztus végén, Edmontonban megrendezett világbajnokság elit futamának 5. helyezettje, a svájci Adrien Briffood, az ugyanott 9. helyen végzett japán Takumi Hojo, valamint az U23 világbajnokság első tíz helyezettje közül a chilei Diego Moya, és az
új-zélandi Dylan Mccullough is.
Mint azt Lehmann Tibortól, a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnökétől, a tiszaújvárosiak elnök-vezetőedzőjétől megtudtuk, az 1500 méteres úszás során négyen, Dévay Márk, Takumi Hojo, az olasz Alessio Crociani és a portugál Miguel Tiago Silva nagy tempót diktálva 40 mp
előnyt szereztek, így sikerrel szöktek meg a többiektől. Lehmann Csongor a második, 20 triatlonost számláló csoportban tekerte le a 40 kilométert. A világkupa-sorozat egyik legkeményebb kerékpáros pályájának végén a depóba érve fél perc maradt a szökevények előnye. A 10 km-es futás
első kilométerén az üldözők további 10 mp-et faragtak a hátrányukból, miközben a német Lasse
Nygaard-Priester elnyargalt tőlük. Az igazán komoly átrendeződés 5 km után kezdődött meg. A
német fiú továbbra is vezetett, mögötte öten - köztük Lehmann Csongorral - haladtak. Az utolsó
kilométeren, egy emelkedőn a tiszaújvárosiak kiválósága tempót váltott, melynek köszönhetően
felfutott a dobogó harmadik fokára.
- Az idei versenyprogramomba a pálya nehézsége és az olimpiai táv miatt tettük be ezt a világkupát, hiszen már a 2024-es párizsi ötkarikás játékokra fókuszálva szükségem van a további fejlődésre, tapasztalatszerzésre - fogalmazott Lehmann Csongor. - Bizton mondhatom, hogy jól döntöttünk edző-édesapámmal. Kemény és tanulságos menet volt, nem pedig „gyógyüdülés” a világhírű fürdővárosban. Jó érzéssel tölt el, hogy a kiemeltek közül nekem sikerült a legjobban ez a
csehországi „kirándulás”. Külön öröm, hogy az edmontoni világbajnokság szereplőinek sorából
csak mi, magyarok mentünk jól. Idei fő céljaim, a hazai Európa-kupa és a világbajnokság megnyerése után ez a vk-dobogó igazi hab a tortán.
Végeredmény
Férfiak (65 induló): 1. Lasse Nygaard-Priester (német) 1:53:31 óra, 2. Grant Sheldon (brit)
1:54:04, 3. Lehmann Csongor (magyar) 1:54:11, …8. Dévay Márk (magyar) 1:54:36, …17.
Dévay Zsombor (magyar) 1:55:38.
SZIS

Három aranyéremmel tért haza Portugáliából Bragato Giada. A TKKSE kenusa az
ifjúsági és U23-as kajak-kenu világbajnokságon C-2 200 és 500 méteren a szegedi
Nagy Biankával, valamint C-4 500 méteren is a dobogó legmagasabb fokára állhatott.

Sporttársai is köszöntötték a világbajnokot.

A tanítvány, az edző és az elnök.

Itt a három aranyérem!

Volt nagy meglepetés!

Giada édesanyja és Béke László, a TKKSE elnöke.

A versenyről kinyomtatott fotók díszítik az egyik Hajdú téri lépcsőházajtót. De nem csak
fotók, gratulációk és lufik is. Így várták haza a háromszoros U23-as világbajnokot, Bragato Giadát. Tirpák Mariann, Giada édesanyja két barátnőjével helyezte ki a díszeket, nagy
meglepetést okozva ezzel a hajnalban hazaérkező világbajnoknak.
- Már aznap reggel sokan gratuláltak Giadának, arra jöttek biciklivel, el sem tudták képzelni, hogy mi történik ott - mondta Mariann. - Giadának is nagy meglepetés volt, és ezt is szerettük volna, a ház lakói is nagyon örültek neki és büszkék rá, hogy egy háromszoros világbajnok lakik abban a lépcsőházban.
- Hogy élte meg a versenyt?
- Végigizgultuk az egészet, amikor a futamok voltak, dolgoztam. Így velem együtt örültek
a kollégák és mentek az információk telefonon, facebookon, a kenus csoportban is. Hihetetlen ez a három aranyérem, erre nem számítottunk. A legfontosabb az olimpiai szám, az 500
méter volt, büszke vagyok rá, hogy ez is sikerült. Mielőtt elutazott, megpusziltam, megöleltem, jó utat kívántam neki és az edzőjének is. Ez a kettejük munkája, szerintem ők egy
jó tanítvány, jó edző csapat.
Nem csak otthon, a Tisza partján is meglepetés várta Giadát és edzőjét, Krucsay Józsefet.
Egy csokor virág, hatalmas gratulációk és persze az elmaradhatatlan lufik.
- Büszke vagyok, nehéz megmagyarázni ugyan, hogy mit érzek - mondta Krucsay József.
- Ügyes volt, megcsinálta, amit elterveztünk. A világ legjobb ideje azt sugallja, hogy van
ebben a párosban potenciál, dolgozunk tovább. Egy aranyra számítottam, a kétszáz páros
és a négyes zsákbamacska volt. Először volt négyes világversenyen, de örülök, hogy ők
nyerték meg.
- Hatalmas büszkeség az számunkra, amit Giada elért a hétvégén - mondta Béke László, a
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület elnöke. - Az egyik különösen kedves
számunkra, a C-2 500 méter ugyanis olimpiai szám. Tisztán látszik, hogy jó munka folyik
itt nálunk és olyan sportolókat sikerül kinevelnünk, akik a nálunk sportoló, az itt élő gyermekek, fiatalok számára igazi példaképek lehetnek.
Béke László egy-egy miniatűr Eiffel-tornyot is ajándékozott a világbajnoknak és edzőjének, hogy emlékeztesse őket egy újabb célra: a párizsi olimpiára.
- Nagyon meghatódtam, nagyon meglepett ez az egész - mondta a meglepetés után megnyugodva Giada. - A három arany is hihetetlen számomra, az ötszáz párosban nagyon reménykedtünk, a kétszáz volt a hab a tortán és azzal viccelődtünk, hogy a habon a kis cseresznye lenne, ha a négyest is megnyernénk. És hihetetlen, de így lett.
Fodor Petra

