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Ha nem lesz eső, nem lesz termés sem
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XL. évfolyam, 26. szám

Szünetel a hivatali
munkavégzés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Köztisztviselői Napra való tekintettel 2022. július 1-jén (péntek) a
Polgármesteri Hivatalban a munkavégzés szünetel.

Zárva lesz
a rendelőintézet

Június 20-án 36 fokot mértek, azóta tombol a nyár. Az országos tisztifőorvos az ország egész területére III. fokú hőségriasztást adott ki június 27-én 00.00 órától június 30-án 24.00 óráig. Amit elképzelhető, hogy meg kell
hosszabbítani. A középhőmérséklet napok óta meghaladja a 27°C-ot, ami fokozott óvatosságot követel mindenkitől. Inni kell, nem csak annak, aki a szabadban dolgozik. Lehetőleg vizet. Száraz a talaj is mindenhol a környékünkön. Jelentősebb eső két hónapja nem hullott, a gazdák ádáz küzdelmet vívnak a hosszan tartó aszál�lyal. Luczi István kesznyéteni gazdálkodóval jártuk körbe a búza-, kukorica- és repceültetvényt. Megnéztük,
milyen károkat okoz a csapadékmentes időjárás. Elkeserítő volt a látvány. Cikkeink a 2. és 3. oldalon.

Egyetemistákat, főiskolásokat jutalmaztak
A felsőoktatásban tanulók között is
kiosztotta az ösztöndíjakat a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány. A
jól teljesítő tiszaújvárosi hallgatók
pályázhattak a pénzre, akik nappali képzésben vesznek résznek. Az
alapítvány 80 hallgatónak összesen
3.560.000 forintot osztott szét.
A jutalmazottakat dr. Fülöp György
köszöntötte az ünnepélyes ösztöndíj-kiosztón.
- Örülök, hogy a hosszú kihagyás után
végre újra személyesen is találkozhatunk - mondta a polgármester. - Magyarországon körülbelül 3700 települési önkormányzat van ebből csak néhány olyan, amelyik hasonló ösztöndíjrendszert működtet, mint mi. Nekünk ez azért fontos, mert városunkban nincs felsőoktatási intézmény, de
szeretnénk kiépíteni egy erős kapcsolatot a város és a hallgatók között.
Nem titkolt célunk, hogy egyszer
majd, a tanulmányaitok befejeztével
visszajöjjetek Tiszaújvárosba, és itt
kamatoztassátok tudásotokat.
- Szerintem nagyon jó, hogy van ilyen
pályázati lehetőség ebben a városban

Tájékoztatjuk Kedves Betegeinket, hogy az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló
2003. évi LXXXIV. törvény 15/b.§-a alapján 2022. július 1. (péntek) Semmelweis-nap, a magyar egészségügy
ünnepnapja, amely az egészségügyben dolgozók számára munkaszüneti nap. Ezen a napon a rendelőintézet zárva tart, a sürgősségi ellátás az ügyeleti rend szerint működik.

Másképp jár a járat
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot,
hogy a térítésmentesen igénybe vehető BEVÁSÁRLÓ
AUTÓBUSZJÁRATOK közlekedése a lakossági igényeknek megfelelően (a nyugdíjasok számára nyújtott
kedvezmény elérése érdekében) 2022. július 1-től VÁLTOZIK! Az autóbuszok páratlan héten a keddi (először
július 5-én), páros héten a csütörtöki (először július 14én) napokon közlekednek.

Közös köszöntés
Nyolcvan fiatal kapott ösztöndíjat.

- mondta Ullaga György, aki az egyik
budapesti egyetemen tanul biológusnak. - Nehéz volt az elmúlt időszak,
de sikerült a legjobbat kihoznom belőle, ötös átlaggal zártam a félévet.
Sokat tanultam ezért az eredményért,
de megérte, mert így a maximum ös�szeget kapom meg.
Az elmúlt félév alapján 83-an pályáztak ösztöndíjra, ebből nyolcvan tanuló felelt meg a feltételeknek.

- Azon felsőoktatásban tanulók nyújthatják be sikeresen a pályázatot, akik
minimum 4,2-es átlagot értek el. Ők
34.000 forintot kapnak. Az összeg tizedenként 2000 forinttal emelkedik,
így a maximális összeg 50.000 forint - tudtuk meg Makrai Mariannától, a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriumi elnökétől. A jutalmazottak névsorát a 8. oldalon találják.

Hetvenötödik születésnapja alkalmából Tiszaújváros korábbi és jelenlegi vezetői közösen köszöntötték a napokban városunk nyugalmazott jegyzőjét, dr. Heiszman Gézát.
A képen balról jobbra: Bráz György, Hegedüs György, az
ünnepelt, dr. Heiszman Géza, Farkas Zoltán, Koscsó Lajos
és dr. Fülöp György.

2. � Sokféle

2022. június 30.

Így cselekedjünk hőségriasztás idején
Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatait, valamint a
Nemzeti Népegészségügyi Központ
szakmai ajánlását figyelembe véve
az Országos Tisztifőorvos az ország
egész területére III. fokú hőségriasztást adott ki 2022. június 27-én
(hétfő) 00.00 órától 2022. június 30án (csütörtök) 24.00 óráig.
Az előrejelzés „bejött”, a középhőmérséklet három egymást követő napon elérte, sőt meghaladta a 27°C-ot,
ami fokozott óvatosságot követel mindenkitől saját és környezete egészsége érdekében.

Fontos tanácsok

• A nagy melegben sok folyadék fogyasztása ajánlott a kiszáradás megelőzése érdekében, azonban az alkohol, valamint a koffeintartalmú italok
kerülendőek. Krónikus vesebetegségek, és szív-érrendszerei megbetegedés esetén a folyadékbevitel mértékét
mindig egyeztetni kell a kezelőorvossal!
• 11.00-15.00 óra között semmiképpen nem ajánlott a tűző napon tartózkodni. A leégés elleni védelem megfelelő öltözködéssel, valamint napvédő készítmények alkalmazásával érhető el. A legmelegebb órákban javasolt árnyékban tartózkodni. A szabadban végzett sportolást is korlátozzuk
a reggeli vagy kora esti órákra! A kánikulában jelentős izommunkát végzők testhőmérséklete akár 39 °C-ra is
emelkedhet, ami jócskán a láz tartományába esik.
• Ne hagyjunk kisgyermeket, állatot
bezárt, vagy alig szellőző gépkocsiban!
• Azon gyógyszereket, melyek szobahőmérsékleten tartandóak, fénytől védett helyen kell tárolni. A hőségben
célszerű a gyógyszereket hűtőben tar-

Vers
Ezzel a rejtvénnyel zárul júniusi sorozatunk. A megfejtéseket július
5-ig egyben várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. címre.

tani akkor is, ha ez nincs ráírva a dobozra. A hőség ideje alatt jelentkező
tünetek esetén javasoljuk, hogy haladéktalanul keressék fel orvosukat,
a rendszeresen gyógyszereket szedő
betegek kérjék ez ügyben kezelőorvosuk tanácsát.
• Napközben a magas hőmérséklet
miatt az ablakok zárva tartandóak.
Függöny vagy egyéb sötétítő használata csökkenti a lakás belső helyiségeinek túlzott felmelegedését. Lehetőleg éjszaka szellőztessen. Kapcsolja ki a nem fontos elektromos készülékeket, még a világítást is.
• Ha van légkondicionáló berendezése, ennek működtetése idején tartsa csukva az ajtót és az ablakot. Hőhullámok idején, amikor a külső hőmérséklet 35-39 °C közötti, az ideális belső hőmérséklet 28 fok körüli
- nem javasolt a túlzott légkondicionálás. A ventillátor szárítja a levegőt,
ezért használata csak rövid ideig javasolt. A túlzottan alacsony hőmérséklet
és a nagy ventilátorfokozat veszélyes.
Több órán keresztül a folyamatos hideg léghuzatban tartózkodás légúti,
fülészeti tüneteket, fejfájást, egyéb
szervek megbetegedését okozhatják.

Folyadék- és sópótlás

A kánikulai meleg, a tartósan magas
hőmérséklet károsan befolyásolja az
egészségi állapotot, kedvezőtlenül hat

mindenkire, de elsősorban az idősek
körében okozhat szív- és érrendszeri panaszokat, tüneteket. Az izzadságmirigyek gondoskodnak a bőr nedvesen tartásáról, a nedvesség elpárolgása pedig hatékony hűtést biztosít. Így
aztán naponta legalább fél liter folyadékot veszítünk, extrém forróságban
akár 3-5 liter izzadságot is el tud párologtatni az ember. A kánikula idején
mindenkinek ügyelnie kell a fokozott
folyadékbevitelre, akár a szokásos folyadék-mennyiség többszörösére is
szükség lehet. A folyadékpótlás mellett a sópótlás is szükséges. A szomjúság legfőbb ingere és kiváltója a testfolyadékoknak a kelleténél nagyobb
sótartalma, és nem a folyadékhiány,
így könnyen elmulasztjuk elfogyasztani a még hiányzó vízmennyiséget és
az ezzel arányos só szükségletet. Nagyon fontos tehát, hogy egy kiadós izzadás után az ásványi sókat is pótoljuk, különben lassabban hagy alább a
kínzó szomjúság. Ezért oltja jobban a
szomjat az enyhén sós ital, leves, mint
a literszám megivott csapvíz.
A nagy hőség fokozottan terheli meg
az idősebb, szívbeteg emberek szervezetét. Ilyenkor a gyógyszer bevételének elmulasztása súlyos, akár életveszélyes következményekkel járhat.
Nagyobb ilyenkor a környezet felelőssége is. Nem árt, ha a hőség idején kicsit jobban odafigyelünk a családtagjainkra, ne restelljünk rákérdezni, hogy bevette-e a szokásos gyógyszereit. A vízhajtók egy része a vizelettel együtt nagy mennyiségű káliumot is kihajt a szervezetből. A megfelelő sóbevitel elmulasztása többek
között izomgörcsöket, a szívben ingervezetési zavarokat, szívritmuszavart idézhet elő. Zuhanyozzanak naponta többször is langyos vízzel, mert
nagyon fontos a szervezet túlmelegedésének megelőzése.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség
miatt jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot július 3-ig (vasárnap) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), majd július 4-től
(hétfő) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17.,
tel.: 49/540-688) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel
8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása
Hétköznap Szombat Vasárnap
Arany Sas
8-17
8-12
Borostyán
8-17
8-17
8-12
Remény
Tisza
8-20
8-20
8-15

Egyházi hírek

Római katolikus

A szentmisék a szokott időpontokban kezdődnek: kedd,
péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00.
Csütörtökön nem lesz szentmise!
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros
vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.
Az elsőáldozók szüleit kérjük, hogy az elsőáldozási ruhákat július 3-ra, a gyermekmisére hozzák vissza, és a
sekrestyében adják le.
A nyári időszakban a plébánián ügyeletet tartunk. Megértésüket köszönjük. A plébánia-iroda nyitvatartása:
kedd: 9.00-11.00, csütörtök 15.30-17.30.

Görögkatolikus

Csütörtökön 18.00 vecsernye. Pénteken (júl. 1. Szent
Kozma és Szent Damján vértanú orvosok, ingyen gyógyítók ünnepe) 8.00 Szent Liturgia. Szombaton 18.00
vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, 18.00 vecsernye. Kedden 8.00 Szent Liturgia.
Hétköznapokon 18.00 vecsernye (esti istentisztelet).

Református

Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10.00 óra.
Tiszaújváros
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
Gyermek-istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
Sajószöged
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 9.00 óra.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Sipos Vilmos

üzemmérnök, a TVK Műszaki Tervezés volt dolgozója 2022. június
23-án életének 76. évében elhunyt.
Felejthetetlen halottunk földi maradványait
2022. július 5-én (kedd) 10 órakor helyezzük
örök nyugalomra a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászmisét 2022. július 5-én 18 órakor a tiszaújvárosi római katolikus templomban tartjuk.
Búcsúzik tőle felesége, két fia és családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Kapcár Ferenc

életének 66. évében elhunyt.
Temetése 2022. július 5-én (kedd) 14.30 órakor lesz
a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család
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Ha nem lesz eső, nem lesz termés sem
Száraz a talaj mindenhol a környékünkön. A gazdák ádáz küzdelmet vívnak
a hosszan tartó aszállyal. Luczi István
kesznyéteni gazdálkodóval jártuk körbe a búza-, kukorica- és repceültetvényt. Megnéztük, milyen károkat okoz
a csapadékmentes időjárás. Elkeserítő
volt a látvány a gazdának is és nekünk
is.
- Mióta nem esett eső?
- Jelentősebb eső két hónapja nem hullott mutat körbe István. - Egy keveset kaptunk
két hete, de az nem számít jelentős men�nyiségnek. Késik a csapadék, ezért hamarabb kell elkezdenünk az aratást. Amióta
én ezzel foglalkozom olyan még nem volt,
hogy július előtt be tudjuk takarítani a repcét és a búzát. A növények nagy része elpusztult. Sajnos a kukorica még rosszabb
helyzetben van. Nagyon nagy veszteség
várható, ami 70-80 százalékos terméskiesést jelent. Van olyan tábla, amiből semmit nem tudunk majd betakarítani. Ennek az aszályos helyzetnek a legnagyobb
problémája nem az lesz, hogy kevés lesz
a termés, hanem, hogy nem lesz termés. A
napraforgó is lassan megadja magát. Na-

gyon sok leszáradt levél van már most a
növényeken a virágzás kezdetekor, ez azt
jelenti, hogy megfeleződik a termésátlag.
- Volt ilyen mértékű aszály a közelmúltban?
- Talán 15 évvel ezelőtt volt hasonló helyzet. Sajnos az országnak ezen a területén gyakrabban fordul elő szárazság és
nincs ellene orvosság. Az öntözés jelentene megoldást, ha lenne rá pénz és lenne rá
munkaerő-kapacitás, de ezeket nem kön�nyű előteremteni. Most különösen, hogy
az üzemanyagárak az egekig emelkedtek,
nagyon nagy költséggel jár.
- Ha mondjuk holnap nagyobb mennyiségű eső esne a földekre, az segítene vagy
már késő?
- A kukoricán még segítene, de mondjuk,
ha még további egy hétig nem lesz csapadék, akkor már semmi nem segít rajta.
Most már látszanak a virágkezdemények,
és ha ezek leégnek, nem lesz benne pollen, akkor nagy valószínűséggel termés
sem lesz.
- Mi lesz a következménye ennek a nagy
aszálynak a gazdákra nézve és a vásárlókra nézve?
- Sajnos itt mindenkinek valamilyen pénzeszközhöz kell nyúlnia ahhoz, hogy to-

Luczi István közel 600 hektáron gazdálkodik.

A kukorica nehezen viseli a szárazságot.

vább tudja folytatni a termelést, mivel a
semmiből nem lehet újra termelni. Persze a vásárlók sokkal többet fognak fizetni a zöldségekért, a gyümölcsökért, és ami
fontos, a kenyérért.
- A szárazság, a magas üzemanyagárak
mellett műtrágya árak is elszabadultak.
- Igen, hatalmas összegeket fizetünk ki

műtrágyáért. Ami néhány éve 5.000 forintba került, azért ma 270.000 forintot
kell fizetnünk. Az összetett műtrágya ára
130.000 forint helyett tonnánként most
400.000 forintba kerül. Azt gondolom,
ezek a számok megmagyarázzák a cseppet
sem rózsás helyzetet.
ema

Hamarabb kezdődött az aratás.

Hölgyem, uram, iszik ön eleget a nagy melegben?
Június 20-án kezdődött, akkor 36 fokot mértek. Ezen a napon még sosem
volt ilyen meleg Magyarországon. Azóta
tombol a nyár, vöröskódos hőségriasztás van. Inni kell, nem csak annak, aki a
szabadban dolgozik. Mindenkinek. Lehetőleg vizet.

ványvizet. Nagy melegben az a legjobb, a
víz. Édes üdítőt hiába innék, nekem legalábbis, ha valamit iszok, akkor az legyen
víz.
De mennyi folyadékot kell innunk, és mit?
Lovas Attila, a Tiszaújvárosi Mentőállomás vezetője azt mondja, bármit, amit szeretünk inni, csak folyadék legyen.

Ladányi Tibor egy építőipari cégnél dolgozik, éppen térköveznek. Arról kérdezem,
mennyi folyadékot kell meginni egy nap
az ilyen munkához.
- Akár 4 litert is - mondja Tibor. - De ez
emberfüggő. Attól függ, mennyi folyadékot veszítek. A 3 liter az nagy hőségben a
minimum. De akár több is, ugye. Természetesen a munkáltató hoz védőitalt, ás-

- Nem biztos, hogy csak vizet kell inni mondja Attila -, ilyenkor nyáron lehet azt
is csinálni, hogy ebédre inkább leveseket
eszünk, tehát nem csak a víz maga a folyadékpótlás. Ha egy tejeskávét megiszunk,
vagy hosszú kávét iszunk, nem csak egy
eszpresszót, tehát mindig plusz folyadékot
kell bevinni.
- Mennyi folyadékot kell innunk?
- Ez attól függ, hol tartózkodunk. Egy hű-

vös szobában, ahol nem verítékezik az ember, nincs nagy párologtatás, ott kétliternyi
folyadék elég. De aki kint van ilyen melegben, és dolgozik, rengeteget verítékezik, annak folyamatosan, akár 3-4 litert is
pótolni kell.
- Folyamatosan, mintegy időzítve?
- Ha szomjas vagy, már kiszáradtál. Ez egy
jelzés az agyból, hogy inni kell. De ha már
idáig eljutott a szervezet, hogy érzi, hogy
szomjas, az már azt jelenti, hogy kevés a
folyadék a szervezetben. Tehát az ivásra gondolni kell, eszébe kell, hogy jusson
az embernek, hogy igyon napközben. Azt
szoktam mondani mindig, hogy nem úgy
kell inni, hogy ledöntünk egy liter vizet
egyszerre, hanem csak apránként, naponta többször egy-egy pohárral. De oda kell
rá figyelni. Egyébként már erre is van applikáció, beállítjuk, és időnként jelez a telefon, hogy igyunk.
- Az alkohol és a koffein ebben a melegben
jobban megüti az embert?
- Az alkohol az nagyon. Az alkoholnak van
egy olyan hatása, hogy kitágítja az ereket a szervezetben. Olyankor kipirosodik
az arc, melegérzetünk lesz, és az nem tesz
jót a nagy hőségben, hogy még több meleg jön ki a szervezetből. Koffeint egyéni érzékenység szerint fogyasszunk. Akinek szüksége van rá reggel, hogy elindul-

jon, hogy egy kicsit emelkedjen a vérnyomása, annak kell a koffein, az vigye be a
szervezetbe.

A Refill mozgalom az angliai Bristolból
indult. A kozkutak.hu weboldalon egy térképen jelölik azokat az ivókutakat, illetve
közintézményeket, ahová a turisták bemehetnek újratölteni a vizes flakonjukat. A tiszaújvárosi Hamvas Béla Városi Könyvtár
is csatlakozott ehhez a mozgalomhoz.
- A mozgalom célja - mondja Kázsmér Ágnes könyvtárvezető -, hogy a palackozott
vizek vásárlását csökkentse, ezáltal megelőzze a műanyagszennyezést. Amikor valaki járja a várost a nagy hőségben, és elfogy a palackjából a víz, akkor bejöhet
hozzánk, és újratöltheti csapvízzel.
Surányi P. Balázs
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Októberig maradnak az árstopok

Október 1-ig meghosszabbították
az élelmiszer árstopot és az üzemanyagok ára sem változik a következő hónapokban, de a hitelmoratórium és a kamatstop sem december 31-ig. A döntés hatásairól ezúttal Gépész Lászlót, a Független
Benzinkutak Szövetségének alelnökét kérdeztük.
- Ahhoz, hogy az árstop a valóságban is tartható legyen két dolog is hiányzik - nyilatkozta az alelnök. - Az
egyik, fontos lenne, hogy legyen áru,
mert jelenleg hiány van az üzemanyagból. A másik pedig, hogy az árstopnak a terheit nem lehet a kis benzinkutakra hárítani. Rengeteg áldozatot hoztak a kisebb benzinkutak,
hogy fenn tudják tartani a működést,
de ez már csak vergődés. Lehet, hogy
a nagyobb cégek megbirkóznak ekkora veszteséggel, ők megkapják a
kárpótlást is, de a kisvállalkozások
erre nincsenek felkészülve, és nem
is lehet elvárni tőlük, hogy hónapokig veszteséggel üzemeljenek és sok
milliós terhet rátoljanak. Ha ebben
nem történik változás, és nem fogadják el a javaslatainkat, akkor ez az állapot nem tartható fenn.
- Milyen javaslataik vannak?
- Egyrészt az egész rendszert meg
kellene fordítani. Minden üzemanyagot, minden benzinkút nyugodtan
adhasson el bárkinek, ahogy azt korábban megszoktuk, piaci áron. Az

Gépész László

Rendhagyó
megemlékezések
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének TVK Petrolkémia Nyugdíjas Klubja június 22-én megemlékezést szervezett Huszár Andor halálának 31. évfordulója alkalmából a TVK egykori vezérigazgatójának emléktáblájánál.

A benzinkutak korlátozásokat vezettek be.

adóhatósághoz bekötött online pénztárgépek alkalmasak arra, hogy közöljék a NAV-val azokat az adatokat,
amik alapján a jogosultaknak vissza
lehetne téríteni a hatósági és a piaci ár közötti különbséget. A másik javaslatunk az, hogy emelni kellene a
támogatást, mert a literenkénti 16 forintos támogatás, amit kapunk, az ma
már semmire nem elég. Rezsit, szállítási költségeket, munkabéreket kell
fizetni, de adót és energiahatékonysági hozzájárulást is kell fizetnünk.
Most pedig az új rendelkezés szerint
a nem létező extraprofitunkat is jól
megadóztatják.
- A kisebb kutak tudják még biztosítani az üzemanyagot?
- Ezek a benzinkutak hozzászoktak
ahhoz, és úgy a normális, hogy mint
kiskereskedők a nagykereskedőkhöz fordulnak, megveszik az üzemanyagokat és kész. Ez most nem működik. Jelen pillanatban is úgy működünk, hogy még márciusban meg
kellett mondanunk, hogy mennyi a
heti igénye egy-egy benzinkútnak és
annak az igénynek a 66 százalékát
adja ki a MOL, de azt is csak akkor,
ha elmegyünk érte és magunk elszállítjuk.
- Számítottak rá, hogy tovább fog
tartani az árstop?
- Az árstop megtartása nem volt meglepetés, mert mindenhol azt kommu-

nikálták, hogy azt meg kell tartani,
mert a magyar családokat meg kell
védeni. Az elvvel nem is lenne semmi baj, itt inkább a hogyanon van a
hangsúly. Úgy látom, hogy ezt úgy
próbálják megoldani, hogy a problémát rátolják egy kis szektorra,
aminek se ereje, se tőkéje nincs arra, hogy ezzel megbirkózzon. Mindig azt halljuk, hogy már csak három
hónapot kell kibírni és utána jó lesz.
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy
november 15-e óta tart az a három
hónap. Egy valaminek tényleg vége
lesz, a szektornak biztosan.
A múlt hét péntektől a benzinkutak
korlátozásokat vezettek be. A legtöbb töltőállomáson maximum 50 liter üzemanyagot lehet tankolni, de
van ahol csak 20 litert engednek, attól függetlenül, hogy milyen üzemanyagot vásárol az autós. Aki viszont
kannába tölt, eddig hatósági áron juthatott üzemanyaghoz, péntektől minden esetben piaci árat kell fizetni. A
MOL nyilatkozata szerint a korlátozásnak az az oka, hogy a nyári időszakban megnő az üzemanyag-fogyasztás ezzel egy időben pedig
csökken az import mennyisége. A
Független Benzinkutak Szövetsége
szerint a korlátozás egyértelmű jele
annak, hogy fogy az üzemanyag Magyarországon.
ema

A megemlékezés előtt Marton Zsombor, a MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatójának meghívására a felújított irodaházban vendégeskedhettünk, nosztalgiázhattunk egykori
munkahelyünkön, ami mindannyiunk számára nagyon jólesett. Jelen volt Vendlerné Polyák Ilona képviselőasszony,
(klubtagunk, és mint volt TVK-s) Varjas Lászlóné a nyugdíjas egyesület elnöke, valamint Fülöp György polgármester úr is. A kötetlen beszélgetés után kezdődött a hivatalos
program az irodaház falán lévő emléktáblánál.
Először egy szomorú kötelességünknek tettünk eleget. A
nemrég elhunyt Szénási Tibor, volt műszaki vezérigazgató-helyettesre emlékeztünk egy néma főhajtással.
Ezután felidéztük a kivételes vezető és egyéniség, Huszár
Andor életútját. Személyes emlékeiről beszélt Szalontai
Julianna, hogy milyen ember is volt a „főnök”. Néhány
gondolattal Marton Zsombor úr is kapcsolódott a megemlékezéshez, méltatta elődjét és ezt a hagyományápolást. A
beszédeket követően elhelyeztük a megemlékezés koszorúit.
Klubtagjainkkal, valamint Molnár István alpolgármester úrral, az egykori lakóháznál, a Béke úti emléktáblánál
szintén koszorúztunk. Egy rövid megemlékezéssel tisztelegtünk az évforduló alkalmából.
Igazán kivételes nap volt számunkra. Köszönjük, hogy
együtt emlékezhettünk!
Pöstényiné Harangi Gizella
klubvezető

Tiszaújvárosi
nyaraim
Úszom a strand kristálytiszta, kellemesen langyos vizében. Egy felhő sincs az égen, hétágra süt
a nap. Egy ilyen idilli környezetben óhatatlan,
hogy ne jönnének elő életem nyári emlékei.
Negyvenötödik nyaram élem ebben a városban,
ahol ahogy sokasodtak az emlékek, épült, szépült,
változott a város is.
Fiatalon még az erőmű strand nyújtotta a városnak a hétvégi kikapcsolódást. Többnyire busz vitte ki a családokat. Lánykáim kiskoruktól jöttek
velem. Volt, hogy egy hűs fa árnyékában, a mózeskosárban alvó négyhónapos Andreámra a hétéves Katim vigyázott, míg úsztam egy keveset, figyelve, baj ne érje őket.
Nagy öröm volt a TVK-s strand megnyitása. Építésében lelkesen segédkeztek a kombinát dolgozói, köztük a férjem is. Lett külön gyermek- és felnőtt medence csúszdákkal, étterem, fagylaltozó,
még amerikai palacsinta is. Olyan ízletes rántott
velőt csak ott ebédeltem, utána meg több gombóc
fagylalt következett. Mekkora sorokat álltuk érte
végig, de azt is vidáman beszélgetve. A mellette
épült jégpálya városunk büszkesége lett, ahol oly’
sok gyerek tanult meg korcsolyázni magas szin-

ten is, mint a mi Európa-bajnok Sebestyén Julikánk. Milyen jókedvvel főztem meg a vasárnapi ebédet, tudva, hogy utána strandolhatunk, és
nem voltam fáradt a nagy melegben, hol babakocsit tolva, hol már biciklivel kimenni a hosszú bekötőúton. A harmincas, negyvenes éveim legszebb
nyarai teltek itt el. Első családi videónk is itt készült. Fiatal önmagunk néz vissza ránk.
Nem hiába mondják, hogy a gondolat szárnyal a
legsebesebben, hisz pár perc kellemes úszás alatt
bevillant több nyár emléke, gyermekkoromból is.
Hálával köszönöm anyukámnak, hogy kiskoromtól játékosan nevelte belém a mozgás és a víz

szeretetét. Lány korában műugró volt. Gyermekként milyen büszke voltam rá, amikor a tordai sóbánya strandjának trambulinja legmagasabb fokáról ugrott szaltót. Apukám aggódva nézte, a
nézők tapsoltak, én meg csillogó szemmel figyeltem a bemutatót.
Ma már városunk termálfürdőjében emlékezem.
Nagy ajándék a városlakóknak gyógyító vizével,
több medencéjével, mozgássérült betegek kezelési
lehetőségével. Míg más gyógyulni vágyók órákat
utaznak, még a környező országokból is, addig
mi percek alatt élvezhetjük az előnyeit. Sportrendezvények, ünnepségek színhelye is egyben. Évről

évre bővül, szépül. Nemrég adták át többemeletes spa hoteljét, ami már nagyon kellett a városnak. Itt magasodik büszkén velem szemben, még
kívülről is impozáns épülete. Alig várom, hogy belülről is megcsodálhassam, és híres éttermében elfogyaszthassunk egy családi ebédet. Nemrég erdélyi rokonaimmal látogattunk ki. Nagyon tetszett
nekik, de zsúfolt nap lévén, egyikük viccesen meg
is jegyezte, hogy olyan szép, mint a mennyország,
csak túl sok benne az angyal…
Már kijöttem a vízből, zöld-narancs csíkos gyékény matracomon napozom. Elmosolyodom,
mennyit tudna ez a matrac is mesélni! Óceánok,
tengerek homokjairól, repülős, autós nyaralásokról, de ez már a múlté. Már ő is foszladozik, telik
az idő gazdája felett is. Hogy minek is tud örülni
az ember! Vannak vágyaink, terveink, de egy nagyobb betegség, gond után megelégszünk kisebb
örömökkel is. Mit nem adnának a szomszédban
dúló háború lakosai, ha nem óvóhelyen, föld alatt
kéne szenvedniük! Nekik elég lenne élvezni a nap
melegét, visszamenni békés otthonukba és folytatni egy nyugodt életet.
Már sétálok hazafelé. A Rózsa úton a névadó virágok ontják az illatot. Kiérve a tóhoz, a padokon
pihenő ismerősökkel találkozom. A közelben veszek egy gombóc fagyit. Hazáig kitart.
Békés a város. Legyen ilyen a nyár is! Hadd gyűjtsem még az emlékeket!
Gál T Olgi
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Közösségformáló juniális a Tisza partján
Születésem óta, 28 éve élek Tiszaújvárosban, ám az egykori Erőmű-lakótelep valamiért mindig is egy kicsit idegen városrész volt számomra. Ez szombaton megváltozott, ugyanis aznap látogattam el a Tisza-parti juniálisra, ahol
családokkal, fiatalokkal és idősebbekkel
beszélgettem arról, milyen itt az élet, és
miért éppen ezt a környéket választották otthonuknak.
Közel 400 ember lakik a Tisza-parti városrészben. Vannak, akik már évtizedek óta itt
élnek és soha nem költöznének el innen,
mert annyira hozzájuk nőtt a környék.
- Kevesen vagyunk, mert sajnos ez a lakótelep már kiöregedett - mesélte Drahos
Györgyné. - Mi azonban nagyon szeretjük a városunkat, szeretünk itt lakni. Habár lenne mit változtatni, nincs boltunk,
normális buszjáratunk sem, de az emberek próbálnak összetartani és segíteni egymásnak. Ezek a rendezvények, mint a juniális is, ezért jók, még jobban összehozza az
embereket, mi mindig itt vagyunk.
Oláh Gyula 1994-ben ismerkedett meg ezzel a városrésszel. Akkoriban épületgépészként dolgozott és társasházak átépítésére kérték fel.

- Annak idején még kicsit jobb volt itt
a helyzet, mert volt buszjárat és bolt is kezdte Gyula - 2003-ban, amikor az erőmű
leállt, le kellett választanunk a házakat és
a különböző intézményeket az erőmű fűtési hálózatáról. Abban az évben nagyon sok
kazánt és melegvíz ellátórendszert beépítettünk, azóta is nagyon jóban vagyok itt
mindenkivel. Ezt a társaságot a Tisza sem
mosná el innen, ha kiöntene, mert úgy ös�szenőttek egymással is, meg a környékkel,
hozzájuk tartoznak, mint a négy kémény.
Manapság egyre több fiatal és kisgyermekes család költözik ide. A vízpart, a természetközeliség nagy vonzereje ennek a városrésznek.
- Nagyobb lakást kerestünk, és itt találtunk
megfelelő otthont - mondta Varga-Papp
Nikolett. - Nem bántuk meg, nagyon szeretjük, csendes környék, nagyon jó a társaság, mindenki barátságos és összetartó
a csapat. Úgy látjuk, hogy egyre több fiatal jön ide. Nincs túl sok program, de talán az utóbbi időben egyre inkább igyekeznek itt is szervezni ezt-azt, aminek mi nagyon örülünk, mert van rá igény. Ez most
is érezhető, itt, a juniálison, mert sokan vagyunk és nagyon élvezzük, nagyon jók a
programok.
15 évvel ezelőtt szerveztek először juniá-

Egyre több kisgyermekes család választja otthonául a Tisza-parti városrészt.

Igazi családi nap: szülők, nagyszülők, unokák.

list, akkor még az egykori erőmű dolgozóinak és az itt élőknek indították.
- Több mint 500 ember jött ma el a juniálisra - kezdte Poropatich Péter, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ vezetője. - 15 éve egy idősek klubja tartott itt egy
hétvégi rendezvényt, ehhez képest ma rengetegen vagyunk, más városokból is jöttek,
nagyon jó a hangulat. Gyerekektől a közép-

korúakig, idősek és nyugdíjasok, mindenféle korosztállyal találkozok. Éppen ezért
vegyesek a programok is, játszóház, csillámtetoválás, sárkányhajózás és lovas kocsikázás is várta a vendégeket. Ebédre babgulyást és lekváros buktát kínáltunk, folyamatosan megy a zene, fellépők váltják egymást, szerintem mindenki jól érzi magát.
venna

Nagy műgonddal dolgoztak a kis fazekasok.

Szent Iván éji fények Szederkényben
Múzeumok éjszakájára, Nyáresti korzóra és egyben közös értékmentésre
hívta a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár a látogatókat Tiszaszederkénybe, a Villa Scederkyn Tájházba.
A közös téma a fény volt. A Helytörténeti Gyűjtemény év elejétől keresett olyan
régi, szederkényi és leninvárosi vonat-

Handpan, a teknősbéka alakú hangszer.

kozású fényképeket, melyeket tulajdonosai szerettek volna felújítva, színezve látni. Ezeket a helyreállított képeket állították ki most egy időszaki kiállításon a szederkényi tájházban.
Fényfestéssel is készültek fényképek a tájház egyik teljesen elsötétített szobájában.
A sötétben ülő modellt színes lámpákkal,
fényeffektekkel világították meg, a végeredmény pedig egy kaleidoszkóp-szerű
látványos fénykép lett.

A fényképezés feltalálása előtt árnyképeket készítettek. Ezt a technikát is kipróbálhatták a látogatók. Megvilágították,
majd kartonpapírból kivágták a körberajzolt fejformát.
A Nyáresti Korzó a tájház udvarára költözött. Az Afronauta zenekar egy különleges, teknősbéka formájú ütős hangszeren, a handpan-en játszott pszichedellikus
zenét.
- Afronauta a nevünk - mondja Nagy Já-

nos -, de nem afrikai zenekar vagyunk.
Magyarok vagyunk, vagyis én roma, de
jobb szeretem, ha azt mondják, hogy cigány. Ezt a hangszert Svájcban találta fel
egy házaspár, a dominikai rokonát fejlesztették tovább, ami hordóból készült. Azt
szerintem többen ismerik, vagy jobban elterjedt. Egy hordó, ami befelé van kikalapácsolva, és egy kromatikus skálát ad ki.
Ettől van ilyen keleties hangzása.
Surányi P. Balázs

Az évszázados képeket feljavították, kiszínezték, ettől új életre keltek.
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Drog nélkül, tisztán, szermentesen
ség”, Gyermek és Családi Napon, a Show Tánc Fesztiválon és a Triatlon Nagyhéten is.

útmutató szülőknek
veszélyek és jelek

Készítette: a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint Tiszaújváros
Város Önkormányzata támogatásával
2019.
Tiszaújvárosban 2001-ben alakult meg a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum (KEF), amely igyekszik összhangot teremteni a drogprobléma visszaszorításában szerepet játszó helyi szervezetek, tagintézmények munkájában.
A drog-prevenciós programok szükségességét támasztja
alá a több alkalommal végzett kérdőíves vizsgálat is, melyekből kiderül, hogy a tiszaújvárosi fiatalok körében is
jelen van a drog, és növekszik a kipróbálók aránya. A felmérésekből az is látható, hogy a fiatalok leginkább a szülők közül az anyával, valamint a velük egykorú baráttal,
barátnővel beszélik meg a problémáikat. Feltűnő, hogy
igen kevesen fordulnak tanáraikhoz, vagy más felnőtthöz
problémáikkal.
A KEF a tiszaújvárosi tapasztalatok alapján kidolgozta,
hogy melyek a helyi drogpolitika legfontosabb feladatai
és a beavatkozás fő célcsoportjai.
A beavatkozás fő célcsoportjai
- szülők,
- érintett fiatalok (diákok),
- szakemberek, kortárssegítők.
Annak érdekében, hogy a droghasználat terén mutatkozó
növekvő tendenciát megállítsuk, össze kell fognia a helyi társadalom tagjainak, szülőknek, pedagógusoknak és
a megelőzés területén dolgozó szakembereknek.
Az érintett fiatalok körében végzett prevenciós munka
fontos részét képezi a kortárssegítő képzés, amely a kezdetektől szinte folyamatosan zajlik Tiszaújvárosban.
A KEF évről évre változatos programok mellett preventív,
figyelmet felhívó jelleggel megjelenik a „Játék és Egész-

Drogok csoportosítása
- Legális drogok:
• Nikotin (cigaretta), alkohol, koffein, gyógyszerek.
- Illegális drogok
• Cannabis származékok:
marihuána, hasis.
• Központi idegrendszert élénkítő szerek:
kokain, speed, extasy.
• Bódító szerek:
ópium, morfium, heroin.
• Hallucinogének:
LSD, gombák, kaktuszfélék.
• Dizájner drogok:
mefedron, MDPV, spice.
A designer drog, vagy új pszichoaktív szer (UPSZ) kifejezést azokra a szerekre használjuk, melyek molekuláris
szerkezetükben illegális drogokra hasonlítanak, így azokhoz hasonló hatásokat idéznek elő. Mivel kémiai szerkezetük a kábítószer-listákon szereplő anyagokétól kissé eltér (tehát nem szerepelnek a tiltólistákon), ezért ellenőrzés alá vonásáig jogi következmények nélkül terjeszthetők, forgalmazásuk és használatuk legális.
Tünetek drogfogyasztás esetén
- ingerlékenység,
- gyakori hangulatváltozás,
- depresszió,
- koncentrációképesség zavara,
- kritikátlanság,
- kialvatlanság,
- testsúlycsökkenés,
- állandó pénzzavar,
- tanulmányi eredmény romlása,
- baráti társaság változása.
Drogfogyasztásra utaló tárgyak, eszközök
- alufólia-darabkák,
- színes tabletták, cukordarabkák,
- megégetett kiskanál,
- injekciós felszerelés,
- citrompótló,
- teafűre emlékeztető növényi maradék,
- apró magvak,
- szokatlan szag a lakásban,
- napszemüveg felesleges használata,
- cigaretta készítéséhez papír,
- ismeretlen eredetű porok.
10 hiba, amit a szenvedélybetegek családtagjai gyakran elkövetnek

1. Pénzt adsz, kifizeted az elmaradt számláit, adósságait.
2. Alkoholt, drogot, vagy gyógyszert adsz (orvosi utasítás nélkül).
3. Állandóan szidod, vagy győzködöd.
4. Ismétlődő „forgatókönyvetek” van.
5. Rendszeresen megcsinálod a feladatait helyette.
6. Magadat okolod a függő állapota miatt.
7. Hazudsz, hogy eltakard a függő állapotát.
8. Mentségeket keresel a számára.
9. Ellenőrzés alatt tartod.
10. A napod javarészét aggódással töltöd.
Mit tehet a család a droghasználat megelőzése érdekében?
- Biztonságos, elfogadó, támogató hátteret biztosít.
- Az életkornak megfelelő, következetes elvárásokkal van
a gyermek irányában.
- Figyelemmel kíséri, hogy kikkel barátkozik a gyermek,
hol tölti a szabadidejét (internetes felületeken is).
- Legyen lehetősége a gyermeknek megosztani a bánatát
és örömét is a szülőkkel, és a szülők is őszintén osszák
meg vele érzéseiket.
- Nyíltan beszéljenek a kábítószerekről, és azok veszélyeiről.
- Ha szükséges, kérjenek külső segítséget.
Hol kérhet segítséget?
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
Pszichiátriai és Pszichológiai Szakrendelés,
Védőnői Szolgálat
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
Telefon: 49/544-600
E-mail: rendelo@tujvaros.hu
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,
Család- és Gyermekjóléti Központ
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.
Telefon: 49/548-198, 49/548-188
E-mail: human@tujvaros.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézménye
3580 Tiszaújváros, Munkácsy út 26-28.
Telefon: 49/542-201
E-mail: merei@tujvaros.hu
Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
Telefon: 49/548-000
E-mail: kef.elnok@tujvaros.hu
Miskolci Drogambulancia Alapítvány
3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.
Telefon: 46/431-310
E-mail: drogprevencio@gmail.com

Aszfaltrajzokkal a drog ellen

Színes krétarajzok az egészséges életmód jegyében.

A drogellenes aszfaltrajzokért ajándékcsomagot és oklevelet kaptak a gyerekek.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ nyári napközisei színes krétarajzokkal festették tele a szederkényi Esély Napközi Otthon udvarát. Ez volt az egyik táborzáró program múlt pénteken. Június
26-a a Nemzetközi Kábítószer-ellenes Világnap, ehhez csatlakoztak alkotásaikkal a
gyerekek.
- Azt kértük a gyerekektől, hogy rajzolja-

mölcsöket - nyilatkozta Pálnokné Pozsonyi Márta, a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum elnöke. - Azt gondolom,
hogy talán egy picit megérintette őket ez a
dolog, és ha továbbviszik, hazaviszik, átadják esetleg a testvéreknek, akkor már
tettünk egy pici lépést afelé, hogy megvalósítsuk ezt a mottót. A legújabb kutatások szerint 2022-re ismét visszakerült a

nak olyat, ami az egészséges életmódhoz
kapcsolódik, hiszen ebben az évben a nemzetközi drogellenes év jelmondata az, hogy
a gyerekek vigyázzanak az egészségükre,
hogy minél inkább tagadják meg a drogfogyasztást. Éppen ilyen alkotások is születtek. Rajzoltak szabadidős tevékenységeket, ünnepeket, amik a kapcsolatokról, a
szeretetről szólnak, illetve egészséges gyü-

drogfogyasztás a pandémiás helyzet előtti gyakoriságra. Fontos erről ismét beszélni, mert a pandémiás helyzet szorongása és
a háborús helyzet miatt is megnőtt az emberek stressz helyzete, és sajnos egyre több
olyan szert használnak, ami nem legális, és
ezeknek a hatóanyagát nem tudjuk, ezért
az egészségünk veszélybe kerül.
berta
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Kazinczys nyelvvizsgások
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvodában több mint húsz éve működő két tanítási nyelvű tagozat célja a mindennapokban is használható nyelvtudást
adni tanulóinknak. Ezt biztosítjuk az alsó tagozaton elkezdett játékos nyelvoktatással, az angolórákon kívül az angol
nyelven tanult tantárgyakkal, az anyanyelvi lektor alkalmazásával és az iskolában szervezett angolos programokkal. Hetedikes és nyolcadikos tanulóinknak ősszel próbanyelvvizsga lehetőséget biztosítottunk az iskolában. Két
tanítási nyelvű tagozatos tanulóink közül a tanévben tizenegyen szereztek nyelvvizsgát angol nyelvből. Gratulálunk!
Makkainé Chmara Marianna
igazgató

Vetési Cserne Viktória 8.a (középfokú komplex) Mátyus
Janka 8.a (középfokú komplex) Hanus Máté 8.a (középfokú komplex) Szlávik Levente 8.a (felsőfokú komplex)
Csehovics Marcell 7.a (középfokú komplex) Bodolai Bora 8.a (középfokú szóbeli) Dajkó Virág Anna 8.a (középfokú komplex) Vass Virág 8.a (felsőfokú komplex) Vaskó
Krisztián 8.a (felsőfokú komplex) Sipos Vilmos 8.a (középfokú komplex) a képről hiányzik Balogh Ádám 8.a
(középfokú szóbeli)

Földalatti zene

Határtalanul Szlovákiában
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 42 tanulója 4
tanárnő kíséretében 5 napot töltött
Szlovákiában és ismerkedett meg
a felvidéki bányavárosokkal, valamint a Szepesség és Gömör kincseivel.
Az első állomás Somoskő vára volt,
melyről csodálatos kilátás nyílt a környékre. A vulkáni csúcsról szlovák
oldalon lesétálva megtekintettük a
geológiai érdekességeket: a bazaltorgonákat és a kőtengert. Délután Fülek
várában tettünk látogatást, ahol Koháry István várkapitány török ellen vívott harcáról hallottunk, majd látogatást tettünk Gömör vármegye egykori székhelyén, Rimaszombaton. Megcsodáltuk a város legnagyobb templomát, melynek nevezetessége értékes könyvtára, valamint Ferenczy Istvánnak, a híres magyar szobrásznak a
kriptája és carrarai márványból faragott szobra.
Második napunkat Balassi Bálint szülőhelyén, Zólyomban kezdtük, ahol
Nagy Lajos és Mátyás király, valamint Beatrix királyné is megfordult.
Selmecbányán kirándulást tettünk a
középkori templomból erőddé alakított Óvárban, majd Úrvölgy múzeumában érdekfeszítő előadást hallottunk az egykori rézbányászok életéről, a tárnajáratokról.
A harmadik napon Késmárkon megtekintettük a Thököly család pompázatos reneszánsz főúri várát, a régi fatemplomot, az evangélikus templomban megkoszorúztuk Thököly Imre kuruc vezér szarkofágját. Délután
túráztunk a Szlovák Paradicsomban.

A füleki vár előtt.

A Tamásfalvi-kilátónál beláttunk a
Hernád áttörésébe, és a távolban feltűntek a Magas-Tátra havas hegycsúcsai.
A negyedik napon rövid kirándulást
tettünk a Szilicei-fennsíkon, megnéztük a szilicei jégbarlang monumentális bejáratát, majd a Gombaszögi-cseppkőbarlanghoz mentünk, ahol
a több mint 1500 méter hosszan feltárt barlang folyosóiban és termeiben fehér és vörös színekben pompázó ritkaságnak számító szalmacseppkövekben gyönyörködhettünk. Programunkat Rozsnyón sétával zártuk.
A város központjában elterülő négyzet alakú Bányászok terén Andrássy
Franciska carrarai márványból faragott mellszobra mellett megtekintettünk több nevezetes épületet is. Az estét íjászkodással zártuk.
Utolsó napunkat is túrával kezdtük az
UNESCO Világörökség részét képező vadregényes, sziklacsodákkal te-

li szádelői szurdokvölgyben. Rácsodálkoztunk a hasadék legérdekesebb
képződményére, a 105 méter magas
különálló Cukorsüveg sziklacsúcsra.
Kassán felkerestük a rodostói házat,
amely II. Rákóczi Ferenc törökföldi
emigrációjának állít emléket. A Szent
Erzsébet dómban megkoszorúztuk a
nagyságos fejedelem, valamint édesanyja, a munkácsi hős, Zrínyi Ilona,
és gróf Bercsényi Miklós generális
szarkofágját. Séta közben megcsodáltuk a Lőcsei-házat, a régi megyeházát, a zenélő szökőkutat, a Pestis-oszlopot, a Forgách és az Andrássy palotát.
Az út során gyönyörű tájakon utaztunk, különleges természeti kincsekben és egykori magyar városokban
gyönyörködhettünk. Ezek az élmények erősítették diákjainkban a hazaszeretet és az együvé tartozás érzését.
Siskáné Nagy Ilona
osztályfőnök

A Hamvas Béla Városi Könyvtár
új telefonszámai:

Kattogott a nagybőgő, szólt a ska zene a VIII. Tiszaújvárosi
Underground Műhelyben. A Yellow Spots zenekart (képünkön) nem engedték le a színpadról, öt ráadást játszottak.

A Tisza TV műsora

Június 30., csütörtök
9:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána a szerdai adás ismétlése.
HétHatár: Hőségriadó - Benzinkorlátozás - Olvass
könyvet! - Kábítószerellenes világnap - Újra szól a harangjáték - Egyetemisták ösztöndíjosztója - Szent Iván
éj az óvodában - Giada sikerek
Hétről-Hétre: Tisza-parti juniális - Múzeumok éjszakáján - Élet a garázssorokon - Aszály a földeken - Opera
standup - Triatlon-koncertek, programok
Utána a testületi ülés ismétlése
Július 1., péntek
18:00 B4 híradó
Július 6., szerda
18:00 HétHatár: Ülésezett az önkormányzat - Tábormustra - Semmelweis-nap - Orvhalászok rendőrkézen Nyári munka - Exatlon-pálya a strandon - Legyen Szederkény vendége
18:15 Hétről-Hétre: Tanulmány a nőkről - Lily Jane,
Kelemen Alíz első könyve - Veszélyes nyár - Sportolj a
szabadban! - Hódít a street workout
Július 7., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Hosszabbítás, előjegyzés: 49-548-430
Tájékoztatás: 49-548-433
Gyermekkönyvtár: 49-548-437
Helytörténeti Gyűjtemény: 49-548-446
Tisza-parti Fiókkönyvtár: 70-452-9104
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Kitűnő általános iskolai tanulók a 2021/2022-es tanévben

Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás
Általános Iskola
1.a: Apostol Dorián, Dömsödi Bence,
Koczka Lili, Molnár Milán, Suhajda Júlia,
Suhajda Sára
1.b: Ondreák Panna, Oláh-Gyúró Ilona,
Sándor Dorián, Czingolya Ádám, Cseh
Jázmin, Fekete Fanni, Bella Botond, Kertész Csenge, Zapresló Panna
2.a: Borjus Zoé, Kavisánszki Anna, Onder
Soma			
2.b: Biró Hanna, Bukhard Hanna, Hanus
Janka, Hegedűs Kinga Korinna, Molnár
Blanka, Pöstényi Hanna, Spirnyák Panna,
Szekeres Olívia, Vámosi Zorka, Varga Balázs
3.a: Apostol Dia, Fekete Milán, Husonyicza Letti, Kovács Vivien
3.b: Ferencz Bianka, Kovács Dávid Tamás,
Lőrincz Linda, Lőz Molli, Mihály-Klinga
Pálma, Molnár Elina Sára, Patai Liliána,
Varró Liza
4.a: Juhász Péter Zoltán, Vaszil Áron, Vitányi Zalán Zoltán
4.b: Farkas Kende, Mucza Janka, Szőke
Zoárd Tamás, Tolvéth Dorka Anna, Tóth
Emma Dorka
5.a: Lőz Lola, Tóth Réka, Husonyicza Lara
5.b: Csomós Kata, Forgó Réka, Iklódi Lotti Dorka, Kalu Nóra, Molnár Noémi Lara,
Onder Gerda Viktória, Szabó Eszter, Szabó
Hanna Rebeka, Szilágyi Lia
6.a: Szilágyi Panni, Pöstényi Sára
6.b: Fenyves Tamara, Mezei Kitti, Petrik
Laura, Zelei Dominik, Varga Eszter
7.b: Csuhai Noel		
8.a: Dömsödi Dóra Lili		
8.b: Kertész Lia Blanka, Horváth Lilien
Hanna
Kitűnő tanulók Éltes Mátyás Tagiskola:
E/7: Ambrus Ádám		
E/8: Varga Imre			
E/2: Rontó Nikolett		

Tiszaújvárosi Széchenyi István
Általános Iskola
1.a: Bajusz Botond, Berki Benjamin, Jánosi Boglárka, Kapcár Kornél, Kóthay Dia,
Medvés Vince, Póka Dávid, Székvölgyi
Áron, Vámosi Áron, Varjas Lili
1.b: Forgács Izabell, Gyarmati Hanga Lina, Kondrák Regő, Laczkó Lina, Pázmándi-Pásztor Médi, Rajtmár Noel, Szép Vince
1.c: Bán Lola, Bodnár Adrienn, Bodolai
Péter, Herczeg Roland, Kormos Alexa,
Mogyoróssy Máté, Szebenyi Lia, Tóth
Emese, Tóth Eszter
2.a: Bóna Kincső, Fábián Ida, György Levente, Herceg Balázs, Juhász Bence Zsolt,

Kiss Máté Botond, Papp Zsófia, Simon
Viola, Szautner Dániel Ádám, Veres Benedek
2.b: Bengyik Fanni, Bodolai Dávid, Csáky Levente, Dina Zsófia Száva, Hadobás
Gellért, Halamba Márta, Isshak Boglárka,
Sándor Flórián, Sebők Zsófia, Sipos Dóra,
Szabó Vivien, Trosztmér Liza, Zámbó Jázmin Vanda, Zorgel Jázmin
2.c: Bakos Lea Zorina, Birk Luca, Bölkény
Donát, Bredács Luca, Csepi Noel, Dudás
Róza, Fehér Noémi, Görömbei Áron, Horváth Erik, Kada Zalán Zoltán, Kiss Virág,
Köteles Viktória, Nagy Fanni, Pataki Petra,
Tóth Tamás, Váradi-Bartók Zoltán,
Versényi Áron
3.a: Elek Katica, Geiger Anna, Kiss-Kulcsár Marietta, Kondrák Zalán Zétény, Kovács Sára, Mágocsi Bianka Hanna, Makkai
Máté, Miskolczi Aisa, Orbán Vince, Puskár Zsófia, Tóth Laura, Vámosi Bora
3.b: Besenyei Dóra, Bujdosó Benedek, Dienes Lilien, Dulházi Hédi, Juhász Benedek
Péter, Kóthay Lea, Makó Réka, Marjovszky Csenge, Marjovszky Léna, Nagy Emma Liliána, Oleszka Dominik, Palócs Bence, Széplaki Anna, Zajács Blanka
3.c: Ale Dóra, Andó Álmos Bence, Ecsedi
Zsófia, Nagy Soma, Szántai Noel
4.a: Bodnár-Frank Brenda, Bodolai Nóra,
Futó Ádám, Gál Bíborka, György Kinga,
Kádár Balázs, Lukács Ákos, Molnár Alíz,
Nagy Vivien, Pöstényi Jázmin Mira, Széplaki Áron, Tóth Lia Luca
4.b: Dienes Sebestyén, Dósa Csenge, Hegedűs Zalán, Imre Botond, Juhász Annabella, Kapitány Dávid, Kiss Dóra, Német
Zalán, Tóth Anna, Tóth Rebeka Irma
4.c: Bodnár Bernadett, Erdei Hunor, Fekete Nóra, Makó Emma, Tóth Szilárd Tibor
5.a: Bihari Mira Hanna, Kiss Gergely,
Kiss-Kulcsár Zsuzsanna, Kosik Kende Benedek, Suba Flóra
5.b: Czinege Botond, Csikász Áron, Katona Laura, Lévay Luca
5.c: Berta Nóra, Orbán Emma
6.a: Bakonszegi Dorina, Futó Nóra, Hajdu Gréta Emma, Molnár Dóra Laura, Nagy
Zsófia, Répási Dorina, Veréb Emma
6.b: Firtkó Bálint, Gál Boglárka, György
Réka, Kola Bianka, Zilahi Korina
6.c: Bán Petra, Dósa Fruzsina, Juhos Lia,
Kondás Boglárka, Mészáros Anna, Mézes
Laura, Mura Dávid, Papp Csanád Kornél,
Rontó Dávid, Veres Zina
7.a: Gyurkó Leila, Kujbus Kira
7.c: Bakos Léna Fruzsina, Kovács Luca,
Laczai Dávid, Tóth Napsugár
8.a: Tóth István
8.b: Csipke Emese Zselyke, Csuhai Zoltán,
Vámosi Réka, Zsandár Zénó Szabolcs
8.c: Barna Csaba, Böcsödi Péter, Görömbei Levente, Répási Laura

Tiszaújvárosi Szent István
Katolikus Általános Iskola
1.a osztály: Dallos Zalán, Murvai Hunor,
Rácz Bence, Török Botond
1.b osztály: Andrássy Fruzsina, Domán
Zalán, Finta Luca, Pavlóczki András Barnabás, Tóth Csenge Szilvia, Varga-Homa
Hédi
2.a osztály: Bacsik Dominik István, Lédig
Ádám, Pólik Bendegúz
2.b osztály: Kalóz Gréta, Márkus Diána
Rózsa
3.a osztály: Kanyog Ákos, Ragcsák Laura,
Tar Gabriella, Tripsánszki Fanni
3.b osztály: Deák Lőrinc, Esenczki Tamás,
Hajdu Anett, Kákóczki Borbála, Molnár
Anasztázia, Simon Izabella
4.a osztály: Suhajda Gábor, Jenei Lőrinc
4.b osztály: Bodnár Panni, Bodonovics Réka, Jakab Robin, Kónya Dorinka
5.a osztály: Áfra Botond, Csige Fruzsina,
Lesó Lujza
5.b osztály: Andrássy Lujza Fanni, Deák
Olivér, Gönczi Laura, Ördögh Ádám, Varga-Homa Tekla
6.a osztály: Farkas Bella, Jenei Bálint
6.b osztály: Matócsi Nelli, Szemán Anna
Blanka
7.a osztály: Gulyás Gréta, Papp Elizabet
7.b osztály: Bodonovics Dóra, Dobos Dániel, Kónya Hanna
8.a osztály: Giák Tekla Éva, Mérkőy Luca,
Simon Tamás
8.b osztály: Teslér Laura Zsófia

Kazinczy Ferenc Református
Általános Iskola és Óvoda
1.a: Bári Hanna Lara, Berkes Bálint, Csenge Zsófia, Csikós Léna, Gulyás Jázmin
Zoé, Hegedüs Bendegúz Mihály, Kerekes

Enikő, Kiss László Oszkár, Koncz Kitti,
Kovács-Wolf Lili, László Hunor, Matheson Isabelle Yvonne, Mester Márk, Molnár Mira Adrienn, Nagy Zsanna, Németh
Dávid, Németh Viktória, Szamay Zsombor, Szegvári Flóra Hanna, Szemán István, Tóth Olívia Lea, Ujlaki Botond, Urbán Endre, Vanyorek Tekla.
1.b: Balog Dalma, Barna Szófia Éva, Dudás Zsófia, Horváth Lia, Kiss-Vékony Luca, Lovász Anna Réka, Marosi Emma Rebeka, Nagy Marcell, Pacsuta Dorina, Porkoláb Emili, Sánta-Áfra Bogdán.
2.a: Fekete Zsombor, Gályász Emma, Huli-Gál Botond, Jermendy Júlia Mária, Kerezsi Kristóf, Kiss Dorián Bence, Kovács
Noel Péter, Lénárt Vidor, Lukács Mária,
Sugár Angelika, Sugár Lídia, Sugár Patrícia, Tatár Gréta, Vágó Péter Levente.
2.b: Béke Gábor Kende, Bubrik Botond,
Herka Flóra, Kratancsik Emma, Nagy Laura, Pejkó-Engler Noémi, Pellei Gyula,
Sztankó Gréta, Tóth Hanna.
3.a: Fülöp Júlia Lilla, Gál Szabolcs, Kósa-Tóth Zente, László Blanka, Molnár Regina, Nagy-Vitányi Szofi, Nagy Dániel,
Rendes Petra, Simon Antónia, Szabó Alex,
Szabolcsi Ádám, Szamay Anna, Vida Liliána.
3.b: Bukhárd Bence, Földvári Balázs, Kovács Bernát, Mezei Botond, Molnár Benedek, Rem Martin, Veres Dorka.
4.a: Bene Gréta, Kádár Elise, Keszler-Török Kitti Zsuzsa, Kopriva Dániel, Lengyel
Levente László, Rendes Emma, Szabó Nóra, Szántó-Haraszi Péter, Tatár Norbert,
Veres Benett, Zakhar Zoé.
4.b: Bárány Tamara, Borbély Zalán Tibor, Dudás Balázs, Máté Milán, Molnár
Mia Inez, Remenyik Eszter, Szegedi László, Szonda Noémi Viktória, Tamási Vince
Ákos.
5.a: Bársony Emma, Bartók Emma, Bolgár Zsófia, Hegyi Kinga, Járai Szebasztián, Kerezsi Flóra, Lukács István, Szentesi Anna.
5.b: Szánóczki Nóra, Varga Dóra.
6.a: Csehi Panna, Kádár Anna, Kerékgyártó Anna, Kiss Dorina Laura, Orosz Eszter,
Poór Mira, Szabó Ádám, Szepesi Korina,
Tóth Léna Zsófia, Tömösközy Dalma Lili,
Vigh-Kis Jázmin.
6.b: Bagi Szilárd, Monoki Jázmin Éva.
7.a: Bársony Bálint, Hatvani Benedek,
Kiss Balázs, Turjanicza Botond Bogdán.
7.b: Czene Lilla Boglárka, Kovács Ágota,
Nagy Gréta, Song Keqiu, Varga Márk.
8.a: Gerőcs Panna Zsófia, Magyar Lara
Noa, Mátyus Janka, Molnár Teodóra Kiara, Sipos Vilmos, Szabó Hanna Kira, Szlávik Levente, Tömösközy Hanga Zsófia,
Vass Virág.
8.b: Bagi Zoltán

Mecénás ösztöndíjas hallgatók 2021/2022 I. félév

Bujdos Attila, Deák Nóra, Grebely Péter,
Illés Zsófia Panna, Józsa Bianka, Kiss Viktória Anita, Kolosai Annamária, Koncz
Dóra, Kovács Bence, Kováts Panna, Marada Imre, Molnár Fanni, Móré Ádám, Nagy
Stella, Németh Ágnes, Pristyák Levente, Somogyi Orsolya, Székely Laura, Szilágyi Flórián, Tóth Kristóf, Tóth Réka, Ullaga György, Unyi Dominik Vajk, Vitányi
Csenge, Berkes Nikolett, Csapó Dóra Gabriella, Esvég Luca, Klein Anita, Makrányi
Dávid, Mezei Dóra, Sajgó Zsófia, Suhajda
Tünde, Szabó Petra, Varga Eszter, Balogh

Ákos, Bódogh Máté, Kapczár Botond,
Karsza Máté István, Kelemen Alíz, Kiss
Péter, Sirokai Petra, Torma Rebeka, Zsóri
Ádám, Belényesi Viktória, Csató Zita Viktória, Erős Dóra, Hegedűs Andrea, Horváth Ágnes, Jeviczki János, Zapreskó-Farkas Evelin, Csanálosi Dalma, Meczkó Viktória, Németh Miklós Ákos, Sebe Anett,
Takács Máté, Tállai Borbála Csenge, Tóth
Balázs, Káposzta Gergő, Kiss Vanessza,
Kovács Liliána, Lapostyán Fruzsina, Lengyel Bianka Panna, Makrányi Kata, Tóth
Levente, Fehérfalvi Levente, Jeviczki
Damján Ferenc, Kiss Fanni, Kovács Anna,
Ortó Krisztina Mónika, Rácz Boglárka, S.
Bognár Ivett, Vámosi Dóra, Berkes Viktor,
Bezdány Zsolt Buda, Molnár Tímea, Nagy
Nelli, Darnai Fanni, Grebely Petra, Jónás
Bence, Riczu Eszter.

Az ösztöndíjas fiatalok egy csoportja.

Közlemény/Hirdetés � 9.
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Étkezési térítési díjak szedése
és ebédjegyosztás
Július
11. hétfő
13. szerda
14.
csütörtök
19. kedd

20.szerda

21.
csütörtök

2022. július

Helye
Őszirózsa Idősek Klub
Tisza-parti Szabadidőház
Őszirózsa Idősek Klub

Ideje
7.30 - 8.00
11.00 - 12.00
10.30 - 12.00

Kinek a részére
"Esély" Napközi Otthon
Szociális étkezők
Szociális étkezők

Bölcsőde 3.sz. pavilon

9.00 - 12.00

Szociális étkezés

Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45 - 12.15
08.00-12.00
Kazinczy-ház (Gondozóház)
és 13.0015.00
Központi Étterem (Gimnázi9.00 - 12.00
um éttermében)
Központi Étterem (Gimnázi10.00 - 12.00
um éttermében)

Szociális étkezők
Szociális étkezők
Szociális étkezők
Szociális étkezők

Szociális étkezők pótbefizetése és alkalmazott
étkezés-megrendelés
Kazinczy-ház (Gimnázium
Pótbefizetés és alkalma27. szerda
8.00 - 15.00
zott étkezés-megrendelés
éttermében)
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!
25. hétfő

Bölcsőde 3.sz. pavilon

8.30 - 12.00

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a városközponti piac és vásárcsarnok területén a lakossági gombavizsgálat időpontja: szerda 18:00 20:00 óra, vasárnap 18:00 - 20:00 óra
Tiszaújvárosi Városgazda Kft.

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 helyzetű 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 ön-kormányzat 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 a nyári szünetben, 2022. június 16-tól 2022. augusztus
31-ig valamennyi, azaz 55 munkanapon keresztül a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium éttermében (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.), Tiszaszederkény városrészben élők esetében az „Esély” Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa
Gy. u. 2.) vehető igénybe.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztással biztosított. Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek
előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte akadályozza, a részére biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, törvényes képviselő által megbízott személy számára lehetővé kell tenni. A szülő,
más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel csak írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2022. június 15. napjáig, ezt követően a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Pap Zsolt alpolgármester,
a 6. sz. választókerület képviselője
2022. július 4-én (hétfő) 13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján
történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az
548-010-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Molnár István alpolgármester,
a 8. sz. választókerület képviselője
2022. július 6-án (szerda) 15.00 órától 17.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján
történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését
az 548-010-es telefonszámra várjuk.

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Juhos Szabolcs jegyző
2022. július 6-án (szerdán) 13.00 órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését
az 548-014-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jézsó Gábor
az 1. sz. választókerület képviselője
2022.július 4-én (hétfő) 16.00 órától
Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltatóház)
2022. július 5-én (kedd) 16.00 órától
a Tisza-parti városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház, Neumann J. út 1.)
fogadóórát tart.

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Buséter Béla
kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő
2022. július 6-án (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2022. június 30-án, csütörtökön 9 órakor ülést tart a Városháza
III. emeleti üléstermében.
Napirendi javaslat
Zárt ülés
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” adományozására
2. Javaslat önkormányzati kitüntetések
adományozására
Nyilvános ülés
1. Javaslat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet
módosítására
2. Javaslat a személyes gondoskodást nyúj-

tó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet
módosítására
3. Javaslat az egészségügyi alapellátások
körzeteinek kialakításáról szóló 19/2016.
(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására
6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal
2021-ben végzett munkájáról
7. Beszámoló a diáksport 2021. évi támogatásának felhasználásáról
Kérdések

10. � Hirdetés/Közlemény
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Műanyagtermékek előállításával foglalkozó
tiszaújvárosi középvállalat, a PARTIUM ’70 ZRT.

VILLANYSZERELŐ ÉS MECHANIKUS KARBANTARTÓ
munkakörbe pályakezdő, vagy gyakorlattal rendelkező munkatársakat keres.
Azon jövőbeni munkatársak jelentkezését várjuk, akik min. szakmunkás végzettséggel rendelkeznek (villanyszerelő, lakatos, gépész, hegesztő), nyitottak az új feladatok
ellátásához szükséges ismeretek elsajátításához, vállalják a 2 műszakos munkarendet.
Az állás betöltésénél előnyt jelent hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
A fényképpel ellátott önéletrajzokat a
PARTIUM ’70 Zrt. 3581 Tiszaújváros, Pf.: 254. címre vagy az info@partium.hu
e-mail címre kérjük eljuttatni.

Esti permetezés
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2022. június 27-30. közötti időben Tiszaújvárosban a közterületi vadgesztenyefákon, vadgesztenyelevél-aknázómoly (Cameraria ohridella) ellen növényvédőszeres permetezést végez az esti órákban.
Növényvédő szer megnevezése: Camohrex Neem (hatóanyag: 10 g/l azadirachtin) II.
kategóriás, közterületre engedélyezett, méhekre nem veszélyes szer.
A növényvédő gép működése zajjal jár, ezért kérjük a lakosság megértését.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Óvodák nyáron
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda egész nyáron át biztosítja a gyermekek óvodai ellátását.
A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvodai épületek zárvatartása, illetve a folyamatos ellátás biztosítása érdekében az épületek nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:

Zárva
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Szederinda óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
Tündérkert óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)
Szivárvány óvodája
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
Bóbita óvodája
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

2022. június 27. - július 22. között

2022. július 25. - augusztus 19. között

Nyitva, és összevont ellátást biztosít
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Szivárvány óvodája
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
Bóbita óvodája
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)
Szederinda óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
Tündérkert óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)

2022. június 27. - július 22. között

2022. július 25. - augusztus 19. között

2022. augusztus 22-étől minden épület teljes nyitvatartással üzemel.

Bölcsi nyáron is
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Napsugár Bölcsődéje egész nyáron biztosítja
a gyermekek bölcsődei ellátását. Az esetlegesen felmerülő karbantartási munkálatok elvégzésének ideje alatt összevont csoportban történik a gyermekek ellátása.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Roma
kirándulások
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. július 23-án kirándulást

szervez Bogácsra a tiszaújvárosi roma közösség részére. Várja azok jelentkezését,
akik részt szeretnének venni a kiránduláson. Jelentkezni lehet a Tiszaújváros, Rákóczi
út 81. szám alatt 2022. július 15-ig.
***
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. augusztus 13-án balatoni
kirándulást szervez a tiszaújvárosi roma közösség részére. Várja azok jelentkezését,
akik részt szeretnének venni a kiránduláson. Jelentkezni lehet a Tiszaújváros, Rákóczi
út 81. szám alatt 2022. július 29-ig.
Farkas Sándor elnök

Sport � 11.
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Négyből három
Bragato győzelem
KAJAK-KENU. Szolnokon rendezték meg a kajak-kenusok idei második, egyben utolsó világbajnoki és Európa-bajnoki válogatóját. A Tiszaújvárosi KKSE versenyzője, Bragato Giada ismét remekelt, három versenyszámban is első lett.
Giada májusban, az első válogatón négy számban is diadalmaskodott, ezúttal három alkalommal győzött. Női kenu kettesben most sem akadt ellenfelük, a Szegedi VSE
sportolójával, Nagy Biankával párban az 500 méteres távot 2:03,883 perc alatt teljesítették, maguk mögé utasítva
a Takács Kincső, Gönczöl Laura duót, akiket több mint 4
másodperccel előztek meg. A női kenu kettes 200 méteres
számban is ez volt a sorrend, a Bragato Giada, Nagy Bianka egység 44,544 másodperces idővel ért célba, ez több
mint 2 másodperccel jobb volt, mint a második helyezetté.
A kenu egyes olimpiai számokban Bragato Giada és Balla Virág között zajlott nagy verseny, 1000 méteren Bragato Giada győzött, ideje 4:53,989 perc volt, 4 másodperccel
előzte meg Ballát. Az 500 méteres távon Balla Virág nyert
(2:08,261 perc), ideje alig valamivel lett jobb, mint Giadáé
(2:08,824 perc).

Giada a két válogatón nyolcszor szállt hajóba, és hétszer
győztesen szállt ki belőle.

Megkezdődött
a felkészülés
LABDARÚGÁS. Június 20-án megkezdte a felkészülést a 2022/23-as NB III-as bajnokságra a Termálfürdő FC Tiszaújváros felnőtt csapata. A játékoskeret még
„képlékeny”, de az edzőmérkőzések már ezen a hétvégén megkezdődnek.

Kovács, a montreáli sikerkovács
TRIATLON. Kovács Gyula, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolója a 13. helyen érkezett célba a
Montreálban megrendezett junior
triatlon világbajnokságon. Mix-váltóban Kovács Dobi Lilivel, Kropkó
Mártával és Kropkó Mártonnal a
bravúros negyedik helyen végzett.
Az utánpótlás korosztályos sportolók,
valamint a selejtező futamokon érdekelt elit tagjai számára sem indult
jól a kanadai világbajnokság, az előző napok nagy esőzése miatt a Szent
Lőrinc folyó vizét péntekre úszásra
alkalmatlannak nyilvánították. Így a
női és a férfi mezőny tagjaira 2,5 km
futás, 19,3 km kerékpározás és 5 km
futás várt.
A Tiszaújvárosi TK első éves juniorja, Kovács Gyula - elsősorban kiváló
kerékpározásának köszönhetően - az
előkelő 13. helyet érdemelte ki a duatlonná „szelídült” erőpróba kiegyensúlyozott mezőnyében, s ezzel maximálisan teljesítette a vele szembeni szakmai elvárásokat.
Eredmények (62 induló): 1. Hansmaennel (francia) 51:40 perc, 2. Powers (ausztrál) 51:57, 3. Vannerson
(amerikai) 52:00, …13. Kovács (magyar) 53:01, …25. Kropkó (magyar)
53:59
A mix-váltók versenyére, - ahol Gyula mellett Dobi Lili, Kropkó Márta
és Kropkó Márton képviselte a magyar színeket - már engedélyezték az
úszást a Szent Lőrinc folyóban. Az
U23-as és a junior korcsoportot egyszerre rajtoltatták, és együtt is értékelték, ami nem volt túl jó előjel a rendkívül fiatal, három junior és egy ifjúsági korú sportolóból álló magyar
egység számára.
Személyenként 300 m úszás, 6,6 km
kerékpározás és 1,5 km futás várt a
résztvevőkre. A mieink szinte végig

Kovács egyéniben és a váltóban is remekelt.

az 5-6. hely környékén haladtak. A
végül megszerzett fantasztikus 4. hely
minden várakozást felülmúlt. Főleg,
ha azt is figyelembe vesszük, hogy a
vert mezőnyben olyan nagyhatalmak
mix-váltói voltak, mint Ausztrália,
USA, Kanada, Olaszország, Spanyolország, Svájc, vagy Új-Zéland. Az eddigi legjobb magyar helyezés egyébként a 2019-ben elért 7. hely volt.
Eredmények (17 ország): 1. Franciaország, 1:24:07 óra, 2. Nagy-Britannia, 1:24:26, 3. Németország,
1:25:40, 4. Magyarország (Kovács
Gyula, Kropkó Márta, Kropkó Márton, Dobi Lili) 1:26:17
Az Utánpótlás Ranglistasorozat harmadik állomásának Zalaegerszeg
adott otthont. A Tiszaújvárosi Triatlon
Klub ezúttal is eredményesen képviseltette magát az eseményen.
Eredmények: Újonc 1-es kcs., fiúk:
1. HALÁSZ Hunor (Városi SE Dunakeszi) 22:11, 2. SZŰCS Benedek
(Tekergők SE) 23:02, 3. KOVÁCS
Miron (Kistarcsai Vízisport RCE)
23:26, 4. NÉMETH Dávid (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 24:09
Újonc 2-es kcs., fiúk: 1. SZABÓ Zé-

A tervezett program
Július 2., szombat 11:00
Cigánd - Tiszaújváros
Július 6., szerda 17:30
Tiszaújváros - Putnok
Július 9., szombat 11:00
Jászberény - Tiszaújváros
Július 13., szerda 17:30
Tiszaújváros - DVTK
Július 16., szombat 10:00
Kazincbarcika - Tiszaújváros
Július 24., vasárnap 17:00
Tiszaújváros - Karcag

Tiszaújvárosiak a Gébarti-tó partján.

Feedereztek a tavon
A Zabos Géza Horgász Egyesület által június 25-én, az
Erdészeti tavon megrendezett Feeder horgászversenyen
39 fő indult és az alábbi eredmények születtek.
1. Balogh Ferenc 3.220 g, 2. Gál Péter 2.840 g, 3. Pók
Dominik 2.680 g.
A horgászversenyt az egyesületen kívül az Energofish
Kft., a SOLCLEAN Kft és Tiszaújváros önkormányzata támogatta. Mindenkinek gratulálunk és köszönjük a
részvételt!
Makó Zoltán
versenyfelelős

tény (Veresegyház VSK) 19:21, 2.
KOVÁCS Levente (Kőszegi Triatlon
és Úszó Klub) 20:11, 3. KUKUCSKA Benett (Ferencvárosi Torna Club)
20:59, 4. KENDEH-KIRCHKNOPF
Péter (Keszthely Városi DSE) 22:05,
5. NÉMETH Bence (Tiszaújvárosi
Triatlon Klub) 22:23, 6. IVANYENKO Ádám (Honvéd Szondi György
SE) 23:03
Újonc 2-es kcs., leányok: 1. HORVÁTH Anna (Dabasi Szabadidő SE)
19:54, 2. KOVÁCS-LESZKAY Zoé
(Zalaegerszegi Triatlon Klub) 20:13,
3. VIRÁG Eszter (Dabasi Szabadidő SE) 20:38, 4. KATONA Amina
(EVUK Triatlon) 20:54, 5. GÁL Bíborka (Tiszaújvárosi Triatlon Klub)
20:55, 6. BAKÓ Zsófia (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 21:03
Gyermek kcs., fiúk: 1. KOVÁCS
Benett (Kistarcsai Vízisport RCE)
31:03, 2. HORVÁTH Ádám (Vágta
Multisport Club) 31:13, 3. KOVÁCS
Noel (Esztergomi Triatlon Club SE)
31:14, 4. KIS Dávid (Team Újbuda
SE) 31:49, 5. ZÁMBÓ Benedek Mátyás (Esztergomi Triatlon Club SE)
31:58, 6. IZSÁK Csaba (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 32:03
Gyermek kcs., leányok: 1. KATONA Korinna (EVUK Triatlon)
31:15, 2. KOVÁCS Miléna (Kistarcsai Vízisport RCE) 31:20, 3. SZALAI Nóra (Team Újbuda SE) 32:02,
4. GÁL Boglárka (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 32:23, 5. FAZEKAS Zorinka (Tempo-Aqua Úszó és Triatlon
SE) 32:45, 6. BÁN Petra (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 33:09
Serdülő kcs., leányok: 1. SZALAI
Fanni (Team Újbuda SE) 45:52, 2.
BARTÓK Hanna (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 49:11, 3. FABÓK Eszter
(Team Újbuda SE) 49:33, 4. PÁHY
Réka (Tuttobici-Bottecchia SE), 5.
FILEP Zóra (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 49:48, 6. MILASSIN Lilla
(Megathlon SE) 49:49.

12. � Triatlon

2022. június 30.

Ideje: 2022. július 15. (péntek)
Helye: Tiszaújváros, városközpont
Program:
15:00-18:30 - Helyszíni nevezés. Rajtszám és chipek felvétele.
19:30 - Rajt
21:00 - Eredményhirdetés
Távok:
egyéni - 14 km (szintidő: 120 perc)
		
egyéni - 7 km
		
egyéni - 3,5 km
Nevezés, nevezési díjak:
Nevezni a www.sportorigo.com oldalon lehet.
A Jabil Circuit Magyarország Kft. dolgozói részére a nevezés ingyenes.
     Előnevezési díj   Helyszíni nevezési díj
egyéni (14 km):		
5.000 Ft
8.000 Ft
egyéni (7 km):		
3.000 Ft
5.000 Ft
egyéni (3,5 km):
2.000 Ft
4.000 Ft
Az időméréshez szükséges CHIP kauciója 1000 Ft, melyet
a verseny végén a chip leadásával visszafizetünk.  Kérünk
mindenkit,hogy a kaució helyszínen történő megfizetésére
készüljön ennek megfelelő készpénzzel.
Előnevezés 2022. július 11-ig , mely a nevezési díj befizetésével együtt érvényes.
Számlaszám OTP 11734114 - 29900686
2022. július 12-től nevezni csak a verseny napján, a verseny helyszínén lehet.
Indulni csak egy távon lehet!
Díjazás:
A 7 km  és 3,5 km teljesítők 1-3 férfi és női helyezett díjazása: kupa.
Egyéni (csak a 14 km-es távon indulók, női és férfi külön):
I. helyezett 60.000 Ft, II. helyezett 40.000 Ft, III. helyezett 25.000 Ft
MINDEN CÉLBA ÉRKEZŐ A VERSENY EGYEDI
BEFUTÓÉRMÉT KAPJA AJÁNDÉKBA!
Információ
Tiszaújvárosi Triatlon Klub
Tel: 49/540-094, +36 30 645-2746 - e-mail: tiszaujvaros@
triatlon.t-online.hu - www.tiszatriatlon.hu

Készülj velünk
a Jabil 1/3-ra!

BOGRATLON
Tiszaújvárosi Bográcsfőző Fesztivál
A fesztivál helyszíne: Tiszaújváros, Dísztó és környéke
A fesztivál időpontja: 2022. július 16. (szombat)
8:30 - 9:30 Csapatok jelentkezése a regisztrációs irodán
10:00 Tűzgyújtás
17:30 Eredményhirdetés
Nevezés: Csak személyesen, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub
irodájában (Tiszaújvárosi Sportcentrum, Teleki Blanka u.
6.), hétfőtől-péntekig 14.00-16.00 óra között. A nevezők a
helyszínen fizethetik ki a nevezési díjat, illetve kiválaszthatják a főzőhelyet is. Nevezési határidő: 2022. július 11.
Helyszíni nevezésre nincs lehetőség!
Nevezési díj: 10.000 Ft / csapat
A fesztivál leírása:
A csapatok a regisztrációs irodán megkapják regisztrációs
kártyájukat és a bogratlon egységcsomagot.
A főzés 10:00 órakor közös tűzgyújtással kezdődik. A főzés egyetlen szabálya, hogy az ételt legfeljebb három óra
alatt és - ahogy a verseny neve is mutatja - BOGRÁCSBAN kell elkészíteni. Szabadon főzhető bármilyen étel.  
Az alapanyagról, bográcsról és bográcstartó állványról a
csapatok gondoskodnak. Gázüzemű főzőhely használata
tilos!

A rendezők biztosítják:
A főzőhelyet, aprított fát, sörasztalt két paddal, vízvételi
lehetőséget, szemeteszsákot.
Értékelés:
A zsűri a főzés folyamán végigjárja a csapatok főzőhelyeit az alábbiak szerint:
A zsűri betekint a verseny menetébe. Plusz pontot jelenthet az egységes felszerelés, a rend, a csapatnál uralkodó
jó hangulat, a vendéglátás szívélyessége, a különleges recept.
A zsűri továbbá pontozza a megkóstolt ételt, számít az étel
jó íze, tálalásának szépsége, a hozzá kínált köret és ital,
stb.
Díjazás:
A győztes csapat elnyeri a „2022 BOGRATLON BAJNOKA” címet és az „Aranybográcsot”.
A második és harmadik helyezett csapat tagjai tárgyjutalomban részesülnek.
Minden résztvevő csapat emléklapot kap.
További Információ:
telefon: 30/645-2746, 49/540-094
e-mail: tiszaujvarosi@triatlon.t-online.hu
web: www.tiszatriatlon.hu

Kedves Sportbarátok! Még 3 hét a Jabil-futásig!
Ezen a héten újból egy részletesebb heti tervet ajánlok a
futni vágyóknak. Az eddig megjelent edzésmódszereket
alkalmazva, célkeresztben tartva a teljesíteni kívánt távot, hosszabb és rövidebb iramváltásos futásokkal (fartlek) próbáljuk a legjobb teljesítményt elérni. Képességektől függően, egyénileg lehet növelni, vagy csökkenteni a
futások hosszát, illetve a futónapokat cserélgetni. A heti három edzést tartva, kezdünk egy gyorsabb iramokkal
tűzdelt programmal. Ezekben a rövid sprintekben a nagy
sebesség elérése a cél. Ügyeljünk rá, hogy csak annyira
fussunk erősen, ami után még tudunk laza kocogással tovább haladni, séta vagy megállás nélkül a kitűzött távon.
A második edzésünk szintén egy iramváltásos futás lesz,
azonban itt a hosszabb, közepes váltásokon lesz a hangsúly. Ennek a lényege, hogy az erősebb rész távját növeljük, viszont a tempója egy lendületes futásnak megfelelő. Az iramváltásokhoz alkalmazkodva testünk jobban tolerálja a gyorsabb tempójú futásokat, így időről időre növekedni fog futásunk átlagtempója. A hét harmadik edzése ennek megfelelően egy kitartó futás lesz. A cél egy átlagosnál gyorsabb, folyamatos futás teljesítése. Tartsunk
minden edzés után egy nap pihenőt a megfelelő regenerálódásra való tekintettel és alakítsuk az edzéseket olyan körülmények közé, ahol tudunk frissíteni és árnyékban futni.
1. edzés: 2 perc gimnasztika, 15 perc bemelegítő futás,
100 méter erős futás, 300 méter könnyű kocogás (3 kör az
ifiparkban, kb 2,5 km), 10 perc laza levezető futás.
2. edzés: 2 perc gimnasztika, 10 perc bemelegítő futás,
400 méter lendületes futás, 400 méter laza kocogás (15
percig ismételve), 10 perc levezetés.
3. edzés: 30-40 perc folyamatos futás, figyelve a tempóra és a frissítésre.
Balogh Bence

