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Tiszaújváros hetilapja

Lecsaptak a nyomozók
Klímaváltozás

Még nem lesz magyar narancs

Egy hete egy természetvédelmi és tájgazdálkodási menedzsert kérdeztünk arról, hogy mit is jelent pontosan a klímaváltozás. Ezúttal egy mezőgazdasági mérnökkel beszélgettünk arról, hogy mit tapasztal a földeken - mik változtak az elmúlt
években, és ezek a változások milyen hatással vannak a zöldség-, gyümölcs- és gabonatermelésre.

Veszélyes anyagok

Hét és fél tonna hulladék

Az első negyedévi, áprilisi 9
tonnás begyűjtésnél kevesebb
veszélyes hulladékot adott le
a lakosság az önkormányzat
és az Ecomissio Kft. közös
akciója során. A július elején
összegyűjtött 7,5 tonna veszélyes anyag azonban így is tetemesnek nevezhető.
Feltételezhetően a téli-nyári gumiváltásnak is szerepe volt abban, hogy a használt
autógumi ezúttal elorozta az első helyet
az elektronikai berendezésektől. Az előbbiből 3.110 kg, míg az utóbbiból 2.220 kg
gyűlt össze.
Egy tonnánál többet nyomtak (1.040 kg)
a festékek és azok göngyölegei. Háztartási olajból, zsírból 630 kg-ot, háztartási
vegyszerekből 300 kg-ot adott le a lakosság a négy nap során. Pontosabban csak
két-két nap alatt, ugyanis olajat, zsírt csak
az első és harmadik, vegyszereket az első
és negyedik napon adtak le.
Fáradt motorolajat pedig csak Tisza-part
városrészben, ez 190 kg-ot nyomott. Kozmetikumokból 78 kg, elemből, akkumulátorból 6 kg, míg fénycsőből 5 kg gyűlt
össze.
Ebben a negyedévben is volt nullás ter-
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A Káka csomója
Élt egyszer egy ember, amolyan kákán is csomót kereső. Történt
egyszer, hogy amikor már majdnem minden csomótól megszabadította a Kákát, Káka mormogott valamit, csak úgy halkan, magának.
Emberünk riadtan fülelt, honnan jöhet a nesz, aztán mogorván tovább bogozott. A Káka utolsó csomója volt a kezében. Tekerte, húzta, vonta, aztán rántott rajta egyet, s akkor még egyszer egy halk
sajdulást lihegett a Káka, éppen az emberünk csuklójára. Az öreg
jól értette a mesterségét, hisz régóta ebből élt. Kereste a nem oda illőt,
a kilógót, a belógót, a sérültet, a repedtet. Mindent. Aztán vénségére
már azt is, ami csak neki szúrt szemet, ám azt is csak akkor látta, ha legalább hétszer elment mellette. De ilyet, amit most, még sohasem pipált. Nem hallotta a Kákát, csak érezte, ott legbelül. Valaki szólt, valaki megérintette. Valami olyan történt vele, ami már
réges-régen nem. Talán maga sem emlékszik már rá.
A keze megállt, a lábai sem mozdultak, épp csak lélegzett. Nem
pislogott, nem szólt, csak fülelt. A Káka így szólt:
- Öreg! Engedj el, kérlek! A Káka úgy teljes, hogy néha van rajta
csomó. Nem kell keresni, nem kell megszaggatni, nem kell kisimítani, nem kell helyre tenni, csak hagyni, hogy legyen, úgy ahogy van.
Legalább ezt az egyet, az utolsó csomómat, hagyd! - nyögte.
Az öreg végig a markában szorongatta, a saját utolsó csomójáért
könyörgő Kákát, akinek utolsó leheletével kipréselt szavai éppen
az öreg mellkasát érték. Éppen ott, ahol az emberek lelke lakozik.
Emberünk hirtelen összerándult, most őt szorította valami ott legbelül. Kezei elgyengültek, s így a Káka szorításából akaratlanul is
engedett egy keveset.
A Káka megrázta magát, megigazította utolsónak hitt csomóját,
szippantott egy mélyet a friss levegőből, abból, amiből néhány perce már alig volt neki, aztán így szólt a földre eső öreghez, akinek a
kor és az évek óta tartó csomóbogozás ráncokkal rajzolta teli arcát.
- Látod öreg, mégis csak bölcs vagy! Elengedtél. Elengedtél, mert el
tudtál engedni. Engem, a problémát. Most pedig kelj fel és menj! Én
is elengedlek. Nézz körbe hétszer, hetvenhétszer. Menj el minden
mellett újra, s élvezd, hogy van. Hogy zöld, hogy sérült, hogy túl ferde, hogy repedt, hogy meredek. A csomókat pedig ne keresd. Hagyd,
néha ők is hadd legyenek!
berta

Széllel, jéggel jött
az özönvíz

Hét és fél tonna veszélyes hulladék gyűlt össze.
mék, növényvédő szerekből egy grammot
sem adtak le.
Mint köztudott, a lakosság számára ingyenes a begyűjtés, a felmerülő költségeket az önkormányzat állja, „cserébe” az
Ecomissio Kft. támogatja a „Zöldülő Tiszaújváros” programot.
A mostani begyűjtés nettó ára 543.383 fo-

rint volt, az első negyedévié 741.164 forint.
Az egyes hulladékfajták ártalmatlanítási, megsemmisítési díját nézve a növényvédő szerek a legdrágábbak (156 Ft/kg).
A háztartási vegyszerek, kozmetikumok,
fénycsövek, festékek díja egyaránt 121
Ft/kg. A legalacsonyabb árat (35 Ft/kg) a
fáradt motorolajért kell fizetni.

Hatalmas mennyiségű - 35-40 mm - csapadék zúdult városunkra vasárnap késő délután, mellyel az elvezető rendszer
csak nehezen bírkózott meg. Képriportunk az 5. oldalon.

Sokféle
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Sikeres véradás a Nagyhéten

Szervezetünk a Tiszaújvárosi Triatlon Klub és Tiszaújváros önkormányzata támogatásának köszönhetően évek
óta szervez sikeres véradásokat a Triatlon Nagyhét ideje
alatt. 2019-ben három napra
települtünk ki a rendezvény
során.
Július 9-11 között hívtuk önkéntes véradásra a város lakosságát, és a sport kedvelőit. Összesen 238-an jelentkeztek, hogy
segítő karjukat nyújtsák az arra rászoruló
beteg embertársaiknak.
A véradás megszervezésénél a hatalmas
segítséget kaptunk a szervezőktől, valamint a különböző támogatóktól, akik felajánlásukkal e nemes ügy mellé álltak.
Támogatóink voltak:
- Vasadi Nádas Tó Park Hotel *** superior (felajánlásuk egy 2 fő részére, 2 éjszakára, félpanziós ellátásra szóló kikapcsolódás, melyet Kádár Róbert, tiszaújvárosi
lakos nyert meg).
- Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány (az
általuk felajánlott összegből egy kerékpár büszke tulajdonosa lett Görömbei-Safarcsik Teréz, aki szintén Tiszaújvárosban él).
- Tisza Repülő Klub (hőlégballonozást
nyert Balogh Attila).
- Zajácz Design (bőrdíszműves órát nyert
Négyesi László).

A vasadi Nádas Tó Park Hotel.

Ember
Ezzel a rejtvénnyel véget ér júliusi sorozatunk. A megfejtéseket július 30-ig
egyben várjuk e-mailben a kronika@
tiszatv.hu címre, vagy postai úton a
3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot július 28-ig (vasárnapig) az
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688),
majd július 29-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent
István út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.

Egyházi hírek
Római katolikus

Három nap alatt 238-an jelentkeztek donornak.
- Ékszer Sziget (2 db ékszer szettet ajánlottak fel, melyeket Neuschel Henrietta,
és Gyuricskó András nyert meg).
- Norbi Update1 (Venglovecz László egy
ajándékcsomaggal gazdagodott).
- Kis-Hortobágy Major (kézműves sajtválogatást nyert Varga Petra).
- Átyimné Margó masszőr (Katona Barbara egy teljes testmasszázst nyert).
- Hell Energy Magyarország Kft, Szikszó
(XIXO üdítőitallal kedveskedtek véradóinknak)
- Castello Cukrászda (fagylaltkupont ajánlottak fel a
véradók részére).
- Berg Design (óriásnyomtatás).
A megannyi támogató hozzájárulásával és felajánlásával idén is tombolasorsolással zártuk három- napos véradó eseményünket. Ezzel
mondva köszönetet, hogy a
nyári időszakban is fontosnak tartották a véradást, és a
segítségnyújtás e formáját.
A Magyar Vöröskereszt és
az Országos Vérellátó Szol-

gálat idei nyári kampányának keretein belül július 1. és szeptember 1. között
nyereményjátékkal kedveskedik a véradóknak. Minden véradáson az országban a vért adó donorok egy kóddal ellátott köszönőkártyát kapnak, amit a megjelölt honlapra kell feltölteni (www.voroskereszt.hu/veradasnyar). A kampány
„Van egy órád a nyáron? Neked csupán
60 perc, három embernek az élet” elnevezést kapta. Különböző nyereményekkel
gazdagodhatnak a szerencsések, mint például okos óra, koncertjegy, páros belépő a
RepTár szolnoki repülőmúzeumba, Laposa borkóstoló, vagy 2 éjszaka 2 fő részére
a Mercure Hotel Budapestben.
Minden véradónak köszönjük önzetlenségét, és hogy hozzájárultak/nak a biztonságos nyári vérellátáshoz! Az elkövetkező véradó események helyszínéről és időpontjáról a www.veradas.hu és a www.
ovsz.hu oldalakon, valamint a Vöröskereszt ingyenes véradás mobil applikációján is olvashatnak, valamint közösségi oldalainkon.
„Adj vért, és ments meg három életet!”
Ráski Brigitta véradásszervező
Magyar Vöröskereszt

Július 22-étől 28-áig, valamint július 29-étől augusztus 4-éig
hétfőn és csütörtökön nem lesz szentmise, kedden, pénteken,
szombaton 18.00 órakor, szerdán 8.30 órakor, vasárnap 11.00
órakor kezdődik a szentmise.
Keresztelők minden hónap 3. vasárnapján.
Akinek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van júliusban, jelezze a plébánián (ünnepeltek szentmiséje a hónap
utolsó vasárnapján lesz).
Augusztus 2. első péntek, idős otthonokban és a bejelentett
idősek, betegek látogatása.
Júliusban irodai ügyeletet tartunk a plébániairodában. Kedden
9.00 órától 11.00 óráig, csütörtökön 15.30 órától 17.30 óráig.
A sürgős ügyekben (temetés) az iroda hirdetőtábláján kihelyezett telefonszámon kapnak segítséget.

Görögkatolikus

Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Szerdán 8.00
Szent Liturgia.
Templomunk főünnepét (búcsúját) augusztus 4-én tartjuk. Az
ünnepi szónok főtisztelendő Polyák Péter atya, mezőzombori
parókus, abaúj-zempléni kerületi esperes lesz. Mindenkit szeretettel várunk a 11 órakor kezdődő Szent Liturgiára.
Augusztus 17-én (szombat) zarándoklatot szervezünk Máriapócsra, majd dél körül továbbmegyünk Szatmárnémetibe.
Érdeklődni a következő telefonszámokon lehet: 340-681; 30
846 4428.
„Elvitted a derűt,
a fényt, a meleget,
Csak egy sugarat hagytál,
az emlékedet.”
Egy éve örökre itt hagyott bennünket.
„Minden évben eljön újra a tavasz.
De nélküled már nem ugyanaz.”
Drága lelked nyugodjon békében
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett halottunk

Deli István

temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, mély gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre,

címre.

Papp Ferencre
halálának 5. évfordulóján.
Élettársa és nevelt lánya
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk drága szerettünkre,
Császár Ferencre
halálának évfordulóján.
Örökké szerető családja
„Gondolatban sírodnál suttogom a neved,
Gondolatban a sírodnál megfogom a kezed,
Gondolatban azt kívánom, legyél itt velem,
És érzem, hogy itt vagy, megszorítod kezem.”
Fájó szívvel emlékezünk
ifj.

Budai István
(Egon)

drága szerettünkre, aki 10. éve, hogy nincs közöttünk.
„Soha el nem feledünk,
Emléked örökké őrizzük.”
Szerető családod
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Koncertek, kulináris élvezetek
Valahol a szárazság pusztít és a 45
fokot is átlépi a hőmérséklet, máshol a viharok tombolnak és rombolnak, nálunk is villám csapkodott sűrűn mostanában. Esőt is
hoztak magukkal a fellegek, nem
kicsit, kiadósat, így néhány napig
locsolni sem kell, jól jött ez a Kárpát- medencébe érő újabb hőséghullám előtt.
Miközben hol a naptól, hol a jégtől, hol a széltől óvjuk kertünket, szépen zöldül a város is,
bár oda gondos kezek is kellenek, no és szakértelem, de zöld zuhatagba öltözött már a Tisza-sziget is. A területen hetek óta szorgoskodik a Tiszaújvárosi Városgazda Kft., nyírják a
füvet, gallyazzák a viharban sérült ágakat és az
útra lógó hajtásokat. Év közben folyamatosan
takarítják, tisztítják a területet, különös gonddal a halászléfőző fesztivál előtt, ami idén augusztus 3-án, szombaton lesz. Remélhetőleg
idén is sokan jönnek hozzánk szórakozni, ki-
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Újra halászléfőző fesztivál
kapcsolódni, finomat enni, jókat főzni.
- Jönnek Szerbiából, Szlovákiából, Erdélyből,
Ukrajnából is, de rengeteg hazai csapat is jelezte már részvételi szándékát, hogy újra, vagy
először ringbe szálljon a szabadtéri főzőcsatában ezen a gyönyörű szigeten, egyelőre körülbelül hetvennél tart a létszám - tudtuk meg
Tógyer Gyulától, a Tisza-parti vendéglátóstól,
a Sziget csárda tulajdonosától. - Természetesen, aki nem főz, az sem marad éhen, hiszen
a Sziget csárda is készül gasztronómiai fogásokkal, ezeket az új szabadtéri vendéglátóegységünk előtti területen fogjuk árulni. Lesz 800
adag vegyes halászlé, harcsából és pontyból,
600 adag sült csirke és ropogós kacsa rizi-bizivel, hajdúsági húsos káposzta, marhapörkölt
kagylótésztával, birkapörkölt házi kenyérrel,
vegyes csalamádéval, valamint négy mázsa sült
keszeg és két mázsa afrikai harcsatörzs salátaágyon, szintén házikenyérrel, desszertnek lekváros bukta, ásványvíz, üdítő.
A Derkovits Művelődési Központ legalább
A Sziget csárda étkeit az új szabadtéri vendéglátóegység előtt kínálják majd.
olyan színes kulturális programkavalkádot
ígér, mint amilyen ízkavalkádot a vendéglátók.
A fesztivál kézműves utcájában minőségi mestermunkákat árulnak majd a standokon, ahol a
kézműves mesterek műhelymunkáiba is betekinthetnek, sőt ki is próbálhatják majd azokat
a szigetre érkezők. Vehetünk majd házi készítésű sós és édes finomságokat, üvegbe zárt zamatos gyümölcsízeket, de kóstolhatunk paraszti
étkeket és édességeket is nagyanyáink konyhájából. A gyerekeket régi idők játszóparkja várja, és idén is lesz lovagoltatás, kutyás bemutató, sárkányhajózás a Tiszán.
Két színpadon folynak majd párhuzamosan a
programok. A kis színpad délután kettőkor
nyit az Eszter-lánc mesezenekar koncertjével,
majd buborékshow, amit a tiszaújvárosi Felnőni Tilos! zenekar koncertje követ, kora este pedig két újabb tiszaújvárosi csapaté a színpad, a
Lords of this World és a Reborn zenekar koncertezik élőben.

Már javában tartanak az előkészületek.

A nagyszínpadon 10.30 kor a Derkovits Fúvószenekar és a mazsorettek bemutatója nyitja a
fesztivált. A hivatalos ünnepélyes megnyitó 11
órakor lesz, utána a helyi amatőr csoportoké a
pódium. 13 órakor jó ebédhez szól majd a nóta Balogh Zoltánnal és népi zenekarával, és ekkor kezdődik az étkek zsűrizése is. Fergeteges
sztárparádé kezdődik délután kettőtől a színpadon, hiszen jön Curtis, Kökény Attila, Bet�ty Love, a Desperado, Janicsák István és veresegyházi asszonykórus, a Zivatar utcazenészek,
a Regélő Fehér Táltos dobcsapat és este fél kilenckor a KFT zenekar élő nagykoncertje, ami
után utcabál DJ Benővel - tudtuk meg a szervezőktől.
A rendezvényre szokás szerint ingyenes autóbuszjáratok indulnak oda-vissza. A belépőjegyek ára 500 forint, melyet minden évben, így
idén is jótékony célra fordítanak.
berta

Radiátorok, költségmegosztók

Fűtésszolgáltatásról a nagy melegben
Május 20-án leállt a fűtésszolgáltatás, ám ez korántsem jelenti azt,
hogy nincs tennivaló ezen a területen. Szakembernek, fogyasztónak
egyaránt akad dolga.
A TiszaSzolg 2004 Kft. fűtésszámláinkhoz
mellékelt legutóbbi hírlevelében - melyet a tapasztalatok szerint kevesen olvasnak el – több
dologra is felhívja a figyelmet. Mindenekelőtt
arra, hogy a szolgáltatás leállása után a radiátorszelepeket maximális állásra kell kinyitni és a fűtési időszak kezdetéig ebben az állásban kell hagyni, hogy a szolgáltatás indításakor ne legyenek panaszok. A zárva maradt radiátorszelep ugyanis leragadhat, levegő és szen�nyeződés juthat a rendszerbe, ami a lezárt szelepeknél elakadva meghibásodáshoz vezethet.
S ha már radiátor, akkor szólni kell annak cse-

réjéről, megszüntetéséről is, hiszen ez is nyári
feladat. A távhőszolgáltatásról szóló törvény
szerint a felhasználó csak a szolgáltató előzetes hozzájárulásával létesíthet új berendezést,
illetve helyezhet át, alakíthat át, szüntethet meg
meglévő felhasználói berendezést. Fűtőtestcsere esetén ezért a lakóközösség képviselőjén kívül a TiszaSzolg-tól is engedélyt kell kérni.
Az egyeztetés, műszaki tanácsadás, konzultáció egyébként a cég térítésmentes szolgáltatása. Ami azért szükséges, mert nem mindegy,
hogy milyen anyagú, méretű, teljesítményű fűtőtesteket kívánnak felszereltetni. Amennyiben
a cseréket nem a szolgáltató végzi el, a hálózat ürítését, illetve a feltöltését és a légtelenítést díjazás ellenében hajtja végre a TiszaSzolg.
Gyakran előfordul azonban, hogy a fűtési hálózatokat „idegen” szerelők illetéktelenül és

A nyár a karbantartások, felújítások időszaka. Az idén is folytatódott a vezetékrekonstrukció.

Nem mindegy, hogy milyen méretű, teljesítményű fűtőtesteket szereltetünk fel.

szakszerűtlenül ürítik le, a cég tudta nélkül.
A munkák végeztével azonban a visszatöltést
már nem tudják elvégezni, ugyanis azt csak a
szolgáltató képes elvégezni primer hálózatból,
megfelelő kémhatású vízzel. E felelőtlen magatartás miatt a fűtési rendszer a cég, illetve a
közösség tudta nélkül akár több hétig, hónapig
is víz nélkül, üresen állhat, ennek következtében a hálózat elemei - leginkább a fűtőtestek nagymértékben károsodnak.
A felhasználó tulajdonában lévő berendezések
üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése a tulajdonos feladata. A javítási, karbantartási feladatokat annak ismeretében célszerű szervezni, hogy a fűtési időszakban (szeptember 15-től
május 15-ig) csak rendkívül indokolt esetben például üzemzavar esetén - történhet munkavégzés.

A fűtési időszak végeztével elkezdődött a költségosztók leolvasása, majd a leolvasott adatok
alapján - a lakóközösség és a költségfelosztást
végző között létrejött szerződésben foglaltaknak megfelelően - a költségfelosztás elkészítése. Ezt a lakóközösség által megbízott közös
képviselő köteles ellenőrizni és amennyiben az
megfelel a szerződésben foglaltaknak, aláírásával ellátva jóváhagyni és továbbítani kell a TiszaSzolg 2004 Kft. részére, amely a megkapott
adatok alapján készíti és küldi el a számlát a fogyasztóknak. Mivel a társaság szigorúan a jóváhagyott, megküldött adatok alapján készíti el
a számlákat, a költségmegosztással kapcsolatos
kérdésekkel a közös képviselőt vagy a leolvasást és felosztást végző társaságot kell megkeresni.
f.l.
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Klímaváltozás

De azért még nem lesz magyar narancs 2.
Egy hete Lenner Ádám természetvédelmi és tájgazdálkodási menedzsert, a Tiszatáj Közalapítvány
munkatársát kérdeztem arról,
hogy mit is jelent pontosan a klímaváltozás. Ezúttal mezőgazdasági mérnök barátommal (ezért a
tegezés) beszélgettem arról, hogy
mit tapasztal a földeken - mik változtak az elmúlt években, és ezek
a változások milyen hatással vannak a zöldség-, gyümölcs- és gabonatermelésre.
- Már több évtizede dolgozol a mezőgazdaságban. Mit tapasztaltál az évek során, látsz változást az időjárási tendenciákban?
- Frissdiplomás koromban, 25 évvel ezelőtt,
amikor elkezdtem a szakmát, már akkor is tapasztalható volt az időjárási anomáliák megjelenése. A 25 év alatt - ma már felnőtt fejjel,
szakmai szemmel nézve a dolgokat - brutális
a különbség az akkori időjáráshoz képest. Először azt vettem észre, hogy összemosódnak az
évszakok. Ez úgy jelentkezett, hogy nem volt
tavasz, hanem rögtön jött a nyár, nem volt ősz,
hanem rögtön jött a tél - és sokkal enyhébb telek jöttek, mint gyermekkoromban. Egyre ke-

hogy egyáltalán gazdálkodni tudjon. Nem elég
már, ahogy nagyapáink csinálták, hanem nagyon komoly szakmai ismeretek szükségesek
ahhoz, hogy egyáltalán életben tudjon maradni
az ember. Oda kell nagyon figyelni a természet
minden rezdülésére. Ki van zárva egy elkésett
védekezés, egy elkésett talajművelési technika.
Szemmel látható változások vannak. Évről évre melegebbek a nyarak, melegebbek a telek.
Az időjárási szélsőségek is megjelentek. Mindig volt olyan, hogy sokévente egyszer leesett
fél méter hó, de ezek egyedi esetek voltak, és
feltűnt, hogy volt egy ilyen. A növények nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy először megfagy a talaj, és utána jön a hó. Pont fordítva kellene lennie, először a hónak kell esni, ami majd
megvédi a vetést a fagytól.
- Nem csak a hőmérséklet növekedett, kártevők
is jöttek.
- Új rovarfajok jelentek meg, amelyek nem feltétlenül irtják ki rögtön a növényeket, hanem a
vitalitásukat, az életerejüket csökkentik azzal,
hogy szívják a leveleiket, megrágják a lombot, és ezektől egyre gyengébbek lesznek a növények. Aztán, amikor jön egy olyan időjárás,
amikor bizonyos gombák jól érzik magukat,
akkor nagyon könnyen meg tudják támadni a
növényeket.
- Rá lehet fogni az időjárás változására az újfajta kártevőket, vagy az is lehet, hogy a globalizáció miatt sok ember sokat utazik, és behozzák ezeket, függetlenül az időjárástól?
- Máskor is sokat utaztak az emberek. Amerikai hajók Európában gyakran megfordultak korábban is, ez már több száz évre visszamenőleg
igaz. Egy hajóra könnyebb volt régen felvinni
bármit, mint most egy repülőre. Ezeket ugyanúgy behozhatták, mint a krumplibogarat behozták. Behozhatták, csak nem tudtak elterjedni, mert nem voltak jók az életkörülmények, de
mihelyst kicsit emelkedett a hőmérséklet, már
megélnek, és elterjednek.
- Milyen újonnan elterjedt kártevők vannak?

Platánfa csipkéspoloska.
vesebb lett a havas napok száma, egyre kisebb
mennyiségű hó esett. Ahogy telt az idő, és egyre többet beszéltünk a globális felmelegedésről,
elkezdetem még komolyabban figyelni, még
komolyabban hallgatni az erről szóló információkat, és olvasni az ide vonatkozó szakirodalmat. Már akkor felhívták a figyelmünket arra,
hogy nagyon rövid idő alatt fog romlani a helyzet, és ez így is lett. Tehát a 25 év alatt bekövetkeztek azok a dolgok, amiket akkor jósoltak folyamatos átlaghőmérséklet emelkedés, időjárási szélsőségek a hőmérséklet, a csapadék vonatkozásában. Előrevetítették a hirtelen viharokat, jégkárokat, hirtelen felmelegedéseket, égető napsütést, és ezek ellen javasoltak technológiákat. Ezért a mezőgazdasági technológiák
nagyon sokat változtak 25 év alatt. Most már a
talajművelési technológiák arra épülnek, hogy
megőrizzük a vizet, mert nagyon kevés van belőle. Ez úgy a mezőgazdaságban, mint az erdészeti vonalon, most már nagyon keményen
jelentkezik. Aki nem tartja be a technológiát, annak komoly termésvesztesége lesz. Közben változtak a növényvédelmi technológiák is.
Egyre szigorúbbak lettek az előírások, és egyre nagyobb nyomás nehezedett a földön dolgozókra, mert új gyomfajok, új rovarfajok jelentek meg, a már meglévő veszélyes gyomoknak,
gombáknak pedig intenzívebb lett a kártételük,
a védekezési lehetőség viszont egyre szűkült a
környezetvédelmi előírások miatt. Korábban
sokféle vegyszerrel lehetett védekezni, de most
már nem lehet, sokkal gyengébb vegyszerek
vannak helyettük. Sokan megpróbálnak vis�szatérni a régi stílusú gazdálkodáshoz, és vannak, akik az intenzív technológiákat alkalmazzák. Most már egyre nagyobb szakértelem kell
a mezőgazdasághoz, ahhoz, hogy ezeknek az
előírásoknak meg tudjon felelni a gazda, illetve

- 2013 óta van jelen Magyarországon az amerikai csipkéspoloska. Ezek a poloskák kiszívják a levelekből a nedveket, és az erdő júliusban már úgy néz ki, mint egy augusztus végi erdő. Matt, furcsa színei lesznek a leveleknek. De
vannak mezőgazdasági kártevők is, amik bejöttek az utóbbi években. Új gombabetegségeket
is lehet mondani, amik az elmúlt 25 évben jöttek be. Állati kártevők is. A felmelegedett időjárástól tudnak ezek az új kártevők elszaporodni. Megfelelő, új életteret találtak. Mivel itt át
is kell telelni, általában a tél meg szokta állítani
a káros rovarokat, gombákat. De az elmúlt 5-6
évben talán egyszer volt, hogy a föld átfagyott
10 centinél mélyebben. Megjelentek tömege-

A búzatermés egyharmada „elúszott” a márciusi, áprilisi aszály miatt.
sen a kullancsok, a szúnyogok új fajtái is. A kutyákat megbetegítő szívbetegséget is a szúnyogok terjesztik. Itt van a Lyme-kór, ami volt korábban is, de csak az elmúlt 20 évben lett igazán ismert a kullancs által terjesztett betegségek közül.
- A klímaváltozással kapcsolatban hallasz-e
olyan dolgokat gazdáktól, hogy a zöldségeken,
gyümölcsökön, amelyeket ők termelnek, olyan
változást okozott a felmelegedés, illetve ezek a
betegségek, hogy már nem lehet gazdaságosan
termelni?
- Van egy barátom, akitől éveken keresztül hallottam, hogy virágzáskor lefagyott a meggy virága. De attól függetlenül, hogy egy darab
meggy sem terem, a növényvédelmi technológiákat, tehát a permetezést, metszést végre kell
hajtani. Meg kell őrizni a fa egészségét, és fertőzésmentesen kell tartani, még ha nem is hoz
semmi termést és hasznot. Ez óriási költség. Ha
egy korán jött hőség miatt a szemek belesülnek
a tavaszi árpába, akkor annak romlik a minősége. Vagy ha akkor jön egy nagy esőzés, amikor
kalászba szökken a búza, és nem tudják megvédeni a betegségektől, akkor az már csak takarmánynak lesz jó, így rengeteg pénztől esnek
el a gazdák.
Idén március-áprilisban volt egy nagyon aszályos időszak, ami a szántóföldön okozott problémát. Az, hogy hány szem búza lesz a kalászon, az a folyamat március-áprilisban dől el.
Májusban már hiába jön eső, a búza már tudta, hogy ennyi szemet tud csak hozni. A termés
egyharmada elúszott emiatt. A statisztikákban
viszont mit látunk? Azt, hogy volt itt elég eső.
Volt, csak nem időben. Nem, amikor kellet volna.
- Van veszélyben olyan zöldség- vagy gyümölcs-

Tyúktojás az égből

Időjárási szélsőségek régebben is voltak, csak sokkal ritkábban. Az Uj Nemzedék napilap 1930.
június 5-ei számában ezt találtam:
„A legnagyobb zivatar a Tiszántúl volt.
Gyümölcsben, termésben igen nagy kárt okoztak. Tiszaszederkényen negyvenhárom milliméteres felhőszakadás zudult az egész vidékre, közben pedig tizenöt percen keresztül esett a jég. Az
ottani meteorológiai tudósító szerint a legnagyobb darabok tyuktojásnyiak voltak.”
Tiszaszederkényben tyúktojás méretű jég esett - ha jól gondolom, abban az évben nem sok
gyümölcsöt ettek a nyáron ezen a környéken. Kíváncsi voltam, hogy mit mutatnak az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai, melyeket 1901 óta gyűjtenek. Ezek szerint Magyarországon az évi középhőmérséklet 2018-ban jelentősen meghaladta az addigi legmelegebb, 2014-es
év átlagát, és 2018 a legmelegebb évnek bizonyult az 1901-től kezdődött éghajlati idősorban.
Az adatokból kiderül, hogy a nyolcvanas évek elejétől intenzív felmelegedés kezdődött, és az
évi középhőmérséklet országos átlaga jelentősen emelkedik.
Összességében tehát, ami minket, tiszaújvárosiakat közvetlenül érint, hogy a következő években a zöldségek, gyümölcsök árainak folyamatos emelkedését fogjuk látni a piacon. Egyre
gyakrabban találkozunk majd szélsőséges időjárási jelenségekkel - hirtelen nagy mennyiségű
csapadékot, jégesőket, komoly viharokat fogunk átélni - szánkózni viszont nem sokat fogunk.
Szúnyog barátaink pedig egyre többen lesznek, és rosszabb esetben mindenféle egzotikus betegséggel is ellátnak majd minket - nem kell többé utazgatnunk egy kis maláriavírusért.
Surci

fajta, ami esetleg már nem terem, vagy nem éri
meg Magyarországon termelni?
- Azt nem kimondottan csak az éghajlatváltozásnak köszönhetnénk, hogy bizonyos kultúrákkal már nem éri meg foglalkozni. Amikor
gyerek voltam, nagyapám bérelt 100 almafát,
segítettünk a munkálatokban, és a szüret után
kaptunk egy kis pénzt ebből az almásból. Akkoriban a léalma kilója 9 forint volt. Eltelt 13
év, és amikor elkezdtem a szakmában dolgozni, akkor Hegyalján kezdtem, és egy almáskert volt rám bízva. Ősszel kerültem oda, éppen szüret volt. Megkérdeztem, hogy mennyibe kerül kilója a léalmának. Hát 9 forintba! Te-

Júniusi rekord
2019 júniusa volt a világon eddig mért legmelegebb június 16,4 Celsius fokos világ
átlaghőmérséklettel. Az Egyesült Államok
Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatalának (NOAA) adatai szerint ez 1,7 fokkal melegebb, mint a XX. századi átlag.
A NOAA jelentése szerint az 1880 és 2019
között mért adatok alapján a tíz legmelegebb júniusból 9 a legutóbbi kilenc évben
volt. Eddig 2016 júniusa tartotta a rekordot,
az idén ez is megdőlt.
hát 13 év alatt semmit sem fejlődtek az árak.
Hogy most mennyibe kerülhet egy kiló léalma,
pontosan nem tudom, de 15-20 forintnál nem
hiszem, hogy többe. Ez nem azért van, mert
változott az éghajlat, hanem az üzleti életben is
történtek változások. Kínában rengeteg almát
termelnek, sokkal olcsóbban, mint itt. Nálunk
már csak az étkezési almát éri meg termelni, a
léalmát nem érdemes termeszteni. Csak étkezési almát érdemes termeszteni, amit el lehet adni
300 forintért, mondjuk lényegesen drágábban
is lehet előállítani. Az emberek elmentek nyugatra dolgozni, ezért a kézi munkaerő nagyon
sokba kerül Magyarországon, és ez így mindent drágít. Ez nem az időjárásnak köszönhető.
- Akkor megfordítom a kérdést. Felmelegedett
az időjárás, azt mondják már mediterrán-szerű
időjárás lesz Magyarországon. Lehetséges az,
hogy mediterrán növények, olívabogyó, babérlevél fog teremni Magyarországon? Lesz magyar narancs?
- Narancstermelésben nem vagyok otthon, de
azt el tudom mondani, hogy azok a zöldségek,
amelyeket a mi gazdaságunk termel, azoknak
az élettere folyamatosan húzódik észak felé.
Hogy mikor éri majd meg narancsot termeszteni, vagy éppen olívabogyót, nem tudnám megmondani. Itt a téllel van baj, ezek a növények
a telet nem bírják. Akkor lehetne ez gazdaságos, ha az eredeti élőhelyükön ezek a növények
már kipusztulnának a forróság miatt. Tehát ha
az eredeti élőhelyéről eltűnik, és itt meg lehet
termelni, ráadásul olcsóbban, akkor el tudom
képzelni, hogy foglalkozzanak vele.
Surányi P. Balázs
SuranyiPBalazs@gmail.com

2019. július 25.

Képről-képre
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Széllel, jéggel
jött az özönvíz
Rövid idő alatt hatalmas mennyiségú - 35-40
mm - csapadék zúdult városunkra vasárnap
késő délután, mellyel az elvezető rendszer
nehezen birkózott meg. Ráadásul az özönvíz
borsó nagyságú jéggel érkezett. A közterületeken kisebb-nagyobb károk is keletkeztek,
különösen a faállomány sínylette meg a zivatart. No, meg sokak idegrendszerét a dörgés,
villámlás.

Csónakkikötővé vált a Sörpatika parkolója.

Megtelt a nyílt csapadékvíz csatorna.

Vizesárok is védte a postaerődítményt.

Az ablakból szemlélve is riasztó volt a zivatar.

Nagyheti pillanatok

Mindenes

6. oldal

Részleges holdfogyatkozás

Csillagainkban a csoda

Részleges holdfogyatkozás nézőbe indultam a múlt héten. A különleges égi jelenséget július 15-én, hétfőn este 10 órától láthatta mindenki, aki az eget kémlelte, ugyanis a felhők elvonultak, gyönyörű
tiszta égbolt kínálta a rendkívüli éjszakai
égi látványt. A látnivalót fentről kaptuk,
az élményt pedig Szutor István amatőr
csillagásztól, aki profi csillagnéző felszereléssel vonult ki a Tiszaújváros-Tiszaszederkény közötti füves területre.
Istvánhoz legalább negyvenen csatlakoztunk, aki az éjszakai „holdélmény” mellett a Jupitert és a Szaturnuszt is megmutatta nekünk. A hajnalig tartó égi fürkészés közben mesélt bolygókról, űrkutatásról és az égi csodákról.
- Bízott az égiekben, hogy látni fogjuk ma a
részleges holdfogyatkozást, vagy ettől sokkal felkészültebben ment ki a határba, radart figyelve, időjárás előrejelzést nézve?
- Bizodalmam az égiekben rendíthetetlen,
azonban egy ilyen bemutató megszervezése komoly előkészületet igényel. Vizsgálni kell, hogy van-e esély a derült égboltra, ami az internet segítségével viszonylag könnyen becsülhető. Elő kell
készíteni a célnak leginkább megfelelő
bemutató műszereket és tartozékokat. Ki
kell választani a megfelelő helyszínt, ahol
az épületek, a lombok nem takarják ki a
megfigyelt területet, és ahol a remélhetőleg nagy tömeg nem zavarja a környezetet.
- Hogy készül egy csillagász egy részleges
holdfogyatkozásra?
- A holdfogyatkozás azon kevés égi jelenség egyike, amely szabad szemmel
is megfigyelhető. A távcsöves bemutató
szerepe az, hogy sokkal finomabb részletek is megfigyelhetőek, és szakavatott
szakember kommentálja a látottakat.
- Mi mit látunk, láthatunk szabad szemmel és ön mit lát azokkal az eget kémlelő
szuper szerkezetekkel?
- Szabad szemmel azt látjuk, hogy a Hold
először elhalványodik, majd egy sötét árnyék húzódik rá, ami mögött a Hold vöröses-barnás színben dereng. A fogyatkozás mértéke 66 százalékos lesz. A maximumot követően a Hold lassan megint kitelik. Az is érdekes „szabad-szemes” jelenség, hogy a fogyatkozás előrehaladtával egyre sötétebb lesz, és valószínűleg a
Tejút sávja is látszani fog, noha telehold
van. Távcsővel 70-szeres nagyítást alkalmazva a Hold kitölti a teljes látómezőt,
és láthatjuk, ahogy egyes felszíni objektumok árnyékba merülnek
- Milyen közel tudja hozni az eget, a bolygókat, a csillagokat az érdeklődőkhöz?
- A bolygók esetében 170-szeres nagyítást fogunk alkalmazni. Ez lehetővé teszi, hogy megpillantsuk a Jupiter felhősávjait, és a négy Galilei holdat. Ezeket
a holdakat Galilei fedezte fel, és ezeket
megfigyelve romba döntötte a geocentrikus világképet, hiszen például ezek a holdak sem a Föld körül keringenek. A Szaturnusz a bolygók között a sztár. Gyönyörű gyűrűrendszere mindenkit lenyűgöz.
Látni fogjuk még a Titán nevű holdját is,
ami arról nevezetes, hogy nem zárható ki
élet létezése a felszínén. A csillagok esetében más a helyzet. A hozzánk legközelebbi csillag is olyan messze van, hogy a
világ legnagyobb távcsöve is csak pontszerűnek mutatja. Itt a távcső fénygyűjtő képessége kap szerepet: ahányszor nagyobb az optika felülete az emberi szemnél, annyiszor halványabb objektumot figyelhetünk meg. Például az itt felállított
teleszkópom 900-szor halványabb csillagot lát, mint a szabad szem.
- Sokszor látott már ilyet? Minden égi
eseményt figyelemmel követ?
- Igen, nagyon sokat, de mindegyiket más
és más fázisban, időtartamban. Mivel a
tőlünk látható fogyatkozások száma azért
nem túl sok, ezért ez számomra megunhatatlan, éppen úgy, mint a Hold felszínének tanulmányozása is. Az érdekes és ak-

2019. július 25.

kronika@tiszatv.hu

Táborok
a Hunyadiban

Több táborozás, több barát.
A holdfogyatkozás menete.
tuális égi jelenségeket csillagászati szaklapok, és az internet segítségével nyomon
követem, és ha az időjárás és az időm engedi, meg is figyelem. Igényesebb megfigyelésekre gyakran települünk ki sötét,
közvilágítástól távoli helyekre - Hortobágy, Bükk -, ahol szinte rászakad az ég
az emberre, szemléltetve és átélhetővé téve a teremtett világ nagyszerűségét.
- Van legszebb, legkülönlegesebb, legérdekesebb?
- Ennek a hobbinak ez a lényege, rengeteg
felejthetetlen élményt őrzök emlékezetemben. A Halley és Halle-Bopp üstökösök, a teljes napfogyatkozás, a gyönyörű
távcsöves élmények, tűzijátékszerű meteorzápor, az éjszaka csendje és nyugalma
nem teszi lehetővé, hogy egyet-kettőt kiemeljek.
- Mi történik részleges holdfogyatkozáskor, és miért van ez, illetve milyen gyakran?
- A holdfogyatkozás olyan csillagászati
jelenség, melynek során a Hold részben
vagy egészen a Föld árnyékába kerül. Akkor jön létre, ha a Föld a Nap és a Hold
között van, és a Föld árnyéka vagy félárnyéka a Holdra vetődik. A Földről és az
űrből is mindenhonnan látható, ahonnan a
Hold éppen akkor látható. Azért nem láthatunk minden teleholdkor holdfogyatkozást, mert a Föld és a Hold pályasíkja kissé eltér egymástól, így a földárnyék csak
ritkán találja el a Holdat.
Öt ezredév alatt, i.e. 2000-től i.sz. 3000ig 7718 teljes és részleges holdfogyatkozás zajlik le. Számuk évente 0 és 3 között
ingadozik. Utoljára 1982-ben volt három
teljes holdfogyatkozás. A részleges fogyatkozások száma 6-7-szer annyi, mint
a teljeseké. Az amatőr csillagászok hasznos észleléseket végezhetnek a teljes fogyatkozás során. Lehetetlen előre pontosan megjósolni, milyen sötét lesz a Hold a
teljes fázis idején. A színek is nagyon változatosak a sötét szürkétől vagy barnától
a vörös és a fényes narancs legkülönbözőbb árnyalataiig. A szín és a fényesség a
földi atmoszféra portartalmától - vulkáni
tevékenység, sivatagi porvihar, ipari tevékenység, stb. - függ. Egy speciális skála
segítségével az amatőrök megbecsülhetik
a Hold színét és fényességét a teljes fázis
alatt, ezzel a légkör globális állapota is jól
becsülhető.
- Keresi, kutatja is ezt a tudományterületet vagy inkább csak fürkészi, csodálja és
élvezi?
- A hivatásos csillagászokkal szemben
az amatőr csillagásznak korlátlan szabadsága van. Azt vizsgál és akkor, amikor kedve tartja. Nem kötik a meghatározott programok, a távcsőidők. A magam
részéről a csillagászat népszerűsítésében
érzek elhivatottságot, hogy minél több
ember átélhesse azokat a katartikus élményeket, melyeket ez a tudományág nyújtani tud. Immár 44 éve, hogy szakkörvezető, csillagvizsgáló vezető, klubvezető
minőségemben próbálok a tiszaújvárosi

emberekre hatni. Az ilyen tömeges érdeklődés, mint amit most is tapasztalhatunk,
értelmet ad a további tevékenységemnek.
- Volt valami nagyon fényes, gyorsan elsuhanó az égbolton akkor este. Mint egy
repülő, akár egy ufó, az mi volt? Egyébként ezek is érdeklik?
- Az ISS Nemzetközi Űrállomás vonult el
felettünk. Mivel 400 km magasan kering,
ott még süt a Nap, és a több száz négyzetméteres napelem táblák visszavert fénye
okozza ezt a látványos fényjelenséget. Az
esti és hajnali égen fordulnak elő ilyen átvonulások. Szerencsés esetben az űrállomás fényessége jóval meghaladja a Vénuszét. Az UFO témakörben meglehetősen
szkeptikus vagyok. Meggyőződésem,
hogy a födi élet nem kizárólagos. A legújabb kutatások kimutatták, hogy galaxisunkon belül is sok milliárd csillagnak
biztos van legalább egy bolygója. Nyilván nagyon sok bolygón biztosítottak az
élet feltételei, és számos nálunknál sokkal fejlettebb civilizáció kialakulhatott. A
gondom az ezekből levezetett konteó jelenségekben van, ezeknek éppúgy nem
tudok helyt adni, mint a holdraszállás tényét tagadó elméleteknek.
- Augusztusi estéken sokat lesz szabad ég
alatt? Tudja, csak a csillaghullás miatt
kérdezem…
- A Perseidák az egyik legismertebb, fényes és sűrű hullást produkáló meteorraj.
Augusztus közepére várható a csillaghullás maximuma. A meteorzápor minden
évben megjelenik, amely idén augusztus
12-én éjszaka érkezik és a csúcspontja az
augusztus 13-ai kora reggeli órákban várható. A Perseidák mindig az év egyik legjelentősebb meteorzápora, köszönhetően magas számuknak és a kellemes késő-nyári hőmérsékletnek. Az idei év nem
lesz a legjobb alkalom, mivel közvetlenül
a telihold előtt következik be. Azonban a
Perseidákhoz kapcsolódó meteorok általában világosabbak, mint más meteorzáporok meteorjai. Ez azt jelenti, hogy még
a telihold fényében is szabad szemmel
megfigyelhetők lesznek a hullócsillagok.
- Miért halnak olyan sűrűn akkortájt a
csillagok? „Lefelé menet” hová tűnnek?
- A Föld pályája ebben az időszakban metszi a 130 éves keringési idejű Swift-Tuttle
üstökös pályáját, és az üstökösből levált
porszemcsékkel ütközik. A 40.000 km/
óra sebességű ütközés miatt a szemcsék
a felső légkörben felizzanak és elégnek,
miközben hosszabb rövidebb izzó csóvát
húznak az égbolton.
- Tervez akkorra is közös égboltfürkészést? Úgy tűnik, sokan kíváncsiak arra,
amit az ön távcsövén keresztül láthatnak.
- A meteorészlelés kifejezetten „szabad-szemes” kategória. A hosszú fénycsík befogására a távcső nem képes. A
telehold jelenléte sem tesz lehetővé élményszerű észlelést, ezért a „meteorozást” a későbbi rajok megfigyelésére célszerű ütemezni.
berta

2019. június 17-étől, noha már kicsengettek, mégis gyerekzsivajtól volt hangos az iskola. Hunyadis pedagógusok Erzsébet-napközi keretében közel 60 tanuló remek programját szervezték meg erre a hétre egy jelképes összegért, napi négyszeri
étkezést biztosítva. A táborba jelentkező tanulók különböző tematikák köré rendeződött eseményeken vettek részt: kézműveskedtek, virágot ültettek, gyümölcssalátát készítettek, vetélkedtek, filmet néztek, strandoltak, fagylaltoztak, érmet kaptak, kirándultak, és megmártóztak a sarudi vízi vidámpark játékai között is. Amíg a gyerekek jól szórakoztak, addig a szülők nyugodtan dolgozhattak.
Egy pici lány a tábor végeztével így fogalmazott: „Rájöttem, ha
többet járok táborba, sokkal több barátom lesz...”
A következő héten már a felsősök a robotikával ismerkedhettek
EFOP pályázat keretében.
Köszönet illeti mindkét tábor szervezőpedagógusait.
Hok Csaba
intézményvezető

Vetélkedtek is a gyerekek.

Úszás

Bagi Zoltán
a cápák királya

Bagi Zoltán, edzőjével, Fodor Ágnessel.
Sikert sikerre halmozott Bagi Zoltán, a Tiszaújvárosi Triatlon
Klub (TTK) színeiben versenyző 12 éves úszó.
Zoli július 10-13. között Debrecenben indult a 4. Országos Cápa
Bajnokságon. A 11-12 éves korosztályban minden úszásnemben
rajtkőre állt az ifjú tehetség, s csak a 100 méteres mellúszásban
szorult le a dobogóról a 4. helyre. 50 és 100 gyorson, 100 pillangón és 200 vegyesen azonban elsőként csapott a célba, s ráadásként 100 háton és 200 gyorson egy-egy ezüstérmet is szerzett.
Klubja, a TTK pedig - melyet egyedül képviselt - közel 80 csapat közül a 7. helyen végzett.
Az elmúlt hétvégén Győrben, az 52. Országos Gyermek Bajnokságon egy korosztállyal idősebbekkel versenyzett Zoli, és
100 pillangón első, 50 és 100 gyorson második lett, mindhárom
számban országos korosztályos csúcsot úszva.
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Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Derko MiniGaléria
Tablók - a tiszaújvárosi nevelési intézmények végzős osztályainak tablóiból összeállított kiállítás
Látogatható: augusztus 21-ig

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
Július 26. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
Játéklehetőség logikai és stratégiai társasjátékokkal, kártyajátékokkal.
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
Július 30. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit

A TVK Petrolkémia
Nyugdíjas Klub
számítástechnikai
eszközbeszerzése
A 2019 áprilisától megújult TVK Petrolkémia Nyugdíjas
Klub a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének egyik legnagyobb létszámú klubjaként működik. A klub nem rendelkezett informatikai eszközökkel, rendezvényeken eddig kölcsöneszközökkel oldottuk meg a tartalmas lebonyolítást.
2019 júniusában pályázatot nyújtottunk be a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány Kuratóriumához
számítástechnikai eszközök beszerzésének támogatására. A
Kuratórium döntése alapján pályázatunkat elfogadták és így
lehetőségünk nyílt laptop, nyomtató és projektor vásárlására.
Ezekkel az eszközökkel, honlapokon való tájékozódással,
gyorsabban jutunk információkhoz a klubprogramok szervezése során. A tagságunk fele 70 év fölötti, akik közül nem sokan rendelkeznek e-mail elérhetőséggel. Számukra a tájékoztató anyagot nyomtatott formában tudjuk ezentúl biztosítani.
A projektoros kivetítés megfelelő színvonalú névnapi/születésnapi ünneplést, valamint kirándulások élménybeszámolóját teszi lehetővé azon tagjainknak, akik koruknál fogva már
nem tudják vállalni az utazást.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a klubtagok nevében
is a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány Kuratóriumának, valamint a MOL Petrolkémia Zrt. vezetésének az anyagi segítségnyújtásért.
Pöstényiné Harangi Gizella
TVK Petrolkémia Nyugdíjas Klub vezetője
Varjas Lászlóné
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének elnöke

TÁJÉKOZTATÁS NYITVATARTÁS
VÁLTOZÁSÁRÓL
Értesítjük kedves Látogatóinkat, hogy
Augusztus 31-éig
a Tiszaszederkényi Művelődési Ház, a Hamvas Béla Városi
Könyvtár és a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
szombati napokon zárva tart.
A központi könyvtár (Tiszaújváros, Széchenyi út 37.)
július 22-től augusztus 5-ig zárva tart.
Nyitás: augusztus 6. (kedd) 10.00 óra
A könyvtári szolgáltatások ebben az időszakban
a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárban
(Tiszaújváros, Bocskai út 33.)
vehetők igénybe.
A várostörténeti kiállítás a központi könyvtár épületében
augusztus 31-éig szombaton és vasárnap is
nyitva tart 11.00 - 19.00 óráig.
A belépés díjtalan.
(Bejárat az üzletsor felől!)
Szíves megértésüket köszönjük!
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár

A Tisza TV műsora
Július 25., csütörtök
9:00 Rockabilly Hungary a Sodrás Amatőr Színtársulat előadásában (A szerdai adás ismétlése)
Július 31., szerda
18:00 Egészség(L)esen válogatás

Kultúra
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Végzős diáktárlat a Derkóban

Ők is, mi is voltunk fiatalok
A Derkovits Művelődési Központ aulájában több száz
nyolcadikossal találkoztam a
minap. Tanáraik is ott voltak,
pedig nyári szünet van. A népes társaság éppen elfért az
épületben, nem volt zajos tömeg, nem voltak harsogó kamaszok, pedig majd’ ezren
voltunk. Inkább csend volt.
Csend, hiszen az emberek sokasága csupán fotókon volt
jelen, így sétálgattam magányosan a tömegben.
A képeken uniformisba öltözött ballagók.
A fiúk elegánsak voltak, nyakkendőt kötöttek, a lányokon enyhe nappali smink,
ragyogtak, frissen ültek át a fodrász székéből a fotográfuséba.
A fotókat néztem, s közben az emlékeimben lapozgattam, vissza az én emlékkönyvembe, abba, amiben mi voltunk 13
évesek. A rétesbolt melletti sarki fodrászüzletben egymást váltottuk, kit csavartak,
kit szárítottak, kinek feltűzték. Aztán szaladtunk egy utcával odébb Szabados Laci bácsi műhelyébe, akkoriban ő fotózta a
város összes ballagóját.
A suliban aztán összeültünk, terveztünk
színeket, formákat, hogy milyen legyen
a tablónk. A mai napig sem tudom, hogy
tulipán vagy adidas jel lett a tablónk alapmintája, bár inkább virág, hiszen zöld és
bordó, mint egy virágszirom és a szára. A
lányoknál a „focista” haj volt a divat, fent
rövid, hátul hosszú egyenfrizura. A merészebbeknek dauerral a tetején. Mi, szem-

Ahány tabló, annyiféle. Mégis mind azt üzeni, ilyenek voltunk 2019-ben.
üvegesek még a szemüvegünket is letettük egy jó fotó kedvéért. Naná, hogy le,
mivel akkoriban még nem vékonyították
a lencséket, és nem voltak ilyen divatos
kertek, mint ma.
Nem sminkeltünk, csak igyekeztünk jó
képet vágni. Három nyers fotót kaptunk,
egy mosolygósat, egy komolyat és egy
olyat, amin a fejünk lehetetlen pózba tekeredett el a testünktől az exponálás néhány pillanatára.
A fiam is most ballagott, ő már a digitális korszak diákja. A népszerű tablófotós
harmincvalahány fotót borítékolt be, abból választhattunk. Szemüveggel, a nél-

A Brassai végzős ügyviteleseinek tablója. A lányokról nem csak fotó, karikatúra is készült.
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kül, mosollyal, felnőttes komolysággal,
szemből, félprofilból, jobbról is, meg balról is.
Most közöttük sétálok a Derkó aulájában.
Sokukat ismerem. Az oviból, a kosárcsapatból, a nyári napközikből, a játszótérről, Hédi néni közös DSE túráiról, a suliból, a másik osztályból, a szomszéd utcából. A szőke kisfiút, aki már bebarnult és
szemüveget hord. A tornasor legkisebbjét, aki azóta túlnőtt mindenkin. A szótlant, akit „kinyitott” az iskola, a zselézett
hajút, aki azóta már copfba kötve hordja, az eleven csendfóbiást, aki ma sokszor
úgy érzi, olykor jó hallgatni is, a zabolátlant, aki 14 évesen Hendrixet és Slasht-t
dönget a gitárján.
Mennyit változtak! Azóta is! Pedig épp
csak félév telt el a fotózás óta. Némelyiket már meg sem ismerem. A kölyökképűből markáns férfiarc lett, a másik orra alatt pelyhedzik a szőr, a lányokból
nők lettek, a fiúk nyurga kamaszok.
Szépek, fessek, fiatalok. Nézem őket, keresek, felfedezek, név alapján azonosítok, és sorra megvan mindenki. Aztán
rám köszön egy érces hangú tinédzser, ott
a Derkó aulájában: „Csókolom!” A hang
irányába fordulok, tekintetemet a magasba emelem, hogy a nagyra nőtt fiú szemébe tudjak nézni, abba, ami kisfiúként
is ugyanilyen kedvesen csillogott. Ő elmegy, én meg a tablójához lépek, hogy
újranézzem, hogy újraéljem, ők is, mi is
voltunk fiatalok.
berta

Református énekkarok
találkozója Mezőcsáton

Július 21-én rendezték meg
az I. Református énekkari
találkozót Mezőcsáton a Marosvásárhely-Cserealjai Református Énekkar, a Mezőkeresztesi Férfikórus, a Mezőcsáti Református Énekkar
és a Tiszaújvárosi Református Énekkar szolgálatával.
A koncert egy emelkedett hangulatú istentisztelet keretében volt, melyen a magyarországi kórusok két-két számmal szerepeltek, míg az erdélyi vendégek egy teljes és nagyon szép énekkari koncerttel örvendeztették meg a zsúfolásig megtelt református templom közönségét.
Birtalan Judit karnagy vezényletével és
orgonajátékával két éneket énekeltünk el:
Lisznyai Kálmán - Ima a hazáért és Birtalan József - Téged dicsér a zengő ősi zsoltár című énekét. Az istentisztelet a „Magyarország az én hazám” című ének közös előadásával ért véget.
A találkozó egy jó hangulatú és nagyvonalú ebéddel zárult. Ezúton is megkö-

Négy református énekkar lépett fel a találkozón.
szönjük a szíves meghívást, és a szeretetteljes vendéglátást a Mezőcsáti Református Egyházközségnek, és külön köszönet Kovács Ádám Máté kórusvezetőnek

a profi és élménydús szervezésért és rendezésért.
Szutor István
elnök

Közlemények
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TÁJÉKOZTATÁS
a gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmények igénybevételéről
A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a 431/2015. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2016. január 1-jétől módosította a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezéseit. Intézményünk az
étkeztetési térítési díjkedvezmények (ingyenes/kedvezményes étkezés; szociális
díjkedvezmény) igénybevételével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a
Tisztelt Lakosságot.
A 2019/2020-as tanítási/nevelési évre
igénybe vehető normatív kedvezmény
(ingyenes/kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén ingyenes étkezésre jogosult a gyermek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy
családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (149.000 Ft) személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át
(2019. évben 128.810 Ft).
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés
esetén az ingyenes étkezés megállapítása
iránt nyilatkozatot kell benyújtani.
1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.

2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult,
ha:
• családjában három vagy több gyermeket
nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű
iskolai oktatásban résztvevő tanuló:
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették,
vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult,
ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket
nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
Szociális díjkedvezményre jogosult az a
kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke tiszaújvárosi állami fenntartású köznevelési intézményben étkezést vesz igénybe,
valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és
életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a
48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő
szülő esetén az 54.150 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vonatkozó kérelmet kell kitöltenie minden
olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes
képviselőjének, illetve 18. életévét betöltött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2019/2020-as nevelési/ tanítási évben
étkezést igényel bölcsődében, óvodában,
általános iskolában, középiskolai kollégiumban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rászorultság alapján kedvezményre nem jogosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai
oktatásban résztvevő tanulónak, gondvi-

selőnek az ingyenes/kedvezményes étkezés, a szociális alapú gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény, valamint a személyi térítési díj megállapítása iránt kérelmet kell benyújtania, melyhez csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
munkanapokon: hétfő, kedd és csütörtök
8.00 – 16.00-ig, szerdán 8.00 – 17.00-ig,
pénteken 8.00 – 14.00-ig
- a nyomtatvány letölthető:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ honlapjáról www.tik.tiszaujvaros.
hu
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan
információ kérhető az alábbi telefonszámokon:
49/548-328, 49/548-306, 49/548-305
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása folyamatos, de amennyiben a 2019/2020as nevelési/tanév szeptemberétől igénybe kívánja venni az ingyenes vagy kedvezményes étkezést, a kérelmet 2019. augusztus 20-áig le kell adni. A szeptember
1. után benyújtott kedvezményeket a beadást követő naptól állapítjuk meg.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása személyesen a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban (Kazinczy Ház, Kazinczy út 3. I.em. 73/1. iroda).
FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET, HOGY A TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEMÉNYT, ILLETVE A NAPI TÉRÍTÉSI DÍJAT MAXIMUM EGY TANÉVRE ÁLL MÓDUNKBAN MEGÁLLAPÍTANI. ÉTKEZÉSI IGÉNYÉT, VALAMINT KEDVEZMÉNYRE VONATKOZÓ JOGOSULTSÁGÁT MINDEN TANÉV ELEJÉN ÚJRA BE KELL NYÚJTANI. ELLENKEZŐ ESETBEN A TELJES
TÉRÍTÉSI DÍJAT SZÁMÍTJUK KI.
Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ

Alkalmazotti és külsős étkezés

Diétás étkezés

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az intézmények alkalmazottait és a külsős étkezőket, hogy a 2019/2020. nevelési/tanítási évre vonatkozóan új étkezési kérelmet szükséges kitölteni.
• A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazottak és köztisztviselők, az önkormnyzati intézmények, az állami fenntartású köznevelési intézmények, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok dolgozói a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központba benyújtott kérelemre, az intézmény igazgatójának előzetes írásbeli engedélye alapján étkezhetnek.
• az étkeztetés az engedélyben megjelölt intézmény éttermében vehető igénybe.
Engedélyezés után a nyomtatvány leadásával lehet az étkezést megrendelni az
élelmezési ügyintézőknél.
Az étkezési kérelmek formanyomtatványa
• letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu
• beszerezhető a térítési díjszedési napokon az élelmezési ügyintézőknél
• illetve a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ élelmezési csoportjánál
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/4.
H: 7.20-16.00, SZ: 8.00-17.00 és P: 7.20-14.00)

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az érintett szülőket, törvényes gondviselőket, hogy a 2019/2020. nevelési/tanítási évre vonatkozóan az eltérő
táplálkozást igénylő étkezés biztosításához
minden régi és új diétás étkezést igénylőnek
kérelmet kell benyújtania.
A kérelemhez érvényes szakorvosi igazolás
csatolása szükséges.
A kérelem benyújtásának címe:
Kósa-Tóth Zoltán igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Helye:
Molnár Judit
Kazinczy Ház
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em.
73/2. iroda.

Árverési hirdetmény
a TiszaSzolg 2004 Kft. tulajdonában lévő lakás
értékesítésére
A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő Tiszaújváros, Szent István út 35. 1/1. szám alatti lakást.
Lakás adatai:
HRSZ: 1477/114/A/43
Terület (m2): 91
szobák: 4
Bruttó alapvételár (Ft): 32.000.000
Biztosíték összege (Ft): 3.000.000			
Az ingatlan árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételárról
induló szabad licitálással. Minimális licitlépcső 100.000 Ft.
Maximális licitlépcső 500.000 Ft. A pályázati kiírás a TiszaSzolg 2004 Kft. telephelyén átvehető (207. számú iroda).
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 megha-

talmazottjának 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.
Az ingatlan megtekinthető: 2019. július 29-én 14:00 órától
16:00 óráig.
A pályázati kiírás beszerezhető:
TiszaSzolg 2004 Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.)
ügyintéző: dr. Bandorák Zsolt jogi munkatárs (207. számú iroda).
Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2019. augusztus 1-jén 12:00 óráig a TiszaSzolg 2004 Kft. titkárságán.
Árverés ideje, helye:
2019. augusztus 2-án 10:00 óra, TiszaSzolg 2004 Kft. (3580
Tiszaújváros, Tisza út 2/F.) I. emeleti tárgyaló.
TiszaSzolg 2004 Kft.

2019. július 25.

Köszönet a támogatásért
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének TVK Együtt-Egymásért Nyugdíjas Klubja köszönetét fejezi ki a „Tiszaújváros
jövőjéért” Alapítvány Kuratóriumának a klub működéséhez
szükséges műszaki eszközök beszerzéséhez nyújtott anyagi támogatásáért . A megvásárolni kívánt eszközök a mai modern korban könnyebbé teszik az idősebb korosztály számára
a tájékozódást, és a klubban végzett munkát.
Gondosné Medve Mária
TVK EE nyugdíjas klub vezetője
Varjas Lászlóné
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének elnöke

Szelektív begyűjtés

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros,
Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött
hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató
2019. július 25-én (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Zöld növényi hulladék

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 31. héten 2019.
augusztus 1-jén (csütörtökön) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosztották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is kihelyezhető az átadási pontokon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Orvosi ügyelet

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

06-46/477-104

Útjavítás a zenedénél
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. július 24-én
a kivitelező megkezdte a zeneiskola előtti
útszakasz burkolatának javítását.
A kivitelezés befejezésének várható ideje: 2019. augusztus 31.
Kérjük, hogy a kivitelezés ideje alatt a munkaterület közelében fokozott figyelemmel közlekedjenek!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közterületi SOS hívószám

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

Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van
közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes.
A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a
szükséges intézkedéseket.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Kiss Zoltán József

a 3. sz. választókerület képviselője
2019. július 31-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

2019. július 25.

Tankönyvtámogatás
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy évente egyszeri alkalommal tankönyvtámogatásban részesülhet az a köznevelési intézmény nappali tagozatán
tanuló gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú
személy, aki a hatályos jogszabályok alapján normatív kedvezményben, vagy ingyenes tankönyvellátásban nem részesül, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114.000 Ft-ot), egyedülállók esetén az 500%át (142.500 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 élnek.
A támogatás mértéke a tankönyv ára, családok esetében jogosultanként legfeljebb 6.000 Ft/tanuló, egyedülállók által nevelt gyermek esetében jogosultanként legfeljebb 10.000 Ft/
tanuló.
Nem jogosultak tankönyvtámogatásra azok a tanulók, akik
normatív kedvezményben (tartósan beteg; a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd; három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él; nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult; rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül),
illetve ingyenes tankönyvellátásban (1-9. évfolyamos tanulók) részesülnek.
A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat, valamint - annak megállapítása
céljából, hogy a kérelmező tankönyvtámogatásra jogosult - a
tankönyvek árát igazoló dokumentumot.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
(Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33.)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2019. július 29-től 2019.
szeptember 30-ig.
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális
és Sport Osztályán (I. em. 111. iroda), valamint postai úton
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Bráz György
polgármester

Szünidei
gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes
Képviselők figyelmét, hogy az ingyenes szünidei étkezés a
nyári szünetben, 2019. június 15-tól 2019. szeptember 1-ig
valamennyi, azaz 54 munkanapon keresztül a Központi Étteremben (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény városrészben élők esetében az Esély Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe, helyben történő elfogyasztással. A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető és a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható. A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I. em. 114.
iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G.
út 7.) lehetséges. Ha a Szülő/Törvényes Képviselő a gyermek
számára a szünidei gyermekétkeztetést nem kívánja igénybe
venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közlemények

9. oldal

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 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 lakó-

hellyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve
a gyermek és törvényes képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön
élnek. A támogatás összege tanulónként
10.000 Ft.
A támogatás megállapításához csatolni
szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
(Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)

Tiszaújvárosi Szent István
Katolikus Általános Iskola
pályázatot hirdet
az alábbi munkakörök betöltésére:
vizuális kultúra - természetismeret bármely szakos tanár
A jogviszony határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidőben.
A munkavégzés helye: Tiszaújváros
A munkakör keretében ellátandó feladatok:
Nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.
A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó
jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak. A munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.
Pályázati feltételek:
A jogszabályban előírt szakképesítés
- büntetlen előélet
- teljes cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok
- szakmai önéletrajz
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- plébánosi ajánlás
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. szeptember
01.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál
Benjáminné intézményvezető vagy Baráthné Éliás Tünde
gazdasági vezető nyújt, a 70/3832734 és a 30/9651536 telefonszámokon és a tiszi.igazgato@gmail.com e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton: Tiszaújvárosi, Szent István Katolikus Általános Iskola
3580. Tiszaújváros, Rózsa út 12.
- Elektronikusan: tiszi.igazgato@gmail.com

• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33.)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2019.
július 29-től 2019. szeptember 30-ig.
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási
határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és
Sport Osztályán (I. em. 111., 113. és 115.
iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Bráz György, polgármester

Szociális asszisztens
munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére szociális
asszisztens munkakör betöltésére.
Feladatai:
- segítő tevékenységét a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások területén végzi
- közreműködik természetben nyújtott támogatások felhasználásában, elszámolások elkészítésében
- más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatásokat,
ellátásokat közvetít,
- adminisztratív tevékenységek elvégzése, stb.
A jogviszony időtartama:
- határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- középfokú iskolai végzettség – 15/1998. NM rendelet II.
rész. I. Alapellátások, 1/a. Család- és Gyermekjóléti Központ,
szociális asszisztensre vonatkozó szakképzettség valamelyike
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (4)-(5) bekezdései alapján
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény szerint
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba,
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2244/2019., valamint a
munkakör megnevezését: szociális asszisztens.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2019. augusztus 05.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. augusztus 12.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet.

Parkgondozó munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit
Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.)
pályázatot hirdet parkgondozó munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három
hónap próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló alkalmazással, mely
meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség
Előnyt jelent:

- B kategóriás jogosítvány
- Gépkezelői jogosítvány 37 Kw feletti traktorra
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevelet,
jogosítványmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje:
2019. július 30.

A munkakör az elbírálást követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
(3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illetve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző
49/540-636
Kerékgyártó István, ügyvezető

Parkgondozó-gépkocsivezető munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit
Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.)
pályázatot hirdet parkgondozó munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve
szerinti jogviszony keretében, három hónap próbaidő kikötésével 1 év határozott
időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség
- C kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:

- Gépkezelői jogosítvány 37 Kw feletti
traktorra
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevélmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok
- A Társaság gépjárműveinek vezetése
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019.
július 30.

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
(3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illetve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző
49/540-636
Kerékgyártó István, ügyvezető

10. oldal

Hirdetés/Rendezvények

2019. július 25.

Dacia Logan 2004-es évjáratú, első tulajdonostól,
friss műszakival, megkímélt állapotban betegség miatt eladó.
Ugyanitt friss műszakis német gyártmányú utánfutó eladó.
Érd.: 06-20/348-8580, 06-49/340-876

Napjainkban a vízfogyasztási szokások megváltozásával párhuzamosan a men�nyiségi tényezők mellett egyre inkább előtérbe kerülnek a vízminőségi szempontok is.
Az ÉRV. Zrt. által szolgáltatott ivóvizek optimális arányban tartalmazzák a szervezet számára szükséges ásványi anyagokat és nyomelemeket, és szigorú szabályok alapján kontrolláljuk a minőséget, így bátran ajánljuk a fogyasztását.
A csapvíz az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer. Akkreditált laboratóriumunkban a jogszabályoknak, a hatósági előírásoknak, valamint a vízbiztonsági
követelményeknek megfelelően folyamatos, ütemezett mintavétellel monitorozzuk a hálózatba táplált víz minőségét. Az illetékes hatóságokkal egyeztetett és az
általuk jóváhagyott gyakoriságban végzett ellenőrzéseink mérési adatait rendszeresen megküldjük az érintett ellenőrző szerveknek.
Az általunk szolgáltatott csapvíz tartalmaz kalciumot, mely nélkülözhetetlen a fogaink és csontjaink fejlődéséhez, az ideg- és izomműködéshez, valamint a normális véralvadáshoz. Fellelhető benne vas, mely létfontosságú alkotóeleme az oxigénellátást biztosító hemoglobinnak, és fontos szerepet játszik az idegrendszerünk
megfelelő működésében. Található benne mangán, mely elsősorban a véralvadásunkban és csontképzésünkben játszik szerepet, így segít mérsékelni a csonttömeg-vesztést. Tartalmaz krómot, mely aktív szerepet játszik a szervezetünk szénhidrát-anyagcseréjében, a cukorháztartás szabályozásában. Előfordul benne kálium, melynek meghatározó szerepe van a só- és vízháztartásban, a normális szívritmusunk fenntartásában, az ideg- és izomműködésünkben. Tartalmaz nátriumot,
mely részt vesz a szervezetünk
só- és vízháztartásának valamint a normális ingerület-átvitel fenntartásában. Fellelhető benne magnézium, melynek pótolhatatlan szerepe van az ideg- és izomműködésünkben, valamint a csont- és fogképződésünkben. Található benne fluorid, mely a fogzománcunk és a csontjaink felépítésében, valamint a fogszuvasodás
megelőzésében játszik szerepet szervezetünkben.
A csapvíz egészséges és mindenki számára elérhető élelmiszer, fogyasztása nemcsak egészséges, de környezettudatos is.
Váljék kedves egészségére!

ÉRV. Zrt.

Sport

2019. július 25.

Labdarúgás

11. oldal

Egy sima, egy fordított a felkészülési mérkőzéseken

Harmadik felkészülési mérkőzésén
fölényes győzelmet aratott, a negyediken viszont elbukott a Termálfürdő FC Tiszaújváros. Részben az eddig kevesebbet játszó, kevesebb terhelést kapó játékosok kaptak több
játéklehetőséget.
Tiszaújváros -Tarpa
5-0 (3-0)
Tiszaújváros, 75 néző
TFCT (I. félidő): Galambvári - Tóth M., Lippai, Csicsek, Pap, Gersi, Tóth S., Terdik, Bene,
Molnár, Nagy D.
TFCT (II.) félidő: Galambvári - Horváth, Lippai, Dajka, Bokros, Gersi, Csicsek, Csiszár,

Tóth S., Kovács K., Bene
Gól: Terdik 2, Bene 2, Nagy D.
A Hajdúböszörmény helyére „beugró”, ugyancsak megye I-es Tarpa nem okozott gondot
múlt szerdán a Tiszaújváros számára.
Sérülés miatt nem játszhatott Tóth Cs., Fodor,
Burics és Bussy,a játékból felmentést kapott
Hussein és Orosz, a sérültek miatt próbázókat
tesztelt a szakvezetés.
Az első félidő taktikailag fegyelmezett játékot hozott, már az első 15 percben több helyzetet dolgozott ki a csapat, s a 20. percben góllá
is érett a fölény, melyet további kettő követett.
Hibák azért voltak és egy esetben Galambvárinak is nagyot kellett védenie.

Közepes volt az iram.

A Tiszaújvárosnak voltak momentumai, de összességében a Sényő akarata érvényesült.

Triatlon pillanatok

A második játékrészre több poszton is cseréket
hajtott végre a szakvezetés, szinte új felállásban játszott a csapat. A játék képe nem sokat
változott, az iram alább hagyott ugyan, de így
is további gólokat születtek.
Szombaton a csoporttárs Sényőt fogadta a Tiszaújváros és a jó erőkből álló vendégek ellen
vereséget szenvedett.
Tiszaújváros - Sényő
1-2 (1-0)
Tiszaújváros, 50 néző
TFCT (I. félidő): Herceg - Burics, Tóth M.,
Lippai, Pap, Csicsek, Orosz, Terdik, Hussein,
Molnár, Nagy D.
TFCT (II. félidő): Herceg - Bokros, Tóth M.,
Lippai, Pap, Gersi, Orosz, Vitelki, Hussein,

Terdik (Tóth S.), Bene
Gól: Nagy D.
Sérülés miatt még mindig nem játszhatott Tóth
Cs, Fodor, és Bussy.
Az első félidő közepes iramban, sok hibával
tarkítva, és mindkét oldalon egy-két gólhelyzettel telt, miközben a félidő elején büntetőből
vezetést szerzett a Tiszaújváros.
A második játékrészre mindkét csapat többet is
cserélt, próbázók is kaptak játéklehetőséget.
A TFCT-nek voltak ugyan momentumai, támadások, helyzetek és lövések is, de összességében a vendégek akarata érvényesült és győzelmük megérdemelt volt.
A bajnokság előtti főpróba vasárnap 17 órakor
idehaza lesz a Nagyvárad ellen.

Rendezvény

12. oldal

Tiszaújvárosi
Halászléfőző Fesztivál
2019. augusztus 3. (szombat)

PARKOLÁSI REND
Tájékoztatjuk a Tisza-szigeten megrendezendő Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztiválra látogatókat, hogy a helyszínen és
a környező területeken a következő parkolási rend lesz kialakítva:
A Tisza-szigeten, a rendezvény helyszínén a regisztrált résztvevőkön kívül a fesztiválra látogatók ingyenesen parkolhatnak a Sulymos utcában és a mellette kialakított területeken
korlátozott számban. Amennyiben a Tisza-szigeten kialakított parkolók megtelnek, a Tisza Erőmű Kft. parkolójának kijelölt területein, valamint a Tisza-sziget előtti, jobb parti (a
Tisza-part városrészhez vezető) töltésszakaszon is parkolhatnak.
A kerékpárral érkezők számára a szigeten ingyenesen használható kerékpártárolók lesznek kialakítva.
Kérjük a rendezvényre látogatókat, hogy lehetőleg az ingyenes autóbuszjáratokat vegyék igénybe!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Autóbuszjáratok
a Tisza-szigetre
2019. augusztus 3.

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza-szigeten megrendezendő Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál rendezvényre ingyenes autóbuszjáratokat indítunk az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. közszolgáltató által az alábbi menetrend szerint:

Gyorsjárat
(menetidő 10-15 perc):

Autóbusz-pályaudvarról indul: 9:30 - 23:30 óráig óránként, utolsó járat 24:00 órakor indul.
Útvonal: Autóbusz-pályaudvar - Kazinczy út (hotel) - Széchenyi út (Üzletsor) - Tisza-sziget bejárat.
Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le- és felszállás után
azonnal indul: kb. 9:40 - 23:40 óráig minden egész órában.
Az utolsó járat 0:15 órakor indul.

Tiszaszederkény városrészt érintő járatok
(menetidő 20-25 perc):

Autóbusz-pályaudvarról indul: 9:00, 11:00, 19:00
Útvonal: Autóbusz-pályaudvar - Bethlen G. út - Rózsa út Szederkényi út - Bocskai út iskola - Bocskai út - Kossuth út
- Bajcsy Zs. út 37. - Bajcsy Zs. út 67. - Bocskai posta - Dózsa
Gy. út (temető) - Tisza-sziget bejárat.
Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le- és felszállás után
azonnal indul: 15:20, 19:20, 22:20, 23:20

Tisza-part városrészt érintő járatok
(menetidő 20-25 perc):

Autóbusz pályaudvarról indul: 10:00, 12:00, 20:00
Útvonal: Autóbusz-pályaudvar - Kazinczy út - Széchenyi út
(Üzletsor) – Tisza-part városrész - Tisza-sziget.
Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le- és felszállás után
azonnal indul: 16:20, 20:20, 23:20.
A délelőtti órákban és a koncert befejezésének idején, illetve ha az igény olyan mértékű, akkor az autóbuszok felszállás
után azonnal indulnak, és folyamatosan fordulnak.
Az autóbusz-pályaudvarról a járatok a 8. kocsiállásról indulnak.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2019. július 25.

