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Fogadóóra új köntösben
Egy meleg júniusi napon rendhagyó fogadóórával jelentkezett a Tisza TV. A város utcáit járva, meg-megállva, ismerősökkel is szóba elegyedve válaszolt kérdéseinkre a polgármester, Dr. Fülöp György. A visszajelzések arról tanúskodtak, hogy érdekesebbnek találták nézőink az így elkészített
műsort. Mi is úgy gondoltuk, hogy többre van szüksége a Fogadóórának egy „ráncfelvarrásnál”, ezért elhatároztuk, hogy
ezentúl, ha csak tehetjük, átlépjük stúdiónk határait, és különböző helyszíneken kérdezzük meg városunk első emberét az
aktualitásokról. Természetesen ezután is lesz alkalmuk nézőinknek, hogy kérdéseket tegyenek fel, ezeket a fogadoora@
tiszatv.hu e-mail címünkre várjuk. Legközelebb jövő szerdán, azaz szeptember 9-én jelentkezünk fogadóórával, amire 6-án 18 óráig várjuk a nézői kérdéseket.

Beindult a forgalom,
közlekedjünk óvatosan!

Új tanév, új szabályok. Szeptember elseje a Hunyadi iskola előtt: a szülők nem léphetnek be az épületbe.
Szeptember elsején megkezdődött a
2020/2021-es tanév. A koronavírus-járvány miatt az előző tanév nem a normál rend szerint zajlott, a diákok digitálisan tanultak. Most újra lehet iskolába járni, bizonyos óvintézkedések betartása mellett.
Nagy volt az öröm a tanév első napjaiban, sokan hónapok óta nem látták egymást. Örültek a diákok, pedagógusok is,
de azért a tanévkezdésre árnyékként vetül a járvány második hulláma. Nem lehet
mindent ugyanúgy csinálni, mint korábban, de a lehetőségekhez képest az isko-

lák mindent megtesznek, mintegy fél év
után újra a normál módon zajlik az oktatás. A bevezetett biztonsági intézkedések
célja, hogy minél kevesebben betegedjenek meg, illetve, hogy ne kelljen a vírus
miatt iskolákat bezárni. Az egyedi esetekre vonatkozó jogszabály készen van, ez
lehetővé teszi az oktatási intézményekben
a területi alapú szigorítást. Ez azt jelenti, hogy ha egy iskolában fertőzöttet találnak, az iskolát bezárják, és ott ideiglenesen áttérnek a digitális munkarendre.
A tanévnyitókat sem tarthatták meg a szokott módon, szűk körben, vagy iskolarádión keresztül köszöntötték az új tanévet.
A Széchenyi iskolában a múlt héten még

csibetáborban gyakoroltak a kis elsősök,
műsorukat elő is adták, igaz, a szülők ezt
csak a közösségi oldalon, élő videó formájában követhették nyomon. A Szent
István katolikus iskola tanévnyitóját vasárnapra tervezték, a szabadtéri szentmise keretében, ez az utolsó pillanatban
meghiúsult, így a tanévet szeptember elsején iskolarádión nyitották meg. Megtartotta viszont évnyitó istentiszteletét a Kazinczy, igaz, a templomba csak az elsősöket és ötödikeseket várták, valamint azokat a diákokat, akik a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány ösztöndíjában részesültek. A tanévkezdésről lapunk 5. oldalán olvashatnak.

Szabályok, megelőzés, koronavírus
Hétfőn újra összeült a Prevenciós Bizottság. Az ülésen az
aktualitások voltak napirenden. Szó volt a szeptember elsejei biztonságos iskolakezdésről, valamint arról, hogy az
Ezüsthíd Idősek Otthonában és a Gondozóházban a legfrissebb miniszteri rendelet alapján biztosítani kell a bentlakóknak a szabad mozgást, ennek megfelelően alakították ki az aktuális szabályokat.
Szombaton értesült a város vezetése a járványügyi hatóságtól, hogy két tiszaújvárosi lakosnak is pozitív lett az első koronavírus tesztje, így őket 14 napos hatósági karanténba helyezték otthonukban. A tesztet a járványügyi hatóság 48 órán belül megismétli, ha az negatív, akkor feloldható a karantén. Lapzártánkig hivatalos tájékoztatás nem
érkezett a tesztek eredményéről.

Rendőrök, polgárőrök, közterület-felügyelők vigyázzák a
forgalmat az iskolaközeli zebráknál szeptember végéig.
Öt hónapja nem volt ilyen forgalom reggel az utakon, mint
szeptember elsején az első iskolai napon. A város belterületén néhány utcában csak araszolva lehetett haladni, fél
nyolckor van a csúcs, akkor indulnak vagy érkeznek az iskolába a diákok.
A reggeli becsengetésig és délután a napközi végén rendőrök,
polgárőrök, közterületfelügyelők ellenőrzik és vigyázzák a forgalmat az iskolákhoz közeli zebráknál, így lesz ez egy hónapig,
szeptember végéig. A közútkezelő heteken belül országszerte
több ezer közlekedési táblát cserél le a zebráknál, neonsárga keretet kap a kijelölt gyalogátkelőhely tábla, ezzel hívják fel a figyelmet a közlekedők biztonságára.
- Tiszaújváros belterületén és a környező települések általános
iskoláinak közelében figyeljük a jármű és gyalogosközlekedést
azért, hogy a megnövekedett forgalom ellenére is biztonságos
legyen a közlekedés. Az előző hónapokhoz képest számottevően megemelkedett a forgalom, így egy esetleges balesetnek is
nagyobb a kockázata, ezért is vagyunk jelen, hogy visszaszoktassuk az embereket a biztonságos közlekedésre. Már ma reggel, a tanév első napján is figyelmeztetnünk kellett néhány gépjárművezetőt tilosban parkolás miatt, illetve a gyerekek megfelelő biztonsági rendszerben való szállítás szabályának megszegése miatt. Az a tapasztalatunk, hogy szeptember elején figyelmetlenek, nem eléggé körültekintőek az emberek, pedig ilyenkor sokkal körültekintőbb közlekedésre van szükség, ezt kérjük
mindenkitől. Szerencsére az elmúlt évhez viszonyítva jóval kevesebb közúti közlekedéssel kapcsolatos baleset volt illetékességi területünkön, a gyalogátkelőhelyeknél is elenyésző számú
eset történt az előző évihez képest. A balesetmentes közlekedést
segítik az okos zebrák is, amiből Tiszaújvárosban már három is
van, a jövőben mi is arra törekszünk, hogy az ilyen gyalogátkelőhelyek kiépítése folytatódjon - nyilatkozta lapunknak Madarász Péter hadnagy, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztályának fővizsgálója.
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Egyházi hírek

Római katolikus

A szentmisék a szokott időpontokban lesznek: kedd, csütörtök,
péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00.
Szeptember 3-án, első csütörtökön a Szentmise után 18.30-tól
csendes szentségimádási óra lesz.
Szeptember 4. péntek első péntek, Ezüsthíd, Nikodémus idősotthonok, és idős, beteg testvérek látogatása.
Szeptember 5-én, szombaton Dr. Ternyák Csaba érsek úr az
Egri Bazilikában a járványügyi helyzetre való tekintettel szűk
körben akolitussá avatja Bolgár István Tamás testvérünket. Az
akolitus avatást a Szent István rádió és televízió közvetíti. Kérem a kedves testvéreket, hogy imádságaikkal itthonról támogassák.
Szeptember 6. vasárnap 11.00 gyermekmise!
Szeptember 13. vasárnap Sajószögeden kivételesen a szentmise 8.30-kor lesz, Nagycsécsen templombúcsú 9.30. Tiszaújvárosban a 11.00 órai szentmise előtt 10.00-tól engesztelő imaóra.
A nyilvános szentmisék alatt kérjük az orrot és szájat takaró
maszk használatát, templomba belépés előtt és után kézfertőtlenítés az előtérben, illetve a mosdóban.
A szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. Kérjük a kellő távolság megtartását
ALTEMPLOM NYITVATARTÁSA:
Hétfő, Kedd – Zárva

Szerda – Vasárnap: 09.00 –19.00
Az altemplom orrot és szájat takaró maszkban látogatható!
Plébániairoda nyitvatartása:
kedd, szerda: 09.00-13.00.
csütörtök, péntek: 15.30-17.30.
Belépés maximum 1 fő!
Szájmaszk használata kötelező!
Előtérben kézfertőtlenítés!
Irodai telefonszám: (49) 540-102

Görögkatolikus

Tiszaújvárosban vasárnap 11.00 Szent Liturgia.
Sajószögeden 11.00 Szent Liturgia.
Sajöszögedi templomunk címünnepét szeptember 13-án tartjuk. A 11 órakor kezdődő ünnepi Szent Liturgiát Kormos Illés
atya, hejőkeresztúri parókus vezeti.
Szeptember 20-án a Duna TV élőben Szent Liturgiát közvetít
tiszaújvárosi templomunkból.

Református

Istentiszteleti alkalmaink:
Tiszaújváros
• 2020. szeptember 6-án, vasárnap 11 órától úrnapi istentisztelet.
Tiszaszederkény
• 2020. szeptember 6-án, vasárnap 10 órától úrnapi istentisztelet.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Baba született

Baba születik

2020. július 29-én 22:46-kor megszületett első gyermekünk, Kiss
Bence /3480 g, 54 cm/.
Kiss-Rózsa Judit és Kiss Tamás

Szerkesztőségünk szeretné feleleveníteni azt a korábbi hagyo-

Tóth Sándor

is, hogy például mi a keresztneve, hány kiló, és feje búbjától a
talpáig hány centit képvisel. Természetesen mindez önkéntes
alapon működhet csak, mi bízunk benne, hogy nyitottak lesznek erre, és együtt örülhetünk a családdal az új jövevénynek,
az éppen aktuálisan legifjabb tiszaújvárosi polgárnak a Baba
született rovatunkban. Várjuk az örömhírt személyesen szerkesztőségünkben, vagy a kronika@tiszatv.hu email címre.

nap végéig egyben várjuk e-mailben a
kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István
út 16. címre. A júliusi nyertes: Tőzsér
László.

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot szeptember 6-ig (vasárnapig)
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340052), majd szeptember 7-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050)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.

re, és hozzájárulásával. Ezért arra kérjük a leendő édesanyá-

künk is, osszák meg velünk az ilyenkor fontos információkat

beri sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

Gyógyszertári ügyelet

tágabb közösségnek is, természetesen a szülők megkeresésé-

és elkészült az első cuki fotó az újszülöttről, küldjék el ne-

Ezzel a rejtvénnyel kezdődik szeptem-

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal és a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatja a lakosságot, hogy
2020. szeptember 07-én (hétfőn) 11.00 órakor Tiszaújváros,
Tiszapalkonya, Oszlár településeken szirénapróba lesz. A
szirénák megszólaltatásával a veszélyes üzemek környezetében telepített Monitoring Lakossági Riasztó (MoLaRi) rendszer üzemképességét tesztelik. A szirénapróba úgynevezett
hangos üzemű (teljes körű) próba lesz, szöveges tájékoztatás
mellett, amely során „Katasztrófariadó” jelzést (120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú, folyamatos szirénahang), valamint „Katasztrófariadó elmúlt” jelzést (kétszer 30
másodpercig tartó, egyenletes hangmagasságú szirénahang, a
jelzések közötti 30 másodperces szünettel) adnak ki.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy a szerető férj, édesapa, nagyapa

mányt, hogy a legifjabb tiszaújvárosiak érkezéséről hírt ad a

kat, édesapákat, hogy ha megérkezik a várva-várt kisbabájuk,

Zene

Szirénapróba

71 éves korában elhunyt.
Temetése 2020. szeptember 07-én
(hétfő) 14.30 órakor lesz
a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család
„Veled együtt volt teljes az életem,
Hogy elmentél, elvitted örömem.
Szívedben csak jóság és szeretet,
Szorgalom és munka volt életed.
A fájdalmat leírni nem lehet,
Csak letörölni a könnyeket.
És megtanulni élni Nélküled!”
Szerető párod
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Nagy Lajos

2020. augusztus 13-án életének 87. évében elhunyt.
Felejthetetlen halottunk hamvasztás utáni búcsúztatója folyó év szeptember 4-én délután 3 órakor a sajószögedi
Városi Temetőben lesz.
Tisztelettel kérjük a búcsúztatáson megjelenőket, hogy egy
szál virággal fejezzék ki együttérzésüket.
Drága emléke szívünkben örökké él!
Nyugodj Békében!
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, volt munkatársaknak, szomszédoknak, ismerősöknek, megtisztelőknek, akik

Balogh Gyula

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvétükkel
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja
Fájó szívvel emlékezünk

Kányási Béla

édesapám halálának 4. évfordulójára
Elhagytál egy házat, amit úgy szerettél,
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél.
Elfogadni muszáj, megérteni nem.
A hiányod kegyetlen, nem pótol semmi sem.
De reménykedünk, hogy jobb helyre mentél.
Szerető fiad: Zoltán, édesanyád,
testvéreid: Karcsi és Kati.
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l
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Üzleti tervek, társasházi támogatások
Tiszaújváros képviselő-testülete augusztus
27-én tartott ülésén egyebek mellett elfogadta az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti terveit. A grémium módosította a temetőkről, valamint a környezetvédelemről szóló rendeletét, elbírálta az
energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra benyújtott társasházi pályázatokat.
Zárt üléssel kezdte munkáját a testület, az ezt
követő polgármesteri tájékoztatóban Dr. Fülöp György elmondta, hogy elfogadták a TiszaSzolg 2004 Kft. 2020. évi üzleti tervét, és újabb
6 főnek adományoztak Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetést. A polgármester bejelentette, a Magyar Önkormányzatok Napja (szeptember 30.) alkalmából a testület egy fő részére önkormányzati kitüntetést adományozott, melyet
a szeptemberi (egyben ünnepi) ülésen adnak át.

Temetőparcellák
A tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a
városi temetők üzemeltetőjeként jelezte, hogy
a Városi Köztemetőben rövidesen megtelik a
XVII/A. parcella, mivel megnőtt az urnasírhelyes temetkezés iránti igény. A cég vezetője javasolta, hogy a XIII/A. parcellát (egyes sírhelyek) osszák meg XIII/A. (egyes sírhely) és XIII/B. (urnasírhely) parcellákra. A testület elfogadta a javaslatot.
Még egy ponton módosult a temetői rendelet.
Tekintettel arra, hogy a Városi Köztemetőben
kevés a szabad terület a Polgármesteri Hivatal
azt javasolta, hogy a szociális parcella ne a jelenleg kijelölt XVII/B. parcella legyen, hanem
a Tiszaszederkényi Református Temetőben jelöljenek ki erre területet. A Tiszaszederkényi
Református Gyülekezet Presbitériuma hozzájárult ennek kialakításához, és a testület is elfogadta a módosítást.
Jézsó Gábor képviselő, aki „civilben” polgári
gyászszertartásokat tart, felvetette egy szóróparcella létesítésének lehetőségét is. A javaslatra később visszatér a testület.

Avarégetési tilalom
Szeptember 1-jétől tilos Tiszaújvárosban az
avar és kerti hulladék nyílttéri égetése. A tilalom elrendelésére - mint területi környezetvédelmi hatóság - a B-A-Z Megyei Kormányhivatal kérte fel a „Sajó völgye” elnevezésű zónában lévő azon településeket, melyek önkormányzati rendeletben szabályozták az avar
és kerti hulladék égetését. Az indoklás szerint az utóbbi évek mérési adatai azt mutatják, hogy a korábbiakkal ellentétben a közlekedés és az ipar, mint fő szállópor-koncentráció
forrás domináns szerepe megszűnt, a szolgáltatásból eredő, valamint a lakossági kibocsátások aránya növekedett. Egyre több háztartás
tért át ugyanis a szilárd tüzelésre, sok helyen
műanyag- és gumihulladékot égetnek a tüzelőberendezésekben. Mindemellett az avar és kerti
hulladék égetése is jelentős mértékben hozzájárul az egészségre káros szállópor-koncentráció
szintjének emelkedéséhez.
Városunkban eddig feltételekhez kötötten lehetett avart, kerti hulladékot égetni. Ilyen tevékenységet eddig is tilos volt végezni május 1.
és szeptember 30. között, illetve munkaszüneti
és ünnepnapon, és az égetést kizárólag 8 és 18
óra között lehetett végrehajtani.
Szeptember elsejétől teljes körű a tiltás, az ártalmatlanítást elsődlegesen komposztálással
kell elvégezni, amennyiben ez nem valósítható meg, a kötelező közszolgáltatás keretein belül kell arról gondoskodni. (Ezt a célt szolgálja
a zöld növényi hulladék szervezett begyűjtése.)

A képviselő-testület elfogadta a víziközművek 15 éves gördülő fejlesztési tervét. A képviselők egyetértettek abban is, hogy a jóváhagyott tervben szereplő és az év közben szükségessé váló, a használati és bérleti díj terhére elszámolt fejlesztési munkákat az ÉRV Zrt.
végezze, illetve végeztesse el alvállalkozóval.
Ilyen szükségessé váló - eredetileg 2026-ban
tervezett - munkálat a homokszűrők felújítása, melynek következtében átmenetileg emelkedett az ivóvíz vas- és mangántartalma, ami
időnként a víz elszíneződést okozta.
Ezzel összefüggésben Kovács Tamás (képünkön), az ÉRV üzemvezetője arról tájékoztatta a testületet, hogy az első szűrőtöltet cseréje megtörtént, az ivóvíz vas- és mangántartalma a határérték alatt van. A 2. és 3. szűrő cseréje jelenleg is zajlik, a munkálatok várhatóan
szeptember végén fejeződnek be.

A Magyar Önkormányzatok Napja alkalmából a testület egy fő részére önkormányzati kitüntetést adományozott.

Üzleti tervek
Bár erre törvényi felhatalmazása volt, dr. Fülöp György nem élt vele, nem hozott döntést
a veszélyhelyzet alatt az önkormányzati cégek
2020. évi üzleti terveiről, azokról most határozott a képviselő-testület.
A Városgazda Kft. 2020-ban mintegy 640 millió forint bevételt tervez, melynek jelentős ré-

A városi temetőben már kevés a terület, ezért a Tiszaszederkényi Református Temetőben
jelölnek ki szociális parcellát.

Gördülő terv

Aktuális � 3.

A 156 lakásos Szent István út 1-11. sz. épület vezetékcseréit 3,1 millió forinttal támogatja
az önkormányzat.
sze az önkormányzat működési támogatásából, bizottság jött volna létre (az általános alpolgára Polgármesteri Hivatallal, az önkormányzattal, mester, a Pénzügyi Ellenőrző, Tulajdonosi és
az önkormányzati gazdasági társaságokkal és Ügyrendi Bizottság elnöke, az Oktatási, Műintézményekkel kötött vállalkozási szerződések velődési, Egészségügyi, Szociális és Sport Biteljesítéséből, kisebb része a temetők, a piac és a zottság elnöke) az ülésen azonban ez megválvásár üzemeltetéséből származik. A kft. 32.685 tozott. Steinerné Vasvári Éva, a Fidesz-KDNP
ezer forint adózott eredménnyel számol.
és Városért Egyesület frakcióvezetője ugyanis
A Sport-Park Kft. csaknem 290 millió forint- azt javasolta, hogy ne csak az alpolgármester és
tal tervezte bevételét. Ebből 87.540 ezer forint a két bizottsági elnök legyen tagja a bizottságaz értékesítés nettó árbevétele, ami 51 millió- nak, hanem vonják be az ellenzéket is a döntéval kevesebb a tavalyinál. A jelentős eltérés oka selőkészítő munkába. Dr. Fülöp György akcepa szállodai kapacitás hiánya és a járványügyi tálta a felvetést, javaslatára a „bírálóbizottság”
helyzet miatt elmaradó rendezvények, edzőtá- tagja lett az ellenzéki frakció vezetője is.
borok, illetve az energetikai beruházás miatti kevesebb edzőtáborozó. Mindent figyelembe
Társasházi támogatások
véve a társaság közel 10 millió forintos negatív
adózott eredménnyel számol.
A képviselő-testület a költségvetés elfogadásaA Tisza Média Kft. 93,4 millió forintra tervezett kor 10 millió forintos keretösszeget hagyott jóbevételének nagy része az önkormányzattal kötött vá a társasházak energiaracionalizálási és gészolgáltatási szerződés szerinti televíziós műsor- pészeti beruházásainak, felújításaink támogaszolgáltatási díjból, a Tiszaújvárosi Krónika szer- tásra. (A támogatás mértéke témakörönként a
kesztéséért kapott díjból, valamint az egyéb te- bruttó költség 1/3-a, de lakásonként maximum
levíziós műsorszolgáltatásból, a Képújság és az 20 ezer forint.)
egyéb reklámbevételekből, hirdetésekből, refe- Korábban - rendkívüli indokok alapján renciafilmekből, pályázati bevételekből várható. 2.744.193 forintot már odaítélt a testület az
A kft. minimális, 34 ezer forintos adózott ered- alapból, ezúttal 19 pályázatot bírált el, melyek
ményt tervez. A Tisza TV nézői számára is jó hír, összigénye 12.366.726 forint volt. Energiatahogy a társaság - amennyiben pénzügyi lehetősé- karékosságot célzó felújításra 3 lakóközösség
gei megengedik - egy vezeték nélküli közvetítő- pályázott, összesen 824.099 forintot igényelegység beszerzését tervezi, hogy a város bármely ve (közös használatú helyiségek nyílászáróinak
pontjáról élő közvetítést adhasson.
cseréje). Gépészeti, illetve egyéb beruházásokra, felújításokra 16 pályázatot nyújtottak be,
11.542.627 forintos támogatási igénnyel (vezeVezetői pályázat
tékcserék, fűtéskorszerűsítés).
Augusztus 1-jétől Kósa-Tóth Zoltán, a Tisza- A testület valamennyi pályázatot támogatta, és
újvárosi Intézményműködtető Központ koráb- az ehhez szükséges további 5.110.919 forinttal
bi igazgatója a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyveze- megemelte a 10 millió forintos előirányzatot.
tője. Az igazgatói feladatokat jelenleg Molnár- A képviselő-testület megtárgyalta és többséné Tóth Anita gazdasági igazgatóhelyettes lát- gi szavazattal elfogadta a Polgármesteri Hija el az álláspályázat eredményes lefolytatásá- vatal, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Közig. A pályázat kiírásáról most határozott a testü- pont, és a Tiszaújvárosi Művelődési Központ
let (lásd a 9. oldalon), és egyúttal döntött annak és Könyvtár tevékenységéről szóló beszámoa bizottságnak az összetételéről is, amely a ki- lókat is. Ezek ismertetésére későbbi számainknevezés előtt meghallgatja a pályázókat és írás- ban térünk ki.
Ferenczi László
ba foglalja véleményét. Eredetileg háromfős
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Szövetség a választókkal
Lezárult a jogvita, a Kúria döntése értelmében a Jobbik nem lehet jelölőszervezet a választókerületünkben október
11-én tartandó időközi országgyűlési
képviselőválasztáson. Így a szövetségre lépett további öt ellenzéki párt - DK,
MSZP, Momentum, Párbeszéd, LMP közös jelöltjeként indul a jobbikos Bíró László.
- Jogállamban ez egy nagyon könnyű
meccs lett volna, de miután Magyarországon úgy tűnik, hogy híján vagyunk
a jogállamiságnak, ezért sok jogásznak
kellett összeülni azért, hogy Bíró László el tudjon indulni a választáson, de hál’
isten a jogászi teljesítmény, meg az ellenzéki összefogás annyira erősnek bizonyult, hogy ott lesz - tájékoztatta a sajtót Jakab Péter, a Jobbik elnöke a minapi tiszaújvárosi utcafórumon. - Öt párt
hivatalos logójával a neve mellett, és a
jobbikos aktivistákkal közösen. Az emberek is azt mondják az ilyen fórumokon, mint ez a mai, hogy végre már Jakab úr, hogy összefogtak, és együtt vannak, erre vártunk nagyon sokan, és nagyon régóta, és ezt október 11-én a támogató szavazataikkal fogják meghálálni. Mindenesetre szoros mérkőzés lesz.
A ‚18-as eredmény mutatta, hogy a Fidesz erős, az ellenzék is erős ebben a választókörzetben, egy billegő körzetről
van szó, 1-2 százalékon fog múlni a győzelem, és azon, hogy az ellenzéki szavazók milyen arányban fognak elmenni
szavazni. Én azt tapasztalom, hogy van
akarat, érzik a tétet a választópolgárok,
hiszen a kétharmad lebontásáról is beszélnünk kell, ennek megfelelően fog-

Három hivatalos
jelölt
Múlt heti számunk megjelenése óta két alkalommal is
ülést tartott a B-A-Z Megyei 6. sz. Országgyűlési Egyéni
Választási Bizottság.
Augusztus 26-ai ülésén a bizottság jelöltként nyilvántartásba vette Koncz Zsófiát (Fidesz-KDNP) és Tóth Ádámot (független), jelölőszervezetként pedig az Egyenlőség Roma Pártot, illetve az Európai Független-Centrum Pártot. Szeptember 1-jén Váradi Gábor (független) személyében újabb jelöltet vett nyilvántartásba a grémium.

Kötelező maszkviselés
Bíró László és Jakab Péter a tiszaújvárosi utcafórumon.
nak szavazni és elmenni október 11-én.
A végsőkig kint leszünk az utcákon, ez
a mi legfőbb kampányeszközünk, hiszen médiával nem rendelkezünk, hatalmas anyagi erőforrásaink sincsenek, de
lelkesedés és aktivistahálózat annál inkább. A választókörzet mind a 42 településén ott leszünk és támogatjuk az ellenzék jelöltjét.
- Az összellenzéki összefogásból a Jobbikot gyakorlatilag kilőtték, - máshogy
nem tudok fogalmazni - a másik öt ellenzéki párt azonban engem támogat, amit
ezúton is köszönök - kommentálta a fejleményeket Bíró László. - A pártok tehát
szövetséget kötöttek, most rajtam a sor,
én a választókkal kívánok szövetséget
kötni. Ez sokkal fontosabb, mint a pártok szövetsége, de természetesen nagyon
fontos volt, hogy az öt párt végig kiállt
mellettem. Ma délután (kedden) le is

tudjuk adni a megfelelő számú ajánlást.
Rengeteg aktivista járja a választókerületet a 42 településen folyamatosan, nem
csak a Jobbik, hanem mind a hat párt jelen van. Meglátásom szerint a választókhoz átment az az üzenet, hogy a kormánypárt valójában lerombolni készül a
demokrácia utolsó bástyáját. A sajtószabadság volt az előző, most a választás és
a választhatóság. Én úgy érzem, - nyilvánvalóan szubjektív ez a dolog, mivel
engem elsősorban pozitív élmények érnek ebben a kérdésben - de az aktivisták,
akik támogatnak minden párt részéről,
ugyanígy jeleznek nekem vissza. Látható, hogy ott, ahol a gyűlölet meg tudta
vetni a lábát az elmúlt időszakban, ott is
vannak emberek, akik másképp gondolják ezt az egész mizériát, ami kialakult
körülöttem, és abszolút pozitívan fogadják a személyemet.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy tekintettel a koronavírus fokozódó terjedésére 2020. 09. 02-től az ügyfelek
csak és kizárólag szájmaszkban léphetnek be a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal és a Kazinczy Ház épületébe, valamint a Központi Étterembe. Mindannyiunk egészségének védelme érdekében tisztelettel kérjük a járványügyi szabályok
és előírások betartását! Köszönjük az együttműködésüket és
megértésüket!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Rövid szezon, több magyar vendég
Napokon belül vége a nyári szezonnak. Az
utolsó augusztusi hétvégét és a kánikulát kihasználva, aki csak tehette vízparton élvezte a jó időt.
- A nyár nagyon hamar eltelt, de azért maradt
idő a pihenésre. - mondta Kovács Tamás, aki
Miskolcról érkezett és rendszeres látogatója a
Tiszaújvárosi Gyógy-és Strandfürdőnek. - Nagyon szeretünk ide járni, mert közel van hozzánk, szép, tiszta, rendezett. Emellett ellátogattunk a környék többi fürdőhelyére is.
A Tiszaújvárosi Gyógy-és Strandfürdő teljes
kapacitással már csak ezen a héten lesz nyitva,
szeptember 6-ig. Eredetileg szeptember 1-jén
zárt volna, de a hétvégén itt rendezik meg, a tavasszal elmaradt Tisza Triatlont, így egy héttel
meghosszabbították a nyitvatartást. A kalandmedence és a gyógyvizes részleg még szeptember 27-ig a vendégek rendelkezésére áll, aztán
bezár a teljes komplexum és elkezdődnek az

ilyenkor szükséges karbantartási munkálatok.
- Az idei nyár különlegesnek, rendkívülinek
mondható - nyilatkozta lapunknak Fodor-Somodi Gabriella, a Tiszaújvárosi Strand-és
Gyógyfürdő üzemeltetési vezetője. - A pandémia miatt csak június 27-én tudtunk megnyitni,
ekkor még nem nagyon tudtuk mire számíthatunk az idei szezonban, de azt kell, hogy mondjam, a várakozásunkat felülmúlták a számok.
Az elmúlt két hónapban több mint 70 ezer vendég látogatta meg a fürdőt. Ha összevetjük a
tavalyi számokkal, akkor látjuk, hogy mintegy
50 százalékos a visszaesés, azonban a helyzetre való tekintettel azt gondolom ez a vendégszám már jónak mondható. Ha ezt hónapokra lebontjuk, azt látjuk, hogy júliusban a vis�szaesés 40 százalékos volt, de az augusztusi jó
idő javított a számokon. Ebben a hónapban ös�szesen 27 százalékos volt a visszaesés. Emellett a vendégösszetétel is más képet mutatott,
mint az elmúlt években. Az eddigi tapasztalat
az volt, hogy a külföldi, többnyire szlovák és

A kalandmedence és a gyógyvizes részleg szeptember 27-ig nyitva lesz.
lengyel vendégek tették ki a fürdőzők nagy részét és csak ritkán érkeztek magyarok. Ezen a
nyáron megfordultak az arányok, 70 százalékban magyarokból állt a vendégkör és mindös�sze 30 százalékban érkeztek külföldről.
A Termál Kempingben is visszaesett a nyaralók
száma. A tavalyinak mintegy harmada volt az
idei vendégforgalom.
- A számok is azt mutatták, hogy óvatosan utaztak idén az emberek - tudtuk meg Veréb Gábortól, a Termál Kemping megbízott csoportvezetőjétől. - Ez azt jelenti, hogy tavaly egy-egy forgalmasabb hétvégén akár 6-700-an is voltak, most
a legforgalmasabb hétvégén közel 250 vendéget számoltunk. Ami viszont meglepő volt, hogy
több magyar vendég fordult most meg nálunk,
míg korábban főleg külföldiek jöttek.
Általában a kempingben sem ér véget a szezon
augusztus végén. Jó idő esetén akár szeptember
közepéig is érkeznek nyaralóvendégek. Most
azonban a szeptember 1-jével bevezetett határzár miatt szinte teljesen kiürült a kemping.
ema

A kempingben több magyar vendég volt,
mint tavaly.
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Különös tanévkezdet biztonsági intézkedésekkel

Mecénás ösztöndíjátadás a Hunyadiban.

Hagyomány már, hogy minden tanév elején beszámolunk
arról, hogy az egyes alap- és középfokú oktatási intézményekben milyen szervezeti változások történtek, mennyi elsős osztály indul, milyen tagozatokkal, megújult-e az intézmény a nyáron. Ezt most is megtettük, kérdéseink azonban
a koronavírus-járvány miatt kibővültek: hogy lehet belépni az iskolába, nyitva van-e a büfé, hogy megy az ebédeltetés, a szünetekben el lehet-e hagyni az osztálytermet, viselni kell-e maszkot?

Két elsős osztály a Kazinczyban
- A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában a
2020/2021-es tanévben 51 első osztályos tanuló kezdi meg tanulmányait két osztályban - tájékoztatta lapunkat Makkainé
Chmara Marianna igazgató. - Az egyik magyar-angol két tanítási nyelvű tagozat, a másik általános tanterv szerint halad. Az
idei tanévtől Makrai Marianna kapott tanügyigazgatási igazgatóhelyettesi megbízást. A szervezési igazgatóhelyettesi feladatokat továbbra is Vargáné Takács Judit látja el. A jól működő oktatási programjaink mellett különösen nagy hangsúlyt fektetünk
a kiemelt figyelmet igénylő tanulókra. Minden segítséget megadunk mind a részképességek fejlesztésére, mind a tehetséggondozásra. Református iskolaként tanulóink lelki életére odafigyelve végezzük mindennapi munkánkat. Az iskolavezetés célja a továbbiakban is a megszokott magas színvonalú nevelő-oktató munka biztosítása, melyet gyermekszerető, elkötelezett, jól
képzett, gazdag módszertani kultúrával rendelkező pedagógusok következetes munkája garantál - mondta.
A járványügyi intézkedések részeként két bejárat is várja a kazinczys diákokat, a főbejáraton keresztül az alsó tagozatosok
léphetnek be az intézménybe, a Tisza út felől pedig a felsősök.
Kézfertőtlenítés, távolságtartás, szabadban tartózkodás, gyakori
szellőztetés - ezek a prioritások.

Változatos, élményekben
gazdag Hunyadi
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskolájában a 2020/2021-es
tanévben két első osztályban kezdik meg az általános iskolai tanulmányaikat a gyerekek.
- Az 1.a osztályba 23 tanuló iratkozott be - közölte Hok Csaba
intézményvezető. - Ezt az osztályt eredetileg emelt óraszámú
dráma és tánc programmal hirdettük meg, de a Nemzeti Alaptanterv 2020-hoz illeszkedő kerettantervek nem tartalmazzák a
dráma és tánc tantárgy kerettantervét. Sajnos ezért az új tanévben már nem indíthattuk el ezt a programunkat. Az 1.a osztály
kisdiákjai a választható órakeret terhére angolt és informatikát
tanulnak majd, a testnevelés tantárgy heti 5 órájából két tanítási órán a tánc és mozgás alapjaival ismerkednek meg, illetve
szakköri keretben lehetőségük lesz dráma és tánccal foglalkozni a gyerekeknek.
Az emelt szintű angolos 1.b osztályunkban szintén 23 diákunk

A Széchenyi legkisebbjei.

Református tanévnyitó a templomban.

Csibenapok a Széchenyiben.

lesz. A Nemzeti Alaptanterv 2020 szerint a tagozatos képzés csak
az 5. évfolyamtól indítható el, ezért az elsőseinknek és majd felmenő rendszerben második és harmadik osztályban is a választható órakeret terhére heti két angol órájuk és egy kötelező szakkörük lesz angol nyelvből. Negyedikben már 4 angolórán és egy kötelező szakkörön sajátítják el az angol nyelv tantárgyhoz kapcsolódó ismereteket. Az Éltes Mátyás Tagiskolában 3 első osztályos
ismerkedik meg a betűk és számok világával. Pedagógusaink kidolgozták a NAT 2020 alapján elkészült kerettantervre épülő helyi tantervet, e szerint történik az oktatás 1. és 5. évfolyamon. A
tankönyvek és a taneszközök hiánytalanul megérkeztek. Az intézmény és a szakmai munkaközösségek összeállították munkatervüket, így akadálytalanul elkezdődhet a szakmai munka.
Ígérhetem, hogy változatos, élményekben gazdag tanév vár diákjainkra.
Az intézményvezető elmondta: az előző tanévekben az épület
belső felújítása zajlott, idén pedig végre külsőleg is megújul az
intézmény. Tiszaújváros önkormányzatának sikeres pályázata
lehetővé teszi, hogy a külső szigetelés és az épület színezése
valósuljon meg. Ezen kívül a tető teljes felújítása, napkollektorok elhelyezése várható a napokban. A nyár folyamán minden szükséges karbantartási, javítási és festési munkát elvégeztek. A vírushelyzetre tekintettel minden osztály saját tantermében helyezték el a tankönyveket és munkafüzeteket, melyeket
az első tanítási napon vettek át a gyerekek. Az épületbe az iskola diákjain és dolgozóin kívül más nem léphet be, a tanórákon
nem, a szünetekben viszont maszkot kell viselni. A büfé zárva
tart, az ebédeltetés idejét pedig meghosszabbították, hogy elkerüljék a torlódásokat.

kus Általános Iskolában. Ebben a tanévben jubileumot ünnepel
az intézmény: ötven éve, 1970 szeptemberében nyitotta meg kapuit a 4. sz. általános iskola. Erre emlékezve több programot is
tervez az iskola.
- A tanév nem a hagyományos módon kezdődött a kialakult járványhelyzet miatt - mondta Gál Benjáminné igazgató. - Szeptember elsején külön köszöntöttük az elsős tanulókat, akiknek
átadtuk Tiszaújváros önkormányzatának ajándékát. Ezen a napon adtuk át a Mecénás Közalapítvány elismerő okleveleit is a
tanulmányi ösztöndíjban részesült tanulók részére. Ebben a tanévben két első osztály indul, összesen 32 fővel, akik általános
tanterv szerint és emelt óraszámban angolt tanulnak. Több új
pedagógust is köszönthettünk tantestületünkben, akik lelkesen
kezdik meg az oktatást és nevelést intézményünkben. Az iskolánkban folyó oktatás színvonalát emeli, hogy a fenntartó támogatásával új tantermi bútorok, interaktív tábla, tabletek és laptopok beszerzésére kaptunk lehetőséget. Bízom abban, hogy a
tanévet az iskola keretein belül tudjuk végigvinni, és nem lesz
szükség tantermen kívüli digitális oktatásra - tette hozzá.
Az iskolába lépéskor itt is kötelező a kézfertőtlenítés, de minden teremben van fertőtlenítő, ahogy az ebédlőben is, és az iskola különböző pontjain.

Komplex Széchenyi
A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolában 85 első
osztályos kisdiák kezdte meg tanulmányait szeptember elsején.
- Három első osztály indult - tájékoztatta lapunkat Körhegyi István intézményvezető-helyettes. - Komoly nevelőtestületi innováció, hogy a tantárgypárokat komplexen kezeljük. Ezért átdolgoztuk az emelt szintű képzéseink tematikáját. Az új helyi
tantervünknek megfelelően az alábbi osztályok indulnak: 1.a
komplex emelt szintű matematika-természettudomány tanterv
szerint, 1.b komplex emelt szintű digitális kultúra-angol tanterv
szerint, az 1.c általános tanterv szerint. Nyugdíjba vonult két pedagógusunk, lakhelyváltozás és egyéb okok miatt négy pedagógusunk távozott, hat új kolléga kezdte meg a tanévet iskolánkban.
Az intézményvezető-helyettes arról is tájékoztatott, hogy az iskolaépületbe csak a diákok és az intézményben dolgozók léphetnek be, változott továbbá a házirend több pontja is. A szüneteket illetően forgószínpadszerűen oldják meg, hogy az egyes
osztályok kevesebbet érintkezzenek egymással, így lesznek tantermi, folyosói szünetek és olyanok is, melyeket az udvar különböző pontjain töltenek majd a diákok.

Öt új osztály az Eötvösben
-A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégiumban a tanévet 588 tanulóval kezdtük - tájékoztatta lapunkat Szaniszló László intézményvezető. - Ebből a kezdő osztályainkba 140 fő iratkozott be 5 osztályba. Idén indított képzéseink: a hagyományos 6 évfolyamos gimnáziumi, a 4 évfolyamos általános tantervű, matematika és informatika tagozatos (az
osztály a két speciális csoportból tevődik össze), angol tagozatos, magyar tagozatos (az új NAT miatt ez váltotta a dráma-médiát) osztályok. A kollégiumba 32 diák költözött be, így ott egy
vegyes tanulócsoport kezdi a tanévet.
Az intézmény vezetője Szaniszló László lett, vele egy időben
lett intézményvezető-helyettes Bakos Viktor, aki az új tanévben
a kollégium megbízott vezetője is egyben. A középiskola 100%os szakos lefedettséggel büszkélkedhet, minden álláshely betöltött.

Már nem Brassai

Rendkívüli tanév kezdődött a Tiszaújvárosi Szent István Katoli-

Tizenhárom új osztály indult a Brassaiban, 183 fővel. Vagyis
nem a Brassaiban, mert az intézményben névváltoztatás történt.
- Az új nevünk Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi
Technikum és Szakképző Iskola - közölte lapunk kérdésére Jakab Dénes igazgató, aki tájékoztatott arról is, hogy az intézményben milyen tagozatok indultak. Ezek: elektronikai technikus, informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus, gépgyártástechnológiai technikus, mechatronikai tehnikus,
pénzügyi-számviteli ügyintéző, vállalkozási ügyviteli ügyintéző, szociális ápoló és gondozó, hegesztő, gépi és CNC forgácsoló, villanyszerelő, központifűtés-és gázhálózat rendszerszerelő.
Fodor Petra

Első nap a katolikus iskolában.

Műsorral köszöntötték a Szent István elsőseit.

Jubiláló Szent István
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Tiszaújvárost szolgálták

A díjazottak balról jobbra: Czerva Zoltánné, Danilóné Makkai Valéria, Erdélyiné Barakony Ilona Erika, Bráz Györgyné.
Tiszaújváros képviselő-testülete újabb négy
személynek adományozott Tiszaújváros
Szolgálatáért Díj kitüntetést, melyet a képviselő-testület legutóbbi ülésén vettek át az
elismerésben részesültek.
BRÁZ GYÖRGYNÉ
könyvtárostanító
1979-ben végezte el a tanítóképző főiskolát,
ahol testnevelés és könyvtár szakkollégiumi
képzésben is részesült. Pedagógusi pályáját Tiszaújvárosban 1980-ban kezdte, mindvégig a
város oktatási intézményeiben dolgozott és a

Hálás vagyok a sorsnak, hogy amit
tanítóimtól tanultam és szüleimtől
magammal hozhattam, átadhattam
a tanítványaimnak. Hittel vallom Pál
apostol Thesszalonikaiakhoz írt első
levelében olvasható igét:
,,...mindenért hálát adjatok, mert ez
az Isten akarata Jézus Krisztus által
a ti javatokra.”
1Thessz 5,18

Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolából vonult nyugállományba 2020 júliusában.
Tanítóként, osztályfőnökként, napközis nevelőként, szabadidő-szervezőként és könyvtárostanítóként is tevékenykedett. Feladatait mindig magas színvonalon, nagy szakmai hozzáértéssel végezte. Tanítóként kiemelt célja volt
a gyermekek személyiségének fejlesztése, képességeinek kibontakoztatása, a tanulásban lemaradtak felzárkóztatása.
Szabadidő-szervezőként a tanulók mindennapi
életének szervezésekor a sokszínűségre törekedett, az egészséges életmódra nevelés és a színvonalas kultúra terjesztésének nagyköveteként
végezte munkáját.
Könyvtárostanítói tevékenysége alatt legfontosabb feladatának a könyvolvasás megszerettetését tekintette. Nagy szerepet vállalt az intézmény könyvtárában bevezetett elektronikus
rendszer megvalósításában, valamint az állomány református és katolikus irodalmának bővítésében.
A gyermekekkel kapcsolatos tevékenységét
küldetésnek és szolgálatnak tekintette. Egész
pedagógusi pályafutása alatt munkáját precizitás, pontosság, magas hivatástudat és nagyfokú
gyermekszeretet jellemezte.

Városunk érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019-ben Tiszaújváros Közneveléséért Életműdíj kitüntetésben részesítette.
Tiszaújváros köznevelésében végzett közel
négy évtizedes kimagasló szakmai tevékenysége, gyermekközpontú munkavégzése, elhivatottsága, nagyfokú szakmaszeretete elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.
ERDÉLYINÉ BARAKONY ILONA ERIKA
fejlesztőpedagógus
Diplomáját 1999-ben tanárképző főiskolán szerezte pedagógiatanár szakon. Pedagógus pályáját Tiszaújvárosban, a Széchenyi István Általános Iskolában kezdte. A magasabb szintű szakmai tudás megszerzése érdekében elvégezte
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fejlesztőpedagógia Szakát, majd pszichológia szakiránnyal pedagógus szakvizsgát szerzett. A későbbiek során pedagógia mestertanár végzettséggel bővítette tudását.
2001-től kezdődően nyugdíjba vonulásáig a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézményében és elődintézményeiben fejlesztőpedagógus
munkakörben dolgozott.
2004-től Borsod-Abaúj-Zemplén megye fejlesztőpedagógia szakterületének szaktanácsadói feladataival bízták meg. Több éven keresztül a Tiszaújvárosi Kistérség intézményeiben a pedagógusok szakmai munkáját segítette
a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a fejlesztőpedagógia területén munkaközösség-vezetőként tevékenykedve.
2015-től mesterpedagógus, szaktanácsadó és
szakértő. 2017-től a pedagógiai szakszolgálat megyei szintű tehetséggondozás, tehetségkoordinációs munkaközösség vezetőjeként több szakmai
rendezvény, szakmai továbbképzés létrehozásában tevékenykedett. 2018-ban Tiszaújvárosban
tehetségkonferenciát szervezett nagy sikerrel.
Pedagógiai munkáját a gyermekszeretet, a
nagyfokú empátia és odafigyelés, a hozzáértő
szakmai tudás, a precizitás és a jó kommunikációs készség jellemezte.
Magas szintű szakmai munkája elismeréseként
Tiszaújváros Város Önkormányzata 2012-ben
„Tiszaújváros Közoktatásáért Oklevél” Évi Díj
kitüntetésben részesítette.

Hitvallásom, hogy a pedagógus ne
csak oktassa, nevelje a gyermeket, hanem szeresse is.

Tiszaújváros köznevelésében végzett három
évtizedes kiemelkedő munkavégzése, nagyfokú hivatástudata, a pedagógus életpálya melletti elkötelezettsége elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.
DANILÓNÉ MAKKAI VALÉRIA
tanító
1981-ben szerzett tanítói diplomát a Debreceni
Tanítóképző Főiskolán. 1983-tól nyugdíjba vonulásáig, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Hunyadi Mátyás Iskolájában dolgozott.
Szakvizsgázott pedagógus, 1999-ben végzett

„A gyermek szeme a jövő tükre. Jaj
annak, aki elhomályosítja.”
Talán ezzel a Juhász Gyula idézettel
tudnám megfogalmazni pedagógiai
hitvallásomat. Amikor visszagondolok saját oktatásomra, tisztelettel emlékszem nagyszerű tanáraimra és hálát érzek azok iránt, akik megérintették a lelkemet.

közoktatási vezetőként. Munkásságát módszertani gazdagság és varázslatos gyermekszeretet
jellemezte.
A nevelést és az oktatást egységben szemlélte,
kiemelten fontosnak tartotta a személyiségfejlesztést. Tanítványait egymás elfogadására és
tiszteletére nevelte. Tanítási óráin bensőséges,
alkotó légkör uralkodott. Tanítványai élményszerű tanítási-tanulási folyamatban szerezték
ismereteiket.
Nagy figyelmet fordított a tehetséges gyermekek képességeinek továbbfejlesztésére. Lelkiismeretes felkészítő munkájának köszönhetően tanítványai eredményesen szerepeltek tanulmányi versenyeken. A tanulási nehézséggel
küzdő gyermekek sorsát is szívügyének tekintette, rendszeresen tartott részükre fejlesztéseket és felzárkóztatásokat.
Több munkaközösségnek is aktív tagja volt.
Ötleteivel, véleményével hozzájárult a minőségi szakmai munkához, tudásával és tapasztalatával segítette kollégái munkáját.
Önképzéssel, továbbképzéseken való részvétellel folyamatosan törekedett a szakmai megújulásra, ismereteinek bővítésére. Tetteit nagyfokú felelősségérzet, lelkiismeretesség, következetesség és empátia hatotta át.
Kiemelkedő pedagógiai munkája elismeréseként 2014-ben tankerületi Elismerő Oklevél-

ben, 2017-ben Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült.
Tiszaújváros köznevelésében végzett, közel négy
évtizedes kimagasló színvonalú szakmai tevékenysége, lelkiismeretes, kiváló munkavégzése
és emberi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.
CZERVA ZOLTÁNNÉ
pénzügyi előadó
Közalkalmazotti jogviszonya 1982-ben kezdődött az akkori 6. számú Napközi Otthonos
Óvodában, mint ügyintéző. 1988-ban átszervezés miatt az 5. számú Napközi Otthonos Óvodába került és óvoda titkári teendőket látott el.
2008-tól a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ munkavállalója lett, ahol gazdasági
ügyintéző munkakört töltött be és innen vonult
2020 nyarán nyugállományba.
Feladatai közé tartozott a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
tárgyi eszközeiről a belső szabályzatok és az
aktuális jogszabályok szerinti nyilvántartás vezetése. Eszközbeszerzési egyeztetéseket folytatott az érintett intézményekkel és részt vett a
selejtezési munkálatokban is.
Az éves költségvetés és az éves beszámoló elkészítéséhez adatot szolgáltatott és pénzkezelési feladatokat is ellátott. Gondoskodott arról,
hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre az intézmény gazdálkodásával kapcsolatban.
Munkáját a Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ és az intézmények érdekeit szem előtt
tartva, mindenkor a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, pontosan végezte. A munkakörét meghaladó helyettesítési feladatok megoldása sem jelentett számára gondot.
Tevékenységével elősegítette az intézményi
feladatok mindennapi zavartalan megoldását. Feletteseivel, kollégáival, az intézmények
munkatársaival mindenkor közvetlen, és segítő
munkakapcsolatot épített ki.
A város szolgálatában végzett közel négy évtizedes színvonalas és lelkiismeretes munkájának, elhivatottságának és nagyfokú szakmaszeretetének elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk,
csak egy csepp a tengerben.
Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.”
/Teréz anya/
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Gödöllő után
A fővárosból hazafelé autózva kedvenc rádióadóim a Gödöllői-dombságnál már nagyon zajosak, a dombokat elhagyva pedig elhallgatnak. Tiszaújvárosba érkezve három frekvencián van Kossuth Rádió, másik hármon Retró, kettőn
Petőfi, kettőn Bartók, kettőn Dankó, kettőn Szent István futottak még a Karc FM, a Rádió 1, és a Rádió M - igen,
az összes kormányzati, vagy közeli kézben van. Teljesen
mindegy, hová tekerek, mindegyiken a központi hírek mennek - a vidéket már régen sötétben tartják. Klubrádiós technikus barátom a hétvégén mesélte, hogy jövő februárban lejár a frekvenciaengedélyük, a meghosszabbításról pedig legkésőbb október 13-áig kell döntenie az NMHH-nak. Tavaly, amikor a Civil Rádió és a Class FM frekvenciaengedélye lejárt, őket már nem hosszabbították meg.
Tessék elképzelni, 2020-ra oda jutottunk, hogy szeptember elején újraindul a Szabad Európa. Nem rádióként, hanem híroldalként, de az elemző és oknyomozó cikkeken kívül podcast műsorok is lesznek - ezek olyan rádióadáshoz
hasonlító beszélgetések, melyeket a hallgató bármikor elindíthat, meghallgathat.
Class FM, Civil Rádió elesett, felkészül Klubrádió? Újra
a Szabad Európát fogjuk hallgatni, ha tudni akarjuk, mi
történik igazából?
SPB

Az ég nem a csillagoknál
kezdődik
…hanem a fűszálak hegyénél.” Jókai Mór gondolatait érzem
igaznak, amikor Nagy Lajos műkedvelő festő alkotásait nézegetem a Nikodémus Idősek Otthonának ebédlőjében. Azokat a vászonra álmodott tiszta emberi érzéseket, amelyek a
családról, természetről, mozdulatokról, virágokról, arcokról, növényekről szólnak és megállásra késztetik a látogatót.
Egyszerű „fűszál hegyek” halmaza, amelyekből a jól vezetett ceruza, ecset, véső segítségével képek, tárgyak születtek.
Szent István királyunk ünnepén az életmű 16 darabból álló
részét állítottuk ki „Vászonra álmodott érzések” címmel.
Varga-Somogyi Istvánné

Egymás ellen, vagy egy csapatban
Újra reneszánszát éli a társasjátékozás Magyarországon és a világban is.
Több nagy városban alakultak olyan
klubok, ahová bárki, bármikor bekapcsolódhat és játszhat egy jót. Ezt népszerűsíti a Tiszaújvárosi Társasjáték
Klub is, amit Kiss Zoltán, a Tiszaújvárosi Eötvös Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium tanára keltett életre.
- A játék szeretete mellett mit ad nekünk
egy ilyen társas, játékos délután?
- Azon kívül, hogy ezek a játékok sok
mindenre megtanítanak, nagyon fontos,
hogy olyan társaságban legyünk, ahol jól
érezzük magunkat - nyilatkozta lapunknak Kiss Zoltán. - Emberi kapcsolatok,
sőt barátságok szövődnek ezeken az alkalmakon. Félreértés ne essék, itt nem
összeszokott baráti társaságok játszanak.
Bárki bejöhet és bekapcsolódhat teljesen
ingyenesen.
- Mire tanít meg a játék? Mikor válunk jó
játékosokká?
- A legfontosabbnak tartom az együttműködést, ami akkor is fontos, ha egymás ellen játszunk. Vannak olyan játékok, amik
kifejezetten a kooperatív játékok csoportjába tartoznak, ez azt jelenti, hogy magát a játékot kell legyőzni és egymással
összefogva, egymás képességeit kihasználva kell közösen győzni vagy elbukni. Ilyen például a Robinson Crusoe játék vagy a Pandemic, ami nagyon aktuális, mivel egy járványt kell a játékosoknak közösen megfékezni. Ezeket egyébként a családoknak ajánlom, hiszen ös�sze kell dolgozni, egy csapatként kell játszani. Nem túl szerencsés családon belül
olyat játszani, ahol egymást kell legyőzni.
Ez sokszor konfliktushoz vezet, egy családban erre nincs szükség. Persze teljesen
más, ha egy baráti társaság jön össze, ott
mehet a harc egymás ellen. Az együttműködésen kívül nagyon fontos még a kommunikáció, az előregondolkodás, a szabálykövetés is.

A középiskolások a stratégiai játékokat kedvelik.
- Az én gyerekkoromban a Ki nevet a végén? volt a sláger. A társasjáték klubban
előkerülnek retro játékok is vagy teljesen
új irányt vesz célba?
- Az én személyes kedvencem a lakásépítős játék, a Gazdálkodj okosan! volt.
Amikkel mostanában játszunk, azoknak
a játékszabályai sokkal bonyolultabbak
a régieknél, de ezért sokkal izgalmasabbak is. Tovább megyek, ha valaki idegen
nyelven beszél, mondjuk angolul, akkor
még inkább kinyílik a világ a játékok terén is. Képzeletben részt vehet a római
kori szenátusban a politikai csatározásokon vagy segédkezhet a Mars átformálásában, hogy az élhetővé váljon. A lehetőségek száma végtelen, azt a képet tehát el
kell engedni, amit ismerünk a társasjátékokról és nyitni kell az újak felé.
- Nehéz rávenni a gyerekeket, a fiatalokat arra, hogy leüljenek egy asztal mellé, amin nem számítógép van, hanem kártyák, bábuk, dobókockák?
- Tanárként igyekszem megismertetni a
gyerekekkel a társasjátékokat. Egy mikulás buli vagy egy osztálykirándulás tökéletes alkalom arra, hogy előkerüljenek
ezek a táblák. Először általában lépnek

egyet hátra, hogy nem szeretnének játszani, aztán fent maradunk egész éjszaka és
játszunk. Persze nem mindenki, csak akinek kedve van, de az a tapasztalat, hogy
a jó közösség, a vidám társaság bizony
vonzó a fiataloknak. A következő kiránduláson, pedig, ahogy megsütöttük a szalonnát, már elő is kerülnek a játékdobozok. Azt mondom, akit érdekel és nyitott
rá, azt meg lehet győzni, hogy ez is lehet
jó, nem csak a számítógépes játék. De azt
is fontos hangsúlyozni, hogy a társasjáték
nem korfüggő, nem csak a gyerekek játszanak, a felnőtteknek és az idősebb korosztálynak is tartalmas kikapcsolódást jelent.
- Milyen gyakorisággal rendezik meg a
társasjáték klubot?
- Ez a második alkalom, amikor összejöhettünk a Derkovits Művelődési Központban. A következőt szeptemberre tervezem, azonban a járványügyi helyzet
miatt pontos időpontot egyelőre nem tudok mondani. Az javaslom az érdeklődőknek, hogy kövessék a Tiszaújvárosi
Társasjáték Klub facebook oldalát, ahol
rendszeresen tájékoztatunk.
ema

(Nem)rendhagyó Csibetábor
A járványügyi készenlétre való tekintettel a Tiszaújvárosi Eötvös
József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium a hagyományoktól eltérően idén napközis formában szervezte meg Csibetáborát.
A 2020. augusztus 25-26. között megrendezett kétnapos vetélkedősorozat azonban így is jó hangulatban, rekordszámú résztvevővel
zajlott iskolánk udvarán, illetve Tiszaújvárosban.
A középiskolai tábor fő célja a közösségépítés és ismerkedés a társakkal, a gimnáziummal és a várossal, ebben a különleges helyzetben is megvalósult. Bízunk benne, hogy az újonnan felvételt nyert
tanulók így magabiztosabban lépték át a gimnázium kapuját szeptember 1-jén.
Szaniszló László
intézményvezető

A Tisza TV műsora

Szeptember 3. csütörtök
9:00 HétHatár: Ülésezett az önkormányzat - Szolgálatért Időközi választás - Iskolakezdés - Rendőrök és polgárőrök a
zebráknál - Maszkhasználat - Szezonvég - Labdarúgás
9:15 Hétről-Hétre: Becsengettek - Pap Zsolt alpolgármester
az egészségügyről és az aktuális koronavírus-helyzetről - Felnőni tilos! - Kiállítás - Tisza Triatlon - Kosárlabda
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Szeptember 7., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Tiszaújváros - Tiszakécske bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
Szeptember 9., szerda
18:00 Héthatár: Óvodakezdet - Időközi választás - Értékséta
- Iskolai protokoll koronavírus gyanú esetén - Kultúra a szabadban - Nyithatnak az uszodák?
18:15 Hétről-Hétre: Társasjáték klub - Pókok, rovarok - Tisza
Triatlon - Ügyvezetőváltás a TiszaSzolgnál
18:45 Fogadóóra dr. Fülöp György polgármesterrel
Szeptember 10., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Kiskockák a táborban

Miért is jó a tiszaújvárosi Eötvös gimnázium diákjainak ebben a táborban? A 9.-esek számára ez a tábor Bükkszentkereszten a gimnáziumi élet jó előkészítője és bevezetője. Itt megismerkedhetnek az új diáktársakkal és a tanárokkal, akik tanítani fogják őket. Egy teljesen új világba csöppennek bele, rengeteg új dolgot tanulnak. A tanuláson kívül
még részt vehetnek például sorversenyeken, nappali és éjszakai túrán is megismerkedhetnek a természet csodáival.
Mindig nagyon gazdag a programkínálat. Idén kiemelkedő
élmény volt az az éjszakai túra, amikor egy tisztáson, hanyatt fekve lehetett nézni a csillaghullást. Emlékezetes volt
egy naplemente megcsodálása a kilátóból is.
A felsőbb évesek már tudják, hogy ebben a táborban családias a hangulat. Lehet sokat beszélgetni, jó a közösség. Volt
szalonnasütős este és társasjátékos is. Idén az időjárás is kegyes volt táborozóinkhoz, egész héten sütött a nap. De az
utolsó napon egy kis vihar is beköszöntött hozzájuk, így aho-

gyan mondták: ,,Az akadályverseny akadályba ütközött.”
Összeségében: a „KOCZKA” táborban augusztus 12-16. között lehetett élményeket és szép nyári emlékeket szerezni. Már most
szólok: tervezzük jövőre is.
Szaniszló László
intézményvezető
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Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2020. szeptember

SZEPTEMBER

Helye

Ideje

Kinek a részére

03. csütörtök

Kazinczy Ház (Gimnázium)

7.30 - 14.00

Minden étkező

04. péntek

Kazinczy Ház (Gimnázium)

7.30 - 11.30

Minden étkező

07. hétfő

Kazinczy Ház (Gimnázium)

7.30 - 14.00

Minden étkező

09. szerda

Őszirózsa Idősek Klubja

7.30 - 8.00

Esély Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klubja

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

10. csütörtök

Tiszavirág Idősek Klubja

9.00-12.00

Szociális étkezők

14. hétfő

Kazinczy Ház (Hunyadi iskola)

7.30-10.00 és 14.00-16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30

Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert és Szivárvány óvodák gyermek és alkalmazott befizetés

Tisza-parti Szabadidőház

11.00 - 12.00

Szociális étkezők

15. kedd

Kazinczy Ház (Széchenyi iskola)

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

16. szerda

Kazinczy Ház (Hunyadi iskola)

7.30-10.00 és 14.00-16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Gondozóház

10.00-11.00

Szociális étkezők

Központi Étterem

9.00-12.00

Szociális étkezők

Központi Étterem

10.00-12.00

Szociális étkezők

Kazinczy Ház (Széchenyi iskola)

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

22. kedd

Tiszaszederkény Idősek Klubja

10.45-12.15

Szociális étkezők

23. szerda

Központi Étterem

12.00-13.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés
megrendelés

Kazinczy Ház (Hunyadi iskola)

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés
megrendelés

Széchenyi iskola

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés
megrendelés

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 12.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés
megrendelés

28. hétfő

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert és Szivárvány óvodák gyermek és alkalmazott pótbefizetés

29. kedd

Kazinczy Ház (Gimnázium)

7.30 - 14.00

Minden étkező

30. szerda

Kazinczy Ház (Gimnázium)

7.30 - 14.00

Minden étkező

Gondozóház

10.00-11.00

Szociális étkezők

17. csütörtök

24. csütörtök

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjai részére - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfogadunk! A maszk használata ajánlott.
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!

Pénzbeli gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016.
(I.28.) önkormányzati rendelete alapján a 2020/2021-es tanítási évre pénzbeli ellátásként megállapítható gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményben részesülhet azon tanuló, aki nem
tiszaújvárosi állami vagy önkormányzati fenntartású köznevelési intézményben veszi igénybe az étkeztetést, vagy tartós betegségben szenved és az ellátást nyújtó intézményben nem tud
étkezést igénybe venni. A pénzbeli ellátásként megállapítható
térítési díjkedvezményre az a szociálisan rászorult, tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező tanuló jogosult, aki életvitelszerűen lakóhelyén él, és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 62.700 Ft-ot, egyedülálló, gyám
által nevelt tanuló esetén a 71.250 Ft-ot.

A támogatást formanyomtatványon kell igényelni, melyhez
csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat. A kérelmek benyújtása folyamatos.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tiszaújváros, Bocskai u.
33.)
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros ügyféltermináljáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a
Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztályán (I. em. 115. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót
PSZICHIÁTER SZAKORVOS
munkakör betöltésére
teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan
időre történő foglalkoztatásban, 3 hónap próbaidő kikötésével.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- Orvostudományi egyetem/pszichiáter szakorvos végzettség,
büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.
A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:
- Járóbeteg szakellátás és gondozás pszichiáter szakorvosi
kompetenciába tartozó feladatok ellátása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz,
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelentkező a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2), (2c),

(2d), (2e) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2020. szeptember 11.
- Elbírálás határideje: 2020. szeptember 30.
- Az állás betölthető: 2020. október 1.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50145-3/2020. , valamint a munkakör megnevezését:
„PSZICHIÁTER SZAKORVOS”
Nagyné Kántor Judit
főigazgató

Szünetel
a helyszíni díjbeszedés

A koronavírussal kapcsolatos intézkedésekre való tekintettel
a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az
érintetteket, hogy a köznevelési intézményekben (iskolák) a
térítési díj helyszíni beszedését átmenetileg szünetelteti!
A befizetésre lehetőség van az Élelmezési Csoport Kazinczy
ház I. emelet 73/1 és 73/4 irodáiban a meghirdetett időpontokban, valamint a pénztári órákban:
Hétfő: 8.00 -15.00
Szerda: 8.00-15.00
Péntek: 8.00-12.00
Telefonos egyeztetést követően utalással, a következő bankszámla számra: 11734114-15763923 (Kivétel az Eötvös József, illetve a Brassai Sámuel középiskola).
Telefonos elérhetőségek: 49/548-328; 49/548-305
Amennyiben a fent leírtakban változás történik a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ újabb tájékoztatást ad ki!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jézsó Gábor az 1. sz. választókerület
képviselője
2020. szeptember 07-én (hétfő)
16.00 órától Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltatóház)
2020. szeptember 08-án (kedd)
16.00 órától a Tisza-parti
városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház,
Neumann J. út 1.)
fogadóórát tart.
Polgármesteri Hivatal

Online időpontfoglalás
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok! Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus világjárvány miatti veszélyhelyzet megszűnését követően anyakönyvi és hagyatéki ügyekben ismét lehetőség van online időpontfoglalásra az idopont.tiszaujvaros.hu oldalon keresztül, vagy telefonon a 49/548-029-es telefonszámon. Az ügyfélforgalom
feltorlódásának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy vegyék igénybe a szolgáltatás adta lehetőséget.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Hok Csaba
a 7. sz. választókerület képviselője
2020. szeptember 9-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.
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.

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

Közérdekű telefonszámok

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600
B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal
(49) 795-026
B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(49) 341-244, (49) 341-168
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
pályázatot hirdet
informatika, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
munkakör betöltésére.
Érdeklődni Gál Benjáminné intézményvezetőnél lehet
tiszi.igazgato@gmail.com, tiszi.iskola@gmail.com

Jelentkezés
a zeneiskolába

A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája értesíti a
szülőket, hogy a 2020/2021-es tanévre várja minden korosztályban a zenét tanulni vágyók növendékeket.
Az általános iskolát most kezdőket zenei előképzőre, a nagyobbakat furulyára, oboára, klarinétra, szaxofonra, hegedűre, trombitára, harsonára, gitárra, ütőhangszerekre várjuk.
Jelentkezni lehet a zeneiskolában.
(A jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról, a zeneiskola dokumentumai közül, vagy beszerezhető a zeneiskolából.)
Hok Csaba intézményvezető

Tiszteletdíjas
gondozó munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) tiszteletdíjas gondozó munkatársat keres - lehet nyugdíjas is - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készenléti rendszerben történő feladatellátásra Tiszaújváros területére.
A tiszteletdíjas gondozó feladata az ellátott személy segélyhívása esetén a krízishelyzet helyszínére történő 30 percen
belüli megjelenése és a segélyhívás okául szolgáló probléma
megoldása érdekében szüksége azonnali intézkedések megtétele.
A feladatellátás határozatlan idejű, szakmai végzettség nem
előírás, önéletrajz és bármely meglévő bizonyítványmásolat
szükséges, juttatás: 12.000 Ft/hó tiszteletdíj.
Jelentkezni 2020. szeptember 18-ig lehet személyesen a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ titkárságán, Tiszaújváros, Kazinczy út 3. szám alatt lehet, illetve telefonon érdeklődni a 49/548-190-es telefonszámon.
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót az alábbi munkakör betöltésére:
műtőssegéd/gipszmester
(teljes munkaidőben, határozatlan időre történő foglalkoztatásban 3 hónapos próbaidő kikötésével)
Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- műtőssegéd/gipszmester szakképesítés
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- műtőben szerzett szakmai tapasztalat
Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz,
- szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelentkező a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2),
(2c), (2d), (2e) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a
bíráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint
- Beérkezési határidő: 2020. szeptember 22.
- Az elbírálás határideje: 2020. szeptember 28.
- Az állás betölthető: 2020. október 1.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát:
5/50223/2020, valamint a munkakör megnevezését: „műtőssegéd/gipszmester”
Nagyné Kántor Judit
főigazgató

Tiszaújváros Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
(3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.)
igazgatói (magasabb vezető) beosztás
ellátására.
A megbízás időtartama: 5 év
A megbízás kezdő napja: 2020. november 1.
Megszűnésének időpontja: 2025. október 31.
A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Irányítja, vezeti és ellenőrzi az intézményt, felelős az intézmény által ellátandó feladatok végrehajtásáért, az intézmény
éves költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással, továbbá az
intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a vagyon használatával, védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért.
Feladata az intézményhez tartozó, gazdasági szervezettel nem
rendelkező intézmények tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatainak irányítása, szervezése, ellenőrzése.
A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi
feltételeinek biztosítása, az alapító okiratban foglalt feladatok
ellátásáról való gondoskodás.
Az intézmény vezetője az alkalmazottak felett munkáltatói jogokat gyakorol.
Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, a különböző szakmai szervezetekkel és intézményekkel.
Pályázati feltételek:
- Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi végzettség.
- Büntetlen előélet.
- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
- A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy
a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A betöltendő közalkalmazotti munkakör a pályázó
legmagasabb iskolai végzettségének és képzettségének megfelelően kerül megállapításra.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: költségvetési szervnél
vagy gazdasági társaságnál szerzett legalább 5 év vezetői gyakorlat.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a vezetői pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a törvénynek a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történő végrehajtását szabályozó 77/1993. (V. 12.)
Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatai,
- részletes szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány
(a kérőlap V. mező B, C, D pontjának megjelölésével) a büntetlen előéletnek és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll
közügyektől és foglalkoztatástól vagy tevékenységtől el-tiltás
hatálya alatt,
- nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek vállalásáról,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati
eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
- nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés
nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 2.
A Kormányzati Személyügyi Központ honlapján
történő megjelenés időpontja: 2020. szeptember 2.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázat Tiszaújváros Város Önkormányzata
Polgármesteréhez történő megküldésével (3580 Tiszaújváros,
Bethlen Gábor út 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a „Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatói pályázata” szöveget.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálása a pályázati határidő lejártát követő első
képviselő-testületi ülésen, 2020. október 29-én történik.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság, továbbá a
Pénzügyi Ellenőrző, Tulajdonosi és Ügyrendi Bizottság véleményezi.
Az állás 2020. november 1. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti,
Szociális és Sport Osztálya (06-49/548-031).

Próbanépszámlálást tart a KSH

Országszerte 72 település mintegy 14 000 háztartása - köztük Tiszaújváros segítheti a jövő évi népszámlálás előkészítését
Reprezentatív, azaz a teljes magyar társadalmat leképező adatgyűjtés keretében próbanépszámlálást indított augusztus 31-én a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A
próbafelvétel célja, hogy adatokkal segítse a 2021. évi népszámlálás szakmai előkészítését. A részvétel önkéntes, de
fontos, hiszen egy-egy kitöltő közel 350 háztartást képvisel.
Országszerte 72 település (köztük Tiszaújváros), mintegy 14 000
háztartása vesz részt a Központi Statisztikai Hivatal augusztus
31. és október 7. között rendezett próbanépszámlálásán. A válaszadásra felkért címzetteknek legkésőbb szeptember 3-áig postai levelet küld a KSH. Az adatszolgáltatás önkéntes, de különösen fontos, hogy a megkérdezettek aktívan részt vegyenek a népszámlálás próbafelvételben, hiszen az adatgyűjtés reprezentatív,
azaz leképezi a teljes magyar társadalmat, így egy-egy kitöltő közel 350 háztartást képvisel.
„Jövő év május 1. és június 28. között lesz a következő népszámlálás. A KSH tízévente hajtja végre ezt a Magyarország
teljes lakosságát érintő, kötelező adatfelvételt, amely fontos ismérvek, például népesedés, iskolázottság, foglalkoztatottság
mentén a legrészletesebb területi bontásban tükrözi hazánk aktuális társadalmi helyzetét. A népszámlálás eredményei hos�szú távon meghatározzák az országot, a településeket és a lakókörnyezetet érintő legfontosabb döntéseket, fejlesztéseket.
Célunk, hogy a jövő évi népszámlálás csak a szükséges mértékben terhelje a lakosságot, így 2021-ben is lehetőségük lesz
a válaszadóknak kényelmesen, interneten keresztül kitölteni a
kérdőívet. A most indított próba a népszámlálás előkészítését
szolgálja, az átlagosan 10–15 perc alatt kitölthető kérdőív elsősorban a lakóhellyel, az internetezési szokásokkal, az adatvédelmi ismeretekkel kapcsolatban tartalmaz kérdéseket. A
próbanépszámlálás résztvevői által szolgáltatott adatok nagy-

mértékben segítenek minket abban, hogy a népszámlálás során
majd mindenki a számára legkényelmesebb módon, a legfontosabb információk ismeretében vehessen részt az összeírásban” - emeli ki Kovács Marcell, a KSH Népszámlálás 2021
projektvezetője.
A próbanépszámlálás kérdőívét augusztus 31. és szeptember
6. között a maja.ksh.hu online oldalon keresztül tölthetik ki a
levélben felkért résztvevők. Ezt követően október 7-ig pedig
személyes interjú keretében válaszolhatnak azok, akik nem kívántak az internetes kitöltés lehetőségével élni - őket összeírók
keresik majd fel. A maszkot viselő összeírók szigorúan ügyelnek a közösségi távolságtartás szabályainak betartására és az
érintésmentes kommunikációra.
Mindazok, akik a kérdőívet legkésőbb 2020. szeptember 6-a
éjfélig online kitöltik és véglegesítik a maja.ksh.hu oldalon,
nyereményjátékban vehetnek részt.
A próbanépszámlálásban részt vevő települések listája, a nyereményjáték szabályzata és számos további információ elérhető a www.ksh.hu/nepszamlalasproba oldalon.

10. � Programok

2020. szeptember 3.

Vasárnapi útlezárások
Tisztelt Városlakó!
Tájékoztatjuk, hogy 2020. szeptember 6-án vasárnap 9:00 16:00-ig bonyolítjuk le a XXIX. Tisza Triatlon versenyt. A verseny központja az idei évben is a termálfürdőben lesz kialakítva.
A verseny kerékpáros számát a Lévay úton (SPAR áruház és
Szent István úti körforgalom között), a Szent István úton (a
körforgalomtól az Örösi útig), az Örösi úton (a Szent István
úttól kifelé eső rövid szakaszon) és a Kesznyéten felé vezető
utakon rendezzük meg. Kérjük, hogy ezen az útvonalon a fent
jelzett időpontokban lehetőleg ne parkoljon, és ne közlekedjen
a verseny balesetmentes lebonyolítása érdekében. A Lévay és
a Szent István úton történő keresztirányú áthaladást átengedő
pontokon biztosítjuk.
A verseny futószámát a termálfürdő és a tiszaszederkényi volt
általános iskola közötti útszakaszon bonyolítjuk le, ezért kérjük, hogy ezt az útvonalat a verseny ideje alatt ne használja.
Kerülési lehetőség a tiszaszederkényi városrész felé az ipari
parkon keresztül lehetséges.
ÚTLEZÁRÁSOK:
2020. szeptember 6-án vasárnap
Lévay út: 09:00 - 15:30
Szent István út: 09:10 - 15:30
Örösi út és Kesznyéten felé vezető út: 09:40 - 15:30
A termálfürdő és Tiszaszederkény közötti útszakasz: 08:30 16:00
Mindkét napon rendezők és rendőrök fogják irányítani a forgalmat, és igény esetén további információval fogják Önt ellátni.
Tisztelettel kérjük, hogy együttműködésével segítse a rendez-

vény sikeres lebonyolítását.
Mindkét napon állandó rendőri irányítással történő áthaladást
biztosítunk az alábbi pontokon:
• a Kertvárosból a régi városrészbe, a Bethlen Gábor út és Lévay út kereszteződésében (református templom, Castello Cukrászda)
• a Kertváros keleti és nyugati részei között, a Margit sétány és
a Szent István út kereszteződésében

• Tiszaszederkény és Tiszaújváros között
Külön felhívjuk a SPAR áruházban vásárlók figyelmét, hogy a
verseny ideje alatt az áruházhoz legközelebb a Sajó utcán tudnak parkolni.
Bízunk megértésében és köszönjük, hogy hozzájárul az immár
29 éves rendezvényünk sikeres lebonyolításához!
Tisztelettel:
		
Lehmann Tibor
a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnöke
főrendező
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Aranylányok

Hazai döntetlen, idegenbeli győzelem
LABDARÚGÁS. A labdarúgó NB III
Keleti csoportjában kétszer is pályára
lépett az elmúlt héten a Termálfürdő
FC Tiszaújváros. A kék-sárgák először
szerdán, a Kisvárda II ellen hazai pályán mérkőztek, majd vasárnap Cegléden meccseltek. A két találkozó termése négy pont.

Giada (középen) öt aranyérmet lapátolt össze, a felnőtt
bajnokságon pedig egy ezüstöt szerzett.
KAJAK-KENU. Augusztus 24-26. között rendezték meg
Szolnokon a felnőtt magyar bajnokságot, majd augusztus
27-30. között a serdülő, ifjúsági és U23-as bajnokságot.
A felnőtt bajnokságon Bragato Giada kenus képviselte a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesületet (TKKSE) két
ezüstérmet és több értékes helyezést szerezve.
INC-2 200 m, 500 m: 2. Bragato Giada és Kisbán Zsófia(LSE),
NC-1 500 m: 4. Bragato Giada, NC-1 200 m: 6. Bragato Giada, C-2 mix 200 m: 7. Bragato Giada és Koleszár Zoltán (ASE)
A serdülő, ifjúsági és U23 magyar bajnokságon a számos kiváló eredménynek köszönhetően a tabella 5. helyen zárt a TKKSE.
Bragato Giada 5 arannyal, Horváth Maja 4 arannyal, míg Máró
Anna 3 arannyal vette ki a részét a sikerből.
Kenus csoport eredmények:
Serdülő, Ifjúsági és U23 Magyar Bajnokság
200 m, I. Hely NC-2 U23 Bragato Giada és Kisbán Zsófia (LSE)
III. Hely. NC-1 U23 Bragato Giada
IV. Hely NC. 2 U18 Mannheim Melitta és Viktor Luca (VVSI)
VIII. Hely NC-1 U18 Mannheim Melitta
500 m I. Hely NC-1, NC-2 U23 Bragato Giada, Bragato Giada
és Kisbán Zsófia (LSE)
III. Hely C-2 U15 Szabó Ákos és Macz Benedek
IV. Hely NC-2 U18 Mannheim Melitta és Viktor Luca (VVSI)
V. Hely NK-4 U23 Molnár Bernadett, Márton Tünde, Seres Laura, Tilki Barbara (Nyék)
VI. Hely C.-1 U17 Kőszegi Ákos
IX. Hely K-2 U18 Erdős Gyula és Lenkei Csaba (MVSC)
1000 m I. Hely NC-1, NC-2 U23 Bragato Giada és Kisbán Zsófi
(LSE)
V. Hely NK-4 U23 Molnár Bernadett, Márton Tünde, Seres Laura, Tilki Barbara (Nyék)
VIII. Hely C-1 U17 Kőszegi Ákos
2000 m 23. Hely C-1 U15 Szabó Ákos
4000 m VIII. Hely C-1 U17-18 Kőszegi Ákos
3x200 m C-1, NK-1, K-1 U15-16 Szabó Ákos Takács Szabina
Takács Márton.
Emericus csoport eredményei:
K-1 serdülő lány 500m 1.Horváth Maja
K-1 serdülő lány 1000m 1. Horváth Maja
K-1 serdülő lány 2000m 1. Horváth Maja
K-2 serdülő lány 1000m 1. Horváth Maja-Murvai Lúcia
K-1 serdülő fiú 2000m 1.Kórik Ákos
K-4 serdülő fiú 1000m 7. Szűcs Hunor, Kaczvinszki Tamás, Mircse Iván, Takács Márton
K-1 serdülő fiú 1000m 4. Kórik Ákos
K-1 serdülő lány 2000m 8. Murvai Lúcia
K-1 serdülő fiú 2000m 8. Takács Márton
K-4 serdülő fiú 2000m 12. Szűcs Hunor, Kaczvinszki Tamás,
Mircse Iván, Kozma Zétény (DVTK)
K-1 serdülő lány 2000m 18. Takács Szabina
A PeTeam csoport eredményei:
K1 Férfi Serdülő U15 2000m 6. Szűcs Milán Ádám
K4 Férfi Serdülő U15-U16 2000m:
13. Zsiros Zsombor Szilveszter-Csikós Bálint Attila-Szabó Bence (Tiszafüred)-Madarász Gergő (Tiszafüred)
15. Bodri Bánk-Kakuk Levente-Andrássy Dénes-Domoszlai Attila (Hajdúnánás)
K4 Női Serdülő U15-U16 1000m
8. Kőhalmi Virág-Kovács Fanni Anikó-Hudi Vivien-Utassy Melinda
A Betmen csoport eredményei:
1. hely: K-1 Női U17 200m: Máró Anna, K-1 Női U17 1000m:
Máró Anna, 2. Hely: K-1 Női U17 500m: Máró Anna, K-1
3x200m: Seres Laura-Máró Anna- Márton Tünde. 3. hely: C-1
Fiú U15 200m: Macz Benedek, C-2 U15 500m: Macz BenedekSzabó Ákos, 7. hely C-1 Fiú U15 500m: Macz Benedek

Gerliczki Máté együttese az Eger és a
Sajóbábony ellen elszenvedett vereséget
követően nem a legjobb előjelekkel várta a Kisvárda II elleni hazai mérkőzést.
A vendég szabolcsi alakulat ráadásul hat
külföldivel, négy, az első csapat keretében lévő játékossal a kezdőben lépett
pályára. Az első játékrészben jobbára a
vendégek domináltak, de az első helyzetre 28 percet kellett várni, ekkor Bumba
lövését védte könnyedén Tóth Cs. A félidő hajrájában mindkét csapat vezetéshez juthatott volna. A 43. percben ismét
Bumba volt a főszereplő, ám szabadrúgása fölé szállt. A hosszabbításban Kristófi beadásszerű lövését hatástalanította
Odyntsov. A második 45 percre már egy
harcosabb Tiszaújváros futott ki a pályára. Az első lehetőséget azonban a vendégek puskázták el az 51. percben, amikor Karasiuk lőtt mellé. A hátralévő időszakban azonban csak a házigazdák veszélyeztettek. Bussy kétszer is közel került a gólszerzéshez. Előbb az 52. percben jó 40 méterről lőtt kapu fölé, majd
a 65. minutában Lőrincz passza után 22
méterről futtában leadott lövését a várdai kapus piszkálta ki a jobb sarokból. A
mérkőzés utolsó lehetősége a 56. percben Kulcsár előtt adódott, ám a tiszaújvárosi játékos éles szögből elvégzett cseles szabadrúgását a vendég hálóőr szögletre tenyerelte. A találkozó hajrájában
Kravcehnko megkapta második sárgalapját, amely a szabályok szerint pirosat
eredményezett, így idő előtt mehetett zuhanyozni. A 0-0-s végeredmény igazságosnak mondható, mert az első félidőben
a szabolcsiaknak, a folytatásban a Tiszaújvárosnak volt több helyzete.
Tiszaújváros - Kisvárda II
0-0
Tiszaújváros, 150 néző. V.: Gál P.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs.
- Vincze, Kulcsár, Kristófi, Gelsi, Pap,
Bussy, Lőrincz, Németh Á. (Benke), Tóth
M., Vámos (Vitelki, Burics). Edző: Gerliczki Máté.
Kisvárda MGI II: Odyntsov - Atamas,
Bumba (Bíró), Sikorszki (Riznychenko),
Vass, Szőr, Karasiuk, Szentes (Durueke),
Jelena, Kravcehnko, Luscsik. Edző: Szabó Balázs.
Gerliczki Máté: Két vereség, és az öt
meccs alatt kapott nyolc gól miatt mindenképpen stabillá és szervezetté kellett
tenni a csapatot. Mindezt sikerült elérni,
de ezáltal a támadásaink meddőnek bizonyultak. Ha az ellenfél bombaerős összeállítását figyelembe vesszük, akkor érté-

Az első félidő a Kisvárdáé, a második az Újvárosé volt.
kes az 1 pont.
Szabó Balázs: A második félidő közepéig
több lehetőségünk volt, mint az ellenfélnek. Jól megszerveztük a védekezésünket, ez az első olyan meccs volt, amikor
nem kaptunk gólt. Támadásainkban rendre rossz megoldást választottunk a széleken, átlövéseink pedig elkerülték a kaput.
A pontszerzést követően nem sok ideje maradt regenerálódásra a tiszaújvárosi együttesnek, ugyanis vasárnap már
a Cegléd otthonában lépett pályára. A
meccs jól kezdődött vendégszempontból,
hiszen a 4. percben egy szöglet után Bene vette le a labdát, és a hosszú sarokba
lőtt 0-1. A gól után továbbra is mezőnyfölényben játszottak a borsodiak, támadókedvüket szögletek jelezték. A házigazdák is igyekeztek, melynek a 30. percben lett meg az eredménye. Laczkó húzta meg a jobb oldalon, védője a tizenhatoson belül buktatta és ezért a játékvezető 11-est ítélt. A büntetőt a sértett végezte
el, lövésébe ugyan a kapus beleért, de hárítani nem tudott 1-1. A gól felrázta a ceglédieket, és több szép támadást vezettek,
veszélyes lövések jelezték, hogy a hazaiak célja a 3 pont megszerzése. A 43. percben a vendéglátók első szögletét követően a gólvonalról tudtak csak menteni az
újvárosiak. A csapatok így 1-1-es döntetlennel vonulhattak pihenőre.
A fordulás után újra több ígéretes helyzete volt a Ceglédnek. Az 53. percben Papp
lövése a felső lécet érintve hagyta el a játékteret. A 63. percben azonban újból a
vendégek jutottak vezetéshez. Egy védelmi hibát kihasználva Bussy tálalt a nem
sokkal azelőtt beállt Kristófi elé, aki ballal a kapus mellett a hálóba lőtt, 1-2. A
hátralévő időszakban hiába játszott fölényben a hazai együttes, az újvárosi kapus eszén nem tudtak túljárni, Tóth valamennyi próbálkozásukat hatástalanította. A Gerliczki együttes így megszerezte
második idegenbeli, összességében pedig
harmadik szezonbeli sikerét. A kék-sárgák 11 ponttal a 8. helyen állnak, és szeptember 5-én, szombaton fél öttől a tavaly
még NB II-ben szereplő Tiszakécske csapatát fogadják.

Bajnoki arany

ATLÉTIKA. A Székesfehérvári

Atléti-

kai Központban rendezték meg augusztus 26-án a 2020. évi
Atlétikai

Egyetemi

és Főiskolás Országos Bajnokságot. A
rangos eseményen indult Kiss Csaba, a Tiszaújvárosi SC atlétája is, aki a 100 méteres síkfutásban 10.87
másodperccel

első

helyet, bajnoki címet
szerzett.

Cegléd - Tiszaújváros
1-2 (1-1)
Cegléd, 200 néző. V.: Dobai.
Cegléd: Mikler – Bagó, Tóth D., Laczkó,
Papp, Polyák, Takács (Csoszánszki), Kovács L. (Juhász A.), Juhász Gy., Markó,
Majoros (Szabó). Edző: Makrai László.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs.
– Burics (Vámos), Vincze, Kulcsár, Gelsi, Bussy, Csernák (Pap), Benke, Lőrincz,
Tóth M., Bene (Kristófi). Edző: Gerliczki Máté.
Makrai László: Véleményem szerint az
egy pontot megérdemeltük volna, de sajnos ez nem jött össze. A pontszerzés nagyon kellett volna a lelkivilágunknak, de
nem állunk meg, a következő fordulóban
javítunk.
Gerliczki Máté: Határozott elképzelésünk volt, hogy hogyan tudjuk megnyerni a mérkőzést. A héten az első két mérkőzéshez képest négy új játékost is a kezdőben játszattunk, és ők is és a többiek is
nagyon komoly teljesítménnyel rukkoltak
elő. Az egész mérkőzés az eltervezetthez
viszonyítva a szánk íze szerint alakult, és
az idény eddigi legjobb futballjával megérdemelten visszük haza a három pontot.
Gratulálok a srácoknak!
A 7. forduló további eredményei:
Sényő - Tállya 1-0
Mezőkövesd II. - Füzesgyarmat 1-3
SBTC - Gyöngyös 1-2
Tiszafüred - Jászberény 2-1
Balassagyarmat - DVTK II. 2-1
Kisvárda II. - Sajóbábony 2-2
Zugló - Hatvan 5-0
Eger - Putnok 5-0
Tiszakécske - DVSC II. - elmaradt
Következik a 8. forduló
2020. szeptember 5., szombat 16:30
Kisvárda II. - Eger
Sajóbábony - Cegléd
Tiszaújváros - Tiszakécske
DVSC II. - Balassagyarmat
DVTK II.- Tiszafüred
Jászberény - SBTC
Gyöngyös - Mezőkövesd
Füzesgyarmat - Zugló
Hatvan - Sényő
Tállya - Putnok

Feketén,
fehéren
SAKK. A Tiszaújvárosi SC nagy tehetsége, Kiss Máté remekül szerepelt
a korcsoportos magyar bajnokságon,
Tapolcán. Máté 7 éves létére a nyolcévesek között a 7 fordulóból három
partit megnyerve a 15. helyen végzett,
legyőzve a végül 8 helyezett versenytársát is.
Szerencsen rendezték meg a XXX.
Zemplén kupa FIDE értékszám szerző egyéni sakkversenyt, melyen több
tiszaújvárosi sakkozó is táblához ült.
Közülük Baranya Sándor volt a legeredményesebb, 4 pontot szerezve a
17. helyet szerezte meg a népes mezőnyben, s így 14,2-del növelte értékszámát.

12. � Paletta

2020. szeptember 3.

Három helyszín, három szabadtéri koncert a vakáció utolsó napjaiban, az iskolakezdés izgalmát oldva. Badonics Adrienn és Balaton Endre néhány évvel ezelőtt alapította a Felnőni tilos! Zenekart. A páros saját dalait énekli, miközben játszanak, mókáznak
a gyerekekkel, interaktív műsorukban megtáncoltatják a közönséget, sőt mikrofont is ragadtak a bátrabb dalos kedvű gyerekek. Az
együttesnek van már több CD-je is, ám dalaikat leginkább a Youtubon lehet hallgatni, de a Facebbookon is megjelennek időnként,
gyerekprogramokat, nyári tábort szerveznek, koncerteznek. A helyi zenészek a városközpontban három helyszínen, a Castello cukrászdánál, a Dísztó partján és az Ifjúsági park retro színpadán léptek fel az elmúlt napokban. Jó hangulatú, vidám, - ingyenes - koncertjeiken egész gyereksereg fogadta őket.
A buli nem áll meg, Felnőni tilos! koncert szeptember 5-én Miskolcon lesz legközelebb, 11 órakor a Városháztéren, délután ötkor pedig Miskolctapolcán, a Barlangfürdő bejáránál várják a gyerekeket.
berta

Munkás edzőmeccsek után
KOSÁRLABDA. Lezajlottak a Phoenix Kupa mérkőzései. A színvonalas, feszes iramú összecsapásokon a MEAFC-Miskolc,
a Salgótarjáni KSE, a DEAC U23 és a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK csapatai léptek pályára.
A torna első napján, augusztus 28-án a Salgótarján és a Tiszaújváros összecsapásából a nógrádi csapat, a MEAFC és a DEAC U23
találkozójáról a miskolci gárda jutott be a másnapi döntőbe. A szombati bronzmérkőzésen a debreceni fiatalok diadalmaskodtak,
majd a kiélezett küzdelmet hozó döntőn a MEAFC szerzett nehéz, de értékes győzelmet.
A Phoenix eredményei:
Phoenix KK - Salgótarjáni KSE 59-70, Phoenix KK - DEAC U23 49-66
- A felkészülésnek olyan szakaszában vagyunk, amikor éppen a fáradtságnak kell kijönnie. Azt a munkát, amit a kimerültség miatt
kell pluszban beletennünk a mérkőzésekbe, most „raktározza el” a szervezet, és a következő hetekben ebből tudunk majd építkezni.
Az Egerrel együtt három különböző csapattal sikerült összecsapnunk; más a szerkezetük, más stílust képviselnek, más lendülettel játszanak, más védekezést alkalmaznak, úgyhogy ebből a szempontból nagyon jó héten vagyunk túl. Amin javítanunk kell, az a csapaton belüli „hiszti” és az egymással való foglalkozás - nem pedig az egymásért való küzdés. Ha ezen tudunk változtatni, akkor szerintem jók lehetünk a bajnokságban. Edzőként én meg vagyok elégedve a fiúkkal. Bár a harmadik meccs hagy egy kis kívánnivalót maga után, de a hozzáállásnak, a lendületnek, illetve annak, amit majd látni szeretnék a későbbiekben, már láttam a szikráit az edzőmérkőzések alatt. A hibákat természetesen kijavítjuk, amiben pedig fejlődnünk kell, arra igyekszünk több időt fordítani - értékelt Szendrey Zsombor vezetőedző.

Pókok, rovarok
Különleges rovarokkal, tarantulákkal, vagy más néven madárpókokkal is megismerkedhettek azok, akik ellátogattak a hétvégi kiállításra. Voltak, akik csak messziről barátkoztak a pókokkal, a bátrabbak megsimogatták, kezükbe is foghatták.
- Az emberek többsége fél, sőt írtózik a pókoktól, rovaroktól - mondta Németh József, gyűjtő - De ugyanakkor kíváncsiak is rájuk. Egy ilyen kiállításnak az az elsődleges célja, hogy megismertesse az emberekkel
ezeket a különlegességeket, hiszen nem minden nap találkozunk trópusi állatokkal. A félelem kialakulásában nagy szerepet játszanak az amerikai horror filmek. Igyekszünk velük szembeszállni és megmutatni, hogy
nem ádáz ellenségeink a pókok és rovarok. Ezek persze extrém nagyságúak, Magyarországon nem találkozhatunk velük a természetben. Azonban egyre több a gyűjtő, egyre nagyobb divat pókot, vagy akár skorpiót,
madagaszkári csótányt tartani otthon terráriumban.

Táboroztak
a gimnasztrádások
A gimnasztrádás lányok augusztus utolsó hetében birtokba vették a Hunyadi
iskola tornatermét, ahol egy ötnapos edzőtábort tartottak. A sport napköziben
42 táncos vett részt. A napi három edzés alatt akrobatikai elemekkel ismerkedhettek, új koreográfiákat tanulhattak meg, és különböző eszközökkel fejleszthették képességeiket. Pénteken vendég táncpedagógus tartott modern, kortárs
kurzust a lányoknak.
Az edzők nagyon büszkék a sportolók tábori teljesítményére, és reménykedve
várják a következő tanévet.

