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Begyulladva
A napokban Tiszaújváros több helyszínén is készülnek filmjelenetek. Négy napja indult el a tiszaújvárosi Dudás Balázs
legújabb filmjének forgatása. A Begyulladva című mozi története egy ipari kisvárosban játszódik az 1980-as években.
Egy fiatal életét mutatja be valós környezetben, a kor valós
problémáival, némi humorral fűszerezve.

Nappali a teraszon
LivingRoom - cselló és gitár. Friderikusz Péter és Pál Benjámin. A Dal 2021-ben a negyedik előválogatóig jutottak el,
Megtörtént című számuk bekerült a legjobb 40 közé. Kedden
este saját dalokból és világslágerekből válogatott koncertet
adtak a Derkó Terasz Party rendezvényén. Velük készült interjúnkat a Krónika következő számában olvashatják.
Soha nem voltam még falunapon. Úgy képzeltem el, olyasmi lehet, hogy kijönnek az emberek a családdal, körbenéznek, közben szól a lakodalmas, és van hozzá vattacukor - teljesen felesleges lenne odamennem. Hát jó nagyot tévedtem.
Most megtudtam, hogy dödölle nem csak a gyermekdalban létezik, hogy Szederkényben 1957 előtt még nem volt villany, és nyáron a kútban hűtötték az ételt, valamint azelőtt a babérlevélről és hasonló úri huncutságokról fogalmuk sem
volt. Aztán összefutottam egy régi munkatársammal, akit 20 éve nem láttam, és jól kipletykáltuk, kivel mi történt azóta a
KISPEGY-ből. Beszámolónk a 8-9. oldalon.

Hetvenszázalékos
készültség
A TiszaSzolg 2004 Kft. idén is folytatja távhővezeték-rekonstrukciós programját, a választás idén a Juhar közre esett, mivel az előző években itt volt a legtöbb meghibásodás.
- Jelenleg hetvenszázalékos a készültség - mondta
el Nagy Gábor, a TiszaSzolg 2004 Kft. műszaki és szolgáltatási vezetője -, a gerincvezetékek
cseréjével már végeztünk, ekkor voltak kétnapos kiesések a szolgáltatásban. Most a bekötővezetékek cseréjénél tartunk, ez már csak egynapos kiesésekkel fog járni, az adott épületeknél. A rekonstrukció alatt 500 méter nyomvonalon 1000 méter vezetéket cserélünk ki korszerű,
szigetelt vezetékre.
A munkálatok május 10-én kezdődtek, a tervek
szerint július végéig tartanak, és augusztus elején végeznek a helyreállításokkal is.

Tábor a Karakterben
Az általános iskolás korosztálynak szervez nyári napközit a
Karakter Alapfokú Táncművészeti Iskola. Két héten át két
turnusban táboroztatják a gyerekeket. Idén is színes programokkal készültek a szervezők. Játékos feladatok, kézműveskedés, kirándulások és persze zenés, táncos foglalkozások teszik változatossá a táborozó gyerekek napjait.
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Baba született
Nagypapája születésnapján, 2021. június 28-án jött a világra Skobrák Petra, aki 3710 gramm és 57 centiméter
volt az érkezés pillanatában. A boldog apuka, Skobrák
Alfréd hozzátette, két bátyja már nagyon várta a hugica
születését.

Ingyenes teniszezés
tiszaújvárosi fiatalok számára
A Tiszaújvárosi Tenisz Club a 2021-es évben is lehetőséget
biztosít a tiszaújvárosi 18 éven aluli fiatalok részére, hogy a
Sportcentrumban lévő 5-ös és 6-os számú teniszpályáin - a
nyári szünetben, június 15. és augusztus 31. között - térítésmentesen teniszezzenek.
A pályákat minden nap 16 és 20 óra között, hétvégén 8 és 12
óra között is igénybe lehet venni, érkezési sorrendben.
A bejáratnál kifüggesztett pályahasználati szabályok kivétel
nélkül mindenkire érvényesek!
A pályák használatánál a klubtagok és a bérletesek előnyt élveznek, amennyiben minden pálya foglalt.
A pályák igénybe vételéhez érvényes diákigazolvány bemutatása szükséges a portán, illetve ha kérik, a klubtagoknál!
TTC Elnöksége
9:15 Hétről-Hétre: Helló Balaton! Online kapcsolás a siófoki
plázsra, a tiszaújvárosi táborozókhoz - Horgásztábor - 50 éves
a Zabos Géza Horgász Egyesület - Tábor a Karakterben - Térkép e táj: Barangolás RetroLeninváros utcáin - Teraszkoncert
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

A Tisza TV műsora
Július 8., csütörtök
9:00 HétHatár: Tiszaújváros Szolgálatáért - 30 éves a TiszaTextil - Pro Urbe találkozó - Juhar közi beruházás - Filmforgatás - Védettségi kártya és maszk nélkül - Emelkedő üzemanyagárak - Hőségriadó - Szederkény vendégei voltunk - TFCT
edzőmeccs

Július 14., szerda
18:00 HétHatár: Járványhelyzet - Diákmunka - Egekben az
építőanyagárak - Életmentő app - Táborozunk
18:15 Hétről-Hétre: Vezetőváltás az óvoda élén - Vérlovagok Gyerekek a rally cross-ban - Triatlon
Július 15., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

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

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot július 11-ig (vasárnapig) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út
1/A., tel.: 20/400-1952), majd július 12-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

Szentmise a szokásos miserendtől eltérően 2021. július 12-től
július 19-ig csak vasárnap lesz, 11.00-kor. Kérjük, hogy rendszeresen kísérjék figyelemmel a hirdetésekben és a honlapunkon a szentmise-időpontok változását.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagycsécsen 8.30-kor vannak szentmisék.
Kérjük azokat a szülőket, akik még nem adták le a gyermekeik elsőáldozásához biztosított ruhát, hogy mielőbb adják le
a sekrestyében.
A Szent József szobor átvételéhez és átadásához további családok jelentkezését várjuk.
A nyári időszakban a plébánián ügyeletet tartunk. A plébánia
iroda nyitvatartása: kedd: 9.00-11.00, csütörtök: 15.30-17.30.
Előtérben kézfertőtlenítés!
Cím: Tiszaújváros Római Katolikus Plébánia, Szent István út
32., tel.: (49) 540-102, Web: tiszaújvarosiplebania.hu.

Görögkatolikus

Július 9., péntek
19.00 Tiszaújváros Retró magazin

Rózsa

Gyógyszertári ügyelet

Pénteken 8.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Szombaton
17.30 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Hétfőn 17.30 vecsernye. Kedden és
szerdán 8.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye.

Református

Úrnapi istentiszteleteinket a következő rend szerint tartjuk.
Tiszaszederkény
• 2021. július 11-én, vasárnap 10 óra.
Tiszaújváros
• 2021. július 11-én, vasárnap 11 óra.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! A városi istentiszteletet élőben is közvetítjük az ismert internetes
médiafelületeinken (Facebook és Youtube).
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték,
hogy szeretett édesapánk,

Szabó Géza
életének 86. évében elhunyt. Temetése 2021. július 9-én
(péntek) 14.30 órakor lesz a tiszapalkonyai temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy

Szabó Andrásné,

született Orosz Katalin,
életének 75. évében elhunyt.
Temetése 2021. július 8-án, csütörtökön 11 órakor lesz
a római katolikus altemplomban.
Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál virággal fejezzék ki.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy

Tábori József

életének 69. évében elhunyt.
Temetése 2021. július 9-én, pénteken 11 órakor lesz
a tiszapalkonyai temetőben.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Horváth Gábor

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
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Terítéken a rendelő és a hivatal
Július 1-je Semmelweis nap, az egészségügyi dolgozók ünnepe, s ekkor tartják a köztisztviselők napját is. Véletlen egybeesés, de Tiszaújváros képviselő-testülete egy kéttel korábban, június 24-én éppen e két ágazat, szakterület tevékenységéről tárgyalt.
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója, Nagyné
Kántor Judit az intézmény 2018-2019-ben végzett tevékenységéről számolt be.
Ebben az időszakban sem az alapellátások, sem a járóbeteg
szakellátás alapstruktúrájában és területi ellátási kötelezettségében lényeges változás nem volt. A rendelőintézet továbbra is
alapellátási, szakellátási, fürdőgyógyászati, otthonápolási, hospice, nappali-kúraszerű és egynapos sebészeti feladatokat lát el,
épületében működik a 4 házi gyermekorvosi, a 8 felnőtt háziorvosi és a 7 fogorvosi szolgálat.

Ellátottak, esetszámok
Az intézmény 75 közfinanszírozott, 20 nem közfinanszírozott
szervezeti egységen összesen 40 szakmakódon nyilvántartott
szakterületen látott el feladatot. Az ellátási terület egyes esetekben (reumatológia, tüdőgyógyászat) 44 település, 2018-ban
86.235, 2019-ben 71.575 lakossal, más ellátások esetében (szülészet-nőgyógyászat) mindössze 7 település, 2018-ban 24.258,
2019-ben 26.049 lakossal. A legtöbb ellátás esetében 19 település tekintetében rendelkezik területi ellátási kötelezettséggel
a rendelőintézet, ami 2018-ban 43.266 fő, 2019-ben 31.511 fő
esetében jelentett ellátási kötelezettséget. Tekintettel a jelentős
ellátási területre és lakosságszámra, a várakozási idő csökkentése érdekében a rendelőintézet - élve a jogszabály adta lehetőséggel - egyes ellátások esetében (pl. labor) kizárólag a területi ellátási kötelezettség szerint nyújtott ellátást.
A járóbeteg szakellátás összes esetszáma 2019-ben 2018-hoz viszonyítva csökkent (-4.891 eset). A legnagyobb arányú (közel
49%) csökkenés figyelhető meg a bőr- és nemibeteg ellátásnál,
de jelentős (közel 20%) a szülészet-nőgyógyászat szakrendelés
esetében is. Csupán néhány ellátás (szemészet, belgyógyászat,
gyógytorna) esetében növekedett az esetszám, de ott is csak kisebb mértékben.
A fiziko- és balneoterápiás részleg összes kezelésszámában
2018-ról 2019-re jelentős csökkenés nem mutatható ki, de míg a
fürdőkúrás kezeléseknél minimális a növekedés, addig a fizikoés balneo járóbeteg ellátásoknál érzékelhető betegszám-csökkenés figyelhető meg.
Az egynapos sebészet műtéti száma nem emelkedett jelentősen,
1.000 körüli esetszámon stagnál 2017-től. A beavatkozások közül továbbra is a szemészeti beavatkozások dominálnak, valamint nagyobb az esetszáma a nőgyógyászatnak és az ortopédiának is, az urológia és a sebészet esetszáma azonban elenyésző,
fül-orr gégészeti beavatkozás a korábbi évekhez hasonlóan,
2018-ban és 2019-ben nem volt.
Az ellátási paletta nem bővült, azonban az intézmény több területen törekedett a betegellátás feltételrendszerének korszerűsítésére. A gördülékenyebb betegellátás érdekében az előjegyzéssel rendelkező betegek számára SMS küldő szolgáltatást indított, kezdetét vette a WEB-es időpontfoglalás feltételeinek megteremtése, elsőként a laboratóriumi ellátásnál. Olyan eszközbeszerzések történtek, ( középfrekvenciás fizikoterápiás torony,
hasi konvex fej) melyek révén újabb beavatkozások lehetősége nyílt meg helyi szinten. Központi döntésekre reagálva meg
kellett teremteni az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér
működéséhez kötődően az eRecept felírásának informatikai feltételeit, gondoskodni kellett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben foglaltaknak
és az európai uniós elvárásoknak megfelelő adatvédelmi rendszer kidolgozásáról és alkalmazásáról.

Finanszírozás, bevételek, kiadások
A rendelőintézet alaptevékenységeit önállóan látja el, saját költségvetése végrehajtásában önálló gazdálkodási jogkörrel és felelősséggel rendelkezik. 2018-ban az intézmény 1.086.159.536
Önkormányzati finanszírozás (Ft)
2018

2019

Háziorvosi feladatok

19.066.145

24.315.002

Ügyeleti ellátás

16.097.004

24.012.612

Fogászati ellátás

11.819.962

11.985.226

Védőnők; isk. eü. ellátás

16.737.786

20.766.762

Alapellátás összesen

63.720.897

81.079.602

Szakellátás

143.101.010

220.471.933

Alapellátás + szakellátás ös�szesen

206.821.907

301.551.535

35.250.813

57.774.613

242.072.720

359.326.148

Előző évi maradvány
Finanszírozás összesen

Ft, 2019-ben 1.190.393.427 Ft bevételből gazdálkodott. A bevételek mindkét évben önkormányzati támogatással egészültek ki,
így az intézmény feladatainak ellátására elegendő forrás állt rendelkezésre. Kiadásaik teljesítésére 2018-ban 1.028.384.923 Ftot, 2019-ben 1.113.714.666 Ft-ot fordítottak.
A bevételeken belül a legnagyobb arányt (72% és 65%-ot) a
támogatás képviselte, melynek legnagyobb részét (99%-át) a
NEAK finanszírozás alkotja. A teljesítményfüggő TB Alapok
finanszírozása a korábbi beszámolási időszakhoz viszonyítottan
emelkedést mutat ugyan, azonban a NEAK finanszírozás 2019ben 2018-hoz képest csökkent, melynek hátterében az 5.000et megközelítő esetszám-csökkenés áll. A NEAK finanszírozás
mellett csekély mértékű a közfoglalkoztatás, valamint nyári
diákmunka támogatásából, továbbá a központi ügyelet
működtetésére a feladatellátásban érintett önkormányzatok
hozzájárulásaiból származó bevétel, ugyanakkor az intézmény
saját bevételei növekedtek.
A kiadásokon belül a legnagyobb arányt (49-46%) mindkét évben a dologi kiadások képviselték, ezt követik a személyi juttatások (41%). Az egészségügyi dolgozók illetménye központi bérintézkedések következtében mindkét évben emelkedett,
emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum összege is,
továbbá Tiszaújváros önkormányzata a beszámolással érintett
években forrást biztosított a nem egészségügyi dolgozók bérfejlesztésére, jutalmak kifizetésére és cafetéria juttatásra is. A kiadásokon belül legkisebb arányban (8%) vannak jelen a munkaadót terhelő járulékok, továbbá a felhalmozási kiadások (14,5%), az adott év aktuális feladataitól függően.
A dologi kiadásokon belül a korábbi évekhez hasonlóan a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra fordított legtöbbet
(58%) az intézmény, ugyanakkor a készletbeszerzés 14%-os,
az egyéb dologi kiadások 11%-os, a közüzemi kiadások 9%-os
szinten voltak a 2018-2019-es években. A dologi kiadások közül legkevesebbet informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatásokra (2018-ban 3,5%, 2019-ben 4,5%) és karbantartásokra (3%), valamint bérleti- és lízingdíjakra fordított az intézmény (0,5%).
A növekvő működési költségek mellett, a jelentős NEAK bevételek ellenére, a rendelőintézetnek 2018-ban és 2019-ben is
szüksége volt az önkormányzat kiegészítő támogatására, mely
2018-ban az összes bevétel 19%-át (206.821. 907 Ft), 2019-ben
25%-át (301.551.535 Ft) jelentette. (Lásd táblázatunkat.)
Felújítás 2018-ban nem volt az intézményben, 2019-ben felújításokra 4.983.074 Ft-ot fordítottak, melyből a „B” épületrészben lévő III. számú házi gyermekorvosi rendelő burkolatcseréje, valamint a „B” és „C” épületrészben fotocellás ajtók beépítése valósult meg.
A színvonalas betegellátás és a „minimumrendeletben” rögzített követelmények teljesítése érdekében jelentős mértékű eszközbeszerzés történt az elmúlt két évben. Nagy- és kisértékű
eszközök beszerzésére 2018-ban 6.470.649 Ft-ot, 2019-ben
23.843.057 Ft-ot fordított az intézmény. Többek között klímaberendezéseket, terheléses és nyugalmi EKG rendszert, holtert,
rekordert, gőzsterilizátort, mikroszkópot, szoftverlicenszeket
vásároltak.
Egészségügyi szolgáltatásait egyfelől közalkalmazotti jogviszonyban álló szakalkalmazottakkal, másfelől közreműködők
igénybevételével biztosította az intézmény. 2018. december 31én 125 fő közalkalmazott teljes munkaidőben, 5 fő részmunkaidőben, továbbá 31 orvos és 2 szakdolgozó személyes közreműködőként vállalkozói jogviszonyban látta el feladatait. A
2019. december 31-ei állapot szerint 122 fő közalkalmazott teljes munkaidőben, 9 fő részmunkaidőben volt foglalkoztatva, 35
orvos és 2 szakdolgozó személyes közreműködőként, vállalkozói jogviszonyban volt.
A beszámolással érintett években megközelítőleg 240.000 orvos-beteg találkozás történt a rendelőintézetben. Mindössze 4
esetben fordult elő írásos betegpanasz, mely a minőségbiztosítási rendszerben az éves betegszámhoz viszonyítottan meghatározott betegpanasz (150.000 beteg/10 betegpanasz) számát egyetlen évben sem haladta meg. A betegjogi képviselő által jelzett
panasz nem fordult elő az intézményben.

Humánpolitika
Dr. Juhos Szabolcs jegyző a Polgármesteri Hivatal 2020. évi
munkájáról adott számot.
A hivatal a területi közigazgatásban, illetve a helyi közszolgáltatásban központi szerepet tölt be, ezért alapvető cél a magas kvalitású szakemberek megtartása, alkalmazása. Ennek megfelelően magas a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya (76%),
további pozitívum, hogy a felsőfokú végzettségűek között sok
a másoddiplomával is rendelkező dolgozó. A humánerőforrás
helyzetével kapcsolatosan kiemelendő, hogy az elmúlt években egy tudatosabb, fegyelmezettebb, ugyanakkor humánus létszámgazdálkodás folyt a hivatalban. Egy-egy jogviszony megszűnésekor körültekintően vizsgálták a munkakör betöltésének
szükségességét. Több esetben a feladatok átcsoportosításával, a
belső munkafolyamatok optimalizálásával elkerülhetővé vált a
kieső munkatárs pótlása. Létszámleépítés nem volt.
A beszámoló a hivatali ügyintézés elemzését és értékelését helyezte fókuszba.

Dr. Juhos Szabolcs jegyző.

Magas színvonal
A jegyző szerint a hivatali ügyintézés objektív megítéléséhez a
hatósági döntések ellen benyújtott jogorvoslatok számának, a
hivatal tevékenységét érintő különböző felügyeleti és egyéb ellenőrzéseknek, valamint az ügyfelek jelzéseinek, észrevételeinek elemzése ad segítséget.
A beszámoló időszakában összesen 77.313 ügyiratot iktattak, az
ügyintézési határidő túllépése miatt fellebbezés, panasz nem érkezett. Az önkormányzati és államigazgatási hatósági döntések
(13.240) elleni jogorvoslatok száma mindössze 1 volt, a hivatalt
az elmúlt évben ellenőrző szervezetek (7 alkalommal volt külső ellenőrzés) kirívó jogszabálysértéseket, hibákat, mulasztásokat nem állapítottak meg, és a hivatal köztisztviselőivel szemben bejelentés, panasz nem érkezett.
A szervezeti struktúrában egy változás történt, jogszabályváltozás következtében 2020. március 1-jétől a jegyző építéshatósági
jogkörei a megyei kormányhivatalokhoz kerültek. Az ilyen típusú feladatokat ellátó három munkatárs a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal állományába került.
A szakmai feladatok egyik kiemelt területe a testületi és a bizottsági döntések szakszerű előkészítése, törvényességének biztosítása, valamint a döntések szabályoknak megfelelő hatékony,
eredményes és gyors végrehajtása. Az ezzel kapcsolatos munka
színvonalát jól mutatja, hogy a képviselő-testületi előterjesztésekkel, az ott meghozott határozatokkal (167), és a megalkotott
rendeletekkel (25) kapcsolatos törvényességi észrevétel, kifogás
sem a Kormányhivatal, sem a lakosság részéről nem érkezett.
A képviselő-testületekkel és a bizottságokkal összefüggő feladatok mellett a másik nagy halmaz a hatósági ügyek intézése. A közigazgatási hatósági ügyintézés jellemzője az ügyek jelentős száma. A 2020-ban keletkezett több mint 13.000 ügy döntő többsége valamelyik hatósági ügytípusba sorolható. Az ügyek rendkívül
szerteágazóak, különböző hatósági engedélyeket adnak ki, kötelezettségeket állapítanak meg, nyilvántartásokat vezetnekk, adókat szednek be, bírságokat szabnak ki, végrehajtási cselekményeket foganatosítanak, hatósági ellenőrzéseket végeznek.
Az elmúlt évben - a választókerület országgyűlési képviselőjének tragikus halála miatt - időközi választás is volt, amely mintegy 10 héten keresztül - jelentős többletterhet jelentett a hivatal egyes munkatársai számára.

A pandémia árnyékában
A jegyző kitért a járványhelyzetre is.
„A tavalyi esztendőben olyan helyzetbe kerültünk, amilyenre még
nem volt példa az elmúlt évtizedekben - fogalmazott dr. Juhos Szabolcs. A koronavírus világjárvány olyan kihívások elé állított bennünket, amilyenekkel korábban egyszer sem találkoztunk. Egy különleges jogrendben, rapid módon kellett döntéseket hozni, intézkedéseket előkészíteni és végrehajtani. Megítélésem szerint kulcsfontosságú volt, hogy a megfelelő időben tudtuk meghozni azokat
az intézkedéseket, amelyek ahhoz voltak szükségesek, hogy csökkenteni tudjuk a vírus elterjedésének kockázatát, megóvjuk munkavállalóink egészségét, valamint hogy hitelesen kommunikáljuk
a történéseket. Mindvégig arra is törekedtünk, hogy a közszolgáltatás színvonala lehetőleg ne csökkenjen, ügyek ne maradjanak elintézetlenül. A rendkívüli helyzetek rendkívüli megoldásokat követeltek meg. A hivatali munkaszervezés terén is rendhagyó szabályokat voltunk kénytelenek bevezetni, mely érintette mind az ügyfélfogadást, mind a kollégák munkarendjét. Az új munkavégzési forma példamutató együttműködést, fegyelmezett hozzáállást követelt
a munkatársaktól és a vezetőktől egyaránt.
A változásokhoz igazodó és humánus megoldásokat keresve sikerült elérni, hogy a polgármesteri hivatal dolgozói meg tudtak birkózni a betegség és a családtagok fertőzöttsége miatti hiányzások ellenére is a járvány okozta nehézségekkel. Felelősségteljes hozzáállásuknak köszönhetően nem csökkent a hivatali munka színvonala, a határidőket betartották és a városlakók
megelégedésére tudtuk teljesíteni feladatainkat” - hangsúlyozta a jegyző.
Ferenczi László

4. � Elismerések

Nyugállományba vonulása alkalmából
újabb négy személy vehette át a képviselő-testület által adományozott Tiszaújváros
Szolgálatáért Díjat.
LIPPAINÉ KÁROLY ÉVA
szakács

Közalkalmazotti jogviszonya 1987. április
1-jén kezdődött a jelenlegi Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Tündérkert Óvodájában,
ahol konyhalányként lépett munkába. 1998-ban
megszerezte a szakács szakképesítést. 2008 júliusától, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ megalakulását követően is ebben a
munkakörben tevékenykedett.
Alapfeladata volt az étlapon szereplő ételféleségek előírt mennyiségben, minőségben és
időben történő elkészítése, a konyhán dolgozó munkatársak munkájának felügyelete, irányítása.
Munkáját mindenkor a legjobb tudása szerint,
lelkiismeretesen, pontosan, precízen, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ és az
óvoda érdekeit szem előtt tartva végezte. A
gyerekekkel és az óvoda alkalmazottaival empatikus személyiségéből fakadóan kitűnő kapcsolatot alakított ki és tartott fent.
Munkavégzése gyors, határozott, mindig figyelemmel volt a munkakörével kapcsolatos jogszabályok betartására. Munkájában következetes, rendszerető, határozott egyéniség. Magatartásával elősegítette az intézményi feladatok mindennapi zavartalan és hatékony megoldását.
Kollégái és vezetői mindig számíthattak rá, segítőkész és megbízható munkatársként.
Kiváló szakmai teljesítményét Tiszaújváros
képviselő-testülete 2020-ban „Tiszaújvárosért
a Közszolgáltatásban” Életműdíj kitüntetéssel
jutalmazta.
Tiszaújváros közétkeztetésében végzett közel három és fél évtizedes kimagasló és színvonalas munkavégzésének, példamutató szakmaszeretetének, elhivatottságának és emberi helytállásának elismeréseként „Tiszaújváros
Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

Megyei
elismerés
A köztisztviselők napja alkalmából a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Elnökének Köztisztviselői Díját vehette át a
megyeházán tartott ünnepségen Takács Erzsébet, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályának ügyviteli csoportvezetője. Az elismerés azoknak a köztisztviselőknek adományozható, akik a közigazgatás,
a közszolgálat területén végzett magas színvonalú tevékenységükkel hosszú időn át eredményesen szolgálták a lakosságot. A díjra Tiszaújváros önkormányzata terjesztette fel Takács
Erzsébetet.
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Tiszaújvárost szolgálták
DIENES CSABÁNÉ
segédasszisztens
Munkáját a Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben 1993. szeptember 27-én takarítónőként
kezdte, majd 1994-től mosónőként dolgozott
közel 4 évig. Feladatait mindig lelkiismeretesen és pontosan látta el.
1998-tól kartonkezelő munkakörbe került, ahol
a rendelőintézetbe érkező betegek irányítása,
segítése volt a feladata. Ebben a munkakörben
lehetősége nyílt megismerni a szakrendelő osztályainak működését és megszeretni a rendelőintézetben folyó egészségügyi tevékenységet.
2004-ben lehetőséget kapott, hogy tanulmányi
szerződés keretében ápolási asszisztensi szakképesítést szerezzen. Képzettségének megszerzése után hamarosan alkalom adódott arra, hogy szakdolgozóként dolgozzon tovább a
rendelőintézetben. Egészségügyi dolgozóként
munkáját a laboratóriumban kezdte és itt dolgozott egészen 2021-es nyugállományba vonulásáig, mint segédasszisztens.
Feladatai ellátása során a betegekkel barátságos és segítőkész volt. Munkáját mindig az elvárásoknak megfelelő pontossággal végezte.
Nagy hangsúlyt helyezett a szakmai fejlődésére, melyet a továbbképzéseken való aktív részvétel is igazol. A munkatársakkal kiegyensúlyozott, a betegek érdekeit szolgáló jó munkakapcsolatot tartott fenn.
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben végzett közel három évtizedes kimagasló szakmai tevékenysége, megbízható, betegközpontú
munkavégzése és nagyfokú segítőkészsége elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj”
kitüntetésben részesült.

MAJOROS VALÉRIA
óvodapedagógus
Óvodapedagógusi munkáját 1981-ben a leninvárosi 2. számú Napközi Otthonos Óvodában
kezdte, amely 2000-ben jogutódlással a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Katica Óvoda telephelyévé alakult. Az intézmény 2017-től

Tiszaújvárosi Református Óvodaként működik, így ugyanabban az épületben kezdte és fejezte be óvodapedagógusi pályáját.
A gyermekeket együttműködésre, egymás elfogadására és tiszteletére nevelte. Munkavégzésére a pontosság, átgondoltság és az alaposság
volt a jellemző. Nevelői tevékenységét a gyermekszeretet, a hivatástudat és a családok iránti tisztelet hatotta át. A szülőkkel, a családokkal
való kapcsolata kiegyensúlyozott, segítő, támogató jellegű volt.
Szakmai munkájában megújuló, nyitott, tudását, tájékozottságát folyamatos önképzéssel, továbbképzéssel fejlesztette, alakította. Mindennapi nevelőmunkájára lelkiismeretesen készült,
feladatai ellátásában rendkívül igényes volt.
Magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkező, a nevelőmunkájában igényes, a kisgyermekek nevelésében elkötelezett, kiváló óvodapedagógus. Az óvodai élet gazdagításához kapcsolódó programok lebonyolításába is aktívan
bekapcsolódott.
Több éven át mentori feladatokat vállalt, szakmailag és emberileg segítette és támogatta a pályakezdő óvodapedagógusokat.
Kiváló szakmai teljesítményét Tiszaújváros
képviselő-testülete 2019-ben „Tiszaújváros
Közneveléséért” Életműdíj kitüntetéssel jutalmazta.
Tiszaújváros köznevelésében végzett négy évtizedes kiemelkedő szakmai munkája, elhivatottsága, gyermekközpontú szakmai tevékenysége, a pedagógus életpálya mellet-ti elkötelezettsége elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

áthelyezéssel a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalba informatikai munkatárs munkakörbe és
itt dolgozott a 2021. évi nyugdíjba vonulásáig.
Munkája során részt vett a hivatali informatikai rendszer működésének biztosításában, valamint az informatikai fejlesztések, beszerzések végrehajtásában, az informatikai műszaki
infrastruktúra üzemben tartásában.
Nagy figyelmet fordított az informatikai rendszerben alkalmazott adatkezelési eljárások és
adatállományok biztonságára. Aktívan közreműködött a hivatalban alkalmazott programok
folyamatos működésének biztosításában, felügyelte a népesség-nyilvántartó és az adóigazgatási programot. Nagy szakmai körültekintéssel gondoskodott az informatikai és szakmai
feladatok összehangolásáról.
Ellátta a képviselő-testület ülésein az informatikai háttér biztosítását, a gépi szavazások lebonyolítását és rögzítését. Állandó résztvevője volt a választások, népszavazások, népi kezdeményezések előkészítésének és a végrehajtásával összefüggő informatikai folyamatoknak,
adatfeldolgozásoknak. Közreműködött a népszámlálással kapcsolatos informatikai feladatok teljesítésében és ellátta a harangjáték működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos teendőket is.
Ez a sokrétű munkaterület nagy pontosságot,
szorgalmat igényelt. Feladatait mindig nagy
alapossággal, precizitással látta el. Emberi
magatartására a szerénység, fegyelmezettség,
rendszeretet és a nagyfokú elhivatottság a jellemző. Kulturált ügyintézése, empatikus készsége, szolgálatkész magatartása példaértékű.
Kiváló szakmai teljesítményét Tiszaújváros
képviselő-testülete 2009-ben „Tiszaújvárosért
a Közszolgálatban” Évi Díj kitüntetéssel jutalmazta.
Tiszaújváros közszolgálatában végzett közel
három és fél évtizedes színvonalas és lelkiismeretes munkájának, példamutató szakmaszeretetének, elhivatottságának és emberi helytállásának elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

BABINSZKI ISTVÁN
informatikai munkatárs
1981-ben végzett Miskolcon, a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán. A diploma megszerzése után Tiszaújvárosban, a Tiszai
Kőolajipari Vállalatnál helyezkedett el, majd
1987-től az akkori 106. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola számítástechnikai mérnök-tanára lett. 1996-ban került

Kitüntetésekről döntöttek
Rendkívüli, zárt ülést tartott július 5-én Tiszaújváros képviselő-testülete. A grémium az augusztus 20-a alkalmából adományozandó kitüntetésekről határozott.
Az augusztus 19-ére tervezett ünnepségen 6 személy és 2 közösség részesül Szent István
Emlékérem kitüntetésben, két-két személy, illetve közösség kap Lorántffy Zsuzsanna
Emlékplakettet, és átadják a Tiszaújváros Ifjú Tehetsége Díjat is.
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Oltás nélkül is szabadon
Elértük az 5,5 millió beoltottat, így újabb
enyhítések léptek életbe. Szombattól nem
kötelező maszkot viselni az üzletekben, tömegközlekedési eszközökön. Az egészségügyi és szociális intézményekben viszont továbbra is kötelező a használata. Már védettségi igazolvány nélkül is bemehetünk éttermekbe, szálláshelyekre és strandra is. A vendéglátó és idegenforgalmi szektor is egyértelmű forgalomnövekedést vár a legutóbbi
könnyítésektől.
- Nekünk szerencsénk volt. Ahogy nőtt a beoltottak száma, egyre többen rendelkeztek oltási igazolvánnyal, így a vendégforgalmunk is

szépen emelkedett. A mostani intézkedéstől pedig még nagyobb fellendülést várunk - mondta Pécsi Tímea, a hangonyi Póczos Vendégház
tulajdonosa. - A legutóbbi intézkedések hatására már az elmúlt pár napban jelentősen megemelkedett a szállásfoglalásaink száma, ami reméljük, a nyár további részében így is marad.
Hozzánk főként baráti társaságok, nagycsaládok jönnek pihenni. Az, hogy védettségi kártya
nélkül is lehet már szállást foglalni, nagy kön�nyebbség az üdülni, kikapcsolódni vágyóknak.
Egy biztos, nálunk első a vendég, de továbbra
is betartjuk a szükséges járványügyi szabályokat - hangsúlyozta Pécsi Tímea.
Szombattól már nem kötelező a maszkhasználat a tömegközlekedési eszközökön és a boltokban sem. Az emberek döntő többsége megkön�nyebbült a döntés kapcsán.
- Én nagyon örülök, hogy már nem kell maszkot viselnem. Számomra sokszor nehézséget
A Póczos Vendégházban ugrásszerűen emelkedett a szállásfoglalók száma.

„Kártya hiányában az elmúlt időszakban sokan nem tudták megoldani, hogy elmenjenek strandra vagy étterembe, még szállást sem tudtak foglalni a nyaralásukhoz. Számukra jelent igazán nagy könnyítést a mostani döntés.”
Fekete Tamás

okozott, zavart, ha például a boltban vagy a buszon hosszabb ideig rajtam volt. Én biztosan
eldobom, és addig nem veszem fel, amíg újra
nem lesz kötelező - monda lapunknak Fekete
Tamás, aki szerint a védettségi kártyával nem
rendelkezők számára is kinyílhat végre a világ.
- Én átestem a víruson, így van védettségi igazolványom, de még nem vagyok beoltva. Kártya hiányában az elmúlt időszakban sokan nem
tudták megoldani, hogy elmenjenek strandra
vagy étterembe, még szállást sem tudtak foglalni a nyaralásukhoz. Számukra jelent igazán
nagy könnyítést a mostani döntés - emelte ki
Fekete Tamás.

Habár a mögöttünk hagyott hétvégén nem tapasztaltak forgalomnövekedést a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben, de nagyon sokan
érdeklődtek telefonon, hogy valóban bemehetnek-e strandolni védettségi igazolvány nélkül is. A válasz természetesen igen. A Termál
Kempingben viszont már most minden szállás foglalt. Zömében külföldi vendégeket várnak, ami többek között a július 1-jétől bevezetett Európai Uniós Zöld Kártyának is köszönhető. Így nem csak a strandon, de a kempingben is kimagasló forgalomnövekedésre számítanak a jövőben.
OK

Harmincéves a TiszaTextil
Jubileumi ünnepséget rendezett az idén harmincéves TiszaTextil Kft. A cég 1991-ben alakult, polietilén és polipropilén
termékeket gyárt Tiszaújvárosban. Észt és francia leányvállalatukkal és bécsi központtal Európa egyik vezető műanyagipari vállalatává nőtték ki magukat.
Születésnapot ünnepelt a TiszaTextil Kft., a harmincadikat. Tortával, vendégekkel, emlékekkel.
- A műanyagiparban ez egy igazán szép kor - mondta Fábián
Ferenc, a TiszaTextil Kft. ügyvezetője -, harminc éven keresztül fennmaradni ott, ahol nagy a versengés. Az utóbbi időben
a környezetvédelmi változásokat is figyelni kell, ebben is próbálunk lépést tartani a korral és az újdonságokat bemutatni vevőinknek. Két nagy üzletágunk van, a polietilén és a polipropilén. A polipropilénből szőtt anyagokat gyártunk, ebből nagy és
kis zsákokat konfekcionálunk. A polietilénből is főleg kis zsákokat, de hozzáteszem, hogy több lábon állunk, és ez mindig túlsegít az ínséges periódusokon. Európától egész Ausztráliáig vannak vevőink. A TiszaTextilnek két leányvállalata van, egy francia és egy észt, bécsi központtal Európa vezető műanyagipari
cégévé nőtte ki magát magas minőségű termékeivel és logisztikai megoldásaival. Mi családias hangulatot próbálunk itt teremteni, és bérekben is felzárkózunk, amennyire lehet, mivel fontos
kritérium a mai világban, hogy meg tudjuk fizetni azokat, akik
nálunk dolgoznak.
1991 júliusában 91-en dolgoztak itt, ma már több mint 250-en.
Az ünnepségen dr. Fülöp György polgármester egy emléklapot

A cég több mint 250 munkavállalót alkalmaz.

Fábián Ferenc ügyvezető mondott ünnepi beszédet.
adott át Fábián Ferencnek, köszöntve a céget megalakulásának
30. évfordulója alkalmából.
- Egy cégnek nem csak az a fontos, hogy jó üzleteket kössön,
és hogy jól megfizesse a munkavállalókat, hanem az is fontos,
hogy közösséget alkosson - mondta dr. Fülöp György -, az pedig,
hogy egy cég jelenlegi vezetői megemlékeznek a harmincéves
évfordulóról, mindent elmond a cég szellemiségéről. Ahol
megbecsülik a múltat, ott fontos a jövő is. Tiszaújvárosnak a
TiszaTextil Kft. nagyon sokat jelent. Nem csak adóbevételt,
persze az is fontos, hanem azt, hogy a cég sok-sok családnak
biztosítja a megélhetést, és a mindenkori vezetők gondoltak a
város közösségére is, eseményeket, rendezvényeket támogattak,
ezért én nagyon hálás vagyok.
Az ünnepségen köszöntötték azokat, akik a kezdetektől tagjai
a TiszaTextil csapatának. Nagy Csaba is 1991-től dolgozik itt,
karbantartó lakatosként kezdte, most karbantartási csoportvezető.
- A TVK-ból kivált Kft.-k közül mi voltunk a második, nagyon
sok bizonytalansággal indult ez abban az időben - mondta Nagy
Csaba -, nem tudtuk, hogy mi vár ránk, de én megtaláltam itt a
számításomat. Tizenöt éve vagyok karbantartási csoportvezető,
vannak kihívások, ezeket próbáljuk minél jobban, minél gyorsabban megoldani.
Fodor Petra

Nagy Csaba a kezdetektől, 1991-től dolgozik a TiszaTextilnél. Karbantartó lakatosként kezdett, most a karbantartók
csoportvezetője.
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A Tisiában a Pro Urbe klubosok

Több mint egy éve nem találkoztak a Pro Urbe Klub tagjai. A koronavírus őket is bezárta, elszigetelte egymástól. A múlt héten újra
összejöttek, találkoztak, beszélgettek és a Tisia Hotel & Spa építkezésére is ellátogattak.
Hét évvel ezelőtt alakult a Pro Urbe Klub, ami
azokat az embereket gyűjtötte össze, akik a városért évtizedekig végzett munkájukért életműdíjat kaptak. A legutóbbi találkozójuk alkalmával a Sportcentrumnál épülő négycsillagos
szállodát nézték meg.
- A városnak mintegy harmincéves vágya volt,
hogy egy ilyen kaliberű szálloda épüljön mondta Koscsó Lajos egykori polgármester, a

Pro Urbe Klub tagja. - Már az én időmben is
próbálkoztunk különböző befektetőkkel. Szerencsére azóta sikerült, és most már itt van ez a
gyönyörű létesítmény. Azért nagyon fontos ez
a városnak, mert nem csak a befektetők érdekeit fogja szolgálni, hanem itt van a Sportcentrum, aminek a kihasználtsága óriásit növekedhet, itt van a fürdő, ahová már nem csak azok
tudnak jönni, akik egy napra érkeznek, hanem
megjelennek majd az úgynevezett többnapos
turisták is. Én azt gondolom, hogy a város idegenforgalma és a létesítmény használata szempontjából rendkívül jelentős előrelépést jelent
ez a szálloda.
A Tisia Hotel & Spa vendégei jogosultak lesznek a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő-

A Pro Urbe Klub tagjai az épülő Tisia Hotel & Spa-t nézték meg.

A szállodabejárást követően dr. Fülöp György polgármester is köszöntötte a klub tagjait és
tájékoztatta őket a városi aktualitásokról.

be való belépésre. Egy kétágyas standard szoba félpanziós ellátással, strandfürdős belépővel
körülbelül 120 euróba fog kerülni.
- Nagyon jó ötletnek tartom, hogy a szálloda vendégei igénybe vehetik a gyógyfürdőt
- mondta dr. Szilárd Szilvia nyugdíjas háziorvos, szintén Pro Urbe-díjas. - Gyógyászati
szempontból tökéletes, mert nagyon jót tesz,
ha a kezelés után tudunk egy pár órát pihenni, az dupla gyógyulást jelent. Az viszont nem
nagyon segít rajtunk, ha a kezelés után gyorsan hazagyalogolunk, vagy netán elmegyünk
dolgozni.
A szálloda alapterülete több mint 6000 négyzetméter, 99 szobát alakítottak ki benne. Vannak nagyobb családi szobák, egybenyitható,
úgynevezett connecting szobák is. Ezen kívül

van rendezvényterem, oktatási termek, bár és
étterem is.
- Az utolsó fázisában van a beruházás - nyilatkozta lapunknak Kéki Zoltán, a beruházó cég
ügyvezetője. - A szobakialakítások 90 százalékban készen vannak. Még a közösségi terek
burkolatai hiányoznak, a lámpatesteket kell
még elhelyezni, az elektromos rendszereket
felállítani. Már csak ezek az apró, finom munkák hiányoznak. Körülbelül szeptember végére, október közepére tervezzük, hogy elkészülünk. Azt viszont nem tudjuk, milyen intenzitással tér vissza, egyáltalán visszatér-e a koronavírus ősszel. Nagyon bízunk benne, hogy
most már minden visszaáll a normál üzembe,
és zökkenőmentesen nyithatunk.
ema

Alapozások
A Krónikában és a Tisza TV-ben is készült velem egy-egy riport nemrég, a városunkra jellemző paneles lakásépítések múltjával, jelenével és jövőjével kapcsolatos kérdéskörben. Ezt
követően kaptam innen-onnan néhány visszajelzést, amelyek szerint többnyire elfogadták,
vagy megerősítették azt a szakmai megítélésemet, miszerint nincs különösebb félnivaló attól,
hogy ezek az épületek állékonyság szempontjából ne felelnének meg még hosszú időn keresztül, és emiatt veszély fenyegetné a lakosságot.
Némi nézeteltérés csak ezen épületek maximális élettartamának megítélése körül fogalmazódott meg, ám én ebben továbbra is a magam
álláspontját gondolom mérvadónak, szerintem
nem maga az idő, hanem az idő múlásával járó minőségi igényváltozás az, amely e tekintetben inkább meghatározó, és figyelembe vehető.
Jelen írásomat azonban nem e gondolat folytatásaként szántam megfogalmazni és közreadni, hanem inkább olyan további szakmai kérdés
okán, amely a korábbi, fentebb említett sajtóanyagokban nem került szóba. A riportokban a
felépítmények szerepeltek, de minden felépítményt alapok tartanak meg szilárdan és biztonságban. A világ híreiből sokszor találkozunk
olyan tragikus esetekkel, amikor épületek hirtelen és váratlanul összeomlanak, romba dőlnek, ám legtöbb esetben ezek nem alapozási hi-

bák miatt következnek be. Sajnos többnyire
az emberi felelőtlenség, vagy gonoszság áll az
ilyen tragédiák mögött, amikor netán gázömlés
okozta robbanások, olykor terrorista robbantások, vagy háborús konfliktusok következtében
történnek ilyen tragikus esetek. Több mint sajnálatos példája ennek az éppen 20 évvel ezelőtti World Trade Center tornyai elleni rombolás,
amely az utóbbi idők legtragikusabb esetének
számít, és az egész világot megrázta.
Vannak azonban váratlan és hirtelen bekövetkezett másfajta körülmények, hatások is, amelyeket előre látni, és ezekre számítani szintén nem
lehet. Ilyenek lehetnek a földrengések, földcsuszamlások, árvizek és más egyéb természeti
katasztrófák, mint amilyen sajnos mostanában
Csehországban is bekövetkezett. Ilyenfajta behatásokra általában az építészetben a tervezési előírások nem tartalmaznak számítási metodikákat. E tekintetben valamelyest kivételt képez példaként Japán esete, mivel egyértelműen
erőteljes földrengési zónában fekszik. Viszont
az alapozások megvalósítására komoly tervezési előkészületek és számítások vonatkoznak.
És itt értem el mondandóm lényegéhez, miszerint minden épület és építmény különféle talajokon nyugszik, és ugyanakkor minden építmény tömegénél fogva terheli a vele érintkező talajt. Anélkül, hogy mélyebb szakmai ma-

Tiszaújváros panelépületeinek többsége 40-50 éves.

Fekete Béla szerint nem az idő, hanem a minőségi igényváltozás a meghatározó a panelépületek élettartamában.
gyarázatba kezdenék, annyit mindenképp érde- gálatok alapján - tekintettel a közeli folyókra
mes erről általában tudni, hogy a legelső szem- és azok ártereire, a talajvízszintek gyakori és
pont, hogy az alapozások mélysége az adott te- nagymértékű ingadozására, és agresszivitására
rületre érvényes fagyhatár alatt legyen, ugyan- -, itt a mélyalapozásokkal kombinált sávalapois a fagyok a talajban olyan erőt képesek kifej- zás mellett született döntés, szulfátálló betonteni, amely az egész építmény állékonysá- minőség kivitelezésével. Az alapozási mélygára veszélyes lehet. Érdekességként említem ség a levert cölöpök esetén elérte a 8 métert,
meg, hogy a hírek szerint a globális felmele- majd a cölöpök a föld felszíne közelében azok
gedés káros hatását Szibériában is észlelték az tetején egy úgynevezett vasbeton gerendarács
utóbbi időkben, miután az ottani eredeti fagy- képezte a rákerülő panelszerkezetű felépítméhatár jelentős megemelkedése komoly problé- nyek alapját. Remélem, hogy vannak, vagyunk
mákat okoz az építmények állagára nézve is. többen még, akik emlékszünk az egykori KözHazánkban a mértékadó fagyhatár 80-100 cm mű- és Mélyépítő Vállalat éjjel-nappal műköméter mélység körül van, tehát az alapozások dő cölöpverő gépeinek messze hangzó zajára,
alsó síkját e fölé nem szabad tenni.
amit jövőnk érdekében ugyanúgy elviseltünk,
Az alapozásokkal kapcsolatos másik fő szem- mint az éjjeli műszakban is dolgozó és műköpont a mindenkori talajok, talajszerkezetek ál- dő toronydarus panelszereléseket. Visszatérve
lapota, teherbírása, szakmai tekintetben az úgy- panelházaink állékonyságára és jövőbeli kilánevezett nyomószilárdsága. Ez pedig a laza tásaira, e tekintetben is csak azt lehet elmonszerkezetű homokos talaj és a különféle kőze- dani, hogy az épületek alapozása miatt biztotek nagy szilárdsága között igen változó mér- san nincs veszélyben egyetlen épület sem várotékű. Mi tehát a helyzet itt a mi vidékünkön, sunkban. Egyben bízunk abban is, hogy térsénevezetesen a városunk alatt lévő talajszerke- günket a jövőben sem fogják érinteni veszélyes
zetek tekintetében, tehető fel a kérdés, és mi- természeti katasztrófák.
lyen módon valósult meg annak idején a pane- Végezetül talán annyit még, hogy a körültekinles épületek alapozása? Nos, ennek ismerteté- tően és jól megtervezett alapok a jövőt tekintse előtt még annyit talán érdemes megemlíte- ve nemcsak az épületek és építmények biztonni, hogy az alapozások kivitelezésének három ságára nézve szükségesek és fontosak, hanem
fő módszere és jellege van, nevezetesen a sáv-, az emberi létre is, mert az ingoványos „talaj”
a sík-, és a mélyalapozás, illetve ezek valami- ebben ugyanúgy veszélyforrást jelent.
lyen kombinációja. Legjobb tudomásom szeFekete Béla
rint a városépítés előtti talajmechanikai vizsépítészmérnök
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Ötven évvel ezelőtt, 1971-ben alakult meg a Zabos Géza Horgász
Egyesület, akkor még Tiszai Vegyi Kombinát Horgász Egyesület néven. Huszonhárman alapították, mára több mint 2300 tagjuk van.
A hagyományokhoz híven idén is megrendezték a Zabos Géza emléknapot, horgászversennyel, koszorúzással. A programok pénteken kezdődtek, a Teleki Blanka úton, dr. Zabos Géza egykori lakóházánál,
ahol már 21. alkalommal koszorúzták meg a falon elhelyezett emléktáblát. Kiss Béla, az egyesület elnöke mondott ünnepi beszédet.
- 1971-ben, ötven esztendővel ezelőtt néhány tiszai és tolnai-tavi horgász úgy gondolta, hogy közösségben jobb a horgászat, több lehetőséget rejt, és 23 fővel megalakították a Tiszai Vegyi Kombinát Horgász Egyesületet. Ezen fellelkesülve később csatlakoztak a környék
üzemeinek a horgászai és 1975-ben átalakult Ipari Üzemek Horgász
Egyesületévé. Majd 2000-ben, az egykori Tisza szerelmese emlékére az igen tisztelt családja hozzájárulásával az egyesület felvette Zabos Géza nevét. Ezt követően 2001-től minden év júliusának első hétvégéjén koszorúzással egybekötött emlékversenyt szervezünk. A tisztesség azt kívánja, hogy itt említsem meg az alapítók nevét, a teljesség igénye nélkül: Faragó Lajos, Faragó Gyula, dr. Zabos Géza, dr.
Bíró Dezső, Lakatos János, Mester Csaba, Kovács Béla, Iványi Rezső, Dancsó Béla, Kerekes László, Varga József, dr. Alaitner István…
Sajnos ma már csak néhányan vannak közöttünk és élnek egészséges
szenvedélyüknek, a horgászatnak, a halászatnak - mondta az elnök,
aki szólt arról is, hogy folyamatos kihívást jelent a létszámnak megfelelő vízfelület kialakítása, az anyagi források megteremtése.

Eredmény
1. helyezett: Zöld Kroki csapat: Cseresznyés János, Kovács Károly, Sebestyén Árpád
2. helyezett: Miskolci Fülharmonikusok:
Gál Péter, Horváth Sándor, Kozma József
3. helyezett: Villám csapat: Károly István,
Medgyesi Gábor, Rácz Gyula
Legnagyobb hal: Kerékgyártó István 3.880
gramm.

Hagyomány már, hogy ilyenkor horgász csapatversenyt is rendeznek a Tolnai- és az Erdészeti-tavon, idén 29 csapat nevezett az öt órán át tartó megmérettetésre. A háromfős csapatok a tavak különböző pontjain horgásztak, ezt sorsolás döntötte el. A főszponzor Energofish Kft. is csapattal érkezett, köztük Szabó Bencével, aki profi horgász.
- Édesapám révén kerültem kapcsolatba a horgászattal, aztán amikor 10-12 éves lettem, komolyabbra fordult - mondta
Bence -, mellette versenyszerűen fociztam. Az egyetem elkezdésekor eljött a pillanat, hogy dönteni kellett, melyiket szeretném csinálni, és a horgászatot választottam. Eztán kerültem kapcsolatba az Energofish Kft.-vel, ahol dolgozom, valamilyen szinten az a munkám, hogy horgásszak, szerencsés vagyok.
Bence feeder kategóriában versenyez, ami azt jelenti, hogy etetőkosaras horgászat, ez egy fenekező technika, nem úszó
jelzi a kapást, a halat a mederfenéken fogják. A feeder is kettévált, mára már van klasszikus és method irányzata.
- A klasszikussal elsősorban keszegfélékre szoktunk horgászni, a method technikával pontyot lehet eredményesen fogni - folytatta Bence. - Jelenleg mindkét szakágban zajlik országos bajnokság, három egymás utáni év eredménye számít,
kicsit hasonló a teniszezők világranglista rendszeréhez. A method szakágban tavaly a 3. helyet sikerült megszereznem
a ranglistán, a klasszikusban a 12.-et.
- Mi kell ahhoz, hogy valaki jó horgász, sikeres versenyző legyen?
- Hatalmas elhivatottság, rengeteg horgászat. Ez nem egy tiszta hobbi, nagyon sokszor vagyunk piszkosak, sokszor kelünk korán, ehhez elhivatottság kell, hogy az ember évente akár több száz napot is beletegyen. Mindig tanulunk, nincs
olyan, hogy valaki mindent tud, egyre több tapasztalatot gyűjtök én is.

Sokaknak már több évtizedes tapasztalata van a horgászatban. Mint Czene
Andrásnak, akinek egy háza is van a tó partján, így bármikor horgászhat, ha
csak kedve van. Az emlékversenyen egy árnyékos-szúnyogos helyre sorsolták, de úgy tűnik, ez meghozta a szerencséjét, több mint 8 kiló halat fogott,
négy méretes ponty került a haltartóba.
- 1972-ben váltottam engedélyt - mondta Bandi bácsi -, nagyon fontos a helyismeret, meg a csali és az etetőanyag, hisz ez csábítja oda a halat messziről.
- Milyen emlékei vannak Zabos Géza bácsiról?
- Sokat horgásztunk együtt a tavakon, meg a Tiszán is. Nagyon okos ember
volt, nagyon tiszteltem, sokat tanultam tőle. Tőle csak tanulni lehetett, az volt
a szava járása, hogy a halat meg kell keresni, nem a hal fog megkeresni téged. Mutogatta sokszor a csalikat, meg mindent, tényleg sokat tanultam tőle.

Bártfai András is öreg horgász már, szintén tóparti házzal.
- Mostanában sűrűbben horgászok - mondta András -, az azért fontos, ha az ember ismeri a tavat, meg hogy mivel kell pecázni.
Ma reggel is rossz helyre dobtam, gondoltam
egyet, áttettem másik helyre, már jöttek is a
halak. Foghattam volna hármat, de csak egyet
fogtam, kettő elment. Ez olyan kétkilós, nem
olyan nagy.
Fodor Petra

Rácz Gyula 25 éve lépett be az egyesületbe, jobbára a Tiszán horgászik, sokszor látta ő is egykor Géza bácsit. Intettek egymásnak, beszélgettek. Gyula is minden évben eljön a versenyre.
- Eddig egy pontyot, egy dévért, és három
apró keszeget fogtam. A csapattársaimmal
telefonálunk egymásnak, hogy ki mit fogott,
egyikük már 4-5 pontynál tart, a harmadik
még sajnos semmit sem fogott.
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Soha nem voltam még falunapon. Úgy képzeltem el, olyasmi lehet, hogy kijönnek az emberek a családdal, körbenéznek,
közben szól a lakodalmas, és van hozzá vattacukor - teljesen felesleges lenne odamennem. Hát, jó nagyot tévedtem! Most
megtudtam, hogy dödölle nem csak a gyermekdalban létezik, hogy Szederkényben 1957 előtt még nem volt villany, és nyáron a kútban hűtötték az ételt, valamint azelőtt a babérlevélről és hasonló úri huncutságokról fogalmuk sem volt. Aztán ös�szefutottam egy régi munkatársammal, akit 20 éve nem láttam, és jól kipletykáltuk, kivel mi történt azóta a KISPEGY-ből.
A szombat délutáni megnyitón Jézsó Gábor önkormányzati képviselő elmondta, fontosnak tartja az emberi kapcsolatokat, hogy legyenek barátok az ember életében, így mindig számíthat másokra. Úgy gondolja, Tiszaszederkény egy nagyon jó közösség, ahogy
ez a rendezvény is bizonyítja. Családok, baráti társaságok jelentkezését várták egy főzőversenyre, melynek mottója „Főzzünk
együtt! Igyunk együtt! Együnk együtt! Legyünk együtt!” volt, és a kiírás szerint a benevezett ételnek tartalmaznia kellett burgonyát.

- Paprikás krumplit főzök kolbásszal, és lesz hozzá kovászos uborka - mondja Berkes Bálint, a Tiszaszederkény Idősek
Klubjának tagja. - Az eredeti falusi recept szerint szalonnazsíron üvegesre párolom a hagymát, beleteszem a kolbászt, az
egy kicsit megpuhul, majd leveszem a tűzről, és beleszórom a pirospaprikát, így az nem ég meg. Utána megy bele a paradicsom, paprika, és végül a krumpli meg a víz. A végén ízesítem sóval és borssal.
- Titkos fűszer, mint babérlevél vagy majoranna is kerül bele?
- Nem, falun annak idején nem volt ilyesmi. Azt inkább éttermekben használták, ahol valamilyen különlegességet akartak csinálni. Mi eredeti falusi, valódi paprikás krumplit készítünk itt. Falun annak idején nem ismertük a babérlevelet.
Gyerekkoromban még villany sem volt, vonat sem volt, rádió sem volt, honnan lett volna babérlevél? Abból csináltuk az
ételeket, ami itt helyben megtermett. Krumpli, hagyma volt a kertben, rengeteg disznó volt, abból kolbász, szalonna, volt
kukorica, búza, tyúk, a lisztet pedig megőrölték a malomban, és abból csináltunk kenyeret. Sok babot ettünk, krumplilevest, nyáron pedig gyümölcsleveseket, habart ételeket. Nem volt hűtő, hanem a kútba engedtük le, és akkor ott elállt
egy-két napig.

Pár lépéssel arrébb, még szintén a Tiszaszederkény Idősek Klubjának sátrában, kemény munkával éppen főtt krumplit tör Móricz Mária, amikor odaérek.
- Ez cinke lesz, vagyis dödölle, pontosabban zalai dödölle - mondja.
- Azt hittem, ez csak a gyerekdalban van.
- Nem, ez sós vízben főtt krumpli, amit liszttel összetörünk, kiszaggatjuk,
és megsütjük, ez a tésztaalap. Erre rakhatunk dinsztelt hagymát, tepertőt,
túrót, tejfölt, ki hogy szereti. De egyébként hoztam szilvalekvárt, most kipróbáljuk azzal is. A kicsit sós tészta az édes-savanykás lekvárral biztos nagyon jó lesz.
Amikor már az interjúzás végén jártam, és leültem megnézni a Horizont zenekart, valaki megütögette a vállamat. Mária volt az, kóstolóba hozott egy
tál dödöllét, túróval, tepertővel. Én eddig azt hittem, a túrós tészta az valami nagyon jó dolog… Tessék csak megkóstolni a dödöllét!

Szabó Anna a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ csapatából egy óriási bográcsban valami fantasztikus illatú pörköltet
kevergetett.
- A fellépőknek is mi főzünk, azért a nagy
bogrács - mondja. - Csülökpörkölt készül, juhtúrós sztrapacskával, abban lesz a
krumpli. Sima pörköltrecept, szalonnazsíron
hagymát, paprikát, paradicsomot sütünk, erre megy a husi, só, bors, és a pirospaprikát
csak a legvégén rakjuk rá, nem égetjük a zsíron, hogy ne legyen keserű.

Rendezvény � 9.
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A népi játszótér melletti sátornál Vékony Lászlót kérdezem, mi lesz a mai menü.
- A hölgyeket kérdezze, ők a főnökök! - és átirányít a bogrács mellett álló két hölgyhöz.
- Brassói aprópecsenye készül bográcsban, és tárcsán sült krumpli lesz hozzá - mondja Vékony Lászlóné. - A gyerekek azt kérték, hogy brassói legyen, így ezt találtuk ki, és kísérletezünk, mert tárcsán, olajban sütjük a krumplit. Eredeti recept szerint készül, annyi a különbség, hogy a szakácskönyv a bográcsos változathoz paprikát és paradicsomot
is írt, ezt otthon nem szoktam bele tenni.
- Úgy látom egyenpólóban vannak, „Szederkény a Legjobb Csapat” felirattal. Ez egy baráti társaság?
- Igen, baráti kör, és rokonság is van - mesélik a hölgyek a csapatból. - Nyaralni is együtt járunk, és minden alkalmon itt vagyunk Szederkényben, szalonnasütéskor, főzéskor mindig részt veszünk. És bővülünk, hála istennek, jönnek az unokák, gyerekek, van utánpótlás. Reggel még Siófokon voltunk, fél kettőre értünk haza. Lepakoltunk, és már
jöttünk is ki.

A buli sztárvendége Csonka András volt, aki az előadás nagy részét nem a színpadon, hanem
az emberek között énekelve töltötte.
- Úton idefelé volt ideje szétnézni Szederkényben?
- Sajnos nem, ráadásul úgy jöttem, hogy először véletlenül Tiszaújvárosban mentem be a művelődési házhoz. Azon gondolkodtam, hogy 30 éve vagyok a pályán, ennyi idő alatt biztos voltam már itt. Azt tudom, hogy amikor Abádszalókon vezettem a Tisza-tó Szépe versenyeket,
akkor mindig átutaztam. Nagyon szép, rendezett az egész környék, nagyon harmonikusnak tűnik. Az a baj, hogy ezek a fellépések nem arról szólnak, hogy városnézést is csinálhatok, mert
oda kell érni a helyszínre, elrendezni a technikát, átöltözni, összeírni a programot, ezzel eltelik
az idő. De azért nem munkaként fogom fel, hogy csak odamegyek, megcsinálom a fellépést,
és megyek haza. Nekem egy ilyen előadás egy óriási kihívás, mert most, ha itt kinézek az ablakon, lesz rendesen munkám, az emberek nem arra figyelnek most, hogy mi történik a színpadon. Azért szeretem ezeket a fellépéseket, mert sokkal testközelibb, tudok beszélgetni, odajönnek hozzám, sokkal többet tudok az emberekkel kommunikálni, mint a színházban. Ugyanakkor ez egy csata, amit meg kell nyerni, mert most is egy kicsit még szétszóródott a nézősereg, de majd összegyűjtöm őket.
- Nehéz egy falunap figyelmét felkelteni?
- Ugyan zenéről van szó, de azért a számok között beszélek. Ez a szöveg mindig hangulatfüggő, nincs előre megírva. A dalok sorrendje is változhat a hangulattól függően.
- A mostani rendezvény mottója, hogy „Főzzünk együtt!”. Amikor van egy kis szabadideje, mit szeret otthon főzni?
- Felejtse el, nem tudok főzni. Igaz, hogy egyszer megnyertem a Vacsoracsatát Bea asszonnyal
holtversenyben, de ott puskáztam rendesen a szakácskönyvből, mert nem élő adás volt. Rengeteg szakácskönyvet vettem az évek alatt, meg sok mindent próbáltam, de nincs rá ambícióm.
Egyedül lakom, tehát igazából magamnak nem fogok főzőcskézni, mert maradékot nem szeretek enni. A pandémia alatt is inkább rendeltem, az sokkal jobban működött.
- A magyaros konyhát szereti?
- Szeretem a magyar konyhát, de figyelni kell, mert reflux betegségem van. Ez egy olyan állapot, amit az ember megtanul kezelni. Nagyon fűszereset nem eszem, csípőset nem eszem,
töltött paprikát, amit imádtam gyerekkoromban, vagy lecsót sem nagyon. A pandémia alatt az
volt a lényeg, hogy úgyse dolgoztunk, tehát nem kellett kímélnem magamat olyan nagyon, zabáltam az édességeket, fagylaltokat. Nem főzök, nem is szándékozom ezzel foglalkozni, persze meg tudok csinálni egy csirkemellfilét, vagy főzeléket, pláne szakácskönyvből, csak nem
szoktam.
- Gondolom nagyon sok sport is van a mögött, hogy ilyen jól néz ki.
- Nem, ez inkább genetika. Most ugyan elkezdtem egy kicsit újra úszni, sportolni, de hát az a
baj, hogy én, aki egész életemben sovány gyerek voltam, ez a korral megváltozott. A pandémia alatt elengedtem magam, és elájultam attól, hogy nyolc kilót híztam. Életemben nem híz-

tam nyolc kilót, az nagyon sok. Nem látszott rajtam, csak a hasamon, nem tudtam begombolni a zakómat. Viszont én baromi hiú vagyok, ezt nem engedhetem meg magamnak, és a színházi jelmezeimet sem fogják emiatt újravarrni, vissza kell fogynom.
- Beszéljünk egy kicsit a zenéről is. 1997 és 2003 között négy elég sikeres albumot adott
ki, 2003 óta viszont semmit. Ez egy rövid szerelem volt?
- Ez most is szerelem, csak megváltozott a világ. Megszűntek a lemezboltok, idézőjelben
mondva, közértekben lehet lemezeket kapni, és senki nem is veszi, mert most már letöltik. Én
magam is megváltoztam, sose gondoltam, hogy így lesz, de már én sem veszek lemezt, pedig
CD-gyűjtő vagyok. A sztárok, zenészek is csak dalokat hoznak ki, nem egész albumot, és azokat futtatják. Pedig a lemez az egy egység, annak van eleje, van vége, és nem véletlenül vannak a dalok abban a sorrendben rajta. A borítón vannak képek, amiket az ember hallgatás közben nézegethet, és minden hallgatáskor felfedez valami újat a borítón, gyönyörű az egész. Ebben a világban nőttem föl, ebben hiszek, de most már nincs erre igény.
Surányi P. Balázs

10. � Nyár
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Horgász napközi a sajószögedi Erdészeti-tó partján

Az idén 50. születésnapját ünneplő Zabos
Géza Horgász Egyesület ezen a nyáron is
megnyitotta kapuit a horgászni vágyó fiatalok előtt. Immár sokadik alkalommal rendezték meg a horgász napközit, amely két
turnusban várja a 8-16 éves kor közötti érdeklődő gyerekeket.
- Általában nagyon fogékonyak és ügyesek
a jelentkezők. Nagyon jó látni, mennyire élvezik és szeretnek horgászni - mondta Balázs Tibor, az egyesület vezetőségi tagja. Az első turnusban 21 gyerek van. A piciket
persze jobban segíteni kell, rá kell vezetni
őket, de egyébként teljesen önállóan horgásznak. Úszós bottal könnyebb horgászni, de a fenekezős botot is tudják használni már.
- Vannak visszatérő táborozók?
- Igen, vannak 14 évesek, akik már többször
voltak nálunk. De akadnak egészen apró táborozók is, 7- 8 évesek, sőt, van két lány horgászunk is, ők is nagyon ügyesek.

Balázs Tibor nyugdíjba megy, a táborban
töltötte utolsó munkanapját.

- A horgászás mellett vannak más programok is
a napköziben?
- Persze. Egy poroszlói kiránduláson is részt
vehetnek a gyerekek. Általában egy turnus egy
hétig tart, ebből 4 nap horgászat, egy nap pedig
kirándulunk a természetben.
- Mesélne nekem egy kicsit a kezdetekről? Mikor kezdett el horgászni?
- Én is gyerekként kezdtem horgászni, általános
iskolás elsős-másodikos koromban. A nagymamámnál sokat nyaraltunk Kalocsán és az unokaöcsémmel gyakran mentünk együtt horgászni. Érdekes egyébként, hogy a családunkban
senki sem volt horgász, vagy halász.
- Hogyan lett vezetőségi tag az egyesületnél?
- 1999-ben lettem vezetőségi tag, amikor Zabos Géza bácsi, az egyesületünk névadója elhunyt. Nagyon jó barátok voltunk, és azért is
szeretem annyira az egyesületet, mert rengeteg közeli ismerőst, barátot találtam. Hivatalosan ez az utolsó munkanapom az egyesületnél,
az itt töltött évekre mindig jó szívvel gondolok
majd vissza.
Nagyon sok az érdeklődő, a horgászegyesület
felszerelést, ebédet és kisbuszt is biztosít a gyerekeknek a ki-, illetve a hazautazáshoz.
- Szabadidőnkben hétvégénként is sokat szoktunk horgászni - mesélte Fürjes Adrienn és
Evelin, a horgász napközi két hölgy résztvevője. - Tegnap mindkettőnknek sikerült fognunk
egy-egy 2 kilós pontyot.
A békés hangulat a sajószögedi Erdészeti-tó
partján nagyon vonzó kikapcsolódási lehetőség, sokan a nyugalom miatt élvezik leginkább
a horgászatot.
- Nagyjából két éve horgászok és már másodjára veszek részt a horgász napközin - mondta
Papp Levente, aki már visszatérő, rutinos táborozó. - Szeretek a természetben lenni és nagyon
jó élmény, amikor sikerül kifognom egy nagy
halat. Én vissza szoktam engedni őket, eddig
egy 6 kilós harcsa volt a legnagyobb fogásom.
Halász Gergely először vett részt a táborban,
de ő is hasonlóan vélekedik a horgászás szeretetéről.
- Maga az élmény is nagyon jó, de ha sike-

Gergely és Levente nagyon szereti a horgászás nyugalmát.
rül egy nagy halat fognom, azt megenni is retek a nyugodt, csendes természetben üldönagyon szeretem. A ponty a kedvencem - gélni a barátaimmal, aztán együtt örülni a kamondta mosolyogva. - Emellett pedig azért pásnak.
Kelemen Alíz
szeretek horgászni, mert nagyon békés. Sze-

Evelin és Adrienn alkotják a napközi lánycsapatát.
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Tavaszlesen Szamárháton
Ahogy ígértük, hétről hétre itt, a
Tiszaújvárosi Krónikában, és a Tisza TV képújságában is bemutatunk
néhány képet a TVK fotóarchívumából.
Ha bárki felismeri magát, munkatársát, az eseményt, a helyszínt,
vagy csak kellemes emléke, története fűződik valamelyik képkockához, kérjük írja meg nekünk a helytortenet@tujvaros.hu e-mail címre.
Hivatkozásként kérjük, tüntesse
fel a kép alatti számsort. Bízunk
abban, hogy sokan kedvet kapnak a
nosztalgiázáshoz, az emlékezéshez,
ezzel is segítve TVK-s örökségünk
megőrzését az utókor számára.

Természet � 11.

A Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítvány idén is megrendezte a „Tavaszlesen” címen 2007-ben
útjára indított környezetismereti vetélkedősorozat immáron hagyománnyá
vált fordulóit.
Az évről-évre meghirdetett térségi szintű
megmérettetésen a gyerekeket szeretnénk
arra ösztönözni, hogy lépjenek közelebbi
kapcsolatba környezetükkel, ismerkedjenek meg a régió természeti gazdagságával, szépségével, lakóhelyük ősi paraszti gazdálkodási hagyományaival, nyíljon
alkalmuk mindezekben felfedezni az értéket, és ezáltal is tudatosodjék bennük környezetünk védelmének fontossága.
Bár a járványhelyzet okozta körülmények
és korlátozások még ebben az évben is
éreztették hatásukat a vetélkedő megvalósításában, örömmel tapasztaltuk, hogy
a tavalyihoz képest már jóval több felső
tagozatos kétfős csapat be tudott kapcsolódni a versenybe. Az első fordulóra Mezőcsát, Mezőkeresztes, Tiszakeszi, Tiszaújváros és Tokaj iskoláiból is érkeztek megoldások, továbbá örömmel üdvözöltük Mezőberény és Tenk csapatát is a
résztvevők között, amely települések idén
első ízben csatlakoztak iskolájukkal a vetélkedősorozathoz. Programunk sikerességében az oktatási intézmények pedagógusainak szerepe kulcsfontosságú, hiszen
elsősorban rajtuk keresztül jut el a felhívás a tanulókhoz közalapítványunk vetélkedősorozatáról, valamint ők tudják ösztönözni és segíteni az érdeklődő csapatokat, hogy megfelelően felkészülve vehessenek részt a megmérettetésen.
Az első fordulót követően egy izgalmas
terepi kihívás várt a benevezettekre: minden csapatnak a saját falujában, városában kellett a szabad levegőre kimerészkedve bizonyos megadott színeket tartalmazó vadon élő élőlényeket keresgélniük
és lefotózniuk. Így a begyűjtött fotókból
a csapatok összeállíthatták „tavaszi élő
színpalettájukat”, valamint a színekhez
talált növények és állatok lelőhelyeit saját
készítésű térképen is ábrázolták.
A végső fordulót jelentő döntőt idén már
alkalmunk nyílt „élőben” megrendezni,
melynek a Szamárháti Látogatóközpont

A Bölcs baglyok a terepi növényismeret közben.
adott otthont június 8-án. A korábbi évekből már jól ismert játékvezetőink, dr. Legány András, Bandi bácsi és Vértes Imréné, Piroska néni jóvoltából ismét játékos,
vidám hangulatban telhetett a záró forduló, amelyen a meghívott csapatok közül
ezúttal kilenc mérte össze tudását. A feladatsor most is rejtegetett néhol furfangos, elgondolkodtató, vagy éppen a témákat humoros oldalról megközelítő kérdéseket, semmi esetre sem szem elől tévesztve ugyanakkor, hogy - a csapatok
felkészültségének összemérése mellett a legfőbb célunk mindig a játékos formában történő tudásátadás.
Az előre megadott témakörökre épülő, 11
feladatból álló vetélkedést itt már olyan
gyakorlati részek is színesítették, mint a
békahang-felismerés vagy a terepi növényismeret. Különleges színfolt a döntő
feladatainak sorában a már hagyomán�nyá vált népdaléneklés: az előre megadott
szempontok szerint összegyűjtött népdalok közül egyet-egyet élő előadásban
is bemutattak a csapatok. Jó volt megtapasztalni, hogy a diákok többsége erre a feladatra is gondosan készült és sikeresen teljesíteni tudta a népdaléneklés
izgalmas kihívását. A környezethez való
viszonyunknak, kultúránknak a népdal, a
zene is fontos része, ezért is van helye ennek a - talán első hallásra kicsit szokatlan
- feladatnak a régmúlt paraszti gazdálko-

dási hagyományait is felelevenítő környezetismereti vetélkedőben.
A döntőn legeredményesebben szereplő
hat csapat meghívást nyert a nyári „Tavaszlesen”-jutalomtáborba, a többi csapat pedig értékes könyvjutalommal gazdagodhatott. A döntősöket megajándékoztuk egy egyedi kitűzővel, oklevéllel,
környezetbarát anyagból készült „Tavaszlesen”-es tolltartóval, kiadványokkal, valamint a Természetbúvár Alapítvány felajánlása jóvoltából a Természetbúvár magazin egy-egy példányával is.
A döntőn a legjobb eredményt elérő csapat iskoláját megillető „Tavaszlesen”
vándorserleget ezúttal a Mezőcsáti Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola szerezte meg az első helyen
végzett a Mészáros Áron (5.c) és Mészáros László (7.b) alkotta „Bölcs baglyok”
csapata kiváló szereplése révén. Felkészítő tanáruk Kékedi Levente.
Reméljük, mindenki vidám élményekkel
tért haza a megmérettetésről, és sikerült
kedvet csinálnunk a vetélkedősorozatunkon történő részvételük jövőbeni folytatásához is. Gratulálunk, és természeti élményekben gazdag, kellemes nyarat kívánunk minden csapatnak és pedagógusnak!
Harangozó Edit
Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi
Közalapítvány

Családbarát békanap a tanyán
A Tiszatáj Közalapítvány Szamárháti Látogatóközpontjában július 17-én ingyenes, családbarát békanap várja a látogatókat 10:00
és 15:00 óra között. Annak idején, amikor
kisgyerekek voltunk, simán összefogdostuk
a békákat, és úsztattuk őket a legközelebbi
pocsolyában, aztán később, tizenéves fejjel
pedig már irtóztunk tőlük.
- Mitől ilyen rossz a békák sajtója, vagy PR-ja?
- Ez egy nagyon érdekes kérdés. Pedig horrorfilmekben nem is szerepelnek békák - válaszol mosolyogva Lenner Ádám, a Tiszatáj Közalapítvány telepvezetője, természetvédelmi- és
tájgazdálkodási menedzsere.
- Pontosan, egy dinoszaurusz hamarabb taposna agyon minket, mint egy béka, mégis, azokért
megőrülnek a gyerekek.
- Nem tudom, sokszor azt látom, hogy a szülők rémülnek meg a békáktól, és ez beleivódik
a gyerekekbe is. Nem tudom, hogy mi lehet az
oka. Ráadásul nem is mérgezőek, hogy emiatt
féljünk. Az ember ösztönösen fél a fekete-sárga
csíkoktól, pontosabban nem csak az ember, hanem a madarak, meg más élőlények is. Sok faj
ezt a csíkozást utánozza, hogy védekezzen, például a gőték, de teljesen ártalmatlan. Ez a félelem belénk van kódolva. Hogy a békáktól miért
van egyfajta félelem? Talán hasonló a helyzet,
mint a denevérnél, ami főleg este mozog, nem
találkozunk velük, és ez egy rejtett, kis titokzatos dolog. Vagy például régen a baglyok is ilyenek voltak, róluk is van mindenféle hiedelem.
- Akkor a szokásos „amit nem ismerünk, attól

félünk” dolog lehet?
- Igen, és ezért szeretnénk most ismertté tenni
a békákat, hogy azok, akik esetleg félnek tőlük,
ezt a félelmet levetkőzzék, akik meg amúgy is
szeretik, azok még több érdekességet halljanak
róluk.
- Tulajdonképpen mire jó nekünk a béka?
- A rovarokat pusztítják, és persze nagyon szerves részei az ökoszisztémának. Nem véletlenül
védettek. Volt már denevér, és fecske napunk,
most a békák vannak soron. Koboldék (a szamárháti bivalyok - a szerk) is huszonegynéhány
kecskebékával élnek harmóniában. Most már lehet látni az évnek ebben a szakaszában, hogy a
békák rájuk másznak, és fogják a legyeket.
- Mit fognak látni, mit fognak hallani a látogatók a békanapon?
- Játszva fogunk a békákról tanulni, illetve
előadások is lesznek idősebbeknek, nem csak
játék, minden korosztályra gondoltunk. A békák helyzetére szeretnénk felhívni a figyelmet.
Egyrészt hogy a békák is védettek Magyarországon, viszont a „nemszeretem” állatok közé tartoznak általában, sokan félnek tőle, nyilván persze indokolatlanul, és egy kis érzékenyítést szeretnénk csinálni. Még ha élőben nem
is tudjuk bemutatni, de ha hallják az információkat, amelyek elhangoznak játék közben, meg
előadás formájában. Reméljük egy kicsit közelebb kerülnek az emberekhez, akik rájönnek,
hogy milyen érdekesek, milyen hasznosak, és
hogyan tudjuk őket segíteni. Tudni kell, hogy
2010 óta itt a környéken nem volt nagyobb
mennyiségű csapadék, leszámítva az idei évet,
így a békapopulációk elöregedtek. Bár minden

Kobold, a bivaly is harmóniában él a békákkal.
évben pótlódik azért valamennyi, de az a tömeges békaszaporulat, ami 2010 előtt az árvizek
miatt volt, az mostanában elmaradt. Szeretném
majd felhívni a figyelmet arra, hogy egy kerti tóval, vagy bármi egyébbel mennyi segítséget tudunk nyújtani a békáknak. Sajnos látjuk
a közösségi médiában, hogy ha valaki a kerti tavában talál pár ezer ebihalat, akkor azt keresi, hogy hogyan tudja kiirtani, mert megijed,
nem tudja, hogy mi az. Holott az udvaron töltött esték nagy részét az ebihalak teszik kellemessé, mert abban a kerti tóban nem igazán
tud majd a szúnyoglárva teret nyerni. Az ebihalak egy része szúnyoglárvát is fogyaszt, így
nagyon hasznos. Az, hogy majd átalakulnak és
kimásznak a tóból, az nem jelenti azt, hogy az
udvaron marad a rengeteg béka. Szétszélednek,

elmennek elég hamar, ami ott marad, az szintén nagyon jó, mert a felnőtt béka is rengeteg
szúnyogot, meg egyéb rovart össze tud fogni,
hasznos bérlőtársaink. Nyálkásak persze, meg
hidegek, mert kétéltűek, nincs saját hőmérsékletszabályozásuk, de hát nem kell őket fogdosni. Elvannak ők maguknak, és nagyrészt tudjuk, hogy este jönnek elő, amikor nem nagyon
találkozunk velük. Egyrészt azzal tudjuk őket
segíteni, hogy nem bántjuk, ez már egy nagy
segítség. Másrészt, ha egy kis kerti tavunk van,
és állandó vizet biztosítunk nem csak a madaraknak, sündisznóknak, hanem a békáknak is,
egy olyan helyet tudunk fenntartani, ami sajnos
az elmúlt 15 évben nem sok állt rendelkezésre.
Surányi P. Balázs

12. � Hirdetmények
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A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére

óvodai, iskolai szociális segítő
munkakör betöltésére, a Család- és
Gyermekjóléti Központba.

Feladatai:
- 15/1998. NM rendelet 25. §
A jogviszony időtartama:
- határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 15/1998. NM rendelet
2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellátások - 1/a. Család- és gyermekjóléti központ - óvodai, iskolai szociális segítőre vonatkozó képesítési előírások valamelyike
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány a Gyvt. 11/A. § (8) a)-d), e) pontjai alapján
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt szemé-

lyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
- nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 11/A. §
(8) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn
Bérezés:
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba,
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni, Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező
esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázat azonosító számát: 2110/2021., valamint a munkakör
megnevezését: óvodai, iskolai szociális segítő.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2021. július 24.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. július 30.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 2110/2021. azonosító számon
2021. július 9-én jelenik meg.

Forgalomkorlátozások, útlezárások

Tisztelt Városlakók!
A Tiszaújvárosi Triatlon Napok ideje alatt az idén is számítani kell időszakos útlezárásokra és parkolási korlátozásokra, melyekhez ezúton is kérjük szíves
megértésüket és támogatásukat.
Július 14-én, szerdán 20:00 órától július 19-én hétfőn 12 óráig a Tisza ABC
melletti parkoló le lesz zárva a játszópark kialakítása miatt.
Július 16-án, pénteken 7:00 órától július 18-án vasárnap 20:00 óráig a Bethlen Gábor út Építők útja és Rózsa út közötti szakasz le lesz zárva. Kerülni a parkoló másik oldalán, a Kazinczy úton lehetséges.
Július 17-én, szombaton a program a Triatlon Európa-kupa és a Triatlon Junior Európa-kupa előfutamaival folytatódik. Ezen a napon a kerékpárpálya a Kazinczy Ferenc út (Építők útja és Rózsa
út közötti rövid szakasz) - Bethlen Gábor út - Lévay József út - Szent István
út - Örösi út (Kesznyéten irányába) útvonalon halad. A futópálya a Kazinczy Ferenc út - Bartók Béla út - Ifjúsági park - Bethlen Gábor utat érinti. Útlezárásokra 11:30 és 18:00 között kell számítani, amit időlegesen feloldunk, várhatóan 13:30 és 14:30 között. Folyamatos áthaladás biztosított a gépkocsik részére a Kertváros két része között a Margit sétányon a verseny teljes időtartama alatt. Parkolási tilalom lép életbe 10

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

ANGOL-IDEGEN NYELV
SZAKOS TANÁR
A jogviszony határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidőben.
A munkavégzés helye Tiszaújvárosi Szent István Katolikus
Általános Iskola Tiszaújváros, Rózsa út 12.
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:
2021. szeptember 1.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál
Benjáminné intézményvezető vagy Baráthné Éliás Tünde
gazdasági vezető nyújt, a 49/542-204 telefonszámon és a
tiszi.igazgato@gmail.com e-mail címen.

Játszópark lesz a Tisza ABC parkolójában.
órától egészen 18:30-ig a Kazinczy Ferenc úton, a Bethlen Gábor úton és a
Szent István úton (a Lévay József út és
az Örösi út közötti szakaszon).
Július 18-án, vasárnap a Magyar Utánpótlás Gála, a Triatlon Junior Európa-kupa, majd a Triatlon Európa-kupa döntőit
láthatják az érdeklődők. Ezen a napon a
kerékpáros- és futópályát a Bethlen Gábor út - Lévay József út (Bethlen Gábor
út és Zita út közötti szakaszon) - Szent
István út - Bartók Béla út - Bethlen Gábor út érintésével jelöltük ki. A versenyek 9:00-18:00 óra között zajlanak. A
Szent István úton a verseny a Dísztó felé

eső két sávot veszi igénybe, a másik két
sávon rendőri irányítás mellett folyamatosan haladhat a forgalom. Parkolási tilalom lép életbe reggel 7 órától 18 óráig a Bethlen Gábor úton, a Szent István
úton (a Lévay József út és a Bartók Béla
út közötti szakaszon a Dísztó felé eső 2
sávban), valamint a Lévay József úton (a
Szent István út és az Örösi út közötti szakaszon).
Megértésükben bízva, tisztelettel:
Lehmann Tibor főrendező,
a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnöke
Márkus Balázs,
a szervezőbizottság társelnöke

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2021. július

JÚLIUS

Helye

Ideje

Kinek a részére

12. hétfő

Tisza-parti Szabadidőház

11.00 - 12.00

Szociális étkezők

14. szerda

Kazinczy-ház (Gondozóház)

08.00 - 15.00

Szociális étkezők

Őszirózsa Idősek Klub

07.30 - 8.00

„Esély” Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klub

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

15. csütörtök

Bölcsőde 3.sz.pavilon

09.00 -12.00

Szociális étkezés

19. hétfő

Tiszaszederkény Idősek Klub

10.45 - 12.15

Szociális étkezők

21. szerda

Központi Étterem

09.00 - 12.00

Szociális étkezők

22. csütörtök

Központi Étterem

10.00 - 12.00

Szociális étkezők

26. hétfő

Bölcsőde 3.sz. pavilon

07.30 - 12.00

Szociális étkezők pótbefizetése és alkalmazott étkezés megrendelés

28. szerda

Kazinczy-ház (Gondozóház)

08.00 - 15.00

Szociális étkezők

Kazinczy-ház (Központi étte- 12.00 - 13.00
rem)

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

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

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton: Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola Tiszaújváros, Rózsa út 12.
- Elektronikusan: tiszi.igazgato@gmail.com

Szünidei
gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben június 16-tól augusztus 31-ig valamen�nyi, 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 a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G.
út 7.) lehetséges.
Ha a Szülő/Törvényes képviselő a gyermek számára a szünidei gyermekétkezetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár
következő időpontja 2021. július 09. (péntek).
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető
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Állások

� 13.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet

1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2021. 09. 01- 2022. 08. 31.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Munkaköri feladatait az óvodai nevelés országos alapprogramjára épített helyi pedagógiai
program, valamint az óvoda éves munkaterve alapján, az óvodavezető útmutatásai szerint, önállóan és felelősséggel végzi.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény rendelkezései, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus
• Magyar állampolgárság
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Egészségügyi alkalmasság
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 26.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (2020/2021.), va-lamint a munkakör megnevezését: 1 fő óvodapedagógus.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) be-kezdéseinek megfelelően.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Micskiné Bodó Erzsébet nyújt, a 06
70/380-6900 telefonszámon.
Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2021. 09. 01. - 2021. 12. 30.
határozatlan idejű, 2021.12.31-től
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Munkaköri feladatait az óvodai nevelés országos alapprogramjára épített helyi peda-gógiai
program, valamint az óvoda éves munkaterve alapján, az óvodavezető útmuta-tásai szerint, önállóan és felelősséggel végzi.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény rendelkezései, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus
• Magyar állampolgárság
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Egészségügyi alkalmasság
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 26.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (2020/2021.), va-lamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) be-kezdéseinek megfelelően.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Micskiné Bodó Erzsébet nyújt, a 06
70/380-6900 telefonszámon.
Micskiné Bodó Erzsébet
				
óvodavezető

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet

1 fő pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.

1 fő pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2021. 09. 01 - előreláthatóan 2022. 08. 31-ig
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• A pedagógiai munka segítése.
• A gondjára bízott gyermekek testi épségének megőrzése.
• A gyermekek fejlesztésében való közreműködés az óvodapedagógus iránymutatásai szerint.
• Szükség szerint adminisztratív feladatok ellátása.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény rendelkezései, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium
• Magyar állampolgárság
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés
• Óvodapedagógus képzésben való részvétel
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 26.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (221/2021.), va-lamint a munkakör megnevezését: 1 fő pedagógiai asszisztens.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) be-kezdéseinek megfelelően.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Micskiné Bodó Erzsébet nyújt, a 06
70/380-6900 telefonszámon.
Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű, 2021. 09. 01-től
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• A pedagógiai munka segítése.
• A gondjára bízott gyermekek testi épségének megőrzése.
• A gyermekek fejlesztésében való közreműködés az óvodapedagógus iránymutatásai szerint.
• Szükség szerint adminisztratív feladatok ellátása.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény rendelkezései, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium
• Magyar állampolgárság
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés
• Óvodapedagógus képzésben való részvétel
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 26.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (221/2021.), va-lamint a munkakör megnevezését: 1 fő pedagógiai asszisztens.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) be-kezdéseinek megfelelően.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Micskiné Bodó Erzsébet nyújt, a 06
70/380-6900 telefonszámon.
				
Micskiné Bodó Erzsébet
			
óvodavezető

14. � Hirdetés

2021. július 8.

VILLAMOS, MŰSZERÉSZ
és GÉPÉSZ KARBANTARTÓ
munkatársakat keres tiszaújvárosi telephelyére.

350.000 Ft.
Belépési bónusz bruttó 250.000 Ft

Elérhető havi nettó jövedelem akár

A belépési bónusz a 2021. augusztus 31-ig csatlakozók részére jár!

Ezt kérjük Tőled:
● Minimum középfokú szakirányú végzettséggel,
releváns szakmai gyakorlattal rendelkezel.
● Megbízható, pontos, precíz munkavégzés.
● Rugalmasan állsz hozzá a változó munkavégzés helyéhez
(Tiszaújváros és a környező régió).
Amiben számítunk Rád:
Ipari gépek, berendezések karbantartási, szerelési és hibaelhárítási műveleteinek ellátása regionálisan, mivel a legjobbak is
profi szakemberekre bízzák ezeket a feladatokat.
A pályázatokat a toborzas@trans-sped.hu címre várjuk,
a jelentkezés tárgyában kérjük megjelölni, hogy „karbantartó”.

Sport � 15.

2021. július 8.

Győzelem az első felkészülési meccsen

LABDARÚGÁS. Győzelemmel kezdte a felkészülési mérkőzések sorát az FC Tiszaújváros jelentősen átalakult felnőtt csapata. Az
ellenfél az NB III újonca, a leendő csoporttárs Hidasnémeti volt.
A tiszaújvárosi alakulat múlt hétfőn kezdte
meg a felkészülést, jelentős játékosmozgással
a keretében. Vegyük sorra az eddigi változásokat. Elsőként az edzőváltást jelentették be, Gerliczki Máté helyett Uray Attila a csapat vezetőedzője.

A keretből távozott: Lakatos L. (Sényő), Tóth
Á. (Cigánd), Kerekes K. (DVSC?), Kristófi S.
(KBSC), Márton A. (KBSC), Csernák M. (?),
Vincze Á. (Hajdúszoboszló), Vámos Márk.
(Sényő), Tóth M. (Sényő).
Érkezett: Bartusz D. (Gyöngyös), Gönczi S.
(DVTK), Galambvári G. (Felsőzsolca), Molnár M. (Sényő), Mahalek M. (Putnok), Bocsi
P. (Tállya), Nagy D. (Balkány). Az utánpótlásból Erős T., Szmicsek L., Kolompár K. és Fízer
D. edz a nagyokkal, mind a négyen pályára is
léptek a szombati mérkőzésen. Melyről sérülés
miatt Herceg P., Pap Zs., Horváth T., betegség

Ennél a támadásnál résen volt a vendégek kapusa.

miatt Benke N., Lehóczki B. hiányzott, és nem
állt rendelkezésre Tóth Cs., Kundrák M., Nagy
D. sem. Az ajkai nevelésű, de Zalaegerszeget is
megjárt Gottfried Dániel személyében egy próbajátékos is újvárosi mezbe öltözött. A 24 éves
játékos legutóbbi csapata a megyei első osztályú
Magyarpolány volt, ahol 17 mérkőzésen 16 gólt
szerzett. Most is betalált egyszer.
A vendégcsapat Borsod megye bajnoka lett az
előző szezonban, s bár alulmaradt az osztályozón, a 60 csapatra történő bővítéssel felkérést
kapott az NB III-ban való szereplésre, és élt is
a lehetőséggel.
Az első félidőben lendületes mérkőzést láthattak a nézők, a kapunkra az ellenfél semmilyen
veszélyt nem jelentett, a mi oldalunkon viszont
több gólhelyzet is kialakult és egy lesgól mellett Bartusz egyszer be is köszönt. Az ellenfél
a durva megmozdulásoktól sem riadt vissza,
ezért sajnos idő előtt kettőt cserélni is kellett
sérülés miatt már az első félidőben.
A második játékrészben nem változott a játék
képe, a vendégek helyzet nélkül, két büntetőből
szereztek gólokat, míg csapatunk rendre vezette a támadásokat és szerezte a gólokat.
Tiszaújváros - Hidasnémeti
7-2 (1-0)
TFCT: Galambvári G., Bocsi P., Mahalek M.,
Gelsi L., Lőrincz P., Gönczi S., Tóth S., Molnár
M., Bussy D., Vitelki B., Bartusz D.
Cserék: Fízer D., Csoszánszki D., Erős T., Ko-

Uray Attila
lompár K., Szmicsek L., Gottfried D.
Gól: Bartusz 3, Bussy, Gelsi, Gottfried, +1 öngól
Szerdán, lapzártánk után az ugyancsak új csoporttárs Hajdúszoboszlóval ismét hazai környezetben játszott a csapat, szombaton 10:30tól a DVTK II, július 14-én szerdán ugyancsak
10:30-tól a Tiszafüred vendégeskedik Tiszaújvárosban.

Elszámoltak a támogatással
DIÁKSPORT. Tiszaújváros képviselő-testülete a városban folyó diáksport 2020. évi
támogatására 11.829.360 Ft-ot biztosított,
amelyből az állami, illetve az egyházi fenntartású köznevelési intézményekhez kötődően működő diáksport egyesületeket, valamint az önkormányzat által fenntartott napközi otthonos óvodában és a református óvodában végzett egészséges életmódra nevelést
támogatta. A testület legutóbbi ülésén az ennek felhasználásáról készült beszámolót tárgyalta, illetve fogadta el.
A rendelkezésre álló keret felosztásáról - az
érintett köznevelési intézmények tanulólétszámának, az előző év támogatás összegének, továbbá a Covid-19 járvánnyal összefüggő, az
egyesületek működését befolyásoló korlátozó
intézkedésekre tekintettel - 2020. július 29-én,
a polgármester átruházott hatáskörben a mellékelt táblázat szerint döntött.
Az óvodák a támogatást az ügyesség, a mozgáskoordináció és az alapvető fizikai képesség életkornak megfelelő fejlesztését szolgáló mozgásos játéktevékenységre épülő programok megTámogatott
Napközi otthonos óvoda
Református óvoda
Tiszaújvárosi DSE
Széchenyi DSE
Református DSE
TISZI DSE
GIMI DSE
Tartalék
Összesen:

Támogatás (Ft)
293.060
42.290
1.881.810
1.826.470
1.248.600
1.013.200
1.676.900
3.847.030
11.829.360

valósítására használhatták fel. A diáksport egyesületek - összhangban a város sportfejlesztési
koncepciójával, illetve az önkormányzat sportról szóló rendeletével - a diákok szabadidőben,
tanórán kívüli foglalkozásokon és a nevelési-oktatási intézményekben működő sportegyesületi keretek között végzett rendszeres, szervezett
testedzésére, sportolásra, továbbá a diákolimpiai és egyéb versenyek megrendezéséhez, azokon
való részvételéhez használhatták fel a támogatást, illetve maximum 13%-áig működési kiadásaik fedezetére is fordíthatták.
A Tiszaújvárosi DSE számára biztosított támogatási összegből 355.210 Ft a 2020. szeptember 1. és 2021. március 31. közötti időszakra
tervezett körzeti diákolimpiai versenyek Tiszaújvárosi Sportcentrumban történő lebonyolításához szükséges létesítményhasználati költségek kiegyenlítésére szolgált.
A testület összességében azt állapította meg,
hogy az érintett szervezetek a támogatást cél
szerint használták fel, elszámolási kötelezettségüknek eleget tettek.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2020ban az önkormányzati forrást mozgásfejlesztő eszközök (szenzoros pallókészlet, billegő kövek, színes hernyó alagút, négyszemélyes lépegető, trapéz létra, sétáló kövek, matrac) vásárlására fordította.
A Tiszaújvárosi Református Óvoda a támogatásból mozgásos és mozgásfejlesztő játékokat,
babzsákokat, labdákat, libikókát vásárolt.
A Tiszaújvárosi DSE a 2020. évi támogatást
megbízási díjakra, sporteszközök (tollas készlet, labdák) vásárlására, versenyengedélyek,
tagdíj megfizetésére használta fel. A működési célra felhasználható összeg a könyvelő megbízási díjára, annak járulékaira fordítódott. A
sportegyesület a körzeti diákolimpiai versenyek lebonyolításához biztosított, létesítményhasználati célú önkormányzati támogatás ös�-

A Sportcentrum
eseményei

szegét - a Covid-19 járvánnyal összefüggő korlátozó intézkedésekre tekintettel -, továbbá a
diákok szabadidőben, tanórán kívüli foglalkozásokon és a nevelési-oktatási intézményekben
működő sportegyesületi keretek között végzett
rendszeres, szervezett testedzésére, sportolásra
nyújtott támogatás összegéből fel nem használt
maradványt, összesen 1.104.935 Ft-ot, a támogatási szerződésnek megfelelően visszautalta
az önkormányzat számára.
A Tiszaújvárosi Széchenyi Diáksport Egyesület
a támogatást eszközök (rajtgép, medicinlabdák,
koordinációs létra, futball-labdák), sportruházat beszerzésére, megbízási díjak és járulékaik megfizetésére használta fel. A működési célra felhasználható összeget számviteli szolgáltatás díjára, valamint bankköltségre fordította. Az egyesület a támogatásból fel nem használt 280.657 Ft-ot visszautalta az önkormányzatnak.
A Tiszaújvárosi Református Diáksport Egyesület az önkormányzati támogatás teljes össze-

gét eszközök (tornapad, tornaszekrény, birkózó
szőnyeg, futball-labdák), hangszóró beszerzésére, megbízási díjak kifizetésére használta fel.
A TISZI Diáksport Egyesület a támogatást
uszoda bérleti díjra, sporteszközök (röplabdák, súlyzók, hulahoppkarikák, boxzsák, sportszalagok, jógaszőnyegek, vízilabda hálók) beszerzésére, sportszolgáltatás díjára fordította.
A működési célra felhasználható összeg terhére számviteli szolgáltatás díját, bankköltséget
számolt el.
A Tiszaújvárosi GIMI Diáksport Egyesület a
2020. évi támogatás összegét megbízási díjakra,
kiküldetési költségekre, sporteszközök (tollasütők, tollaslabdák, pingpong ütők, háló, labdák,
röplabda tréninghálók, medicinlabdák), sportfelszerelések beszerzésére használta fel. A működési célra felhasználható összegből számviteli
szolgáltatás díjat, bankköltséget számolt el.
A támogatási keret felosztása után fennmaradó
3.847.030 Ft terhére nem érkezett igény, ezért
azt nem használták fel.

Három újvárosi érem
Triatlon. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub fiataljainak egy csoportja
július 4-én Zalaegerszegen versenyzett. A Decathlon Zalatriatlon
keretében életre hívott E.ON Utánpótlás Triatlon Ranglistaversenyen a Tisza-partiak három érmet harcoltak ki.

Július 10. (szombat)
Labdarúgás
10.30 TFCT - DVTK II. felnőtt labdarúgó edzőmérkőzés
			
Centerpálya
Július 14. (szerda)
Labdarúgás
10.30 TFCT - Tiszafüred felnőtt labdarúgó edzőmérkőzés
			
Centerpálya

Lehet tél, lehet nyár, az ügyesség, a mozgáskoordináció, és az alapvető fizikai képesség fejlesztése mindig fontos cél. Ehhez nyújt támogatást az óvodák számára az önkormányzat.

Bán Petra korcsoportjában harmadik lett.

Eredmények
Leányok:
Újonc 1-es kcs.: 5. Bakó Zsófia, 24:13 perc
Újonc 2-es kcs.: 2. Hajdu Gréta Emma 20:34
Gyermek kcs.: 3. Bán Petra, 32:35
Serdülő kcs.: 6. Filep Zóra, 49:20
Fiúk:
Újonc 2-es kcs.: 3. Izsák Csaba 20:41

Filep Zóra futás közben.
Fotók: Izsák Csaba

16. � Rendezvény

Egy különleges motoros találkozó helyszíne volt Tiszaújváros a hétvégén. Műanyag motorjaikkal gyerekek rótták a köröket a játszótéren, csupa játék és nevetés volt
ez a nap, amit igazi kis piknikké varázsoltak a szülők. Az
ajándékok átadása és a finomságok elfogyasztása után a
gyerekeket még egy nagy meglepetés várta: az igazi, nagy
motorok. Molnár Réka, a program ötletgazdája ugyanis felhívást tett közzé egy motoros csoportban, hogy a
kicsik találkozójára invitálja a környékbeli motorosokat,
akik örömmel ültek járművükre, a legkisebbek nagy boldogságára. Folytatás augusztusban.
Fotók: Fodor Petra, Molnár Andrásné

2021. július 8.

