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Vasárnap megkezdődött az ellenzéki előválasztás második for-
dulója, melyen Karácsony Gergely visszalépésével két jelölt, 
Dobrev Klára és Márki-Zay Péter közül lehet megválasztani az 
ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjét. Lényeges változás az 
első fordulóhoz képest, hogy a voksolás nincs lakóhelyhez köt-
ve, a választásra jogosultak bármely településen leadhatják sza-
vazatukat.
Tiszaújvárosban vasárnap, hétfőn és kedden a COOP (Tisza) 
ABC előtt felállított sátornál lehetett voksolni. Pénteken és 
szombaton ugyanitt várják a szavazókat 8-tól 15 óráig.

Pályaorientációs előadássorozatot ren-
dezett a Derkovits Művelődési Köz-
pont. Az Eötvös Gimnázium és a Bras-
sai végzős diákjait a színházterem-
be hívták meg a szervezők, ahol négy 
előadót és előadást meghallgatva tájé-
kozódhattak egyes szakmákról, szakte-
rületekről. 

Hova tovább? Nagy kérdés, amihez jön 
sok más kicsi, minden hétre egy újabb. 
A 11.-12. osztályban már keresik a lehe-
tőséget, a legjobbat, hogy jó egyetemre, 
főiskolára járhassanak, hogy elhelyez-
kedhessenek majd az álomszakmában, 
hogy legyen kényelmes irodájuk, külföldi 
munkalehetőségük, pénzük egy komfor-
tos élethez. Sokféle fórum van, ahol se-
gítenek a továbbtanulóknak, tájékoztat-
ják őket. Nyílt napokkal várják őket a fel-
sőoktatási intézmények, pályaorientáci-
ós napokat szerveznek nekik, hogy minél 
több lehetőségről halljanak, hogy meg-
tudják melyik szak, szakma mögött mi 
rejlik, ha kikerülnek vele a munka vilá-
gába. A művelődési központ is úgy gon-
dolta besegít, ajtót nyit négy szakmára, 
négy területre, amit tiszaújvárosiak mu-
tatnak be. 
Az egészségügyről, a rendelőintézet szer-
vezeti felépítéséről, az egészségügyi főis-
kolai és egyetemi képzésről a tiszaújváro-
si rendelőintézet főigazgatója mesélt a di-
ákoknak, a gazdasági szektorról a Tisza-
újvárosi Intézményműködtető Központ 
igazgatója, a kulturális szféráról a Derko-
vits Művelődési Központ igazgatója tájé-

koztatta a végzősöket, jómagam, a Tisza 
Média Kft. főszerkesztője pedig a média 
világáról és a hírgyártásról tartottam előa-
dást a középiskolásoknak. 
- Nagyon informatívak voltak az előadá-
sok a végzősöknek és majd a mostani ti-
zenegyedikeseknek is hasznos lesz, ha 
megismétlik ugyanezt jövőre vagy az el-
következő években - mondta a színház-
teremből kifelé menet a gimnazista Tóth 
Johanna. 
- Én műszaki pályára szeretnék menni 
Miskolcra vagy Budapestre, leginkább az 
interneten nézek szét, de egy jól összeállí-
tott előadás is sokat segíthet, hiszen sokan 
még csak keresgélnek, hogy merre men-

jenek tovább - mondta Csobák Bálint. 
 - Én már döntöttem, tudom, hogy ho-
vá megyek, edző, testnevelő tanár vagy 
sportszervező szeretnék lenni, de aki még 
nem döntött, annak sokat segítenek a tá-
jékoztatók, hogy hol, milyen lehetőségek 
vannak - nyilatkozta Kőszegi Ádám, az 
Eötvös végzőse.
 - Pontos elképzelésem még nincs, mert 
nagyon sok minden érdekel, de még nem 
döntöttem el, hogy mi is leszek. A média 
nagyon megfogott, ahogy néztem, hall-
gattam az előadást, de az egészségügy is 
vonz, mert édesapám mentőtiszt és ez is 
csábít -  mondta a Brassai tanulója, Sza-
kácsi Luca.

Előválasztás

Hovatovább hova tovább?

Óvodásoknak rendeztek programokat a Tisza-szigeten. A ti-
szaújvárosi gyerekek szerdán egész délelőtt ismerkedtek a 
természettel. 

Több, mint húsz éve minden ősszel kijönnek és közelebbről is 
szemügyre veszik, megtapasztalják a körülöttük élő világot. Ta-
valy a pandémia miatt elmaradt ez a program is, de idén újra fel-
kerekedtek a legkisebbek, hogy bejárják a szigetet. Horgászat-
tal, vadászattal és a méhész munkájával ismerkedtek az óvodá-
sok. Sok érdekes, játékos feladatot szerveztek a pedagógusok és 
a programhoz csatlakozó egyesületek, így játszva ismerkednek 
meg a gyerekek a Tisza élővilágával, az őszi természettel. 
- Ez a kirándulás az óvodai környezeti nevelés egyik fontos állo-
mása - mondta Simon Imréné, a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos 
Óvoda óvodapedagógusa, a környezeti munkaközösség vezető-
je. -  A gyerekek ilyenkor a szelektív hulladékgyűjtéssel, külön-
böző foglalkozásokkal találkoznak, ismerkednek, de kóstolhat-
nak őszi gyümölcsöket és mézet is. Elsősorban a környezetvéde-
lemre és az egészséges életmódra hívjuk fel a figyelmet. 

Újra ősz
a szigeten
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Október elseje az Idősek világnapja. A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központtal 
karöltve már tizenhatodik éve rendezte meg az Idősek hetét. Összeállításunk a 6. oldalon. 

Előadás a média világáról.

A vadászattal is megismerkedhettek a gyerekek a Tisza-szi-
geten.

Két hét, hét rendezvény az Idősek hetén
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Egyházi hírek 
Római katolikus

A szentmisék a megszokott időpontokban: kedd, csütörtök, 
péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00.  
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros va-
sárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagy-
csécsen 8.30-kor van szentmise.
A Szent József szobor átvételéhez és átadásához további csa-
ládok jelentkezését várjuk!
A plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda: 9.00-13.00, csü-
törtök, péntek 15.30-17.30.

Görögkatolikus
Pénteken 9.00 Szent Liturgia, 17.30 Akathisztosz Hymnosz. 
Szombaton 17.30 vecsernye. Vasárnap 10.00 reggeli isten-
tisztelet, 11.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Hétfőn 17.30 
paraklisz. Kedden 7.50 Szent Liturgia, 17.30 esti istentiszte-
let. Szerdán 17.30 paraklisz.

Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tartjuk. 
Tiszaszederkény
• Úrnapi istentisztelet október 17-én, vasárnap 10 óra.
Tiszaújváros
• Bibliaóra október 14-én, csütörtökön 17 óra.
• Úrnapi istentisztelet október17-én, vasárnap 11 óra.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! A vá-
rosi istentisztelet vasárnap délutántól felvételről meghallgat-
ható gyülekezetünk facebook oldalán.
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el Uram, 
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot 
október 17-ig (vasárnapig) a Borostyán Gyógyszertár (Széche-
nyi u. 11., tel.: 49/341-050), majd október 18-től (hétfőtől) az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) 
látja el.  
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt 
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
 Hétköznap  Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17 8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 8-17 - -
Remény Gyógyszertár 8-17 8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-19 8-19 8-15

 avagy fantasztikus emberek mégis vannak, csak rejtve marad-
nak 
Aki olvasta nemrégiben megjelent levelemet az amputált lábú 
egykori erőműves kolléganőmről, az ismeri a történetet. Sajnos 
azóta a helyzet rosszabbodott, a másik lába állapota is romlott, 
valószínűleg a nagylábujját is amputálni kell. 
De most nem erről akarok írni, hanem a körülötte lévő fantasz-
tikus emberekről. Elsőként lányáról, Juditkáról, aki emberfeletti 
erővel gondoskodik édesanyjáról. Ennek a pici, ötvenkilós nő-
nek munkahelye van, férje, gyermeke, kiket előbb ellát, majd 
édesanyjának bevásárol, ebédet főz, ellátja kedvenc cicáját (5-
6 kilós almokat cipel a harmadik emeletre). Még beteg testvé-
rét is látogatja az otthonban, mert a Vikit betegsége miatt be kel-
lett adni. Mindezek mellett minden szombaton elvisz az anyu-
kájához (haza is hoz), hogy örömöt szerezzen neki. Ott aztán ki-
rályi fogadtatásban részesülünk. Minden alkalommal franciasa-
láta, fasírt, rántott hús, rántott gomba, stb. Hájas sütivel kínál-
tak bennünket, (mi még ezt nem fedeztük fel a városban) melyet 
édesanyáink korosztálya tudott nagyon jól sütni. Azóta minden 
alkalommal van náluk, sőt még itthonra is adnak. Már nem is 
merek megjegyezni semmit, mert megdicsértem a WC-ülő ma-
gasítót, harmadik napra itt volt. Juditkám megrendelte (nagyon 
komfortos). Ennyi figyelem, szeretet elképesztő, hisz nem is is-
mert bennünket.
Feltétlenül meg kell még említenem Renikét, a gondozóját, aki 
szülinapjára isteni túrós-meggyes tortát sütött Vikinek és visz 
még neki palacsintát, húslevest, stb. 
Meg kell említenem még a humánszolgáltató központ munká-
ját, akik rendelkezésre bocsátottak egy riasztó jelzőberendezést, 
melyet ha szükséges, megnyom és fél órán belül ott van a segít-
ség. Ha tényleg műtétre kerülne a sor, akkor napi kétszer is men-
ne a gondozó. 
Hatalmas a tét! A Viki élete. Több mint valószínű, hogy le kell 
venni a másik nagylábujját is, de sajnos még ez sem biztosíték, 
hogy meggyógyul. Nagyon sokan aggódunk érte: lányai, veje, 
unokája, én a férjemmel, a gondozónők, rokonok, barátok stb. 
testvérem, sógornőm is látatlanban, hisz minden jóérzésű em-
bert megérint egy ilyen tragédia.
Élnie kellene ennek a kétgyermekes édesanyának, nagymamá-
nak, még ha nem is a legkomfortosabb szinten, de akkor is él-
ni - kedvenceiről, a friss virágokról mi mindig gondosodunk... 
Ui.: Sajnos azóta amputálták a lábujját, a műtétet szerencsésen 
viselte, várjuk a gyógyulást. Lánya, kérésre kedvenc kajájával, 
paprikás krumplival várta haza édesanyját. 

Remspergerné J. Anna

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 
TÁJÉKOZTATÁSA

Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy 2021. október 18-án (hét-
főn) a Derkovits Művelődési Központban és a Tiszaszederké-
nyi Művelődési Házban a szakmai szolgáltatás, valamint a 
jegyárusítás szünetel. A Városi Kiállítóterem zárva tart. 

     Szíves megértésüket köszönjük!

Felhívás koszorúzásra
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkal-
mából városunk ünnepséget rendez. Kérjük azokat a párto-
kat, polgári és civil szervezeteket, melyek a megemlékezés 
virágait, koszorúit szeretnék elhelyezni 2021. október 23-án 
(szombat) 10.30 órától az ’56-os emlékhelynél, hogy az ün-
nep méltó előkészítése érdekében jelezzék részvételi szándé-
kukat írásban (postai úton a 3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 
2. számra, vagy a derkovits@tujvaros.hu e-mail címre) októ-
ber 18-án 12.00 óráig a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és 
Könyvtár igazgatójánál. 
A koszorúkat az ’56-os emlékhelynél 2021. október 23-án 
9.00 órától lehet leadni. A koszorúzás sorrendjét az intéz-
mény a protokoll szabályai szerint állítja össze.

Mátyás Zoltán igazgató

A történet folytatódik

A Krónika  elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844

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

web: kronika.tiszatv.hu

Baba születik
Szerkesztőségünk továbbra is szeretné folytatni azt a korábbi 
hagyományt, hogy a legifjabb tiszaújvárosiak érkezéséről hírt 
ad a tágabb közösségnek is, természetesen a szülők megke-
resésére, és hozzájárulásával. Ezért arra kérjük a leendő édes-
anyákat, édesapákat, hogy ha megérkezik a várva-várt kisbabá-
juk, és elkészült az első cuki fotó az újszülöttről, küldjék el ne-
künk is, osszák meg velünk az ilyenkor fontos információkat 
is, a baba keresztnevét, születési súlyát, hosszát. Természete-
sen mindez önkéntes alapon működhet csak, mi bízunk benne, 
hogy nyitottak lesznek erre, és együtt örülhetünk a családdal 
az új jövevénynek, az éppen aktuálisan legifjabb tiszaújváro-
si polgárnak a Baba született rovatunkban. Várjuk az örömhírt 
személyesen szerkesztőségünkben, vagy a kronika@tiszatv.hu 
email címre.

Gond
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik októbe-
ri sorozatunk. A megfejtéseket a hónap 
végén egyben várjuk e-mailben a kroni-
ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 
3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. 
címre. A szeptemberi nyertes: Bajgár 
Józsefné.

2. � Sokféle 2021. október 14.

A Tiszaújvárosi  Krónikában  is
 megjelenik lakossági  apróhirdetése,  

amennyiben azt  
a Tisza TV  Képújságában  
legalább 5 napra  (2750 Ft)  

legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

Baba született
A gólya október 4-én 16 óra 38 perckor meghozta Bachmer Vivien 
legifjabb tiszaújvárosi lakost, aki 3360 grammal és 51 centiméterrel 
született - adták hírül a boldog és büszke szülők, Bachmerné Fruzsina 
és Bachmer István. 



Ingyenes vagyonátadás az egyházaknak
A képviselő-testület legutóbbi ülésén 
egyhangúlag úgy határozott, hogy in-
gyenesen a Tiszaújvárosi Református 
Egyházközség tulajdonába adja a Ka-
zinczy Ferenc Református Általános 
Iskola és Óvoda által használt ingó- és 
ingatlan vagyont. Előrehaladott tár-
gyalás zajlik az Egri Főegyházmegyé-
vel is a Tiszaújvárosi Szent István Ka-
tolikus Általános Iskola vagyonelemei-
nek átadásáról is.

A képviselő-testület a 2020. februári ülé-
sén kérte fel a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy vizsgálja meg az egyházi fenntartá-
sú intézmények használatában lévő ingó- 
és ingatlan vagyonelemek ingyenes tulaj-
donba adásának lehetőségét és feltételeit. 
Az ingyenes átadás jogi alapját az önkor-
mányzati törvény 2019. január 1-jén ha-
tályba lépett módosítása teremtette meg. 
Ez ad lehetőséget a helyi önkormányza-
toknak, hogy a tulajdonában lévő nemzeti 
vagyont egyház, egyházi jogi személy ré-
szére ingyenesen átruházza. 
Az önkormányzat a tulajdonba adás-
sal kapcsolatos változásokról tájékoztat-
ta az érintett egyházakat és kérte, hogy 
nyilatkozzanak az önkormányzati tulaj-
donú, használatukban lévő vagyonele-
mek ingyenes tulajdonba vételével kap-
csolatban. Az egyházak nyilatkozatukban 
- megköszönve a felajánlott lehetőséget - 
kifejezték szándékukat a vagyontárgyak 
átvételére. 
Tiszaújváros köznevelési feladatai ellátá-
sával összefüggésben két bevett egyházi 
jogi személy, a Tiszaújvárosi Református 
Egyházközség és az Egri Főegyházmegye 
összesen három, korábban önkormányza-

ti fenntartásban lévő intézmény fenntartói 
jogát és a működéshez szükséges ingó- és 
ingatlan vagyon használati jogát vette át 
az elmúlt években. Az egyházi nevelés, 
oktatás bevezetése Tiszaújvárosban már 
évekkel ezelőtt társadalmi igényként je-
lent meg, melynek feltételei csak fokoza-
tosan alakulhattak ki. A Tiszaújvárosi Re-
formátus Egyházközség évek óta eredmé-
nyesen, a szülők és a tulajdonos önkor-
mányzat megelégedettségére működteti a 
használatába adott iskolát és óvodát. 
A Tiszaújvárosi Református Egyházköz-
ség használatában lévő vagyonelem a Ka-
zinczy Ferenc Református Általános Is-
kola és Óvoda. Az óvodaingatlan terüle-
te 3.021 m2, értékbecslő által megállapí-
tott forgalmi értéke 2021. május 6-án 61,5 
millió forint volt. Az ingó vagyoné pedig 
3.774.770 forint. Az általános iskolai in-
gatlan területe: 8.534 m2, értékbecslő által 

megállapított forgalmi értéke 173,9 mil-
lió forint, az ingó vagyon forgalmi értéke 
2.513.940 forint.
A vagyontárgyak tulajdonjogának átruhá-
zása az ÁFA-törvény értelmében közcé-
lú adománynak minősül, ezért adófizeté-
si kötelezettség nem keletkezik. 
Az egyházközség az ingyenesen tulajdo-
nába adott ingatlanokat a tulajdonjog meg-
szerzésétől számított 15 évig nem idege-
nítheti el, és a juttatás céljának megfele-
lően köteles hasznosítani, valamint állagát 
megóvni. Amennyiben a köznevelési tevé-
kenységhez kötött hasznosításra vonatko-
zó törvényi előírásnak részben vagy egész-
ben nem tesz eleget, köteles a vagyont át-
adó szervezet - az önkormányzat - felszó-
lítására a jogsértő állapotot megszüntetni. 
Ennek elmulasztása esetén köteles az át-
adási megállapodásban rögzített forgal-
mi értéknek a kötelezettség megsértésé-
nek napjától számított mindenkori jegy-
banki alapkamattal növelt összegét kötbér-
ként megfizetni. Ennek követelése helyett 
az önkormányzat az ingyenes átruházást 
eredményező szerződéstől elállhat.
 A tulajdonba adással megteremthető a 
vagyon fejlesztéséhez, pályázatokon va-
ló részvételhez szükséges tárgyi feltétel. 
Az átadás csak konkrétan megjelölt fel-
adatellátásra, köznevelési, közoktatási te-
vékenység végzésére szól.
A képviselők egyetértettek az ingyenes 
átadással.
Dr. Fülöp György polgármester arról is 
tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 
az Egri Főegyházmegyével is folyamat-
ban vannak az egyeztetések, melyek lezá-
rulta után a Szent István Katolikus Általá-
nos Iskolára vonatkozó vagyonátadási ja-
vaslatról is tárgyalhat a testület.

F.L.

Helyt állt 
a humánszolgáltató

Az intézmény valamennyi szakmai egysége az önként vál-
lalt és a jogszabályban előírt kötelező feladatait 2020-ban is 
teljesítette, úgy, hogy a járványhelyzet alakulásától függő-
en, a folyamatosan változó jogszabályi környezetben a szoci-
ális szolgáltatásait több alkalommal újra kellett szerveznie - 
állapította meg a képviselő-testület a Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központ elmúlt évi tevékenységéről tárgyalva.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ valamennyi szak-
mai egysége 2020-ban is igyekezett a fenntartó által jóváhagyott 
szakmai programok és az éves munkatervek szerint biztosítani 
szolgáltatásait. A pandémiás helyzet miatt egyes szakmai egy-
ségeiben (család- és gyermekjóléti szolgáltatás, idősek nappa-
li ellátása, bölcsődei ellátás) rövidebb-hosszabb időre szünetelt, 
vagy lényegesen átalakult, leszűkült a szolgáltatás, egyes terüle-
teken azonban (idősek átmeneti és tartós elhelyezése, házi segít-
ségnyújtás, étkeztetés, hajléktalanellátás) a napi munkavégzés 
mellett a járványveszély újabb és újabb kihívások elé állította az 
intézmény vezetését és a szakembereket. 
A testület megállapította, hogy a feladatellátás a változó jogsza-
bályi környezet és a járványügyi protokollok mellett is zavarta-
lan és zökkenőmentes volt. Az intézményegységeken belüli fer-
tőző gócokat a prevenciós intézkedéseknek, a változó körülmé-
nyekre történő gyors intézményi reagálásnak és rendszeres bel-
ső kontrolltevékenységnek köszönhetően sikerült elkerülni. Az 
elkövetkezendő időszak legfontosabb feladataként - amennyi-
ben újabb járvány nem alakul ki - Poropatich Péter intézmény-
vezető a járvány hatásainak felszámolását, a kapcsolati háló és a 
kommunikációs csatornák újraépítését fogalmazta meg. Ameny-
nyiben a szociális étkezést kiszállítással igénylők száma tovább 
emelkedik, felül kell vizsgálni a rendelkezésre álló kapacitást és 
humán erőforrást. Tekintettel arra, hogy az intézmény tapaszta-
latai alapján jelentősen megnőtt a szociális szolgáltatások irán-
ti igény, szükségessé válhat a személyi és tárgyi feltételek ellá-
totti igényekhez igazodó bővítése is. A feladatok közé tartozik a 
Napsugár Bölcsőde játszóudvarának felújítása és az elavult in-
tézményi informatikai rendszer korszerűsítése is. 

f.l.

Jubileumi ülést tartott a Tiszaújvárosi 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF). 
A szervezet idén ünnepli megalakulásá-
nak 20. évfordulóját, ez alkalomból talál-
koztak a KEF tagjai, az oktatási-, neve-
lési- és egészségügyi intézmények, védel-
mi szervek vezetői, dolgozói, akiket em-
léklappal köszöntöttek az évfordulón. 

A KEF húsz éve jelen van a város életé-
ben, felvilágosító, tájékoztató előadáso-
kat szerveznek fiataloknak, szülőknek, 
prevenciós programoknak, továbbképzé-
seknek, konferenciáknak adnak otthont, 
kortárscsoportot működtetnek. 
 - A drogprevenciós programokat a város 
önkormányzata a kezdetektől fogva támo-
gatja, amit ezúttal is szeretnék megköszön-
ni, és köszönet jár az elődöknek is a mun-
kájukért, a folytonosságért - nyilatkozta la-
punknak a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum elnöke, Pálnokné Pozso-
nyi Márta. - A KEF nem csak szakmapo-
litikai ajánlásokat fogalmaz meg, hanem 
igyekszik olyan városi szintű programo-
kat szervezni, megtartani, amiben utolér-

jük a pedagógusokat, a szülőket és a diáko-
kat. Most, ezen az ünnepi ülésen is vannak 
napirendi pontjaink, amik egyben a jövőbe-
ni terveink is, többek között bemutatjuk a 
„voltegyszer” applikációt is (drogprevenci-
ós mobil alkalmazás - a szerk.), amit nép-
szerűsíteni szeretnénk. A helyi polgárőrsé-
get is szeretnénk bevonni a szakmai mun-

kába, hiszen ők kint vannak a terepen, és új-
ra felvesszük a kapcsolatot a Miskolci Dro-
gambulanciával, ugyanis a szenvedélybe-
teg-ellátás területén is szeretnénk szakem-
bereket képezni, hogy ha bármilyen problé-
ma adódik helyben, akkor itt helyben is tud-
janak szakértő segítséget adni.

berta

Húszéves a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
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A jubileumi KEF ülésen köszöntötték és 20 éves szervezet tagjait.

Az óvodaingatlan forgalmi értéke 61,5 millió forint volt májusban. 

A képviselő-testület idén Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett 
kitüntetést adományozott a humánszolgáltató központ ál-
tal működtetett Ezüsthíd Gondozóház közösségének. 

Az általános iskolai ingatlan területe 8.534 négyzetméter. 

Kedd reggel járókelők fedeztek fel egy vízen lebegő testet a vá-
rosi Dísztóban. A hatóságokat ők értesítették. A helyszínre érke-
ző tűzoltók, rendőrök és a mentők már csak a halál tényét tudták 
megállapítani. Az idős férfi holttestét a tűzoltók húzták ki a part-
ra. Információink szerint a 80-as éveiben járó férfi tiszaújvárosi 
volt, aki vélhetően öngyilkossági szándékkal sétált bele a tóba a 
hajnali órákban. A rendőrség tájékoztatása szerint az idegenke-
zűség kizárható. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság közigazga-
tási eljárás keretében vizsgálja a rendkívüli halálesetet. 

Halál a tóban



Háromszázmillió forint vissza nem té-
rítendő támogatásból épít bölcsődét Ti-
szaszederkényben a Hernádmenti Kul-
turális, Sport és Természetbarát Egye-
sület. A 28 férőhelyes, két csoportszo-
bás bölcsőde alapkövét vasárnap tet-
ték le. 

A Bajcsy-Zsilinszky utcában egy jelenleg 
üres telken épül meg a Kertvárosi bölcső-
de. A vasárnapi alapkőletételre benépe-
sült a terület, színpadot állítottak, műsor-
ral kedveskedtek, játékokkal, programok-
kal várták a kisgyermekes családokat. 
Kovácsné Bárány Ildikó ünnepi beszédé-
ben kiemelte, egy gyermek életében a ko-
rai időszak a meghatározó, ebben pedig a 
bölcsődének nagy szerepe van. 
- Segíti majd a kisgyermekes szülőket ab-
ban, hogy biztonságban, jó körülmények 
között tudhassák gyermekeiket és abban 
is, hogy a család és a munka közötti egyen-
súlyt megtalálhassák - mondta a bölcsődei 
ügyek koordinációjáért felelős miniszteri 
biztos. - A magyar családpolitika a gyer-
meket helyezi a középpontba, segíti a fia-
talokat abban, hogy annyi gyermeket vál-
laljanak, amennyit szeretnének, és segíti a 
gyermekes családokat. A magyar kormány 
bölcsődefejlesztésre az elmúlt pár évben, 
mintegy 170 milliárd forintot fordított - 
tette hozzá Kovácsné Bárány Ildikó.
A Hernádmenti Kulturális, Sport és Ter-
mészetbarát Egyesület a fenntarthatósá-
got és a környezetvédelmet is fontosnak 
tartja, erről szólt beszédében a térség or-
szággyűlési képviselője.
- Az egyesület szeretné a fenntartható-
ságot, a zöld szempontokat is figyelem-
be venni - mondta dr. Koncz Zsófia. - Már 
a pici gyerekeket is lehet arra szoktatni, 
hogy el kell zárni a csapot, vagy lehet ve-
lük szelektíven hulladékot gyűjteni. 
Borsod megyében 2014 és 2020 között 
több mint száz nevelési intézmény jött 
létre, illetve korszerűsödött. 

- A 2021-2027-es fejlesztési ciklusban 
a rendelkezésre álló keretösszegből 3,5 
milliárd forint bölcsődére, minibölcsődé-
re, családi bölcsődére, 2,8 milliárd forint 
pedig óvodai ellátás fejlesztésére van be-
tervezve - mondta beszédében Bánné dr. 
Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnö-
ke. 
A Hernádmenti Kulturális, Sport és Ter-
mészetbarát Egyesület háromszázmil-
lió forint vissza nem térítendő támoga-
tást nyert a Terület- és Településfejleszté-
si Operatív Programon. A projekt részle-
teit Fésűs Evelin, az egyesület elnöke is-
mertette. 
- Itt most a jövőt ültetjük el, pontosan 
úgy, mint ahogy a magot hintik az anya-
földbe - mondta Fésűs Evelin. - Az épít-
kezés nemsokára megkezdődik, hamaro-
san itt már egy befejezett, átadott épület 
fog állni. Két önálló, vizesblokkal rendel-
kező csoportszobával, öltözővel, közle-
kedővel, vezetői irodával, tálalókonyhá-
val, fedett terasszal. 
Tiszaújvárosban van már három bölcsőde, 
a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-

pont Napsugár Bölcsődéje egyidős a vá-
rossal, a 108 férőhelyes intézményben je-
lenleg 60 gyermekről gondoskodnak. Itt 
napi 100 forint az ellátási díj, az étkezés 
pedig napi 250 forint+Áfába kerül. Két 
magánintézmény is működik már, a Cse-
meteház és a Karakter Családi Bölcső-
de. Akik magánbölcsődébe szeretnék já-
ratni gyermekeiket, akár havi negyvene-
zer forint támogatást is igényelhetnek. Er-
re azok a szülők pályázhatnak, akiknek a 
gyermeke 20 hetesnél idősebb és a támo-
gatás igénylését követően kezdenek új-
ra dolgozni. A Magyar Államkincstár ol-
dalán kell benyújtani az igénylést. Ehhez 
csatolni kell egy határozatot, amit az ön-
kormányzati bölcsőde bocsát ki akkor, ha 
az intézményben nincs férőhely. Van azon-
ban 2767 település és 13 budapesti kerü-
let, ahonnan nem kell igazolás, ezeken a 
helyeken nincs bölcsőde, vagy épp folya-
matos teltház van. Tiszaújváros nincs rajta 
ezen a listán, rajta van viszont a szomszé-
dos Kesznyéten, Tiszapalkonya, Sajószö-
ged és Sajóörös is. 

Fodor Petra

Teremtés hete 
a Kazinczyban

„Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felü-
dül.”
/Péld 11,25/
Tizenharmadik éve ünnepeljük Magyarországon ökumenikus 
közösségben a Teremtés hetét. Ez az időszak mindig külö-
nösen alkalmas, hogy figyelmünket a teremtett világ értékei-
nek megóvása felé irányítsuk. Intézményünkben, ehhez csat-
lakozva, különböző programokat szerveztünk szeptember 27. 
és október 1. között, melyen az idén először iskolásaink és 
óvodásaink közösen vettek részt. Kiállítás készült a gyerme-
kek alkotásaiból, az egészségtotó felelevenítette kicsik és na-
gyok ismereteit egészségünk megőrzéséről, a kézműves fel-
adatok, a táncos, zenés programok, érdekessé és izgalmas-
sá tették a hetet. Az iskolások bibliafelolvasó versenyen bi-
zonyították, hogy mennyire fontos értőn olvasni a Szentírást. 
A „Jó kívánság” fája - melyre mindenki írhatott minden em-
bernek kedves jó kívánságot - lelki egészségünket is szolgál-
ta. Az áhítatok rávilágítottak teremtett világunk szépségei-
re és az Istentől kapott feladatunkra, hogy ne csak haszná-
lói legyünk a Földnek, hanem őrzői is. A hetet közös áhítat-
tal és eredményhirdetéssel zártuk, melyen értékes ajándékok 
is gazdára találtak. Ezúton is köszönjük a felajánlásokat, me-
lyek gyermekeink örömére, Isten dicsőségére szolgáltak.  

Makkainé Chmara Marianna
      igazgató

Boros Gáborné
  Hitéleti-Humán mk. vez.

Letették a Kertvárosi bölcsőde alapkövét Bölcsőd az
Mondd már meg, mi a búbánatnak építenek még egy bölcsődét 
a városban, amikor már van három? - szegezte nekem a kérdést 
ifjú barátom, aki 1 éves gyermeke révén maga is érintett lehetne, 
de nem az, ők ugyanis úgy döntöttek, az anyuka otthon marad 
kisfiával. (És lehet, hogy közben megérkezik a hugica is.)
Nem mondtam meg, mi a búbánatnak. Nem mondtam, mert 
nem tudom. 
Nem tudom, hogy miért alakít ki 28 férőhelyes bölcsődét Tisza-
újvárosban egy Hernádnémeti székhelyű kulturális, sport és ter-
mészetbarát egyesület, amely azzal a céllal jött létre, hogy tevé-
kenységével hozzájáruljon a gyermekek, ifjak és felnőttek környe-
zettudatos szemléletének fejlesztéséhez, illetve a vízparti zöldte-
rületek élővilágának megőrzéséhez. 
Nem tudom, hogy miért létesít bölcsődét Tiszaújvárosban egy 
olyan hernádnémeti egyesület, amely olyan szabadidős-, hobbi- 
és sporttevékenységek megvalósítását tűzte ki célul, melyeknek a 
településen (gondolom Hernádnémetiben) közösségteremtő és kö-
zösségépítő hatása van. 
Nem tudom, miért vonzódik egy hernádnémeti egyesület annyira 
Tiszaújvároshoz, hogy a megyei kormányhivatallal és a tiszaújvá-
rosi görögkatolikus parókiával közösen elnyert 200 millió forint-
ból kialakított női információs és szolgáltató központ 30 hóna-
pon át történt működtetése után most bölcsődeépítésbe kezdjen itt. 
Nem tudom azt sem, (Márkus Lászlót idézve: „Mi kerül ezen 
a fotelen 7.200 forintba?), hogy mi kerül ezen a bölcsődén 300 
millió forintba. 
Néhány dolgot azért tudok.
 Tudom, hogy az önkormányzati bölcsőde kevesebb, mint 60%-
os kihasználtsággal működik. Ebből kifolyólag tudom, hogy a 
magánbölcsődébe járó tiszaújvárosi gyerekek után nem igényelhe-
tő a maximum havi 40 ezer forintos támogatás. 
S ha már támogatás, tudom, hogy az Európai Unióból jön a 
300 millió forint. De akkor sem mondom meg ifjú barátomnak, 
hogy mi a búbánatnak! 
Annyit mondok csak, az alapkőletételnél ott volt a Fidesz kor-
mányzat képviselője, a megyei közgyűlés fideszes elnöke, térsé-
günk fideszes országgyűlési képviselője, a helyi és térségi fidesze-
sek színe-java. 

-efel-
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Az alapkőletétel ünnepélyes pillanata.

Október 8-án, Benedek Elek író születésnapjára emlékezve 
mesés este programmal ünnepeltük a Magyar Népmese Nap-
ját.
92 évvel az író halála után is fontosnak tartjuk a népmesék 
fennmaradását, a mesékben élő bölcsességek továbbhagyo-
mányozását, így Czár Judit Bianka és Tompa Klára kolléga-
nők az idén is nekivágtak a program megszervezésének.
Az eseményen százötven gyermek és pedagógusaik vettek 
részt. A rendezvény megvalósulását segítette iskolánk Gyer-
mekeinkért Alapítványának, a Tiszaújváros Jövőjéért Alapít-
ványhoz benyújtott sikeres pályázata. Támogatóink voltak a 
tiszaújvárosi Castello Cukrászda - ahonnan emeletes mese-
torta érkezett-, és az intézményünk diákönkormányzata.
A Miskolci Nemzeti Színházból jelmezeket kölcsönöztek a 
szervezők, így a pedagógusok beöltözve várták a gyereke-
ket a mesés estén. Programunkat a budapesti Hókirálynő Me-
seszínház előadásával tettük gazdagabbá, az Egyszer egy ki-

rályfi című mesejátékkal varázsolták el a színészek a gyere-
keket.
Élvezték továbbá a tanulók a hétpróbás játékokat, ahol ügyes-
kedhettek a mesetotók, a mesefelismerések, rejtvények, kira-
kók megoldásaiban, de a kukoricamorzsolást, lencseváloga-
tást és a népi ételek kóstolóját is becsempészték a szervezők 
a próbák közé. A sikeres vetélkedés után mesesüti volt a ju-
talma minden gyereknek. Örömmel hallgattuk a 3.a osztály 
mesemondóinak ízes mesélését, és a felső tagozatos tanulók 
meseélőképet mutattak be iskolánk aulájában. Vacsora után 
az óriáskivetítőn közös népmesenézéssel zártuk a programot.
Hisszük, hogy a magyar népmesékben olyan nélkülözhetet-
len értékek vannak, melyek meghatározzák egy gyermek ér-
telmi és érzelmi fejlődését, erkölcsi tartást adnak, és megerő-
sítik a gyerekek identitását. Azt gondoljuk, megérte az idén is 
együtt ünnepelni, közös élménnyekkel gazdagodni. 

Markovicsné Szabó Enikő intézményvezető



Ötven év után hét hónapig kell várni?
Eredetileg a nyár közepére tervezték a Szent 
István út 1.-11. mögötti terület és a Mátyás 
király út 2.-4. szám előtti parkoló átadását. 
Aztán műszaki problémák adódtak. Újra 
kellett terveztetni és az engedélyeztetés ki-
tolta a beruházás idejét. Jött egy újabb ha-
táridő, szeptember vége. A munkálatok nem 
álltak le, a terület még mindig nincs kész. 

- Én sajnos jót nem tudok mondani - mond-
ta Kovács László. - A térkövet én már nem tu-
dom hányszor szedték fel és tették vissza, és 

még mindig azon dolgoznak. Az aszfaltozásról 
ne is beszéljünk. Ha ez már a legfelső réteg, ak-
kor az elég szomorú. Nézzenek csak szét! Csu-
pa folt. Néhány hónap és lehet kátyúzni. A vil-
lanyt már egy hónapja kötözgetik ide-oda, de 
világítás az nincs.
A parkot és a 34 új parkolót hivatalosan még 
nem adták át, de a lakosság már birtokba vette.  
- Én már itt lakom évtizedek óta, ehhez a te-
rülethez szerintem ötven éve nem nyúlt hoz-
zá senki - mondta Szoboszlai János, aki szintén 
a Szent István úton lakik. - Én nagyon örülök, 
hogy végre ez a park is sorra került és szépen 
felújították. Csak hát nagyon nehezen készül. 
Karácsonyra gondolom kész lesz - teszi hozzá 
mosolyogva. - Azt nem tudom, hogy mi lehet 
az oka annak, hogy még mindig nincs kész, de 
gondolom mindenre van magyarázat.
A magyarázatot és kérdéseinkre a válaszokat 
dr. Juhos Szabolcs jegyzőtől kaptuk meg. 
- A beruházás az utolsó fázisához érkezett. 
Most már csak a tereprendezési munkálatok, 
a hibák kijavítása folyik, illetve a következő 
időszakban az útburkolati jelek felfestése fog 
megtörténni. Ha már ezek is meglesznek, akkor 
napokon belül elkezdődik a műszaki átadás-át-
vételi eljárás is. 
- A beruházás befejezése hónapokon keresztül 
tolódik. Mi ennek az oka? 
- Való igaz, hogy az eredeti határidő júliusban 
járt le, de nagyon sok, előre nem látható műsza-

ki probléma merült fel, ezek elsősorban a köz-
művek feltüntetésére vagy fel nem tüntetésére 
vezethetőek vissza. A hibák kijavítására vonat-
kozóan a műszaki megoldások leegyeztetése a 
tervezőkkel, a hatóságokkal és a megoldások 
kivitelezése sajnos rengeteg időt vett igénybe. 
Ez az oka a csúszásoknak. 
- Annak, hogy a kivitelező cég nem tudta időben 
befejezni a munkálatokat lesz következménye? 
- Erre a kérdésre egzakt választ majd csak 

akkor tudok mondani, ha megtörtént a mű-
szaki átadás-átvételi eljárás. Addig azt tu-
dom elmondani, hogy amennyiben a jogi 
feltételei fennállnak, természetesen a szer-
ződésben biztosított jogainkkal élni fogunk, 
és amennyiben szükség lesz rá, akkor szank-
ciókat fogunk alkalmazni a kivitelezővel 
szemben.  
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Börtönben a katalizátortolvajok
Tavaly októberben tűntek fel Tiszaújváros-
ban a katalizátortolvajok. Akkor heteken 
keresztül sok bosszúságot okoztak a lakos-
ságnak, a városban összesen tizenhat autót 
rongáltak meg. Azóta a rendőrség elkapta a 
tetteseket, sőt, már ítélet is született az ügy-
ben.

A katalizátor fontos szerepet tölt be a le-
vegőszennyezés csökkentésében. A kipufogó-
gázt alakítja át nitrogénné, szén-dioxiddá és 
vízzé. A tolvajok azonban nem emiatt vágták le 
és vitték el több autóról ezt az alkatrészt, sok-
kal inkább a benne található nemesfémek von-
zották őket. 

- Palládium, rhodium és platina van a katalizá-
torokban - nyilatkozta lapunknak Nyárádi Ist-
ván, a MAN Magyarország Kft. szervizmene-
dzsere. - Bár nagyon kis mennyiségben, csak 
néhány grammnyit tartalmaz, viszont viszony-
lag drágán átveszik. Ez egy könnyű pénzszer-
zési mód volt az elkövetőknek, hiszen mindösz-
sze néhány perc elég ahhoz, hogy felemeljék az 
autót és kivágják a katalizátort. Ha szerencsé-
jük van, néhány tízezer forintot kapnak értük, 
az autótulajdonosoknak viszont ennél sokkal 
nagyobb kárt okoznak, több százezres költsé-
ge is lehet annak, mire újra beszerzik és besze-
relik. Amit muszáj, mert bár a régebbi autók el-
indulnak és működnek is katalizátor nélkül, de 
borzasztó hangos, nyílt kipufogó hangja lesz, 
és a műszaki vizsgán biztos, hogy nem megy 
át. Az újabb autókban az úgynevezett Lamb-
da-szonda vizsgálja a kipufogógáz értékeit, és 
ha nem megfelelő, az nyomatékcsökkenést fog 
eredményezni - tette hozzá a szakember. 
- Három férfi ellen indult eljárás, akik kivágták 
a katalizátorokat az autókból, majd értékesítet-
ték  - tudtuk meg dr. Barkó Tamástól, a Tisza-
újvárosi Járási Ügyészség járási vezető ügyé-
szétől. - Az elkövetők nem tiszaújvárosiak vol-
tak, két füzesabonyi és egy mezőtárkányi lakos 
követte el a bűncselekményeket, amelyek több-
sége Tiszaújvárosra koncentrálódott, de loptak 
katalizátort Miskolcon, illetve Egerben is. A lo-
pott alkatrészeket egy másik megyében találha-
tó telephelyen értékesítették úgy, hogy az úgy-
nevezett vételi jegyeken önmagukat, mint a ka-
talizátorok jogos tulajdonosát tüntették fel, jog-
talanul. A vádemelést követően a Tiszaújváro-
si Járásbíróság előkészítő ülést tűzött ki az ügy-
ben, ennek során mindhárom vádlott beismerte 
a bűncselekmények elkövetését, illetőleg a bű-

nösségüket, valamint mindhárman lemondtak a 
tárgyaláshoz való jogukról. Ennek alapján a já-
rásbíróság a beismerő vallomásokat elfogadta, 
és a további bizonyítási eljárásokat megszün-
tette. Az első- és másodrendű vádlottat kétrend-
beli társtettesként elkövetett lopás bűntettében 
és tizennégyrendbeli társtettesként elkövetett 
lopás vétségében, valamint az elsőrendű vád-
lottat a későbbi katalizátor eladások kapcsán 
hamis magánokirat felhasználásának vétségé-
ben, a harmadrendű vádlottat pedig szintén ha-
mis magánokirat felhasználásának vétségében 
mondta ki bűnösnek a járásbíróság. Az ítéle-
tek a következőképpen alakultak: az elsőrendű 
vádlott egy év három hónap börtönbüntetést és 

két év közügyektől eltiltást kapott, a másodren-
dű vádlottal szemben két év három hónap bör-
tönbüntetést, valamint három év közügyektől 
eltiltás szabott ki, az első- és másodrendű vád-
lottakkal szemben a bűncselekményből szár-
mazó gazdagodás erejéig vagyonelkobzást al-
kalmazott a járásbíróság. A harmadrendű vád-
lottal szemben pedig 150 000 forint pénzbün-
tetést szabott ki a bíróság. Az ítélet az első- és 
harmadrendű vádlott vonatkozásában jogerős. 
A másodrendű vádlott azonban a büntetés eny-
hítése érdekében fellebbezést nyújtott be, erről 
a Miskolci Törvényszék még nem hozott dön-
tést, tehát az ő esetében nem jogerős az ítélet.  
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Dr. Juhos Szabolcs jegyző.

Dr. Barkó Tamás

„A katalizátort a nemesfém tartalma miatt lopják el” - mondta Nyárádi István.

A felfestések még hiányoznak a parkolóban, de az autósok már birtokba vették. 

A játszótér már készen áll. A hivatalos átadás után lehet majd használni.Az utolsó simítások.



Mesevarázs varázsmese
Tündérek, manók, boszorkányok, macskák, színpompás madárkák. Ilyen 
mesebeli figurákat álmodik és fest Barnáné Juhász Ildikó bábtervező, 
művésztanár. Ildikó illusztrátornak készült, pedagógus lett belőle, 27 
évvel ezelőtt aztán rátalált a csoda, - amire mindig is vágyott, - a miskolci 
Csodamalom bábszínház, s azóta ő a társulat egyik bábtervezője. Sok 
mesedarabjuk figurája az ő tervei alapján kelt életre, csakúgy, ahogy 
városunk állandó téli díszletének egyik fontos alkotása, a Városháztéren 
felállított Betlehem, ami szintén az ő munkája. A mesés kiállítás november 
közepéig látogatható a Derkó MiniGalériában és az ablakgalériában. E 
kiállítás megnyitója és egy gyermekdarab volt az idei Színház Határok 
Nélkül programsorozat nyitórendezvénye. 

berta 

Templombúcsú
A római katolikus templom 28 éve áll a városban, az egyházközösség minden októberben megtartja templomuk 
védőszentje, Mária Magyarok Nagyasszonya ünnepét. Az idén csupán a búcsúhoz kapcsolódó kirakodóvásár ma-
radt el, volt viszont körmenet szombat este, vasárnap délelőtt pedig ünnepi szentmisére várták a híveket a temp-
lomban. Buda Péter, az Egri Érseki Szeminárium rektora Tiszaújváros lakóiért ajánlotta fel ünnepi szentmiséjét.  

Október elseje az idősek világnapja. 
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesü-
lete a Tiszaújvárosi Humánszolgálta-
tó Központtal karöltve már tizenhato-
dik éve rendezte meg az Idősek hetét. 
Egy év koronavírusos kényszerszünet 
után idén ismét megannyi szórakoztató 
előadás és program várta a szépkorúa-
kat. A megnyitó kopjafa-koszorúzás-
sal kezdődött, majd a Derkovits szín-
háztermében dr. Fülöp György mon-
dott ünnepi köszöntőt. Hétfő délután az 
„Őszi Kulturális Kavalkád”-on amatőr 
művészeti csoportok léptek fel a Köz-
ponti Étteremben. 

Csütörtökön pásztorétel-főzőversenyt rendeztek Tisza-part városrészben, 
ahová az egyesület nyolc klubja, és az Esély Napközi Otthon fiataljai vol-
tak hivatalosak. Káposztás hús, vadpörkölt, halászlé, pásztortarhonya és 
lecsó készült a bográcsokban, közben lovas fogattal lehetett körbejárni a 
lakótelepet. Az ebéd utáni talpalávalót az Agyagbanda szolgáltatta.

Péntek este vacsorával egybekötött retró-partyval folytatódott a rendez-
vénysorozat. A nyugdíjasok már nagyon várták, hogy egy kicsit kiszaba-
dulhassanak otthonról, és együtt lehessenek a többiekkel. Késő estig rop-
ták a táncot.

Nem csak a szórakozás, hanem az egészség 
is fontos az időseknek. Vérnyomás- és vércu-
korszint-méréssel kezdődött, majd közös tor-
nával folytatódott az Egészségnap program-
ja. Majd jött egy vetélkedő, a város számos 
pontján felállított találkozópontokon feladat-
sorokat kellett megoldaniuk a résztvevőknek, 
de voltak ügyességi feladatok, például kosár-
labdadobás, vagy puzzle kirakás is. A rendez-
vény záróakkordja október 15-én lesz a Der-
kovits színháztermében.

Surányi P. Balázs
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Október 5-én „Múltunk és jelenünk” cím-
mel nyílt jubileumi kiállítás a most negyven-
öt éves Diósgyőri Képzőművész Stúdió ’76 
tizenkilenc művészének alkotásaiból a Váro-
si Kiállítóteremben.

A kilencvenes évek elején, tizenévesen sokat 
jártunk Miskolcra, és mindig nagyra értékel-
tem azt a kedvességet, szeretetet, amivel az ot-
tani zenészek, művészek fogadtak minket. Mis-
kolc -távol a nagyvárosok zajától -, egy olyan 
sziget, ahonnan mindig érdekes, egyedi művek 
kerülnek ki. Most sem csalódtam, amikor a na-
pokban a Diósgyőri Képzőművész Stúdió ’76 
kiállítása megnyílt a Városi Kiállítóteremben. 
Nagyszerű és közvetlen művészekkel találkoz-
tam, akik formabontó, egyedi alkotásokat hoz-
tak el Tiszaújvárosba. A kiállítást Kormos Dé-
nes, a Kárpát-medencei Tehetségkutató Taná-
csok Kollégiumának elnöke nyitotta meg.
- Egy olyan alkotóközösséggel ismerkedhet 
meg Tiszaújváros - mondta Kormos Dénes -, 
ami példaértékű ebben a régióban, ebben a me-
gyében, példaértékű az országban, és példaér-
tékű bárki számára, aki úgy gondolja, hogy va-
lamilyen területen együttgondolkodó embere-
ket, együtt alkotó embereket, az ő egyéniségü-
ket tiszteletben tartva, közösséggé próbálja ösz-

szefogni. Ez minden országnak, minden régió-
nak az értéke, egy közösségnek az értéke pe-
dig a sokszínűség. Szoktuk azt mondani, hogy-
ha mindannyian egyformán gondolkodunk, van 
egy probléma: feltehetően már egyikünk sem 
gondolkodik túl sokat. Egy ilyen színes közös-
ségnek ez az értéke.
A stúdió vezetőjét, Kletz László Lajost, 
MSZOSZ-, Kondor Béla-, Gyémánt- és Nívó-
díjas, állami és miniszteri kitüntetett képzőmű-
vészt arról kérdeztem, milyen kezdeti nehézsé-
geken kellett átmennie az alkotóközösség ala-
pításakor.
- 1975-ben már javában csináltam kiállításokat 
- mondta Kletz László Lajos. - Néhány bará-
tommal egy-egy ilyen kiállítás után leültünk - 
ők akkor még feltörekvők voltak, tehát kritiku-
sabban látták azt a kort, meg persze én is lát-
tam a fonákságokat -, és azt mondtam, hogy-
ha én csinálnám, akkor én ezt nem így csinál-
nám. Mondták, hogy mutassam meg, mit tudok 
- mivel nekem volt a legnagyobb szám, és meg 
volt hozzá az iskolai végzettségem -, így bele-
vágtam. 1975 végén megkaptam az engedélyt, 
és 1976. január 20-án kaptunk egy műteremet 
a kohászattól. Magyarország huszadik legna-
gyobb cége felvállalt egy ilyen renitens ban-
dát, mint a miénk. Én ott dolgoztam tervező-
ként, és az volt a megállapodás, hogy tanítom 

az ott dolgozó amatőr művészeket, ennek fejé-
ben ők anyagilag támogatják a stúdiót, és ka-
punk egy műtermet. Na de az előttünk lévő kor-
osztályból volt egy pár olyan meghatározó mű-
vész, aki ezt nem vette jó néven. Azt mondták, 
hogy ennyi művészre nincs szükség, meg egy-
általán mit keresek én ott. Úgy gondoltam, ha 
az első három évben csak dolgozunk, megyünk 
előre, és ezt sikeresen letudjuk, akkor pályán 
leszünk, és nem lesz ember, aki el tud minket 
üldözni. Ez bejött, de azért Miskolcról csak si-
került elüldözni, amiért nagyon hálás vagyok, 
mert bejártam az országot a csapattal együtt. 
Általában mindenütt neves emberek nyitották 
meg a kiállításainkat, nagy emberek álltak mö-
göttünk, tehát mindenütt elismertek bennünket 
a munkánk alapján. Miskolcon a személyünkre 
volt szabva a kritika, ott viszont a munkák alap-
ján mondtak véleményt. Amikor már úgy tér-
tünk vissza Miskolcra, hogy nevünk volt, ered-
ményünk volt, nem mertek velünk kötekedni. 
Támogatást nem kaptunk - mindenki csak azt 
mondta, hogy nagyon szép, nagyon jó -, mert 
megtagadtuk a politikát, megtagadtuk az intéz-
ményrendszert, megtagadtuk az egyesületet. 
Alkotóközösségnek születettünk, és ez így is 
fog maradni. Ez nem volt nekik szimpatikus, és 
ezzel itt mindig megállt a dolog. Ennek dacá-
ra tovább dolgoztunk, míg most elértük a negy-
venöt évet, és augusztus 20-án megkaptuk Mis-
kolc városától a Nívódíjat.
A megnyitó után Béres Gyula Tamás tervező-

grafikussal beszélgettünk, aki alkalmazott 
grafikáit hozta el a kiállításra. Elmondta, hogy 
a pipafüst nagyon jó ihletet ad, és nem árt, ha 
az ágy mellett tartunk egy tollat és egy jegyzet-
füzetet, ahová azonnal le kell jegyezni az öt-
leteket, amikor megszületnek, különben köd-
dé válnak.
- Azokat a műveket hoztam el Tiszaújvárosba 
- mondta Béres Gyula Tamás -, amelyek infor-
mációt adnak az embereknek az utcán is. A ke-
zükbe lehet adni, bárhol láthatják, tehát kisza-
badul a kiállítóteremből és kedve szerint mehet 
bárhová, mert megkapja rögtön azt, amire kí-
váncsi. Ez lehet egy könyvborító, lemezborító, 
szórólap, plakát, vagy akár egy villamosjegy.
A kiállítás október 27-éig látogatható hétköz-
nap 10:00 és 18:00 óra között a Városi Kiállító-
teremben. A belépés díjtalan.

Surányi P. Balázs

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány pályázatot hirdet a 
2021/2022-es tanév I. félévére a tiszaújvárosi állandó lakóhely-
lyel rendelkező fiatal, főiskolai, egyetemi hallgatók tanulásá-
nak támogatására. 

Pályázati célok: 
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2021/2022-es 
tanév I. félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati 
feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• maximum 35 éves életkor,
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, 
BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori képzés-
ben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy államilag 

elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 féléves 
alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a 2020/2021-es tan-
év II. félévében, melyet a felsőoktatási intézmény hitelesített.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adatlapon lévő, a fel-
sőoktatási intézmény által hitelesített féléves tanulmányi át-
lagokat tudja elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan adat, 
amely több félév eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, 
görgetett, halmozott, összesített eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2021. november 15. (hétfő)
Helye: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal előterében elhelye-
zett MECÉNÁS gyűjtődoboz
(kérjük a pályázatot zárt borítékban a hitelesített eredeti mel-

lékletekkel benyújtani) vagy elektronikusan: mecenas@tujva-
ros.hu e-mail címre elküldeni.
Kötelezően beadandó mellékletek:
• Pályázati adatlap és
• adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat (letölthető a www.me-
cenas.tiszaujvaros.hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu; 
weboldalak pályázatok menüpontjából,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 
2020/2021-es tanév II. félévének tanulmányi átlagairól féléves 
teljesítési igazolás, melyet a felsőoktatási intézmény hitelesí-
tett,
• a 2021/2022-es tanév I. félévére szóló hitelesített hallgatói 
jogviszonyról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támo-
gatás mértékéről és módjáról.

Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

Mecénás ösztöndíjpályázat

Miskolci művészek jubileuma
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Képek, szobrok - egy picike részlet a kiállításból.A stúdió számos művésze jelen volt a megnyitón.

Béres Gyula Tamás alkalmazott grafikái.

Kletz László Lajos képei.

„…egy közösségnek az értéke pedig 
a sokszínűség. Szoktuk azt monda-
ni, hogyha mindannyian egyformán 
gondolkodunk, van egy probléma: 
feltehetően már egyikünk sem gon-
dolkodik túl sokat.” 

Kormos Dénes



A Tisza TV műsora 

Október 14., csütörtök
A szerdai adás ismétlése

9:00 HétHatár: Tóba fulladt egy férfi - 20 éves a KEF - Elő-
választás - Múltunk és jelenünk - Merre menjek? Pályaorien-

táció középiskolásoknak - Templombúcsú - Sport
9:15 Hétről-Hétre: Célegyenesben a Szent István úti beruhá-

zás - Katalizátorlopások - Rakonczay Gábor - Könyves napok 
a városban - Rádiós sikerek - Kosárlabda- és fociösszefoglaló 

Október 15., péntek
18:00 B4 Híradó

Október 18., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Tiszaújváros Termálfürdő Phoenix KK - 
SMAFC 1860 KA bajnoki kosárlabdamérkőzés közvetítése 

felvételről

Október 20., szerda
18:00 Héthatár: Előválasztás - Oltások: koronavírus és influ-

enza - Ősz a szigeten - Mesevarázs - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Színház határok nélkül - Spartan sikerek 

- Drogprevenciós applikáció - Sport   
19:00  A TFCT - Eger SE bajnoki labdarúgó-mérkőzés köz-

vetítése felvételről 

Október 21., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Ahogy ígértük, hétről hétre itt, a 
Tiszaújvárosi Krónikában, és a Ti-
sza TV képújságában is bemutatunk 
néhány képet a TVK fotóarchívumá-
ból.
Ha bárki felismeri magát, munka-
társát, az eseményt, a helyszínt, 
vagy csak kellemes emléke, törté-
nete fűződik valamelyik képkocká-
hoz, kérjük írja meg nekünk a hely-
tortenet@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.

Régóta figyelem a slam poetryt - amit 
költészeti versenynek fordítanék -, 
mert ebben látom a verselés megúju-
lását. A poros, nehéz nyelvezetű, letűnt 
korok problémáit tárgyaló művek he-
lyett ez lehet az a dolog, ami közelebb 
hozza a versek szeretetét a fiatalokhoz.

Néha fogalmunk sincs arról, hogy milyen 
fantasztikus emberek járnak városunk-
ban. Eljönnek, teszik a dolgukat, haza-
mennek, mi pedig csak néhányan, - akik 
ott voltunk - tudjuk, hogy egy európai 
színvonalú előadást láttunk. Pénteken két 
ilyen srác volt a városi könyvtár vendé-
ge az Országos Könyvtári Napokon. Bá-
rány Bence a Slam Poetry Országos Baj-
nokság többszörös második helyezettje, a 
2016-os Slam Poetry Európa-bajnokság 
nyolcadik helyezettje, és közönségdíja-
sa. Mészáros Péter a 2017-es Slam Poetry 
Országos Bajnokság első helyezettje, aki 
ugyanebben az évben a Slam Poetry Eu-
rópa-bajnokságon ötödik helyen végzett, 
és közönségdíjat kapott.
- Mondjuk el az olvasóknak, mi az a slam 
poetry. A Britannica Nagylexikon szerinti 
leírás után költészeti versenynek monda-
nám, ez helyes így?
- Sokféle definíció létezik - mondja Bá-
rány Bence. - Amikor slamről beszélek, 
el akarok vonatkoztatni egy kicsit az iro-
dalomtól, mert mi itthon leginkább ezzel 
kötöttük össze. Szerintem nem baj az, ha 
nem csak ennek viszonylatában határoz-
zuk meg a műfajt. Azt szoktuk mondani, 
hogy ez egy határterület - egy kicsit iro-
dalom, kicsit rap és hiphop kultúra, egy 
kicsit standup comedy, kicsit színház, de 
legfőképpen maga az előadó, és az álta-
la megírt szövegek, és az őt foglalkozta-
tó témák. Szövegközpontú és előadó köz-
pontú műfaj, így aztán behatárolhatatlan. 

Az, hogy végső soron melyik másik mű-
fajra hasonlít leginkább, minden esetben 
az előadótól függ, és attól, hogy milyen 
kifejezésmódot használ. Én szeretem a 
performatívabb dolgokat, így lehet, hogy 
az enyém egy kicsit színházasabb, de van, 
aki jobban szereti a kötöttebb formákat, 
az lehet, hogy irodalmiasabb.
- Annak idején az iskolában nagyon szeret-
tem a magyarórákat, mert jót lehetett alud-
ni rajtuk. Az 1800-as évekbeli és korábbi 
írók, költők furcsa nyelvezete, rég kihalt té-
maválasztása rendesen megkínozza a mai 
fiatalokat, közben a tanárok azon csodál-
koznak, hogy nem olvasnak a gyerekek. Sze-
rinted lehetséges az, hogy a slam poetry fog 
új lendületet hozni a költészetbe?
- A slam poetry, mint szubkultúra, már túl 
van azon, amikor a csúcsát élte Magyar-
országon, most úgy néz ki, stagnáló álla-
potban van. Mint minden szubkultúrával 
kapcsolatban, ebben a stagnáló állapot-
ban a legfőbb kérdés, hogy képes-e meg-

újítani önmagát. Ha meg tud újulni, ak-
kor szerintem az a pozitív hatás, amit már 
elindított annak idején - mert azért álta-
la sokkal közelebb került az irodalom sok 
fiatalhoz -, az sokkal szélesebb körben is 
tud majd működni. 
- Erről egy kicsit lemaradtam, tehát a 
slamnek volt már egy csúcspontja, és 
most azt mondod stagnál. Akkor lehet-
séges, hogy kellene egy új hullám a slam 
poetrybe?
- Az új hullám adott, mert mindig vannak 
újabb és újabb fiatalok, akik szövegelni 
vágynak. Viszont a kifejezésmódot, és a 
gyakori témákat tekintve sok est kicsit is-
métlődővé vált. Illetve nem mindenki kel-
lően igényes, amikor színpadra áll. Fon-
tos, hogy az ember úgy írja meg a szöve-
get, hogy tudja, mit írt a papírra, urambo-
csá’ tanulja meg, és mondja fejből. De ha 
nem tudja fejből, és papírról olvassa, az 
legyen egy előadás. Gyakran egyértelmű-
en kitűnik, hogy ott olvassa először fent a 
színpadon. Az is fontos, hogy a verseny-
zők igényessége minél magasabb legyen 
önmagukkal szemben.
- A téma az utcán hever? Honnan szoktad 
szedni a témákat?
- Tök jó, hogy ezt mondod, mert szerintem 
a tömegközlekedés egy inspirációs felleg-
vár. Sokáig utaztam úgy, hogy ment a ze-
ne a fülemben, és nem figyeltem, de mos-
tanában sokszor úgy utazok, hogy figyelek 
a külső ingerekre. A négyes-hatos villamos 
csodálatos, ott mindig történik valami. De 
lehet, hogy egy baráti beszélgetésben van 
egy olyan félmondat, ami megragad a fü-
lemben. Azt le is jegyzetelem, és utána ki-
bontom, ha olyannak tartom. Privát be-
szélgetések, utcán heverő témák, meg úgy 
általában az éppen trendi közéleti témák is 
olyanok, amikhez érdemes hozzányúlni.

Surányi P. Balázs

Nem csak irodalom

Eötvösös diákok a bolygónkért
A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium 9.H osztálya 
az Öko Napló Extra környezetvédelmi játékon többhó-
napos versenyzést követően országos 2. helyezést ért el.
A diákok mindennapi tevékenységeiket tudták naplózni 
napi 5 kérdés megválaszolásával. A válaszok pontokat 
értek és megmutatták, milyen mértékben szennyezték 
bolygónkat, hogyan nézne ki Földünk, ha nap, mint nap 
ekképpen cselekednének. A telefonjaikra letöltött app-
likáció a naplózáson túl olyan egyszerű és hasznos tip-
peket is adott, melyek nem igényeltek különösebb hoz-
záértést, így könnyedén végrehajthatók voltak, például, 
hogy miként hasznosíthatjuk újra a ruháinkat, milyen 
környezetbarát tisztítószereket használhatunk.
Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. által életre hí-
vott játék 2020 júliusában lezárult, de a nyereménytábort a járványügyi helyzet miatt elhalasztották, így tanulóink csak 2021. 
szeptember 30-án indulhattak el Szigetmonostorra, a Regatta Szabadidőközpontba. A háromnapos környezetvédelmi, életpálya 
segítő, pályaorientációs táborra osztályfőnökük dr. Fülöpné Gyuricskó Krisztina kísérte el a fiatalokat. A korábbi korlátozások 
miatt ez volt az osztály első hosszabb kirándulása, ami még inkább összekovácsolta a közösséget, és rengeteg szép élménnyel 
gazdagította a gyerekeket. Már az első napon elkezdődtek a programok, foglalkoztak többek között csapatépítéssel, önismerettel 
és pályaválasztással is. Elmondásuk alapján a közvetlenül a Duna-parton elhelyezkedő szállás is fantasztikus volt.
Gratulálok minden résztvevőnek! Örülök, hogy új ismereteket szereztek a környezetvédelem területén, hogy mi mindent tehe-
tünk napi szinten a Földért, amely mindannyiunk lakhelye, így vigyáznunk kell rá.

Szaniszló László
intézményvezető
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Mészáros Péter

Bárány Bence



Hetedik óceánátkelésére készül, de tervben 
van még egy grönlandi és egy antarktiszi ex-
pedíció is, és két nagyobb ultrafutást is be-
tervezett. Rakonczay Gábor többszörös vi-
lágrekorder, óceánátszelő, magyar evezős 
és kenus mesélt élményeiről, sokszor lehe-
tetlennek tűnő küldetéseiről a Hamvas Béla 
Városi Könyvtárban. Előadása előtt vele be-
szélgettünk.  

- Földön, vízen, levegőben mindent meghódí-
tottál már, amit akartál?
- Nem, nem. Ha mindent jól csinál az ember, és 
van 90 éve, az is nagyon pici kis idő arra, hogy 
a Föld nevű bolygón így lehessen kalandozni, 
úgyhogy én inkább keresek olyan területeket, 
amik gyerekkori álmok voltak, amit belül ér-
zem, hogy hív és mindenképp csinálni akarom. 
De messze nem mindenhol, hiszen ezek külön 
szakmák, hivatások, és nem lehet nagyon ug-
rálni egyikről a másikra, mert akkor az ember 
bajba kerülhet.
- Kerültél már bajba?
- Igen, elég sokszor. Amikor elkezdtem annak 
idején, huszonévesen, akkor úgy voltam ve-
le, hogy évente egy expedíció és mintegy ba-
kancslistán pipálgattam, aztán rájöttem, hogy 
ez nem így működik. Van olyan út, amire fel 
lehet készülni fél év alatt, meg van olyan, ami-
re négy év kellett, és ennek megfelelően kell 
választani a következőt. Néha ki kell hagyni 
egy időszakot. Most már szerintem ésszel csi-
nálom, de annak idején, ha visszagondolok, bi-

zony fogom a fejem, hogy te jó ég.
- Miért vetted a világot a nyakadba annak ide-
jén, amikor 15 évvel ezelőtt kitaláltad, hogy ne-
kivágsz a hegyeknek, vizeknek, óceánoknak? 
- Kissrác koromban döntöttem el, hogy kalan-
dor leszek, meg expedíciós ember, meg elme-
gyek a világ végére, meg átkeltek az óceánon, 
meg meghódítom a Déli-sarkot, és szerencsé-
re, ahogy felnőttem nem sikerült elfelejteni ezt 
az álmot. Szerencsésnek mondhatom magam, 
hogy végül is azt csinálhatom, amik a gyerek-
kori álmaim voltak.
- Melyik volt életed legfontosabb, legkalando-
sabb expedíciója? 
- Ha útról van szó, akkor nyilván a legmenőbb 
hely, ahol voltam az a Déli-sark, a legizgalma-
sabb az mondjuk a Grönland-átkelés, az a hu-
szonkilenc nap ott a jégen. A legveszélyesebb a 
kenus utam volt annak idején 2012-ben. A leg-
abszurdabb meg az első páros evezés, amikor 
semmit nem tudtam róla. A legelgondolkodta-
tóbbak pedig a több száz kilométeres ultrafutá-
sok. Van, hogy én se hiszem el, hogy kibírja a 
szervezet, pedig simán kibírja. 
- Amikor kinézel magadnak egy óceánt és fabri-
kálsz hozzá egy hajót is, amivel átkelhetsz raj-
ta, vannak kétségeid, félelmeid, aggodalmaid? 
- Félelem az van. Nálam sokkal bölcsebbek, 
idősebbek mindig azt mondták, hogy addig 
szabad csinálni, amíg az ember fél, amíg érzi a 
gyomrában. Ez nem a játszótér, hanem az óce-
án. Amikor az ember már úgy kezeli azt, hogy 
na jó, akkor irány a következő, akkor mindig 
át kell gondolni az egészet, és ha visszajön az 
az alapvető félelem, akkor lehet tovább men-
ni, ha nem, akkor szerintem kötelező megáll-
ni, mert akkor az ember nagyon nagy veszély-
ben lehet. A félelem egy jó dolog, mert tudatja 
az emberrel, hogy ennek tétje van. Az más kér-
dés, hogy nem szabad, hogy a félelem elhatal-
masodjon rajtunk, mert akkor nem csak az ille-
tő, hanem ha csapatban van, akkor a csapat is 
veszélybe kerül.
- Volt egy olyan óceánátkelésed, amikor hosszú 
időre, 44 napra elvesztetted a kapcsolatot a vi-
lággal. Akkor ott mi történt? No és, hogy keve-

redtél vissza a szárazföldre egy olyan helyzet-
ből, ami már lehetetlennek tűnt?
- Igen, 2012-ben volt egy 77 napos út. 77 na-
pig haladtam Európából Közép-Amerikába és 
a 33. napon felborult a hajóm, a műholdas tele-
fon tönkrement, rengeteg víz került a hajótest-
be és nem volt kommunikációs eszközöm, és 
ez eddig úgy azért kábé semmi. Lehetett volna 
póttelefon nyilván, de akkor az is tönkre me-
hetett volna. Ez volt az első olyan szóló expe-
dícióm, amikor ténylegesen több mint 2 hóna-
pot egyedül töltöttem, viszonylag erős körül-
mények között. Egyszerűen nem voltam felké-
szülve, ma már tudom. Bizonyos szempontból 
benne volt a szerencsefaktor is, hogy minden 
oké lett és túléltem, hiszen akkor minden sej-
tem azon dolgozott, hogy túl kell élni. Próbál-
tam nem pánikba esni, szóval azért az életösz-
tön az irtó erős volt, nekem pedig egyetlen le-
hetőségem, hogy elérjem a túlpartot, mert ott 
van a biztonságos szárazföld és limitált időm 
volt rá. Fontos volt az időjárási ablak, mellé a 
hajóban fix mennyiségű élelem volt, ebből kel-
lett gazdálkodni, de kijutottam,
- Tervezéskor az apró betűs résznél valahol ott 
van a fejedben zárójelben az, hogy akár innen 
vissza sem térhetek, mert hogy olyan is lehet?
- Én elég pozitív vagyok, de az ember, ha kilép 
az utcára, ott is bármikor történhet bármi. Én 
ezt megpróbálom onnan nézni, hogy ha az em-
ber jól felkészül, akkor az ismeretlenek számát 
azért le lehet csökkenteni nagyon. Furán hang-
zik biztos, de én még sehol nem éreztem ma-

gam olyan biztonságban, mint a déli-sarki ex-
pedíción, ahol minden, minden szinten volt be-
biztosítva. 
- Mi van a Déli -sarkon, amikor csak te vagy 
ott? Mi van az Atlanti-óceán közepén, amikor 
csak a te hajód lebeg a felszínen? 
- Ha az ember így elmegy a világ végére, és 
valamilyen szituációban egyedül van, akkor ott 
önmagával találkozik. Ez most így fura, mert 
mindig önmagunkkal vagyunk, de igaziból, ha 
belegondolunk a ma embere nincsen önmagá-
val. A zajos világban néha vágyunk arra, hogy 
egyedül legyünk, de igazából mégse történik ez 
meg, mert ott a telefon, a digitális világ, min-
denhol zaj és emberek. Ha viszont az ember ki-
szakítja magát a civilizált, normális világból és 
kevesebb információt, ingert kap, akkor csak ő 
lesz meg a természet, meg a saját gondolatai, 
akkor az egy belső utazás része, tehát az ember 
meglátja, hogy ki is ő. 

berta

Hegyek, vizek kalandora 

Brass in the House (Fúvósok a ház-
ban) címmel rendezett fúvósze-
nekari találkozót a zene világnap-
ja alkalmából a Derkovits Műve-
lődési Központ. A házigazda Der-
kovits Fúvoszenekar mellett fellé-
pett a felsőzsolcai Csomasz Brass 
Band és az Egri Farkas Ferenc Ze-
neiskola Fúvószenekara. A hang-
versenyen a klasszikus fúvósműve-
ken túl örökzöld dallamokat és ret-
ro slágereket is hallgathatott a kö-
zönség.
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Gyermekkori álmait valósítja meg. 

Sokan voltak kíváncsiak a hatszoros óceánátkelő történeteire.

Van olyan út, amire fel lehet készülni fél év alatt, és van, amire négy év kell. 

„Kissrác koromban döntöttem el, 
hogy kalandor leszek, meg expedíciós 
ember, meg elmegyek a világ végére, 
meg átkeltek az óceánon, meg meg-
hódítom a Déli-sarkot, és szerencsére, 
ahogy felnőttem nem sikerült elfelej-
teni ezt az álmot.”

„A legmenőbb hely, ahol voltam az 
a Déli-sark, a legizgalmasabb az 
mondjuk a Grönland-átkelés, az a 
huszonkilenc nap ott a jégen.”



Az Inno-Comp Kft. multinacionális, dinamikusan fejlődő alapanyaggyártó társaság 
Tiszaújvárosban keres 

munkatársat.

A munkakör célja: az Inno-Comp Kft. Termelés gyártósorainak működtetése a ter-
melési programban meghatározott termékek előállítása érdekében, valamint az ehhez 
kapcsolódó tisztítási, előkészítési, utókezelési, csomagolási és kiegészítő tevékenysé-
gek elvégzése.

Elvárások:
• Minimum szakmunkás végzettség
• 1-2 év hasonló és/vagy műszaki területen szerzett tapasztalat
• Csapat- és önálló munkára való képesség
• Jó kommunikációs képesség

Előny:
• Targoncavezetői jogosítvány: vezetőállásos, vezetőüléses és gyalogkíséretű géptípu-
sokra
• Emelőgép-kezelői képesítés megléte

Ajánlatunk: 
• Béren kívüli juttatások
• Hosszú távú munkalehetőség
• Stabil munkáltatói háttér
• Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés

Munkarend:
• 8 órás megszakítás nélküli munkarend (4 műszak)

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, 
küldje el magyar nyelvű önéletrajzát a következő postacímre, vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu

Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36 (49) 542-084/121 mellék

Jelentkezési határidő: 2021. október 22.

 RENDSZERKEZELŐ

Érdekel a média? Kíváncsi vagy, hogy készül el egy tévéadás, egy heti-
lap? Kipróbálnád magad riporterként, újságíróként? Mi adunk hozzá le-
hetőséget, a kezedbe pedig mikrofont. 
Kreatív, sokoldalú, agilis, talpraesett fiúkat, lányokat keresünk szerkesz-
tőségünkbe munkatársnak.
A végzettség is fontos, de annál jobban az affinitás. 
Amit várunk: Téged! Légy tájékozott, nyitott, kommunikatív, kíváncsi, 
ambiciózus.  
Amit mi adunk: rugalmas, kötetlen munkaidő, változatos feladatok egy 
lendületes, fiatalos csapatban! 
Tégy egy próbát nálunk! Teszteld magad egy szerkesztőségben, igazi 
stúdiókörülmények között.
Várjuk a jelentkezésedet, önéletrajzodat írásban a riporter@tiszatv.hu 
e-mail címre október végéig. Érdeklődhetsz telefonon is hétköznapo-
kon 9:00 és 15:00 között, a 49/341-844, vagy a 341-755-ös telefonszá-
mon.

Berta Judit
főszerkesztő

Tisza Média Kft., Tiszaújváros

10. � Hirdetés 2021. október 14.

Korrepetálás általános iskola matek és fizika 
tárgyakból. 

Korábbi lemaradások pótlása is!
Érdeklődni: (70) 406-7008



Fenyőfák 
kerestetnek

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2021. évi ad-
venti rendezvények színvonalas lebonyolításához keres kivá-
gásra szánt, jelenleg szabad térállásban álló, formás, egyen-
letes habitusú lucfenyőket és ezüstfenyőket, 3,5-12 méter kö-
zött a városi közintézmények, Tiszaújváros közterein történő 
felállítása, feldíszítése céljából.
Felajánlásaikat a következő elérhetőségeinken tehetik meg:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Központ: 49/540-
636; 70/457-2499; e-mail: varosgazda@tujvaros.hu 
A bejelentések alapján a fákat megtekintjük, és amennyiben 
a méretük, formájuk megfelelő és kivágásuk biztonsággal el-
végezhető, úgy a fakitermelést elvégezzük.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Rágcsálómentesítés
Tiszaújváros rágcsálómentességének őszi fenntartási munkái 
a 2021. szeptember 20. - október 20. közötti időszakban lesz-
nek, a város területén (beleértve 3. sze., 4. sze. Kertváros, 
Örösi úti lakópark, Tiszaszederkény városrész, Tisza-parti 
városrész) a csapadékcsatorna hálózaton és a megjelölt fel-
színi gócterületeken. 
A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szert, Bro-
ditop Forablock kockát helyeznek ki.
Hatóanyag: Brodifakum, 0.005 g Bitrex védelemmel ellátva, 
III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú szer. A Brodi-
top antikoaguláns, ellenszere a K-1 vitamin.
A munkálatok 2021. szeptember 20-án reggel kezdődtek el, 
a város 1. sze. területének (Szederkényi út, Lorántffy Zs. út) 
kezelésével. Az egy hónap alatt folyamatosan történik a fenn-
tartó kezelés, illetve ezt követően a visszaellenőrzés.
Az utolsó fázisban, a próbakockák kihelyezését követően, az 
őszi rágcsálómentesség fenntartásának eredményességi vizs-
gálata 2021. október 20-án lesz.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Első lakáshoz jutók 
pénzügyi támogatása

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015. 
(VI.01.) önkormányzati rendelete alapján a 4. bírálati időszak-
ban (2021. augusztus 1. - 2021. szeptember 30.) az alábbi kérel-
mezők részesültek első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában.

Dr. Fülöp György
polgármester

Név

A vis�-
szatéríten-
dő támoga-
tás összege 

E Ft 

A vis�-
sza nem té-
rítendő tá-
mogatás 
összege 

E Ft

Vásárolt ingatlan címe

Gulyás 
Krisztián 400 400 3580 Tiszaújváros, 

Árpád út 36. 4/1.
Török 
Dávid 400 400 3580 Tiszaújváros, 

Árkád sor 14. 3/14.
Maradvány 

összesen 16 850 16 300
Szakács munkakör

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hir-
det 1 fő szakács munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikö-
téssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• szakács végzettség,
• magyar állampolgárság,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• egészségügyi alkalmasság,
• előnyt jelent a közétkeztetésben szerzett tapasztalat, illetve a 
diétás szakács végzettség.
Feladatok: 
• a konyha vezetése, a konyhalányok irányítása,
• az ételek elkészítése és tálalása az étlap alapján,
• alapanyagok megrendelésének összeállítása,
• áruátvétel,
• raktárak kezelése.
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 

(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) Korm. rende-
let szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot,
• bizonyítványmásolatot,
• erkölcs bizonyítványt (visszaigazolás megléte),
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot,
• a borítékon fel kell tüntetni az 1033-7/2021. iktatószámot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021.10.20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021.10.21.
Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7. (117-es iroda)
Telefon:
- Stefánné Andrea: 06 - 49/548 - 308
- Bánréviné Zán Tamara: 06 - 49/548 - 383

Molnárné Tóth Anita
igazgató

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot 
hirdet a Polgármesteri Hivatalban városfejlesztési munkatárs 
munkakör betöltésére, 6 hónap próbaidő kikötéssel, határozat-
lan időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: A városfejlesztéssel kapcsolatos beruhá-
zások előkészítése, a kivitelezések koordinálása. 
Pályázati feltételek:
- felsőfokú műszaki végzettség,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
Előnyt jelent: építőmérnöki végzettség.
Bérezés és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvény és Tiszaújváros Város Önkormányzatának 9/2014. 

(III.28.) rendelete szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt a 2011. évi CXCIX. tv. 42. § (1) és (3) bekezdései alap-
ján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 4.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 12.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. 
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegy-
zőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi szakreferensnél lehet.
Telefon: 49-548-085.

Városfejlesztési munkatárs munkakör

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy
a térítésmentesen igénybe vehető

TEMETŐI AUTÓBUSZJÁRATOK
a 2021. október 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő időszak-

ban kizárólag pénteki napokon közlekednek,
az alábbi menetrend szerint:

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Indul: 11.30 Tisza-part városrész Érkezik: 13.25
11.35 Tiszaszederkény, 

Kossuth út
13.20

11.36 Bajcsy Zs. út 67. 13.19
11.37 Bajcsy Zs. út 37. 13.18
11.38 Bocskai út 13.17
11.39 Bocskai úti iskola 13.15
11.42 Szederkényi út 13.13
11.43 Brassai középiskola 13.12
11.44 Hotel 13.12
11.45 Autóbusz-állomás 13.10

Érkezik: 11.55 Városi temető főbejárat Indul: 13.00

Temetői buszjáratok

2021. október 14. Közlemények � 11.

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

B-A-Z Megyei Kormányhivatal 
Tiszaújvárosi Járási Hivatal (49) 795-026

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 (49) 341-244, (49) 341-168

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap  17 órától 

másnap reggel 8 óráig, 

illetve pénteken 17 órától, hétfő reggel 8 óráig, 

valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-

ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-

mények bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 

49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 

üzenetrögzítő rögzíti. 

Gyermekes családok 
év végi támogatása

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Tiszaújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról szó-
ló 14/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelete alapján eseti 
jelleggel egyszeri támogatásra jogosultak azok a szociálisan 
rászorult kiskorú gyermeket nevelő személyek, akik életvitel-
szerűen tiszaújvárosi lakó- vagy tartózkodási helyükön élnek, 
és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
450%-át (128.250 Ft).
A támogatás mértéke egy kiskorú gyermeket nevelő család 
esetén 22.000 Ft, két kiskorú gyermeket nevelő család esetén 
33.000 Ft, három vagy több kiskorú gyermeket nevelő család 
esetén 44.000 Ft. 
A kérelem benyújtásának határideje: 2021. október 31.
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hiva-
talban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. 
út 7.) lehetséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Egyszeri 
év végi támogatás

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Tiszaújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról szóló 
14/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelete alapján eseti jel-
leggel egyszeri év végi támogatásra jogosultak azok a szociá-
lisan rászorult személyek, akik életvitelszerűen tiszaújvárosi 
lakó- vagy tartózkodási helyükön élnek, valamint
- az öregségi nyugdíjkorhatárt tárgyév október 31. napjáig 
betöltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy 
- rokkantási ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy
- rokkantsági járadékban, vagy
- szolgálati járandóságban
részesülnek.
Nem jogosultak a támogatásra azok a személyek, akik ke-
resőtevékenységet folytatnak. 
Egyszeri év végi támogatásra az a fentiekben meghatározott 
személy jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 460%-át (131.100 Ft), egyedül élők 
vagy egyedülállók esetén az 560%-át (159.600 Ft).
A támogatás mértéke családosok esetén jogosultanként 17.000 
Ft, egyedül élők vagy egyedülállók esetén 20.000 Ft. 
A kérelem benyújtásának határideje: 2021. október 31.
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hiva-
talban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. 
út 7.) lehetséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal



A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres
 munkavállalót

TAKARÍTÓ
munkakör betöltésére.

1 fő részmunkaidős (napi 4 óra) és 1 fő teljes munkaidős (na-
pi 8 óra) egészségügyi szolgálati jogviszonyban, határozatlan 
időre történő foglalkoztatásban, 3 hónap próbaidő kikötésével. 
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
• 8 általános,
• büntetlen előélet,
• egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
• önéletrajz,
• végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

• eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-(6) 
bekezdéseiben foglaltaknak megfelel, 
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bí-
rálóbizottság minden tagja megismerheti.
Egyéb információk:
• Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
• Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal.
• A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rende-
lőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító szá-
mát: 5/50176-3/2021., valamint a munkakör megnevezését: 
„TAKARÍTÓ”.

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI 
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Tiszaújváros Város Önkormányzata az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztériummal együttműködve kiírja a 2022. év-
re a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázatot. „A” típusú pályázatot felsőoktatási hallgatók 
nyújthatnak be a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. 
tanév első félévére vonatkozóan, „B” típusú pályázatot fel-
sőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok nyújthat-
nak be.
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését kö-
vetően a pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerben kitölt-
ve, véglegesítve, onnan kinyomtatva és aláírva a pályázat kö-
telező mellékleteivel (adatlap és igazolások) együtt a Tisza-
újvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szoci-
ális és Sport Osztályánál (I. em. 114. iroda) kell benyújtani-
uk a pályázóknak. 
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csato-
landó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban 
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat for-
mai hibásnak minősül. A hiánypótlási határidő: 2021. novem-
ber 10. napja. A benyújtott pályázatok befogadását az önkor-
mányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem 
befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő be-
nyújtásának határideje: 2021. november 5. 
A pályázat benyújtásával kapcsolatban bővebb informá-
ció, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap és 
egyéb dokumentumok megtalálhatóak a www.varoshaza.ti-
szaujvaros.hu weboldalon. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

 Köszönet az 1 %-ért
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány köszönetet mond 
mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ával se-
gítették munkánkat.
A 2020-ban kapott 184.675 Ft támogatást közalapítványunk 
tanulmányi ösztöndíjak kifizetésére, valamint működési költ-
ségre fordította.
Adószámunk: 18412262-1-05

       Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

Ápoló munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot 
hirdet 2 fő részére határozatlan időre, ápoló munkakör betöltésére, az Ezüsthíd Gondozóház 
és Idősek Otthonába (3580 Tiszaújváros, Bartók Béla út 1-5.)
Feladatai: az ellátást igénybe vevő teljes körű ápolása-gondozása 12 órás műszakokban nap-
pal, vagy éjszaka, 3 havi munkaidőkeretben történő beosztás szerint. 
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű kinevezés, 4 hónap próbaidő kikötéssel. 

Jelentkezési feltételek: 
• önéletrajz
• felnőtt intenzív szakápoló, általános ápolási és egészségügyi asszisztens, általános ápoló és 
általános asszisztens, OKJ ápoló vagy gyakorló ápoló végzettség
• bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és 
(5) bekezdésének megfelelően 
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat letölthető: www.tiszaujvaros.hu hasznos információk/
állásajánlatok (a honlap alján található)

Bérezés a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 

A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményveze-
tőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételek-
ben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2239-9/2021., valamint a munka-
kör megnevezését: családsegítő. 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyil-
váníthatja.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. október 31.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. november 05.
Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.  

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es 
telefonszámon lehet. Az intézmény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás a 
NKI honlapján 2239-8/2021. azonosító számon 2021. október 15-én jelenik meg.

Családsegítő munkakör
 A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hir-
det 2 fő részére határozott időre, családsegítő munkakör betöltésére, a Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálatnál.

Feladatai: 
- családgondozás, 
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek kezelése, 
- bővebben: 1993. évi III. törvény, 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet. 

A jogviszony időtartama: 
- 2 fő határozott idejű (várhatóan 2023. júniusig tartó) kinevezés.

Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész 1. Alapel-
látások - Család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítőre vonatkozó képesítést igazoló okle-
vél másolat, 
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz, 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekez-
déseinek megfelelően,
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - letölthető: www.tiszaujvaros.hu - hasznos információk/
állásajánlatok (a honlap alján található).

Bérezés a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 

A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményveze-
tőhöz 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: 503-3/2021., valamint a munkakör megne-
vezését: családsegítő. 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyil-
váníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. október 31.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. november 05.
Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.  

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es te-
lefonszámon lehet. Az intézmény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás a NKI 
honlapján 503-3/2021. azonosító számon 2021. október 15-én jelenik meg.

12. � Közlemények 2021. október 14.

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2021. október 

OKTÓBER Helye Ideje Kinek a részére
14. csütörtök Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 07.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott befizetés

Bölcsőde 3.sz. pavilon 09.00 - 12.00 Szociális étkezés
18. hétfő Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 07.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45 - 12.15 Szociális étkezők
19. kedd Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 07.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
20.  szerda Kazinczy-ház (Gondozóház) 08.00 - 15.00 Szociális étkezők

Kazinczy-ház I. em. 73/4. 07.30 - 16.00 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és 
alkalmazott pótbefizetés

Központi Étterem 09.00 - 12.00 Szociális étkezők
21. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

22. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező
25. hétfő Bölcsőde 3.sz. pavilon 07.30 - 12.00 Pótbefizetés szociális étkezés és alkalmazott étkezés 

megrendelés

27. szerda Kazinczy-ház (Központi Étterem) 12.00 - 13.00 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 fize-
tendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!
Maszk használata kötelező!
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Rengeteg helyzet, egyetlen végzetes hiba
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti csoportjában listavezető 
BKV Előre látogatott a 11. fordulóban Tiszaújvárosba. A há-
zigazdák helyzetek sokaságát hagyták ki, ám a vendégek egy 
találata a győzelmet jelentette számukra.

A bajnokságban eddig 100 %-os teljesítménnyel az élen álló 
BKV Előre és a hazai pályán még veretlen, a forduló előtt 5. he-
lyen tanyázó Tiszaújváros csatája méltán érdemelte ki a rangadó 
jelzőt. Vitelki Zoltán együttese a legutóbbi játéknapon a DEAC 
vendégeként ugyan 5-0-s vereséget szenvedett, de a kék-sárgák 
fogadkoztak, hogy most majd javítanak, kiköszörülik azt a bizo-
nyos csorbát. A találkozón igazi őszi időben kissé visszafogot-
tan kezdtek a felek. Az első említésre méltó eseményre 28 percet 
kellett várni, ekkor Busai 26 méterről lövésre szánta el magát, 
ám Herceg bravúrral hárította a próbálkozást. Nem sokkal ké-
sőbb, a 35. percben már a hazaiak előtt adódott két ziccer. Előbb 
Gottfried passzából Bartusz lőhetett kisodródva 5 méterről, de 
Horváth védett, majd  pár pillanattal később Vitelki  lapos, 20 
méteres lökete kerülte el a vendégek kapuját. A 38. minutában a 
fővárosiak részéről Csanálosi puskázott el egy helyzetet, majd 3 
perccel később Vitelki beadását Bartusz 6 méterről fölé fejelte. 
A második játékrészt lendületesen kezdték az újvárosiak. A 49. 

percben Vasiljevic indította hajszálpontosan Bartuszt, aki egy 
csellel becsapta védőjét és a 16-os csücskénél a kimozduló Hor-
váth felett átemelte a labdát, a nézők többsége már gólt kiáltott, 
de végül néhány centi hiányzott, hogy rezdüljön a vendégháló. 
A 72. percben ismét a házigazdák szerezhettek volna gólt. Tet-
szetős tiszaújvárosi akció futott végig a pályán, Géringer csapott 
le egy eladott labdára, mely után Bartuszt vágott le egy sprin-
tet és Gottfriedot játszotta meg, az újvárosi támadó ezután sa-
rokkal tette vissza Bartusznak a labdát, aki 15 méterről a kapu-
fát találta el, majd a BKV Előre védői kétségbeesetten szögletre 
mentettek. Négy perccel később ismét Bartusz került helyzetbe, 
de kísérletét Horváth könnyedén hatástalanította. A 79. perc-
ben azonban a fővárosiak lőtték a találkozó első, és mint később 
kiderült egyetlen gólját. Szabó Á. beadása után a hazai védők 
röviden és rosszul mentettek, a fővárosi játékos újbóli középre 
adása már pontos volt és a csereként beállt Mile 4 méterről nem 
hibázta el a 100 %-os helyzetet, 0-1. Az utolsó 10 percben a ti-
szaújvárosiaknak már nem sikerült egyenlíteniük, így elveszítet-
ték hazai veretlenségüket. Vitelki Zoltán együttese 21 pontjával 
maradt az 5. helyen. A kék-sárgák október 16-án, szombaton a 
Kisvárda II. csapatához látogatnak, majd október 20-án, szerdán 
13 órától az Eger gárdáját látják vendégül. 

Tiszaújváros - BKV Előre 
0-1 (0-0)

Tiszaújváros, 150 néző. V.: Takács.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg - Bocsi, Mahalek, Gérin-
ger L. (Bussy), Gelsi, Vitelki B. (Tóth), Bartusz, Lőrincz, Gott-
fried (Kundrák), Vasiljevic, Nagy D. (Pap). Edző: Vitelki Zol-
tán.
BKV Előre: Horváth G. - Kubó (Kiss D.), Girán, Szabó N., For-
gács, Pokó, Ferkó, Csanálosi (Jáger), Busai (Egressy), Tóth Sz. 
(Szabó Á.), Gyurkó (Mile). Edző: Albert Flórián.
Vitelki Zoltán: Ez egy megnyert mérkőzés volt, de az utólag már 
senkit nem fog érdekelni, hogy több helyzetünk adódott, hiszen 
vereséget szenvedtünk. Abban biztos vagyok, hogy a gól előtt 
olyan hibát követtünk el, amely megpecsételte a sorsunkat. Az 
ellenfél a bizonytalankodásunkat megbüntette, pedig sokkal na-
gyobb helyzetei a meccsen nem is nagyon voltak. Gratulálunk 
Bussy Konrád születéséhez!
Albert Flórián: A mostani mérkőzésen az számított, hogy ki tud 
jól dönteni. Végig bíztam a csapatomban, mert már az első fé-
lidőben is voltak apróbb lehetőségeink. Az ellenfélről tudtuk, 
hogy erősek, de próbáltuk kihasználni a hibájukat, ami sikerült. 
A csapat most nagyon egységes, ugyan nem a mi labdarúgóink-
nak a legmagasabb a fizetésük és a prémiumuk, de úgy érzem, 

hogy nekik egy-egy csapat játékosainál nagyobb szívük van, és 
próbálnak futballozni.

A forduló további eredményei:
Békéscsaba II. - Putnok 0-1

Kazincbarcika - Jászberény 4-0
Hajdúszoboszló - DEAC 2-2

Eger - Kisvárda II. 0-3
Tállya - SBTC 2-1

DVSC II. - Törökszentmiklós 2-1
Tiszafüred - Hidasnémeti 5-1

Füzesgyarmat - Sényő 2-1
DVTK II. - Újpest II.  (lapzártánk után, szerdán játszották)

Következik a 12. forduló
2021. október 16., szombat

 14:00 Kisvárda II. - Tiszaújváros
2021. október 17., vasárnap 

11:00 DVTK II. - Tállya
13:00 Eger - Füzesgyarmat

BKV Előre - Hajdúszoboszló
DEAC - Kazincbarcika

Jászberény - Békéscsaba II. 
Putnok - Tiszafüred

Hidasnémeti - DVSC II. 
Törökszentmiklós - Újpest II. 

SBTC - Sényő 

14. � Sport/Rendezvények 2021. október 14.

Az utolsó szalmaszál. Herceg (zöldben) is az ellenfél kapuja 
előtt a lefújás előtti hazai szögletnél.

Kihagyott hazai helyzetek után jött a vendégek gólja.



A Sportcentrum  
eseményei   
Október 15. (péntek)

Kosárlabda
15.30 Phoenix KK- SMAFC U20 csapatok bajnoki mérkő-
zése     Játékcsarnok
18.00 Phoenix KK- SMAFC felnőtt csapatok bajnoki mér-
kőzése     Játékcsarnok

Labdarúgás
14.00 Bozsik Intézményi Fesztivál
     Füves pálya

Október 16. (szombat)

Labdarúgás
10.00 FCT - BTE- Felsőzsolca U 13 csapatok bajnoki mér-
kőzése     Füves pálya
11.00 FCT - Nyírbátori LSE U 16 csapatok bajnoki mérkő-
zése     Füves pálya

Kézilabda
16.00 TSC - Mezőkeresztesi VSE női csapatok bajnoki mér-
kőzése     Játékcsarnok

Október 17. (vasárnap)

Labdarúgás
10.00 Bozsik Fesztivál U7/ U9 csapatok részére  
     Füves pálya

Október 19. (kedd)

Asztalitenisz
09.00 Megyei Diákolimpia Döntő    
     Edzőterem

Október 20. (szerda)

Labdarúgás
13.00 TFCT - Eger SE felnőtt csapatok bajnoki mérkőzése 
     Centerpálya

KOSÁRLABDA. Harmadik mérkőzé-
sén is alulmaradt az NB I/B Zöld cso-
portjában szereplő Phoenix KK. A Ti-
szaújvárosi Sportcentrumban rende-
zett találkozóról a KTE-Duna Aszfalt 
fiataljai vitték el a két pontot.

Phoenix KK - KTE-Duna Aszfalt U23
68-74

(15-17, 12-21, 14-17, 27-19)
Phoenix KK: Lajsz (8), Gerőcs (27/12), 
Molnár (2), Kovács (7), Asszú Ádám (2). 
Csere: Drahos (18/6), Frikker (3), Hajdú 
(-), Asszú Áron (1), Szabó (-), Drizner (-), 
Szilasi (-) 
Jól kezdett a Phoenix, sikerült meglepnie 
ellenfelét. Az első negyed nagy részében 
uralta a pályát, ám a játékrész hajrájában 
váltott a Kecskemét, és a fordításig is el-
jutott. A második és a harmadik etap aka-
dozó játékot hozott a Phoenix számára. A 
záró felvonást tizennégy pontos hátrány-
ban kezdte a Tiszaújváros (41-55), ám a 
közönség a Phoenix igazi feltámadásá-
nak lehetett tanúja. Pontosabbá vált játé-

ka, egyúttal sikerült egyre több hibát ki-
kényszerítenie az ellenféltől. A különbség 
fokozatosan csökkent, s az utolsó perc-
ben megszületett az egyenlítés is (68-68). 
Ezt követően azonban sorsdöntő pontokat 
nem sikerült megszerezni, a Kecskemét 

ugyanakkor nem omlott össze, s újabb ta-
lálatokkal állította be a kedvezőtlen vég-
eredményt.
Siska János: Gratulálok a Kecskemét csa-
patának, nagyon lelkes fiatalok. Jól, kont-
rollált játékkal játszottak. Ezt a mérkőzést a 
lepattanókkal vesztettük el. Nem lehet úgy 
kosárlabdázni, hogy nem szedjük le a lepat-
tanókat. (A Phoenix 33, a Kecskemét 51 le-
pattanót gyűjtött be. - A szerk.) Dolgozunk 
tovább, bízom benne, hogy jobb lesz. 
Ivkovic Stojan: A harmadik meccsün-
ket játszottuk time out nélkül. Hagytam, 
hogy a fiúk maguk oldják meg a problé-
mákat, hiszen mindenki tudja a feladatát. 
Nagyon fontos, hogy a játékosok mind-
három mérkőzést győzelemmel zárták. 
Én erre rendkívül büszke vagyok, mert - 
ha jól tudom - egyetlen 2000-es játéko-
sunk van, a zöme 2003-as, 2004-es, ne-
künk tehát nagyon komoly tanulás is volt 
ez a meccs. Köszönöm a Tiszaújváros-
nak a szervezést, úgy gondolom, minden-
ki maximálisan korrekt módon végezte a 
munkáját. 

ATLÉTIKA. Kiválóan szerepelt a Tiszaújvárosi TK három 
hölgyversenyzője a nyolcadik alkalommal megrendezett 
Disznókő Tokaj Futókörön.

A három egyéni- és váltószámot magában foglaló erőpróbá-
ra mintegy 400-an neveztek. A tiszaújvárosiak közül a legelő-
kelőbb helyezést Bán Petra érte el, abszolút győztes lett az 5,2 
km-es távon 23:42-es idővel. Ugyanitt Hajdu Gréta Emma har-
madikként ért célba, kereken 25 perccel. A női 10 km abszolút 
versenyszámában Bán Lilla futott fel a dobogó harmadik foká-
ra, 50:59 alatt teljesítve a távot. 

*
A futószezon még nem ért véget, november 6-ára tervezik a 
III. Kassa-Miskolc Ultramarathont. A két testvérváros közötti, 
egyéniben, 5 és 10 tagú váltókban teljesítendő 115 km-es erő-
próba idén Miskolcról rajtol, hogy a futók Sajóvámos, Szikszó, 
Hernádkércs, Abaújszántó, Vizsoly, Gönc, Kéked, Nysla Misla, 
Krasna érintése után megérkezzenek a Kassa történelmi belvá-
rosában kijelölt célba.

TENISZ. A Tiszaújvárosi Tenisz Club versenyzői két győze-
lemmel és négy vereséggel zárták az OB III. őszi fordulóját, 
s ezzel a bajnokság 5. helyén végeztek.

Eredmények:
Tiszaújvárosi TC -  MIVAS SE Miskolc  6:3
Rudabányai Bányász SE - Tiszaújváros  4:5
Gyöngy TSC Gyöngyös - Tiszaújváros 9:0
DEAC-DSC-Miskolc - Tiszaújváros  8:1
Marso TC Nyíregyháza - Tiszaújváros 7:2
MEAFC-Miskolc - Tiszaújváros 7:2
Az őszi és a tavaszi eredmények összesítésével a csapat a 2021. 
évi bajnokságban hét csapat közül az 5. helyen végzett. 
A csapat játékosai: Gyuris Norbert, Nemes Nándor, Szentand-
rássy László, Prókai Pál, Fehér Péter, Kórik László, Szombati 
Gábor, Kassai Balázs és Fülöp Kende.

LABDARÚGÁS. Az utánpótlás a Sal-
gótarján, az Encs, a Mátraterenye és a 
Hatvan együttesei ellen lépett pályára, 
a nők a Szirmabesenyőt fogadták. Tóth 
Roland (U14) remek teljesítménnyel - 
szépen elosztva - 14 gólt szerzett a két 
mérkőzésen.

U19
Salgótarján-Tiszaújváros

 2-1 (0-1)
Gól: Barna Á. 
Puskás Tibor: Ha ránézünk a tabellá-
ra, akkor az eredmény tisztes helytállást 
mutat, hiszen a hazaiak pontveszteség 
nélkül vezetik a tabellát, mi pedig a 8. 
helyen álltunk. Mégis hiányérzetem van, 
mivel az első félidőben szinte hibátlanul 
játszott a csapat, zártan védekeztünk, na-
gyon sokat futottunk, a megszerzett lab-
dákkal gyors kontratámadásokat vezet-
tünk és a félidő végén egy remek fejes-
góllal a vezetést is megszereztük. A má-
sodik félidőben aztán a 18 éves játékve-
zető úgy gondolta, hogy mindenképpen 
segítenie kell a hazaiaknak, hiszen az el-
múlt évben volt akivel még együtt foci-
zott. Először megadott egy véleményes 
büntetőt, majd egy szabálytalan gólt, 
és teljesen jogosan kiállította a vissza-
ütő játékosomat, csak éppen az először 
odaütő hazai játékosnak még sárga lapot 
sem akart adni. Szégyen, és egyben el-
keserítő, hogy egy ilyen gyerek tönkre-
teszi egy csapat játékát, játékba vetett hi-
tét! Gratulálok a játékosaimnak ehhez az 
erőn felüli teljesítményhez és külön ki-
emelném a két U16-os játékos, Molnár 
Dávid és  Jávorszki Regő teljesítményét, 
nagy segítség volt a több sebből vérző 
csapatomnak.
Jók: az egész csapat

U14
Tiszaújváros - Mátraterenye 

 15-1 (9-0)
Gól: Tóth R. 7, Vámosi Zs. 2, Katlan A. 
2, Kassai B. 2, Gyovai M., Virág I.
Czerva Zoltán: Egy gyengébb képességű 
ellenfelet sikerült harcos, agresszív játék-
kal legyőznünk. Sok helyzetet dolgoz-
tunk ki, és ezeket többségében sikerült 
gólra váltanunk. 
Jók: az egész csapat

Tiszaújváros - Hatvan
 9-1 (5-0)

Gól: Tóth R. 7, Vámosi Zs. 2.
Czerva Zoltán: Az első félidőben harcosan 
és jól játszottunk, sokpasszos játékkal a lab-
dabirtoklásban ellenfelünk fölé kerekedtünk, 
sok mélységi indításunkból helyzeteket tud-
tunk kialakítani, és ezeket jó százalékkal ér-
tesítettük. A második félidő már kiegyenlí-
tettebb játékot hozott, de a mérkőzést ilyen 
arányban is megérdemelten nyertük meg.
Jók: az egész csapat

U13
Encs - Tiszaújváros 

1-4 (1-0)
Gól: Emődi M., Csanálosi B., Gyüge M.
Császár Zoltán: Nagy lelkesedéssel kezd-
tük a mérkőzést, kifejezetten jól játszot-
tunk. Az első két negyedben kiegyenlített 
játék folyt a pályán, annyi volt a szépség-
hiba, hogy az ellenfél a semmiből beta-
lált a kapunkba. Az utolsó két negyedben 
azonban teljesen ellenfelünk fölé kere-
kedtünk, mind játékban, mint fizikálisan 
sokkal jobbak voltunk. Így a foci igazság-
talansága lett volna, ha a mai napon pon-
tok nélkül maradtunk volna. Az egyenlí-
tő gólunk olyan volt, mintha megrajzol-
ták volna, azonban a többi sem volt csú-
nya. Összességében nagyon meg vagyok 
elégedve a csapat játékával.
Jók: az egész csapat

Női foci
Tiszaújváros - Szirmabesenyő

 0-3 (0-0)

Tóth tizennégyet tolt

Háromból három vereségÖtödik helyen

Három érem 
Disznókőröl

2021. október 14. Sport � 15.

Sorsdöntőnek bizonyult a lepattanók megszerzése.

Dolgoznak tovább. 

Tóth Roland (sárgában) bűvöli a labdát egy korábbi mérkőzésen.



Színes programokkal készült a Hamvas Béla Vá-
rosi Könyvtár a könyves vasárnapon. Egész hé-
ten zajlott a megbocsátás hete, azaz elengedték a 
késedelmi pótlékot és ingyenes volt a beiratkozás. 

Laki Mónika és Tar György, azaz a Cimbora produk-
ció a Röfi és a farkas meséjét hozta el a gyerekeknek, 
akiket elvarázsolt az előadás. 
- Örülünk annak, ha valaki ismeri a mesét, amit előa-
dunk, hisz ez egy kapcsolódási pont a közönséggel - 
mondta Laki Mónika. - Egyre több modern mese van, 
de attól még a klasszikusokat is ismerik a gyerekek. 
Mi azért vagyunk, hogy ezeket a dolgokat továbbad-
juk a gyerekeknek, kultúrát közvetítünk, amiből ta-
nulhatnak, de azért szórakozhatnak is közben. 

Pillangók készültek a kézműves játszóházban. A szülők, nagyszülők is be-
szálltak a pillangógyártásba, a kicsik pedig örömmel, önfeledten díszítet-
ték fel azokat. 

Papírból kosarat. Burkus Lajosné Csizmadia Erzsébet segítségével ez is lehetséges volt. Sokan érdek-
lődtek a technika iránt, és itt megtanulhatták az alapokat. 
- Én még amatőr módon tanultam, az interneten találkoztam vele először - mondta Erzsébet. - Ha a 
papírból kosarat fonunk, akkor nem növeljük a szeméthegyeket, hanem valami olyan dologból, ami 
másnak haszontalan, valami hasznosat csinálunk. Újságpapírból készülnek a kosarak, ezeket fel kell 
vágni csíkokra, pálcikát készíteni belőlük és utána fonni. Strapabíró kosarak készülnek belőle, én le 
szoktam azért lakkozni. 

Barnóczki Ulrike a gyermekkönyvtár munkatársa. Okleveles formaterve-
ző művész, aki bepillantást nyújtott alkotásaiba. Ulrike ragaszkodik a gyö-
kerekhez, elhivatott a gyengék iránt. Alkotásaiban megjelennek a gyerekek, 
állatok és a szegénységet is hitelesen mutatja be. Célja, hogy összekapcsol-
ja a hímzést a grafikával, a festést a fotózással, mindezt pedig saját látás-
módján keresztül mutassa be a közönségnek. 

Idén is átadták az Örökös könyvtári tag címet. Hajas Károlyné kapta idén 
az elismerést. 
- Pontosan negyven éve költöztünk a városba, azóta könyvtártag vagyok - 
mondta a díjazott. - Az idősebbik fiam és a menyem is dolgozott itt egy da-
rabig. Ők elmentek, én maradtam hűséges olvasó, könyvtárlátogató. Nagy 
megtiszteltetés és nagy meglepetés ez az cím. Azt gondolom, hogy ugyano-
lyan hétköznapi olvasó vagyok, mint más, aki szeret ide jönni. 

A Hamvas Béla vándorserleg is gazdát cserélt egy évre. Ezt mindig a könyvtár egy munkatársa kapja 
meg, a dolgozók szavazatai alapján. Idén Hodossyné Csőke Beáta (képünkön középen) gyűjtemény-
szervezési és informatikai csoportvezető vehette át az elismerést. 
- Nagy öröm számomra, hogy a kollégák elismerik a munkámat - mondta a díjazott. - Harminc éve 
dolgozom itt, elsősorban a könyvtárba bekerülő dokumentumokkal foglalkozom, ezek beszerzésével, 
állományba vételével, a számítógépbe való felvitelükkel. 

Kollár-Klemencz László zárta a könyves vasárnapot. Az énekes, dalszerző, szövegíró, író másnap meg-
jelenő regényéről, az Öreg bandáról is mesélt a közönségnek. És hogy hogyan fér meg ennyi minden 
egymás mellett?
- Azt gondolom, hogy egy jó dalszöveg pont annyi helyet hagy maga mellett, ahová elfér a zene - 
mondta László. - És a zene is helyet ad a szövegnek, így alkotnak ők egységet, így erősítik egymást. 
Én eleinte kifejezetten dalszövegeket írtam, aztán kezdtem el novellákat írni, majd verseket. Megpró-
báltam ezekből a versekből aztán dalszövegeket csinálni, de ez nem olyan egyszerű, mert a vers egy 
komplex egész, nem hiányzik mellé semmi. 

Fodor Petra

16. � Színes 2021. október 14.
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