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Útlezárások
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 2022.
augusztus 6-án (szombat) rendezi meg a Hal a placcon
elnevezésű szabadtéri szórakoztató programját. Ezzel
összefüggésben útlezárások lesznek:
1. 2022. augusztus 5. (péntek) 15.00 óra - augusztus
7. (vasárnap) 06.00 óra között a Polgármesteri Hivatal
parkolója.
2. 2022. augusztus 6. (szombat) 6.00 - 24.00 óra között
a Bethlen Gábor út 6. és a Rózsa úti kereszteződés közötti útszakasz.
Megértésüket köszönjük!
Szervezők

Újra összegyűltek az ügyes kezű gyerekek a Villa Scederkyn Tájház udvarán. Ötnapos kézműves napközit tartott a Derkovits Művelődési Központ Tiszaszederkényben. A „nyugalom szigetén”, a régi mesterségeket, tevékenységeket, foglalkozásokat próbálhatták ki a gyerekek. Amikor meglátogattuk őket, éppen a nemezeléssel
ismerkedtek. Cikkünk a 3. oldalon.

Kedvezmény a környékbelieknek is
Tiszaújváros képviselő-testülete továbbra is kedvezményes belépést
biztosít a Környékbeli települések
lakóinak a Tiszaújvárosi Gyógy- és
Strandfürdőbe.
A testület februári határozata szerint
a TiszaSzolg 2004 Kft. 2022. június
30-ig munkanapokon 50 %-os belépésre jogosító kedvezményt biztosított Hejőkürt, Nagycsécs, Sajóörös,
Sajószöged, Tiszapalkonya és Oszlár
településkártyával rendelkező lakosai
számára.
A települések polgármesterei még a
júniusi testületi ülés előtt kérték, hogy
a lakosok továbbra is kedvezményesen vehessék igénybe a fürdőt, Sajóörös, Sajószöged és Tiszapalkonya polgármesterei kérték azt is, hogy a kedvezményt a hétvégére is terjesszék ki.
A környező településekkel ápolt jó
kapcsolatot figyelembe véve a képviselő-testület úgy határozott, hogy az
50%-os kedvezmény munkanapokon
maradjon meg 2022. december 31ig. Sajóörös, Sajószöged és Tiszapalkonya lakosai részére településkártya
birtokában 2022. augusztus 1-től kísérleti jelleggel a hétvégéken is él az
50 %-os kedvezmény.
A tapasztalatok figyelembe vételével

A környékbeli települések lakóinak 50 százalékos kedvezménye december 31-ig
szól. A szögediek, örösiek és a palkonyaiak - kísérleti jelleggel - a hétvégéken is
igénybe vehetik a kedvezményt.

a hétvégi kedvezményt 2022. december 31-ig felülvizsgálják.
Emlékeztetőül: június 18-ától az
egész napos felnőtt belépőjegy ára
4200, a diák/gyermek jegy ára 3700
forint, míg a nyugdíjas jegy 3400 forintba kerül. Családi jegyet (két felnőtt és két 14 év alatti gyermek esetén) is lehet váltani, ennek az ára
egész napra 12900 forint.
A helyi kedvezmény megmaradt a tiszaújvárosiaknak, sőt, nagyobb lett.
A családi jegy számukra 5400 fo-

rint. A felnőttek Tiszaújváros kártyával egész napra 900, 14 órától 700,
17 órától pedig 600 forintért mehetnek be, de a gyerekeknek és a nyugdíjasoknak is jár a városi kedvezmény.
Azok a tiszaújvárosiak, akik nem
váltották ki a városi kártyát, lakcímkártyájuk alapján is kapnak kedvezményt, nekik azonban 1800, 1400, illetve 1150 forintot kell fizetniük.
A belépőjegy ára tartalmazza a korlátlan csúszdahasználatot is.

Új placcokon
Gasztro- és kulturális élmények garmadája a
tavalyinál sokkal nagyobb területen. Ilyen lesz
az idei Hal a placcon. A szervezők a Tiszaújvárosi
Halászléfőző Fesztivált gondolták újra, csak már
nem a Tisza-szigeten, hanem itt, a város szívében,
négy különböző helyszínen.
Rekordkísérlet, színes műsorok, kibővített helyszínek
és sok-sok élmény vár az idei Hal a placcon vendégeire
augusztus 6-án, szombaton. A Szent István szobor mögött családi programokkal és játszóparkkal készülnek a
szervezők, a Városháztéren fellépők váltják majd egymást, de lesz vásározók utcája és gasztro utca is.
- Tavaly volt Hal a placcon először, akkor nagyon
szerették az emberek, ezért idén bővítjük a helyszínt és a
programok sorát is - nyilatkozta Bognár Imre, a szervező
Derkovits Művelődési Központ igazgatóhelyettese.
- A rendezvényt úgy próbáltuk összeállítani, hogy a
kisgyermekek, a fiatal családosok és az idősebbek is
megtalálják a számukra ideális szórakozást. Számos
kézműves árus érkezik majd, folyamatos színpadi
műsorokkal készülünk, olyan hírességek lépnek fel,
mint Tóth Andi, Berkes Olivér vagy Badár Sándor, de
gyermekprogramok és persze finomabbnál finomabb
fogások is várnak majd a látogatókra. Ezen kívül egy
Guinnes-rekordkísérletnek is teret ad ez az esemény,
hiszen Vitéz István, azaz Csikó, 400 méter palacsinta
sütésére készül egy jótékonysági akció keretein belül.
Ezzel egy olyan 26 éves anyukának szeretne segíteni, aki
sajnos elveszítette a lábát, és jelenleg protézisre gyűjt.

2. � Sokféle

BÚCSÚZUNK
volt klubvezetőnktől,
Suller Istvánné Erzsikétől.

Július 21-én örökre itt
hagyott bennünket és
féltve őrzött kedves
klubját, a Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klubot, melyet ő alapított és vezetett 15 évig,
addig, amíg nem jelentkeztek gyógyíthatatlan
betegségének első jelei.
Örökös klubvezetői rangot kapott, és szinte haláláig aktív tagja volt a
közösségnek. Ahol kellett segített, akinek kellett segített. Jó szóval, hasznos tanácsokkal, jó ötletekkel, a rászorulóknak gyönyörű pulóverekkel, melyeket maga
kötött. Születésnapos klubtagjainknak képeslapot tett a
postaládájába. Örült, ha örömet szerzett.
Munkássága példa maradt az utódoknak. Fáradhatatlanul dolgozott, szervezte a programokat, kapcsolatokat
épített és ápolt. Naplót vezetett a klub életéről melyben
minden eseményt leírt, örökül hagyva az utókornak. Mi,
új vezetők igyekeztünk ott folytatni, ahol Ő abbahagyta. Életben tartani a klubot, színvonalát megőrizni, hagyományait ápolni.
Egy régi klubtag így írt róla a hozzá írt versében:

„Megtesz Ő mindent másokért!
Adni tudni kell! Ő ehhez ért!”

Ilyen volt, így őrizzük emlékét, és adjuk át értékeit az
utódoknak.
Nyugodj békében Erzsike!
Mély fájdalommal búcsúzúnk Tőled:
Klubtársaid

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség
miatt jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot augusztus 7-ig (vasárnap) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) majd augusztus 8-tól (hétfő) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.:
20/400-1952) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó

Várakozás
Ezzel a rejtvénnyel indul augusztusi sorozatunk. A megfejtéseket augusztus 31-ig egyben várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre,
vagy postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. címre.

2022. augusztus 4..

Heti cuki

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a 2022. augusztus 1-jei árváltozáshoz kapcsolódóan minden érintett ügyfelének lehetőséget biztosít a mérőállás bediktálására, ezért ennek határidejét augusztus 15-ig meghosszabbítja, írta a cég keddi közleményében. Ha eddig még nem sikerült a mérőóraállás rögzítése, javasolják, hogy augusztus 15-éig tegyék meg az mvmnext.hu/
Ugyfelszolgalat címen elérhető online ügyfélszolgálaton vagy telefonon keresztül. A mérőóraállás rögzítése
0-24 órában lehetséges az online felületen, illetve telefonon történő automatikus diktálással.

Beteg lelkület,
aljas szándék
Tisztelt Tiszaújvárosi Ismerősök és Ismeretlenek!
Közel száz tiszaújvárosi családhoz a nevünkben, a nevünk
felhasználásával „Berindzáéktól szeretettel” juttattak el a
napokban egy aberrált, beteglelkületű, végletekig primitív, hazug, aljas szándékú írást, melyben több köztiszteletben lévő embert, családot nyilvánosan gyaláz a jelenleg még ismeretlen író, aki a halottgyalázástól sem riad
vissza.
Ehhez senkinek nincs joga!
Más neve alatt sunyi módon névtelenül, nemtelenül próbálja titkolni kilétét, de korábbi és a mostani 12 oldalas
írásából nagy biztonsággal kétséget kizáróan azonosítható
személye. Ennek bizonyítására büntetőfeljelentést tettem.
Hiszem, hogy minden jóérzésű ember elhatárolódik az
ilyen „feketepéterektől”, kik más nevében mocskolják közösségünket, tisztes családokat, nagymamát, családanyákat, családapákat, ártatlan gyerekeket gyomorforgató írásaikkal.
Több generáción keresztül bizonyítottuk, hogy keresztény
értékeket vallunk, kérem, ne azonosítsanak bennünket az
ilyen állattá aljasult emberrel, emberekkel.
Berindza család
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel
8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása
Hétköznap Szombat Vasárnap
8-17
8-12
Arany Sas
Borostyán
8-17
Remény
8-17
8-12
8-20
8-20
8-15
Tisza

Hűséges olvasónk. Még fordítva tartja, de már ragaszkodik a Krónikához.

Egyházi hírek

Római katolikus

A hétköznapi szentmisék a szokott időben lesznek,
kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.00., szerda 08.30,
vasárnap 11.00.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros
vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.
Augusztus 5. első péntek, betegek, idősek, idősotthonok látogatása. Augusztus 7. a hónap első vasárnapja,
gyermekmise!
Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén ünnepi szentmise és körmenet 18.00-kor, amelyet Mészáros
Csaba örkényi plébános mutat be.
Augusztus 20-án ünnepi szentmise 11.00-kor a templom előtti téren.
A Tiszaújváros Római Katolikus Plébánia kántort keres megbízásos szerződéssel. Bérezés megegyezés szerint. Szükség esetén szolgálati lakás.
Azok jelentkezését várjuk, akik orgonán vagy zongorán játszanak.
Jelentkezés e-mailben: tiszaujvarosplebania@gmail.
com
Altemplom nyitvatartása: kedd - vasárnap: 08.00 18.30.
A nyári időszakban a plébánián ügyeletet tartunk. Megértésüket köszönjük. A plébánia iroda nyitvatartása:
kedd: 9.00-11.00, csütörtök 15.30-17.30.

Görögkatolikus

Csütörtökön 17.30 paraklisz. Pénteken 8.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye litiával, utána elvégezzük az utrenyét is.
Szombaton az Úr színeváltozásának ünnepén tartjuk
templomunk felszentelésének évfordulóját. A 11 órakor
kezdődő Szent Liturgián a parókus hálát ad a papi szolgálatban eltöltött 25 évért. Az ünnepi szónok Dr. Baán
István atya, nyugdíjas egyetemi tanár lesz. Szeretettel
hívjuk és várjuk a kedves testvéreket.
Vasárnap 11.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Hétfőn
17.30 paraklisz. Kedden 8.00 Szent Liturgia, 17.30 paraklisz. Szerdán 17.30 paraklisz.

Református

Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tartjuk:
Tiszaszederkény
• Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10.00 óra.
Tiszaújváros
• IFI klub: csütörtök 16.00 óra.
• Úrnapi istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
• Gyermek-istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
REM JÓZSEF
temetésén részt vettek, jelenlétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek:
A gyászoló család
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Fürdőző olvasókat vár a Strandkönyvtár
Napágyon pihenni a vízparton egy jó
könyvvel a kezemben hideg limonádét
szürcsölgetve. Nekem ilyen az ideális
nyaralás. Augusztus 2-ától ezt könnyedén megtehetem a városi strandon, hiszen idén is megnyitott a Strandkönyvtár.
2020 óta minden nyár augusztusában kitelepül a Hamvas Béla Városi Könyvtár a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőbe, ahol
a hullámmedence mellett egy kis filagóriában várják az olvasás kedvelőit. Aki elfárad a medencében, pihenésként egy plédre letelepedve veheti kézbe a Strandkönyvtár egyik olvasmányát. Van miből válogatni, különféle regények, magazinok, képeskönyvek, napilapok és keresztrejtvények is
szerepelnek a kínálatban.
- Idén újdonsággal is készülünk, augusztus 11-én a Digitális Utazó Élményközpont
programján vehetnek részt a strandolók -

kezdi Kázsmér Ágnes, a könyvtár vezetője.
- Mivel nálunk is van Digitális Jólét Program pont, korábban is volt már ilyen lehetőség a könyvtárban, akkor iskolai osztályoknak szerveztük, most a strandolóknak kedvezünk vele. Különféle technológiákkal készült eszközöket, 3D nyomtatókat, LEGO
robotokat és távirányítós drónokat is kipróbálhatnak majd. Ehhez hasonló újításokat
minden évben szeretnénk megvalósítani,
amikkel felhívhatjuk a figyelmet a könyvtárunkra is. Ezen kívül kézműveskedéssel,
színezőkkel, foglalkoztatókkal és izgalmas
társasjátékokkal is készültünk, így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb
időtöltést. Vittünk ki plédeket és kis asztalokat, a gyerekek önállóan vagy együtt
a családdal is eljátszhatnak. Van lehetőség
beiratkozásra, kölcsönzésre és előjegyzésre is. Ha valaki nem tudja a strandra vis�szavinni a kikölcsönzött könyvet, nyugodtan beviheti bármelyik fiókkönyvtárunkba,
csak a nyitvatartási időt kell figyelni.

Romantikus történetek, történelmi regények, sci-fi, széles a választék.

Kis asztal a rajzoláshoz, a társasjátékozáshoz, székek az olvasáshoz.

A készletet rendszeresen váltják, töltik a
polcokat, figyelik az igényeket, és ahhoz
mérten változtatnak a kínálaton a könyvek
és újságok tekintetében is.
- Most látom először ezt a kis könyves
kuckót - nézi érdeklődve a Strandkönyvtárat Takács Judit, aki két kisgyermekével idén másodszor jött ki a strandra. - Nagyon jó ötlet, fontos, hogy minél többet találkozzunk mi felnőttek is, és a gyermekek
is a könyvekkel és az olvasás szeretetével.
Ez egy nagyon jó hátteret tud adni és egy
olyan dolog, amiből töltekezni tudunk. A
fiam másodikos, most kezd el a könyvekkel, a kötelező olvasmányokkal foglalkozni, a picit pedig még nem igazán lehet kihozni a vízből. Én mindenevő vagyok, azt
olvasom, ami éppen szembejön, de a science fiction az örök kedvenc még gyerekkoromból, de már a spirituális könyvek is bejöttek az utóbbi időszakban.
- Eddig nem hallottam erről a lehetőségről,

de mindenképpen meg fogom nézni, én
ugyanis a nyaralások alkalmával is sokat
olvasok - meséli Nagy Orsolya. - Itt azok
is könnyedén lefoglalhatják magukat, akik
egyedül jönnek strandolni, de a szülőknek
is segítség lehet, hogy két fürdés között,
a pihenőidőben leülhetnek ide a gyerekek színezni, rajzolni. Egy gyereknek sokkal izgalmasabb ilyen környezetben, egy
strandon olvasgatni, mint otthon, talán itt
szereti meg az olvasást. Bár egyelőre nem
sok embert látok körülötte, de gondolom,
csak idő kell hozzá, hogy az emberek felfedezzék, hogy ilyen is van itt.
Ezzel a szolgáltatással a szervezők a
könyvárat és az olvasást népszerűsítik,
emellett pedig minőségi kikapcsolódást
nyújtanak két csobbanás között minden
strandolónak. A Strandkönyvtár augusztus
31-ig áll nyitva az olvasók előtt, keddtől
szombatig, délután 13:00 és 18:30 között.
venna

Kézművesek a világ legjobb helyén
Újra összegyűltek az ügyes kezű gyerekek a Villa Scederkyn Tájház udvarán.
Ötnapos kézműves napközit tartott a
Derkovits Művelődési Központ Tiszaszederkényben. A „nyugalom szigete”,
ez jutott eszembe, amikor kilátogattunk
a kézműveskedő csapathoz. Éppen a nemezeléssel ismerkedtek a táborozó gyerekek.
- Virág lesz belőle. - mutatta Halas Léda a színezett gyapjúkupacot, amit szorgalmasan gyúrt, dörzsölt a két tenyere között. - Nagyon szeretem ezt a tábort, minden évben el szoktam jönni. Én egyébként
Dunakeszin lakom, de itt nyaralok a nagymamámnál. Otthon is mindig kézműveske-

dek. Szoktam festeni, színezni, hajtogatni,
itt pedig mindig tanulok valami újat.
A táborban a régi mesterségeket, tevékenységeket, foglalkozásokat próbálhatták ki a
gyerekek.
- Most gyapjúból készítünk virágot és labdát
- mondta Füredi Zsuzsanna, népi kismesterség-oktató, a tábor vezetője. - Ez a nemezelés. Nem kell hozzá semmi más, csak gyapjú, szappanos víz és kitartás. A gyapjúszálak a folyamatos dörzsölés hatására összekapcsolódnak és formálható lesz. Olyan
dolgokban gondolkodunk, mint ez a nemezelés is, amikkel a mai gyerekek már nem
találkoznak. Szövőállványokat, szövőkeretet állítottunk fel, amiket ki is lehetett próbálni. Fontunk kosarat és tervbe van valami
népi étel saját kezű elkészítése is. Gyöngy-

„A nyugalom szigete”. Pihenő, kézműveskedő gyerekek a tájház udvarán.

A nemezeléssel is megismerkedtek a gyerekek. Virágot készítettek gyapjúból.

szövést is beiktattunk, és a gombfelvarrást
is megtanultuk. Különböző fonási technikákkal ismerkedtek a gyerekek. Ugrálókötelet és rengeteg barátságkarkötőt készítettek. Nagyon nyitottak egyébként a táborozók, mindent szívesen kipróbáltak, minden
érdekelte őket. A sok kézműveskedést olykor megszakítottuk egy-egy játékkal is, és
minden nap megtáncoltatott minket a Pántlika és a Kisbocskor Néptáncegyüttes művészeti vezetője, Losonczi Benjámin Róbert. A néptánc néhány alaplépéseit sajátíthatták el a gyerekek. Az egyórás átmozgatás után ebéd, amit egy rövid pihenő követett. Ilyenkor a tájház udvarán lévő diófák
árnyékában mesét olvastunk. Délután pedig
újult erővel belevetettük magunkat a kézműveskedésbe.

- A mai digitális világban nehéz feladat a
gyerekeket leültetni, mondjuk gyöngyöt fűzni?
- Nem. Bármilyen hihetetlen, ebben a rohanó világban nekik is szükségük van arra,
hogy olyan dolgokkal foglalkozzanak, amihez nem tartozik képernyő, billentyűzet. Itt
napközben nincs mobiltelefonozás, lehet,
hogy elhozzák magukkal, de nem kerül elő
a táskából. Itt beszélgetnek, játszanak, új
dolgokat próbálnak ki.
- Miért szeretnek ide jönni a gyerekek?
- Mert szerintem ez a világ legjobb helye.
Gyönyörű, füves udvar, hatalmas diófák,
padok, asztalok. Minden adott ahhoz, hogy
érdekes foglalkozásokat tartsunk a szabad
levegőn, és jól érezzük magunkat.
ema
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A vörös vércséktől a parlagi kecskékig
A vörös vércsék általában más madarak
fészkét foglalják el. Ám néhányan közülük nem olvasnak biológia tankönyvet,
és máshová is beköltöznek. Folytatjuk
múlt héten megkezdett beszélgetésünket
Lenner Ádám tájgazdálkodási és természetvédelmi mérnökkel.
- Valami egészen ritka dolog történt itt
nálatok a Szamárhát tanyán.
- Négy-öt éve kihelyeztünk néhány
gyöngybagoly költőládát, és idén egy vörös vércse pár úgy döntött, hogy beköltözik az egyik láda előterébe. Azt nem mondom, hogy ez teljesen unikális, de nagyon
ritka, amikor a gyöngybagolynak kihelyezett egyméteres ládába belefészkel a vörös vércse. A vörös vércsék hasznos, védett
madarak, és bonyolult kapcsolatban állnak a varjakkal. Hat-hétezer pár vörös vércse él Magyarországon. Azt kell róluk tudni, hogy amikor a vetési varjakat tévesen
elkezdték támadni - azt mondták, hogy az
agráriumban kárt okoznak, meg egyéb dolgokat aggattak rájuk, ami nem volt teljesen jogos -, rájöttek, azzal, hogy pusztítják
a vetési varjút, pusztítják a vörös vércsét, a
kék vércsét, és a macska baglyot. Ugyan-

is ők nem építenek fészket, hanem elfoglalják a varjú fészkét, nekik az egy ideális szaporodó közeg. Csak azt látták, hogy
pusztítják a varjakat, és megy le a ragadozó madárállomány szám is, amivel öngólt lőttek, ugyanis a rágcsálók száma meg
elindult felfelé. A vörös vércsék iszonyatos mennyiségű rágcsálót hordanak ös�sze. Amit itt a tanyán a gyöngybagoly és a
kuvik este csinál, azt csinálja a vörös vércse nappal. Van nálunk egy pár kuvik, egy
pár gyöngybagoly, és most már egy pár vörös vércse is. Fecskéből szerencsére több
mint száz pár, és denevérodúkat is tettünk
ki, hogy belőlük is minél több legyen, így
a rágcsálók, illetve a legyek, szúnyogok
gyönyörűen kordában vannak tartva. Tehát
a vércse itt egy hiányzó láncszem volt a tanya közvetlen közelében.
- A vörös vércse fiókákat meggyűrűztétek. Miért kell meggyűrűzni egy madarat?
- Fajvédelmi szempontból a madarak gyűrűzése azért fontos, mert így tudunk pontos
információhoz jutni például az életkorukról. Amikor visszafogjuk, akkor tudjuk azt,
hogy hol született, mikor született, mekkora területet járt be, milyen állapotban van,
akár izommennyiségileg, zsírmennyiségi-

A kiskecskék közül legtöbben ikrek lettek.

Lenner Ádám a meggyűrűzött vörös vércse fiókákkal.

leg. Tehát maga a gyűrűzés még önmagában semmi, visszafogáskor jutunk rengeteg információhoz, amivel sokkal jobban
tudjuk segíteni a fajt. Nekünk a fő profilunk a füsti fecske fiókák gyűrűzése. Általában négyszázat szoktunk gyűrűzni, most
százharminchat környékén járunk. A füsti
fecskék fészke egy negyed gömb, a fiókát
ki tudom szépen venni, meg tudom gyűrűzni, vissza tudom rakni. Országosan ez
is egyedülálló, ilyen létszámban fészekben
nem gyűrűznek sehol füsti fecskét. Hat éve
csináljuk, úgyhogy most már azt mondhatom, hogy látunk egyfajta dinamikát, látjuk
azokat, akiket meggyűrűztünk. Idén fogtunk vissza olyat, amit 2017-ben, öt évvel
ezelőtt gyűrűztünk. A gólyákat már azért
nem nagyon szeretik gyűrűzni, mert egyes
afrikai országokban istenküldött madárnak
gondolják, ha gyűrű van a lábán, és azt vadásszák kifejezetten, ami gyűrűs. Hiába
vittek nekik oda egy zsák gyűrűt megmutatni, azt mondták, hogy ez nem ugyanaz.
- Nemrégiben kiskecskék születtek a tanyán.
- Parlagi kecskéink vannak, ami tipikus
magyar tájfajta. Másfél hónapon belül
nyolc kiskecske született, majdnem mind

ikrek. Mi is meglepődtünk, hogy ennyi
kiskecskénél járunk, mert ezt azért nem
terveztük. Nagyon aranyosak, pattognak, szerintem rugó van a lábukon, mert
nem is nagyon látom őket sétálni, ugrálnak ide-oda folyamatosan. Érdeklődőek
és mindenféle színben pompáznak. A hátukon pedig ott a csík, ami a parlagi kecskére jellemző. De kis szamarunk is született, bő hónapja, egy kis csődör szamár,
neki is nagyon örülünk. Ha már Szamárhát tanyán vagyunk, akkor azért legyen
valamennyi szamár is. Van hatszáz marhánk, a bivalyokkal és szürkékkel együtt,
ezért van vércsénk, kuvikunk, gyöngybaglyunk, fecskék, rókák a tanya körül.
A faluban ezek kivesztek, a fecskék ötven
százaléka eltűnt, a kuvik, a gyöngybagoly
száma drasztikusan csökken, mert nincs
táplálkozó közeg. Tehát a kertes házakat,
falvakat arra kellene használni, amire valók, kertészkedésre. Mert a városi is megérzi, hogyha nincs jószág falun, mert akkor nincsen ragadozó, ami a rágcsálókat
elfogyasztja, nincs ragadozó, ami elmenne a városba, hogy ott is megegye a dolgokat.
Surányi P. Balázs

A 2022/2023-as tanév menetrendje
Nem akarjuk elrontani a vakációzó
gyermekek örömét, de négy hét múlva
kezdődik az iskola. A Magyar Közlönyben a napokban megjelent a 2022/2023as tanév rendje, ami az iskolai élet szervezői, a pedagógusok mellett a szülők
számára is fontos dokumentum.
Az eddigieknél később jelentek meg a következő tanévre vonatkozó információk tavaly például már június elején lehetett
tudni, mikor lesznek a szünetek, tanítási
napok - a lényeg azonban az, hogy megszületett az elkövetkező tanév menetrendje. Mint a Magyar Közlönyben megjelent,
a 2022/2023-as tanévben a tanítási év első tanítási napja 2022. szeptember 1. (csütörtök), utolsó tanítási napja 2023. június
15. (szintén csütörtök). Végzősök esetében
középfokú iskolában május 4., két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 31. lesz a tanév
vége.
Nézzük a szüneteket! Őszi szünet: október 28., péntek a szünet előtti utolsó tanítási nap, november 7., hétfő a szünet utáni első. Téli szünet: december 21., szerda
az utolsó, 2023. január 3., kedd az első ta-

nítási nap. Tavaszi szünet: 2023. április 5.,
szerda az utolsó, április 12., szerda az első
tanítási nap.
A tanköteles tanulókat jövőre április 2021-én kell beíratni az iskolába.
Az őszi érettségiket október 14-től 27-ig
lehet majd írni, a szóbelik pedig emelten
november 10-14., középszinten november 21-25. között lesznek. A tavaszi írásbeliket május 5-től 26-ig lehet majd írni, a
magyar 8-án, a matematika 9-én lesz. Az
emelt szintű szóbeliket 2023. június 7-14.
között, a középszintű szóbeli vizsgákat pedig 2023. június 19-30. tartják majd.
A középiskolai felvételire 2022. december 2-ig lehet majd jelentkezni, a központi
írásbeli felvételi vizsgák 2023. január 21én 10 órakor lesznek, a pótfelvételi pedig
2023. január 31-én 14 órakor lesz. A szóbeliket 2023. február 27. és március 14.
között tartják.
A diákokra több felmérés is vár: a szövegértési, matematikai és természettudományi
kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a
6., a 8. és a 10. évfolyamon, kimeneti
mérés a 6-11. évfolyamokon lesznek. A bemeneti méréseket 2022. szeptember 26. és
2022. november 30. között tartják, a kimeneti mérésekre 2023. március 6. és 2023.

Pontosan négy hét múlva, szeptember 1-jén lesz az első tanítási nap.

június 9. között kerítenek sort.
Az iskolákat, pedagógusokat is „felmérik”,
például 2023. január 3. és 2023. március
31. között szakmai ellenőrzés keretében az
Oktatási Hivatal által kiválasztott iskolákban vizsgálni fogják a mindennapos testneveléseket.

A témahetek időpontjai: „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március
6-10. között, digitális témahét 2023. március 27-31. között, fenntarthatósági témahét 2023. április 24-28. között. A Magyar
Diáksport Napja 2022. szeptember 30-án
lesz.
f.l.
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Humorral gyógyítani egy életen át
Huszonhárom éven keresztül a színpadon szórakoztatta a nagyérdeműt. Színművészi pályafutását Debrecenben, a
Csokonai Nemzeti Színházban kezdte
és a Miskolci Nemzeti Színházban folytatta. Ott is fejezte be. Madách, Shakespeare és Szophoklész rajongója úgy
döntött, ezután másképpen szeretne adni. Elsősorban azoknak, akik életük legnehezebb harcát vívják: beteg gyermekeknek és kétségbeesett szüleiknek. Közülük sokan már jól ismerik Dr. Cukort,
aki a legszomorúbb kis beteg arcára is
villámgyorsan mosolyt varázsol. A Piros
Orr Bohócdoktorok Alapítvány nevettetőmesterével, Ramocsa Emesével beszélgettem.
- Mikor és hogyan lettél bohócdoktor?
- Tizennégy évvel ezelőtt a bohócdoktor
társam, Osváth Tibor szólt nekem, hogy
munkatársat keresnek mellé Miskolcra, a
Gyermekegészségügyi Központba. Részt
vettem egy meghallgatáson, ahol a színészi
eszközök használatát, a kommunikációt, a
pszichológiai alkalmasságot és a rögtönzési képességet mérték fel a mentorok. A
felkészülés ezen része könnyen ment számomra, az igazán nehéz feladat csak ezután következett: bemenni a kórházba a kis
betegekhez.
- Mi mindennek kell megfelelni ahhoz,
hogy valaki bohócdoktorrá válhasson?
- Komoly alapképzésen és továbbképzéseken veszünk részt folyamatosan, állandó fejlődéssel és megújulással jár a mi pályánk.
- Mi szükséges a bohóc karakterének megformálásához?
- A köztudatban elterjedt az, hogy - pusztán egy piros orral és színes hajjal - bárkiből lehet bohóc. Pedig ez távolról sem fedi a valóságot. Roppant súlyos szerep, életünk végéig tanuljuk. Bohócot alakítani megtanulni, hogyan jár, néz, beszél, lélegzik és reagál a különböző helyzetekben nagyon komoly művészi minőséget jelent.
Egy bohóc pedig akkor hiteles és igazán
szerethető, ha az imént felsorolt jellegzetességeit úgy sajátítjuk el, mintha az alapszemélyiségünk részeit képeznék. Megformálni a nevettetés mesterét picit sem kön�nyebb, mint egy világhírű színdarab főszereplőjét. A mentális felkészültség és stabilitás ugyancsak elengedhetetlen a szakmához.
- Felidéznél olyan derűs példákat a bohócdoktori pályádból, amelyek különösen
megérintettek?
- Nemrég Nyíregyházán, a mentálhigiénés
osztályon jártunk egy tizenhét éves lány-

Cikkünk szerzője és Ramocsa Emese.

nál. Sem enni, sem inni nem akart és a szobából sem jött ki, de nekünk - a bohóc esetlenségének köszönhetően - sikerült felvidítani, elértük, hogy felkeljen az ágyból és
végül ebédelt is. A korábbi bohóckarakterem gyakran férjhez ment. Dr. Cukorként sokáig látogattam egy sclerosis multiplexes kissrácot is. Egyszer aztán letérdelt elém a kórteremben - kezében egy, az
édesanyja által papír zsebkendőből készített szegfűvel - és így szólt: „Cukor, a múltkor azt mondtad nekem, hogy igazi lánykérést szeretnél. Készültem.” Akkor bennakadt a szó. Soha nem felejtem el. Az is csodálatos, amikor hosszú évek után - teljesen
váratlanul - ismernek fel egykori kis betegek és a szüleik. A közelmúltban pont itt,
a strand mellett dolgoztam, amikor épült
az új parkoló. Egy erős, fiatal férfi pedig
éppen lámpaoszlopokat szerelt a túlsó oldalon. Nem ismertem fel. Egyik nap aztán odajött hozzám egy üveg mézzel, és
elmondta, hogy azért hozta nekem, mert
több mint tíz évvel ezelőtt jártam bent nála
a hematológián, és most szeretné megköszönni, amit akkor érte tettem. Máskor egy
munkatársam vette észre bennem az egykoron, a kislányát felvidító bohócot. Hamarosan viszontláttam az azóta már felnőtt, gyönyörű nőt is. Megszólítottam úgy,
ahogy annak idején a kórteremben, rám nézett és a nyakamba borult.
- Hogyan éled meg a veszteségeket?
- Irgalmatlanul nehezen. Most is elvesztettük egy barátunkat. Évek óta ismertük.
Sajnos sokszor megtapasztaljuk ezt. Pontosan ezért sokáig csontvelő- és őssejtdonor is voltam, mert arra vágytam - ami persze lehetetlen - hogy az egyik betegemnek
segítsek. Talán nemsokára újra adakozom.
A veszteségek ellenére muszáj továbbmenni, mert a gyerekek holnap is visszavárnak.
- Ott voltatok a búcsúztatóján?
- Nem. Nem járunk, nem járhatunk temetésre.
- Az életük végén járó, egészen kicsi gyerekek hogyan viszonyulnak a halálhoz?
- Egész kicsi korban teljesen leegyszerűsítik, nem képzelik köré azt az őrületet,
amit mi, felnőttek. Az is igaz, hogy gyakran maguk is megérzik, amikor közeledik
az út vége, de elfogadják. Kamaszkorban
viszont már megjelenik a harc.
- Hogyan választottad a neved és a karaktered?
- Még a színházban, egy kolléganőm segített megtalálni a bohócnevemet. Azt mondta, a cukor édes és olyan szeretni való. A
nevemtől nem is akarok megválni, de a karakter változott a kezdetekhez képest, és
még fog is változni. Az első bohócom narancssárga kertésznadrágot viselt - tele rej-

Cukor bohócdoktor, társával Osváth Tiborral, Dr. Tik Tak-kal.

tett zsebekkel - és szalmakalapot, mert akkor még rövid hajam volt. Egy kollégám
azt mondta, úgy néztem ki, mint egy kínai
rizsszedő. Milyen érdekes, pont ma dobta fel a facebook az első fotómat a kezdetekből. Rajta egy bohókás, gyerekes, picit
szemtelen, „mindenkihez férjhez megyek”
és „a szerelem a minden” beállítottságú bohóclánnyal. De volt már nőcisebb fizimiskám is magas sarkú cipővel és miniszoknyával. Kezdetben mondogatták, mit hagyjak el, később már magam is ráéreztem,
mikor kell változtatni. Most szókimondó,
meggondolatlan és szemtelen bohóc vagyok, aki úgy feszegeti a határokat, hogy
még a szülők is imádják. Ez ugyancsak
fontos: a fáradt és reményvesztett anyukát is kacagni látni. Természetesen igyekszem, hogy ne csak a szóbeliség mozgassa a viziteket, sokszor alig beszélek, és inkább az akcióra, a mozgásművészetre építek. De énekelek és zenélek is a kicsiknek.
- Minek alapján változik a karaktered?
- Az életkor alapján. Ahogy múlik az idő,
egyre több az élettapasztalat, és ennek
megfelelően a személyiség is változik.
Harminckét éves voltam, amikor elkezdtem a bohócdoktori pályámat, most negyvenhat vagyok. Nem azt mondom, hogy
megkomolyodtam, mert ez nem igaz. De
sok mindent megéltem, és nemcsak én fejlődtem az évek alatt, hanem Cukor személyisége is. Tulajdonképpen nem is érzem,
hogy öregszem, mert a lelkem mindig gyerek marad, és a hozzám hasonló korú nőkhöz képest teljesen másképp állok az élethez. Az emberek többsége elfelejt nevetni,
és a „poharat mindig félig üresnek látja”,
nem pedig félig megteltnek. Nyilván a kórházban, a gyerekek között eltöltött idő miatt én másképp értékelem az életet. Megtanultam, hogy nagyon rövid. Kis túlzással
egy csettintés csupán, ezért nem éri meg
rágódni a nehézségeken. Arra nincs idő.
- Mit tanultál még a gyerekektől?
- Őszinteséget, nagylelkűséget, szeretetet
és azt, hogy ne bonyolítsuk túl az életünket.
- Mi mindenre kell figyelned a munkád során?
- Mindig helyzetfüggő, hogy éppen mit csinálok, miután felmértem, hogy a gyerekek
abban a pillanatban milyen állapotban és
hangulatban vannak. A viziteket megelőzi
egy bejárás civilben, ahol megkérdezzük,
hány gyerek fekszik az osztályon, van-e
közöttük látás vagy hallássérült, fogyatékkal élő, esetleg külföldi. Nincs két egyforma nap és két egyforma találkozás. Mindig rögtönözve foglalkozom a kicsik lelkével, minden alkalommal az állapotuknak és
hangulatuknak megfelelően alakítom a feladatomat úgy, hogy közben az összes idegszálammal ezerfelé figyelek. Tudnom kell
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azt is, mitől fél a gyerek, éppen mire nyitott aznap és ennek alapján meddig lehet
közel menni hozzá. A nevettetés művészete
mellett a rögtönzés művészete is a miénk.
- Mennyiben más sérült gyerekeket megnevettetni?
- Nagyon szeretem az ő különleges világukat, és úgy érzem, hogy velük egészen kivételes a kapcsolatom. Néhány évvel ezelőtt megismertem egy autista fiút. Nem
tud beszélni. Készült rólunk egy közös fotó. Csak jóval később tudtam meg, hogy a
párnája alatt tartja. Úgymond velem alszik.
Fantasztikus érzés tudni, hogy ennyire jó
hatással vagyok rá.
- Mi a legnehezebb számodra ebben a
szakmában?
- Az, hogy a vizitek idejére visszatartsam
az anyai énem. A kórházban az a dolgom,
hogy kizökkentsem a gyerekeket abból a
nyomasztó légkörből, ami körülveszi őket.
Természetesen megesik, hogy a látogatásunk alatt - nyitottságuk tetőfokán - „kiszakadnak” belőlük olyan dolgok, amelyekről
addig másnak nem beszéltek. Nekünk nem
tisztünk közvetlenül reagálni ezekre, a játék során mégis próbálunk valamiféle rejtett iránymutatást adni számukra. Emellett
természetesen mindig jelezzük a nővéreknek és az orvosoknak, mi történt. Mindig
nagyon sok szeretettel várnak bennünket a
kicsik, mi pedig élettel és színekkel telve
érkezünk meg nemcsak hozzájuk, hanem a
kórházban dolgozókhoz is.
- Van egy fiad, miként tudod visszatartani
az anyai éned a kórházban?
- Muszáj, nincs más választásom. Próbáld meg beleképzelni magad a helyembe!
Gondold el, hogy tizennégy éve dolgozol
bohócdoktorként, mögötted van már ezernél is több vizit, ami több ezer kis beteggel
való találkozással egyenlő. Ha a jókedvre
derítés mellett arra is törekszel, hogy igazán közel kerülj hozzájuk és megismerd a
személyes történeteiket, akkor belehalsz
mindig? Hiszen emberek vagyunk, van lelkünk. Ugye, hogy nem lehet? Éppen ezért,
amikor kilépek a kórház ajtaján, Dr. Cukor „ott marad”, és szélsebesen visszaváltozom Ramocsa Emesévé. Van egy pszichológus is a GYEK-ben, akivel rendszeresen megbeszéljük a haláleseteket és más
súlyos tapasztalatokat.
- Meddig találkozhatunk még Cukor bohóc
jelenlegi „arcával”?
- Egy-két évig még biztosan. Nagyon szeretik az alapvetően csendes természetét,
ami egy varázsütésre nagyon viccessé is
tud válni.
- És Cukor bohóccal?
- Amíg a kezeim nem ráncosak és öregek.
Mert az arcomat le tudom sminkelni, de a
kezeimet nem.
Ördögh István
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Akiket a benzingőz illata megcsapott
Adott egy pálya, egy autó, adott egy lelkes csapat és a cél: huszonnégy órán keresztül a legtöbb kört megtenni. Júliusban Dömsödön rendezték meg a 24
Hours of Racing egyik magyarországi
futamát, ahol tiszaújvárosiak is indultak. Nem ez volt az első huszonnégyes
versenyük, harmadszor álltak rajthoz
saját építésű autóval. A csapat tagjai között nincs hivatásos autóversenyző vagy
autószerelő, mindenki hobbiból szerel, a
szabadidejüket töltik a műhelyben és a
versenypályán. Megcsapta őket a benzingőz illata, és ez pont elég...
A verseny az év legmelegebb hétvégéjére
esett, de nem csak a 40 Celsius fok körüli
hőmérséklet jelentett nehézséget. A száraz,
poros pályán szinte nulla volt a látótávolság. Kik és miért indulnak el egy ilyen versenyen? Hogyan készülnek rá? Mi történik
az alatt a 24 óra alatt, amíg az autó folyamatosan kint van a pályán? A kérdéseimre
Elek Attila, a csapat egyik legrégebbi tagja válaszolt.
- Mennyi idő, amíg felkészültök egy versenyre? Hogyan képzeljük ezt el?

Éjszaka is menni kellett.

Fotóriporterünk, Kelemen Tamás szenvedélyes Forma 1 ezen belül Ferrari - rajongó. Ki
nem hagyna egyetlen Magyar
Nagydíjat sem. Idén - három társával - az időmérő napján, szombaton volt a Hungaroringen. S
ha már ott volt, fotózott is.

- Amikor hazajövünk egy versenyről koszosan, porosan, fáradtan, csak arra vágyunk, hogy kipihenjük magunkat, azután
újra beindul a gépezet. Elkezdjük az autó
javítását, kicseréljük, ami elromlott, összetört, aztán csak oda lyukadunk ki, hogyha
már ilyen jól megcsináltuk, miért ne indulnánk a következő versenyen.
- Hogy áll össze a csapat?
- A legfontosabb tagja a csapatnak egy Opel
Astra OPC. Hárman vagyunk, akik a kezdetektől csináljuk, Pozsgai Viktor, Pozsgai Gergő - ők egyébként Zubogyon laknak - meg én. Tavaly csatlakozott hozzánk
Ondreák Péter és Kovács Krisztián, idén
pedig Gazsi Márkkal bővült a csapatunk,
akik szintén tiszaújvárosiak. Mi hatan ültünk felváltva a volán mögött, de voltak segítőink is, akik a versenyző és a box közötti kommunikációban, valamint a szervizelésben segítettek.
- Honnan indult ez a történet?
- Három évvel ezelőtt Nyírádon próbáltuk ki magunkat először, akkor körülbelül
kilencven versenyzőből a huszadikak lettünk, aztán a következő évben Kecelen,
ahol a hetedik helyen zártunk. Idén pedig
Dömsödön álltunk rajthoz, győzelmi esé-

A főszereplő Opel Astra OPC.

lyekkel. Sajnos ez a verseny nem úgy alakult, ahogy elképzeltük, mert először egy
ütközésből adódó problémát kellett helyreraknunk, majd féltávon elektronikai hiba lépett fel az autóban, ezért fel kellett adnunk a versenyt.
- Ez elvette a kedveteket, veszítettetek a
lendületből, vagy jövőre újra nekiindultok?
- Alig egy hét telt el a verseny óta és már
a hiba keresésén és javításán dolgozunk.
Vélhetően ismét ott leszünk valamelyik futam rajtjánál.
- Azok kedvéért, akik még nem láttak ilyen
versenyt, hogy kell elképzelni? Valóban huszonnégy órán keresztül nyomjátok a gázpedált?
- Igen, itt huszonnégy órán keresztül menni
kell. Pénteken érkeztünk a helyszínre, akkor felállítottuk a bázist, ahol a versenybírók leellenőrizték az autót. A mi autónkat
először túl hangosnak találták, amin korrigálnunk kellett, de azon kívül minden
rendben volt. A 22-es rajtszámot kaptuk.
Szombaton délután kettőkor volt a rajt és
onnantól kezdve felváltva vezettünk. Nagyon meleg volt, ezért a délutáni sofőröket két-három óránként váltottuk. A sofőrváltást mindig próbáltuk minél gyorsabban
megoldani, hiszen adott az idő, 24 óra, és

Fotók: Pozsgai Viktor és Kovács Zsolt

ezalatt minél több kört kellett megtennünk.
Volt, amikor hiba miatt kellett kiállni, akkor is gyorsan kellett javítanunk, hogy a
lehető legkevesebb ideig álljon az autó, és
minél hamarabb vissza tudjon menni a pályára.
- Amíg versenyben voltatok, addig hogyan
szerepeltetek?
- Nagyon bosszantó volt, hogy mielőtt
megállt az autó, az előtti körben miénk
volt a második legjobb köridő. Úgy nézett
ki, hogy nagyon jól megyünk, akár az elsők között is végezhettünk volna. Csak hát
a technika közbeszólt…
- Nekem nézőként nagy élmény volt a meleg és a mérhetetlen por ellenére is, de ti,
sofőrként, hogy éreztétek magatokat?
- Ilyenkor az adrenalin dolgozik bennünk.
Ha nincs teendő, nem kell szervizelni, és
nem ülünk az autóban, akkor próbálunk
egy kicsit pihenni, de nem nagyon lehet,
mert a fél fülünk mindig a versenyen van.
Akkor annyira nem érezzük a fáradtságot,
mert a versenydrukk ébren tart. Viszont, ha
sikerül végigcsinálni a huszonnégy órát,
a mérhetetlen fáradtság mellett büszkeség tölt el, mert azt érzem, férfimunka volt,
megcsináltuk!
ema
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A legjobbak
szerda estére
Augusztus 10-én, szerdán újra elővesszük a legjobbakat, a második csokrot. Nyári válogatás műsorunkban
megismétlünk néhány izgalmas, érdekes riportot, amit
ebben az évben forgattak a Tisza TV riporterei. Íme a
szerda esti kínálat csütörtöki ismétléssel, és online elérhetőséggel. (www.tiszatv.hu)
Kortalan szerelem. Évtizedek után nem házasodni szoktak, hanem újraesküdni, megerősíteni 20-50 évvel ezelőtt
kötött fogadalmukat. Tímea és Andrea ősszel mondtak
igen szerelmüknek, több mint 30 év együttélés után. A páros esküvővel kezdjük a nyári válogatást.
Sörgyári titkok. 1972-ben már ott volt a Borsodi Sörgyár
próbaindításánál, ahol nyugdíjazásáig közel 40 évet dolgozott. Manapság heti egy alkalommal OKJ-s sörgyártó
tanfolyamokon adja át tudását a fiataloknak Arany József
sörfőző mester. Régi sztorikat is mesél abból a korszakból,
amikor még 5 forint 20 fillér volt a sör.
Garázssori garázsélet. Maszekolni, zenélni, főzni, bulizni, szerelni, csak úgy összejönni. Ki mire használja a garázsát? Körbejártuk a legendás tiszaújvárosi garázssorokat, ahol már 40 évvel ezelőtt is férfiélet volt.
Főzünk, vagy rendelünk? Sokan, sőt egyre többen időt
és energiát spórolnak meg azzal, hogy nem főznek, hanem beülnek, rendelnek, vagy csomagoltatnak és elvisznek ebédet, vacsorát, akár az egész családnak is. Ön próbálta már? Vagy mindig a konyhában áll? A felmérés nem
reprezentatív, de valós. Egy riportban megmutatjuk a pult
mögött állókat és az előtte sorakozókat.
Nézz madárnak! Vannak fotósok és vannak madarak. És
vannak madarak, akik pózolnak a fotósnak. Na persze, a
fotós valamit jól csinált, csak azért. Tóth László tiszaújvárosi művészember pont ilyen. Olyan pózban kapja lencsevégre a madarakat, ahogy csak kevesen. Ő megmutatta egy
kiállításon, mi meg a tévében.
Légy zöld te is! Zöld gondolatok, zöld tiszaújvárosiaktól,
hogy a bolygó az unokáinké is lehessen.
Kökény Roland Akadémia. Egy fiú a Tisza-partról, aki itt
evezett, itt edzett, a mi Tisza-partunkon, anno fiatal korában. A bajnok a TKKSE sportolóihoz évente többször is
eljön, hogy átadja tudását.
Mamutcsont a Sajóban. Méretes mamutcsontot talált
két horgász a Sajóban. A több mint egy méter hosszú és
50 kilogrammos maradvány - mint a régészek is mondták - egyedülálló állapotban van, ritka nagy példány, szinte egészben.
Űrhajósok az egyetemen. Nekik már sikerült! Amerikai
és orosz asztronauták, akik több napot tölthettek a csillagok között. A Nemzetközi Űrhajós Szövetség 33. kongresszusán, a Miskolci Egyetemre is ellátogattak. Hamarosan akár Miskolcról is kikerülhetnek majd a jövő kozmonautái, hiszen az űrmérnök-képzés akkreditálásán dolgoznak.
Must, bor, párlat, pálinka. Szüreti mulatság volt Szederkényben, ott voltunk, kóstoltunk és nyertünk.

„Közönség nélkül
csak hangszertulajdonosok vagyunk”
Két hete szombaton rockzenétől
volt hangos a Nádas Söröző és
környéke. A koncerten megjelentek
a tiszaújvárosi Lords Of This World
együttes 2 órás, 5 éves jubileumi
koncertjét hallgathatták végig. A
fellépésről és a bandáról a csapat
gitárosával és zenekarvezetőjével,
Mészáros Attilával beszélgettünk.
- Több mint 3 éve nem léptetek fel Tiszaújvárosban. Milyen érzés volt újra
hazai pályán játszani?
- Nagyon jó volt, nagyon élveztem a
bulit. Az itteni koncerteknek mindig
különleges hangulata van, sok barát,
rokon, ismerős arc eljön, és nekem
mindig egy kis pluszt ad, hogy végre előttük is bizonyíthatunk, és őket is
szórakoztathatjuk. Szóval kifejezetten örülök, hogy ennyire jól sikerült
a visszatérés.
- Mi volt az oka ennek a nagy kihagyásnak?
- Sajnos nem sok lehetőség van Tiszaújvárosban koncertezni, picit talán
mostoha sorsa van ennek a műfajnak
mostanában, amit kicsit furcsállok,
hiszen annak idején hatalmas zenei
élet volt itt. Elég csak például az Edda itteni klubjára gondolni, vagy akár
arra, hogy szinte minden nagy zenekar turnéprogramjában szerepelt a mi
kis városunk. Bár a lehetőségek hiánya inkább régiós probléma, zenészt
is nagyon nehéz találni, szóval nem
csak a helyszínkereséssel van gond.
Annak idején a HBH volt a törzshelyünk, ám a lebontása óta „otthon nélkül” tengődtünk, ezért is volt ekkora kihagyás. Szerencsére most a Nádas Söröző lehetőséget adott nekünk,
és örülök, hogy élni tudtunk a belénk
vetett bizalmukkal, és egy jó bulit sikerült összehozni a közönségnek. Remélem sikerül megvetni a lábunkat
itt, mint annak idején a HBH-ban is,
mert egy remek kis helyszín, jó hangulattal, kifogástalan kiszolgálással.
- Csak feldolgozások szerepeltek a
programban, pedig rendelkeztek jó
néhány saját dallal is. A koncepció
része volt ez?
- Igen, mivel az első koncertünk volt
ezen a helyszínen, szerettük volna
megismertetni magunkat azon emberekkel is, akik esetleg még nem találkoztak velünk, és ez könnyebb olyan
dalokkal, amiket a szélesebb tömegek
is ismernek. Természetesen a fő csa-

Több mint 3 év után adtak újra önálló koncertet Tiszaújvárosban.

pásirány továbbra is a saját dalok népszerűsítése, szóval a következő koncerten jó néhányat beveszünk a műsorba közülük. Egyébként van még
rengeteg nóta a tarsolyunkban, szóval
mindenképp ajánlom, hogy a következő koncertre is látogasson el, akinek tetszettünk most, mert nagy százalékban változni fog a program.
- Mennyivel másabb egy ilyen kocsmai koncert, mint egy „rendes”, színpadi fellépés?
- Ennek meghittebb, picit talán intimebb hangulata van, közelebb vagyunk a közönséghez, jobban együtt
tudunk rezdülni velük. Persze vannak
hátrányai is, mert nyilván más a zenekar hatása egy színpadon, fények és
füst kíséretében, és más egy kis kocsma félhomályában, egy szintben a közönséggel.
- Melyiket szereted jobban?
- Mindkettőnek megvan a hangulata. Nyilván profibb hatású egy rendes
színpadon, pláne este fellépni, de ez
nem mindig kivitelezhető. No meg lehet, nem is mondanék le ezekről a kisebb, családiasabb koncertekről.
- Hol nagyobb a nyomás?
- Szerencsés helyzetben vagyok, mivel sosem volt lámpalázam, már a
legelső alkalommal sem, amikor emberek előtt játszottam. Mindig is ezt
akartam csinálni, ez tesz boldoggá,
ekkor érzem azt igazán, hogy élek.
Ekkor érzem magam egésznek, más
nem is nagyon tud megfogni, érdekelni, csak a zene. És így teljesen mindegy lenne nekem, hogy a Nádasban
játszunk, vagy a Puskás stadionban.
Inkább akkor van lámpalázam, ha

A Tisza TV műsora

Augusztus 4., csütörtök
A szerdai adás ismétlése
9:00 Nyári válogatás: Brutális árak az autósiskolákban - Kiskertemben - A meteorológus - Kontárok kíméljenek! - Életre
kelnek a régi családi fotók - Vigyázz, adathalászok! - Lucz Levente, magyar bajnok - Hamvas 125 - Jocó bácsi világa
Elektromos rollerrel az utakon. Gyors, praktikus és veszélyes is lehet. Egyre többen gurulnak elektromos rollerrel az utakon. Ön mit gondol? Kéne hozzá jogosítvány?
Bukósisak?
Szendrey és Benőcs, a sporttudósítók. A két Tibor kosárőrült, megszállott szurkolók, edzők, egykori játékosok.
A lantot nem tették le, csak más hangszerre cserélték. Hétről-hétre ők tudósítanak a Phoenix KK kosármérkőzéseiről a Tisza TV-ben. Két vidám, sportos figura, megmutatjuk őket a kulisszák mögött.
Berta Judit
főszerkesztő

Augusztus 10., szerda
18:00 Nyári válogatás: Kortalan szerelem - Sörgyári titkok Garázssori garázsélet - Főzünk vagy rendelünk? - Nézz madárnak! - Légy zöld te is! - Kökény Roland Akadémia - Mamutcsont a Sajóban - Űrhajósok az egyetemen - Must, bor, párlat,
pálinka - Elektromos rollerrel az utakon - Szendrey és Benőcs,
a sporttudósítók
Augusztus 11., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

hétköznapi embernek kell lennem.
- A közönség is élvezte a koncertet, és
egész szép számban össze is gyűltek.
Ez nyilván jó visszajelzés arra, hogy
igény van erre a stílusra.
- Igen, és szeretnénk is 2-3 havonta
megismételni. Tervben van vendégzenekarok meghívása is többek között, ezzel is erősítve a szakmabeli
kapcsolatokat.
- Milyen lehetőségei vannak a zenekarnak a városon kívül?
- Változó. Volt olyan évünk, hogy
minden hónapra jutott koncert valahol, de olyan is volt, hogy egy bulink
volt egész évben, mint tavaly, vagy
tavalyelőtt. Szerencsére a változatos
repertoárunk miatt több variációnk is
van, így tudunk ahhoz igazodni, hogy
az adott helyen épp mire van igény.
Például az utóbbi koncertjeink nagy
része Black Sabbath tribute zenekarként volt. Fontos, hogy az ember rugalmas legyen, pláne egy ilyen mondhatni versenyszférában. Visszatérve a
kérdésre, játszottunk már Miskolcon,
Mezőkeresztesen, Görbeházán, Hajdúszoboszlón és Debrecenben is, szóval szerencsére sikerül néha elhagyni
a várostáblát. Nagy célunk még egy
budapesti koncert, de ez egyelőre várat magára.
- Mik a tervek a jövőre nézve?
- Tavaly jelent meg az első lemezünk,
idén szeretnék még egy másodikat
csinálni, a dalok már szép lassan ös�szeállnak. Tervben van egy videoklip
is, és persze szeretnénk minél többet
koncertezni. Elvégre közönség nélkül
csak hangszertulajdonosok vagyunk.
f.l.
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Személyesen Szederkényben

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaszederkény városrészben 2022. augusztusától újraindul a személyes ügyfélfogadás, mely minden hónap páratlan hetének
csütörtöki napján 10:30-tól 12:00 óráig lesz megtartva.
Az első ügyfélfogadási nap 2022. augusztus 04.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Füzetcsomag ingyen

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat iskolakezdés előtt idén is támogatni kívánja a rászoruló roma családokat 1-10. osztályig füzetcsomagokkal. A füzetcsomag igényeket 2022. augusztus 15-éig lehet jelezni Tiszaújváros, Rákóczi út 81. szám
alatt.
Farkas Sándor
elnök

Irány a Balaton!

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja a
balatoni kirándulásra (Balatonszemes) jelentkezetteket, hogy az indulás időpontja és
helyszíne: 2022. augusztus 13. (szombat) 7,00 óra, Tiszaújváros, Rákóczi út 81. szám.
Farkas Sándor
elnök

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Pap Zsolt
alpolgármester, a 6. sz. választókerület képviselője
2022. augusztus 8-án (hétfő) 13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján
történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es
telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Steinerné Vasvári Éva
kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő
2022. augusztus 10-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart
Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2022. augusztus

A U G U S Z - Helye
Ideje
Kinek a részére
TUS
08. hétfő
Őszirózsa Idősek Klub
07.30-8.00
„Esély” Napközi Otthon
Tisza-parti Szabadidőház
11.00-12.00
Szociális étkezők
09. kedd
Bölcsőde 3.sz. pavilon
7:30-9.00
Bölcsődés gyerek és alkalmazott
10. szerda
Kazinczy-ház 1.em. 73/3.
7.30-12.00 és 13.00-16.00
Bóbita,Tündérkert és Szivárvány óvodák gyermek és alkalmazott befizetés
Őszirózsa Idősek Klub
10.30-12.00
Szociális étkezők
11. csütörtök Bölcsőde 3.sz. pavilon
09.00-12.00
Szociális étkezés
15. hétfő
Tiszaszederkény Idősek Klub
10.45-12.15
Szociális étkezők
17. szerda
Kazinczy-ház (Gondozóház)
08.00-12.00 és 13.00-15.00
Szociális étkezők
Központi Étterem (Gimnázium étteremben) 09.00-12.00
Szociális étkezők
18. csütörtök Központi Étterem (Gimnázium étteremben) 10.00-12.00
Szociális étkezők
22. hétfő
Bölcsőde 3.sz. pavilon
08.30-12.00
Szociális étkezők pótbefizetése és alkalmazott étkezés-megrendelés
24. szerda
Kazinczy-ház 1.em. 73/3.
8.00-12.00 és 13.00-15.00
Bóbita,Tündérkert és Szivárvány Óvodák gyermek és alkalmazott pótbefizetés
Kazinczy-ház (Gondozóház)
08.00-12.00 és 13.00-15.00
Szociális étkezők
Kazinczy-ház (Központi étterem)
08.00-15.00
Alkalmazott étkezés-megrendelés
29. hétfő
Kazinczy-ház (Hunyadi Iskola)
08.00-12.00 és 13.00-16.00
Alkalmazotti étkezés-megrendelés
Kazinczy-ház (Gimnázium)
07.30-12.00 és 13.00-16.00
Minden gimnáziumban étkező
30. kedd
Kazinczy-ház (Gimnázium)
07.30-12.00 és 13.00-16.00
Minden gimnáziumban étkező
31.szerda
Kazinczy-ház (Gimnázium)
08.00-12.00 és 13.00-16.00
Minden gimnáziumban étkező
Kazinczy-ház (Széchenyi Iskola)
08.00-12.00 és 13.00-16.00
Alkalmazotti étkezés-megrendelés
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjai részére - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfogadunk!
Felhívjuk a figyelmet, hogy az 1/2016.(I.28.) a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!
Tiszaújváros mellett, Hejőbába központjában
2,5 szobás belső felújítást igénylő családi ház eladó.
Ár: 8,5 millió Ft.

Tel: 70/338-3936

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

A Krónika elérhetőségei:

A Tiszaújvárosi Krónikában

Tel.: +36 49 341-755,
+ 36 49 341-844
E-mail: kronika@tiszatv.hu
web: kronika.tiszatv.hu

is megjelenik lakossági apróhirdetése,
amennyiben azt a Tisza TV Képújságában
legalább 5 napra (2500 Ft)
legkésőbb kedden 12 óráig feladja.
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Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatalban

1 fő városüzemeltetési munkatárs

FELHÍVÁS

a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő
számlálóbiztosok jelentkezésére
Munkalehetőség: vegyen részt Ön is a népszámlálás lebonyolításában!
Számlálóbiztosok jelentkezését várjuk a 2022. október-novemberben tartandó országos népszámlálás terepen történő adatgyűjtési időszakára.
Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok munkájától, felkészültségétől, kommunikációjától.
A számlálóbiztos feladata:
• körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése,
• az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval
(ahol nem töltötték ki a kérdőívet interneten),
• a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele,
• folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.
Minden számlálóbiztosnak előreláthatólag 100-140 címen kell kérdőívet kitöltenie,
tableten keresztül, amit a KSH biztosít az adatfelvétel idejére.
A munkavégzés időtartama: 2022. október 17. - november 20.
Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz:
• nagykorú, cselekvőképes személy,
• saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC, laptop, tablet, stb.),
• e-mail-cím, telefonszám.
A kiválasztásnál előnyt jelent:
• legalább középfokú végzettség,
• magabiztos számítógépes ismeret,
• megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség,
• az összeírás területén való helyismeret,
• rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség.
A szerződéskötés feltétele:
• a jelentkező kiválasztása,
• az e-learning formában megvalósuló képzés sikeres teljesítése.
A számlálóbiztosi feladatok ellátása díjazással jár, mely két tételből tevődik össze:
- Egyrészt 25.000.- Ft-os alapdíjban részesül minden megbízott, aki a címállománnyal
kapcsolatos felkészítési és kapcsolattartási feladatait teljesítette.
- Másrészt a számlálóbiztosok díjazásának mértékét a hozzájuk rendelt körzetekben
lévő címek és az ott élő személyek száma határozza meg, címenként 300 Ft-os, illetve összeírt személyenkénti 620 Ft-os összegben. Tiszaújvárosban 7.628 ellenőrizendő cím van, mely címek és a címeken élő személyek (14.649 fő) összesen 45 számlálóbiztos között oszlanak majd meg.
Számlálóbiztosi díjtétel a megfelelő minőségben kitöltött kérdőív és a validációt követően elfogadott cím után fizethető ki.
A számlálóbiztosok az internetes önkitöltés időszakában az adatszolgáltatók által megválaszolt kérdőívek utáni díjazásban nem részesülnek, ezeknél a címeknél kizárólag a
kötelezően elvégzett címellenőrzés díját számolják el.
Összefoglalva:
Díj megnevezése
Számolási egység
Egységdíj
Kapcsolatfelvétel, címel- Cím
300 Ft
lenőrzés, aktualizálás
Lakás kérdőív
Cím
300 Ft
Személy kérdőív
Összeírt személy
620 Ft
Amennyiben a fenti feltételeknek Ön megfelel, és kedvet érez a népszámlálás lebonyolításában számlálóbiztosként közreműködni, kérjük, keresse fel a helyi népszámlálási
felelőst, azaz Tiszaújváros jegyzőjét.
Jelentkezni a http://www.varoshaza.tiszaujvaros.hu/index.php/nepszamlalas-2022 oldalon található jelentkezési lap kitöltésével lehet, melyet kérünk a nepszamlalas@tujvaros.hu e-mail címre szkennelve megküldeni, vagy a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján leadni, legkésőbb 2022. augusztus 12-én (péntek) munkaidő végéig.
A honlapon megtalálható a KSH által központilag előállított adatkezelési tájékoztató
és számlálóbiztosi toborzóplakát is.
A népszámlálással kapcsolatos bővebb információk a www.nepszamlalas2022.hu oldalon érhetőek el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

munkakör betöltésére, 6 hónap próbaidő kikötéssel,
határozatlan időre szóló kinevezéssel.

Munkaköri feladatok:

Városüzemeltetési és egyéb műszaki feladatok ellátása: Közreműködik a feladatkörébe tartozó beruházások, felújítások
műszaki előkészítésében. Elvégzi a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó pályáztatási feladatokat. Ellátja a közvilágítással kapcsolatos és parkok, játszóterek, zöldfelületek fejlesztésével, fenntartásával kapcsolatos feladatokat. Kivizsgálja a városüzemeltetéssel kapcsolatos lakossági bejelentéseket és kéréseket,
megteszi a szükséges intézkedéseket.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú műszaki végzettség,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
Előnyt jelent: településüzemeltetés során
szerzett szakmai tapasztalat, B kategóriás gépjárművezetői engedély, közigazgatási gyakorlat.
- Bérezés és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény (továbbiakban: Kttv.) rendelkezései és Tiszaújváros Város Önkormányzatának 9/2014. (III.28.) rendelete szerint.
A cafetéria összege bruttó 250.000 Ft/év,
utazási költségtérítés a 39/2010. (II. 26.)
Korm. rendelet szerint.

A pályázathoz csatolni kell:
- Kísérőlevelet.
- Fényképes szakmai önéletrajzot a
87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti tartalommal, valamint az
önéletrajzban foglaltakat igazoló mellékleteket (oklevelek, bizonyítványok másolatai).
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági
erkölcsi bizonyítványt a Kttv. 42.§ (1) és
(3) bekezdései alapján.
- A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának
és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez,
továbbításához, a pályázati eljárással ös�szefüggő kezeléséhez.
- Nyilatkozat a Kttv. 84-86. §-ai alapján,
mely szerint összeférhetetlenség nem áll
fenn.
A pályázat benyújtásának határideje:
2022. augusztus 26.
A pályázat elbírálásának határideje:
2022. szeptember 2.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni lehet a 49/548-014 telefonszámon.

Közérdekű telefonszámok

Orvosi ügyelet

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
(49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
(49) 544-600
B-A-Z Megyei Kormányhivatal
Tiszaújvárosi Járási Hivatal
(49) 795-026
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
(49) 544-290
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (49) 341-244, (49) 341-168

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

Bevásárlójárat másképp
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a térítésmentesen igénybe vehető BEVÁSÁRLÓ AUTÓBUSZJÁRATOK közlekedése a lakossági igényeknek
megfelelően (a nyugdíjasok számára nyújtott kedvezmény elérése érdekében) 2022. július 1-től MEGVÁLTOZOTT! Az autóbuszok páratlan héten a keddi, páros héten a csütörtöki napokon (legközelebb augusztus 11-én) közlekednek.
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Gyermekétkeztetési térítési
díjkedvezmények

Alkalmazotti
étkezés

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a 431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 2016. január 1-jétől módosította a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezéseit. Intézményünk az étkeztetési térítési díjkedvezmények (ingyenes/kedvezményes étkezés; szociális díjkedvezmény) igénybevételével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot.

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az intézmények alkalmazottait és a külsős étkezőket, hogy a 2022/2023. nevelési/tanítási évre vonatkozóan új
étkezési kérelmet szükséges kitölteni.
A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazottak és köztisztviselők, az önkormányzati intézmények, az állami fenntartású köznevelési intézmények, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok dolgozói a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központba benyújtott kérelemre, az intézmény igazgatójának előzetes írásbeli engedélye alapján étkezhetnek.
Az étkeztetés az engedélyben megjelölt intézmény éttermében vehető igénybe.
Nyugdíjas közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek igazolást kell mellékelniük,
hogy melyik intézménytől vonultak nyugdíjba.
A nyomtatvány leadásával engedélyezés után lehet az étkezést megrendelni az élelmezési ügyintézőknél.
Az étkezési kérelmek formanyomtatványa letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu oldalon, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ élelmezési csoportjánál.
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/4. H: 8.00-12.00, 13.00-16.00, SZ: 8.00-12.00,
13.00-17.00 és P: 8.00-12.00, 13.00-14.00)

2022/2023. tanítási/nevelési évre igénybe vehető normatív kedvezmény (ingyenes/
kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén ingyenes étkezésre jogosult a gyermek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy családjában tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér (200.000 Ft) személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási
és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át (2022-ben 172.900
Ft)
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés esetén az ingyenes étkezés megállapítása iránt
nyilatkozatot kell benyújtani.
1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló:
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették, vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
Szociális díjkedvezményre jogosult az a kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke tiszaújvárosi állami fenntartású köznevelési intézményben étkezést vesz igénybe, valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a 62.701
Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 71.251 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vonatkozó kérelmet kell kitöltenie minden olyan
kiskorú gyermek, tanuló törvényes képviselőjének, illetve 18. életévét betöltött fiatal
felnőttnek, aki:
• a 2022/2023. nevelési/ tanítási évben étkezést igényel bölcsődében, óvodában, általános iskolában, középiskolai kollégiumban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rászorultság alapján kedvezményre nem jogosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulónak, gondviselőnek az ingyenes/kedvezményes étkezés, a szociális alapú gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény, valamint a személyi térítési díj
megállapítása iránt kérelmet kell benyújtania, melyhez csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
hétfőn 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, szerdán 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, pénteken 8.00
- 12.00, 13.00 - 14.00,
- a nyomtatvány letölthető a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ honlapjáról
www.tik.tiszaujvaros.hu
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan információ kérhető az alábbi telefonszámokon: 49/548-328, 49/548-306, 49/548-305, 49/548-382.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása folyamatos, de amennyiben a 2022/2023. nevelési/tanév szeptemberétől igénybe kívánja venni az ingyenes vagy kedvezményes étkezést, a kérelmet 2022. augusztus 20-ig le kell adni, illetve a tanév alatt folyamatosan. Szeptember 1. után benyújtott kérelmek/nyilatkozatok esetében a kedvezményeket a beadást követő naptól állapítjuk meg.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása személyesen a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban (Kazinczy Ház, Kazinczy út 3. I.em. 73/3. iroda) lehetséges.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a térítési díjkedvezményt, illetve napi térítési díjat, maximum egy tanévre áll módunkban megállapítani. Étkezési igényét, valamint
kedvezményre vonatkozó jogosultságának igazolását minden tanév elején újra be kell
nyújtani, ellenkező esetben a teljes térítési díjat számítjuk ki.
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ

Diétás étkezés
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az érintett szülőket, törvényes gondviselőket, hogy a 2022/2023. nevelési/tanítási évre vonatkozóan az eltérő/diétás táplálkozást igénylő étkezés biztosításához minden régi és új diétás étkezést
igénylőnek kérelmet kell benyújtania.
A kérelemhez érvényes szakorvosi igazolás csatolása szükséges.
A kérelem benyújtásának címe:
Molnárné Tóth Anita igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Helye:
Ferencz-Molnár Judit
Kazinczy Ház
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/2. iroda
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Bagi bronzérmes
ÚSZÁS. Bronzérmes lett Bagi Zoltán, a Tiszaújvárosi
Triatlon Klub kiválósága a Besztercebányán rendezett
XVI. Nyári Európai Olimpiai Fesztiválon.
Fodor Ágnes tanítványa több számban is rajtkőre állt, legnagyobb sikerét 100 méter gyorson aratta, ahol 51,42-es
idővel a 3. helyen végzett. Zoli a 400x100-as gyorsváltó
tagjaként korábban még egy döntőben volt érdekelt, a négyest azonban kizárták. 100 pillangón nem jutott tovább,
50 gyorson viszont a 7. helyen zárta az előfutamot. Az elődöntőben azonban már nem indult az éremesélyesnek számító Bagi Zoltán. Az előfutam után ugyanis nem érezte
jól magát, megbetegedett, így nem állt rajthoz, ahogy a
4x100-as vegyes váltóban sem erősíthette a csapatot.

Bagi Zoltán az éremszerzés után megbetegedett.

A Sportcentrum eseményei
Augusztus 5. (péntek)

Labdarúgás
16.00 FCT - Felsőzsolca		
Füves pálya
U13 csapatok edzőmérkőzése
17.30 FCT - MVSC			
Füves pálya
U15 csapatok edzőmérkőzése
Augusztus 6. (szombat)
Labdarúgás
10.00 FCT - DEAC			
Füves pálya
U12 csapatok edzőmérkőzése
10.00 FCT - DEAC			
Füves pálya
U13 csapatok edzőmérkőzése
17.00 FCT U19 - Mezőcsát felnőtt
Füves pálya
edzőmérkőzés
Augusztus 10. (szerda)
Labdarúgás
17.00 FCT U19 - Felsőzsolca U17
Füves pálya
edzőmérkőzés

Ennél csak jobb folytatás jöhet
LABDARÚGÁS. Vereséggel kezdte az NB III-as labdarúgószezont
a Termálfürdő FC Tiszaújváros
együttese. Vitelki Zoltán tanítványai a nyitófordulóban hazai pályán veszítettek az újonc Pénzügyőr
ellen.
A tavalyi bajnokság 5. helyezettje az
elmúlt idényben Budapest bajnokságot nyerő és az osztályozón a Balmazújvárost felülmúló Pénzügyőr
csatája előzetesen biztos hazai sikert
ígért. Ám a papírforma, mint tudjuk, gyakran felborul. Most is ez történt, de ne menjünk ennyire előre, hiszen az újvárosi drukkerek joggal hittek abban, hogy kedvenceik egy szép
győzelemmel indítják az NB III Keleti csoportjának 2022/2023-as szezonját. A hazai szurkolók csak úgy kapkodhatták a fejüket, hiszen meghatározó játékosok intettek búcsút Tiszaújvárosnak. Bartusz, Benke, Gottfried, Herceg, Pap és Vasilijevic is máshol folytatja pályafutását. A mostani
meccsen pedig sérülés miatt hiányzott
Lőrincz, Mahalek és Molnár is. A két
együttes óvatosan kezdett, a fővárosiakon látszott, hogy védekezésre rendezkedtek be, de nem adták fel a támadás lehetőségét sem. A 19. percben egy balról belőtt labdát Karacs
vágott 3 méterről Tóth Cs. kapujába,
0-1. Mindenki arra gondolt, hogy a
bekapott gól majd ébresztőt fúj a házigazdáknak, de nem így történt, hiszen semmit sem változott a játék képe, a vendégek jól tartották meg a labdát, a Tiszaújváros pedig még kaput
eltaláló lövésig sem jutott. Az első félidő 1-0-s vendégvezetéssel ért véget.
A második játékrészre Bocsi helyett
Nagy D.-t küldte pályára Vitelki, re-

Mindhárom vendéggól előtt hibázott a Tiszaújváros.

ménykedve abban, hogy a támadó
gólokkal hálálja meg a bizalmat. Jól
kezdte a második 45 percet a Tiszaújváros, hiszen a 46. percben Tóth B.
lőtt 18 méterről fölé, majd a 61. percben Valkay 18-ról elvégzett szabadrúgását védte Steer bravúrral. Ám ezzel a hazaiak el is lőtték utolsó puskaporukat. A 68. percben pedig ismét a vendégek örülhettek. A csereként beállt Bartos talált 7 méterről a hazai kapuba, 0-2. A 79. percben pedig végleg eldőlt a mérkőzés.
Bíró beadását egy másik csereember,
Bogdán továbbította az újvárosi kapuba, 0-3. A hátralévő bő 10 percben
az eredmény már nem változott, így a
Tiszaújváros úgy kapott ki hazai pályán, hogy gólt sem rúgott. Kesergésre azonban nincs idő, ugyanis lapzártánk után, augusztus 3-án Putnokon
játszik a csapat, majd augusztus 6-án,
szombaton a Nógrád megyei Berkenyén lép pályára a kék-sárga alakulat
Magyar Kupa mérkőzésen. A követ-

Tóth Boriszt hordágyon vitték le a mentők a pályáról. Részleges bokaszalag-szakadást szenvedett.

kező bajnoki mérkőzés pedig augusztus 14-én lesz, akkor Kisvárdára látogat a csapat.
Tiszaújváros - Pénzügyőr SE
0-3 (0-1)
Tiszaújváros, 200 néző. V.: Nagy A.
Termálfürdő FC: Tóth Cs. - Bocsi
(Nagy D.), Kundrák, Nagy P. (Vitelki
B.), Gelsi, Tóth B. (Bussy), Tóth S.,
Géringer L. (Gönczi), Erős (Kiss B.),
Páll, Valkay. Edző: Vitelki Zoltán.
Pénzügyőr SE: Steer - Kasza, Balázs
B., Bagó, Popovics, Bíró, Urbin (Bartos), Karacs (Gálfi), Pusztai (Gál),
Kiss D. (Schrammel), Megyeri (Bogdán). Edző: Lászka Balázs.
Vitelki Zoltán: Eddig nem volt jellemző a csapatomra, hogy sem védekezésben, sem támadásban nem voltunk elég aktívak. Rengeteg hibát követtünk el, ellenfelünk kulturáltan
futballozott és megérdemelten nyert.
Szerdán bajnoki forduló van, szombaton pedig kupameccs, túl kell tennünk
magunkat ezen a mérkőzésen.
Lászka Balázs: Előzetesen felkészültünk a tiszaújvárosiakból, tudtuk mik
az erősségeik és a gyengéik. Véleményem szerint hamarabb is eldönthettük volna ezt a mérkőzést. Szégyenkezésre azonban nincs okom és nagyon meg vagyok elégedve a játékosaimmal.
Az első forduló további eredményei:
Kisvárda II - Eger SE 4-0
DVTK II - BKV Előre 0-2
Vasas FC II - Jászberényi FC 3-3
DVSC II - Kőrösladány 1-0
Békéscsaba II - BVSC-Zugló 0-4
Sényő-Carnifex FC - Putnok FC 0-3
Tiszafüredi VSE - Karcagi SE 3-1
Füzesgyarmati SK - DEAC 2-1
FC Hatvan - Hajdúszoboszló 1-1
Brézai Zoltán

Európa élvonalában a Tiszaújvárosi Gimnasztráda
Az UEG (Európai Torna Szövetség) rendezésében július 10-15. között rendezték meg az Európai Nemzeti Torna Szövetségek Mindenki Tornája, vagyis gimnasztráda ifjúsági (12-8 év közötti korosztály) fesztiválját. A 13th EUROGYM elnevezésű fesztiválon a
svájci Neuchatel városában 22 európai ország 3.000
gimnasztráda sportolója vett részt.
Magyarországot a Tiszaújvárosi Gimnasztráda 23 fővel
képviselte. Az esemény szokás szerint egy hivatalos megnyitóval kezdődött. Az országok képviselői a helyi sportcsarnok előtt gyülekeztek, ahol ezt követően megkezdődött a zászlós bevonulás a Maladiere Stadiumba, ahol a
résztvevők megtekinthették a megnyitó ünnepséget. Ezt
követően három napon át az európai országok képvisele-

tében összesen 120 csoport mutatta be produkcióit három
városi színpadon. A magyar csapat két alkalommal bemutatózott színpadi látványtánc koreográfiával, nagy sikert
aratva. Az Európai Torna Szövetség tagjai hatalmas elismerésüket a gratulációjukat fejezték ki a magyar csapat
színpadi előadása láttán.
Emellett minden csapatnak lehetősége volt, hogy részt vegyen két workshopon, melyet délelőttönként rendeztek a
város különböző pontjain. A magyar csapatnak az utolsó
napon lehetősége volt kirándulni Solothurn gyönyörű városában. Örökre szóló élményekkel tértek haza! Köszönjük a Magyar Torna Szövetségnek, Tiszaújváros önkormányzatának, az Inno-Comp Kft-nek, és a PKDSZ szakszervezetnek, és nem utolsó sorban a szülőknek a támogatást, nélkülük nem lett volna lehetőségünk kijutni a fesztiválra.
Madár Éva

Vezetőedzők: Madár Éva, Oláh-Gyúró Anna. Sportoló
résztvevők: Bakonszegi Dorina, Baumgartner Olívia, Bella
Angéla, Bodolai Emma, Kalmár Bori, Kapczár Noémi, Ládi Zsófia, Papp Flóra, Papp Szílvia, Puskás Korina, Puskás
Laura, Szabó Viola, Tamás Liliána, Tóth Mira, Szabó Csenge, Szabó Viola.
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