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Köszöntötték
a bajnokot
Bragato Giada egy-egy arany- és ezüstérmet szerzett

a müncheni kajak-kenu Európa-bajnokságon, s ezzel
egy időben vehette volna át augusztus 20-án a képviselő-testület által adományozott Tiszaújváros Ifjú Tehetsége Díjat. A személyes találkozás, gratuláció akkor elmaradt, de augusztus 25-én, az önkormányzati ülésen
sikerült ezt bepótolni. Részletek a 15. oldalon.

Látogatási tilalom
az Ezüsthídban
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ tájékozAz arra alkalmas melegvíz-mérőórával rendelkező társasházi lakások csaknem 100 százalékában beszerelik a
távleolvasást lehetővé tevő adaptereket. A szolgáltató TiszaSzolg 2004 Kft. ahol lehet már az idén élesben kívánja használni a rendszert, mely a jövő év közepéig épül ki teljesen. A képviselő-testület legutóbbi ülésén 11
„mérőórás” pályázatra összesen 3.015.000 forintot szavazott meg. Ezzel 127-re emelkedett azon társasházi, lakásszövetkezeti épületek száma, melyekben önkormányzati támogatással megvalósítják a távleolvasást. Cikkünk a 3. oldalon.

Viszlát, köszönjük Debrecen!
Ötből két nyomdáját, a két legkevésbé korszerűnek számító veszprémit és debrecenit is bezárja a Mediaworks, amely azonban a tovább
üzemelő három nyomdájával is el
tudja látni szerződéses kötelezettségeiket.
Hogy mit keres ez a hír a Tiszaújvárosi Krónikában? Nos, a bezárásra ítélt
debreceni nyomdában készül hos�szú évek óta a Tiszaújvárosi Krónika.
Korábban az Inform Média Kft., jelenleg a Mediaworks égisze alatt. Ahhoz, hogy csütörtökön mindenkihez
eljusson a lap, nem csak a szerkesztőségben dolgozók munkája szükséges.
A lapot szerdán délután küldjük el a
nyomdába (ami nem a szerkesztőségi

Leáll a debreceni nyomda.

tatja a lakosságot, hogy az „Ezüsthíd” Gondozóház és
Idősek Otthonában a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatala koronavírus-megbetegedés miatt felvételi és látogatási tilalmat
rendelt el. Kérem a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy az
intézményt a zárlat ideje alatt ne látogassák!
Azok a hozzátartozók, akik csomagot szeretnének családtagjaik részére leadni, naponta 08:00 órától 18:00
óráig megtehetik az intézmény portáján. Kérem, hogy
a csomagba csak tartós élelmiszert szíveskedjenek elhelyezni.
Az intézmény lehetőséget biztosít videochaten keresztül történő beszélgetésre azok számára, akik erre igényt
tartanak. Kérem, hogy az igényeket munkanapokon
08:00 órától 16:00 óráig a szociális munkatársaknál az
548-210-es valamint 548-259-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.
Akik az ellátás eddigi igénybevétele alatt nem tartottak igényt az intézmény által biztosított piperemosásra,
azok számára a jelenlegi helyzetben a személyes ruházat tisztítását az intézmény biztosítja. Kérem a hozzátartozókat, hogy a zárlat ideje alatt a gondozottak ruházatát csak saját felelősségükre vigyék haza.
Együttműködésüket köszönöm:
Poropatich Péter
intézményvezető

Szirénapróba
A Polgármesteri Hivatal és a Tiszaújvárosi KatasztróItt készült a Krónika.

lapzárta időpontja!), ahonnan éjszaka szállítják Tiszaújvárosba a kész újságot. A debreceni nyomdászkollégák
által készült utolsó lapszámot tartja a
kezében Kedves Olvasó!
A sok-sok év alatt alig volt probléma
szerkesztőségünk és a nyomda között,
és azokat is sikerült gyorsan megoldani. Személyesen szinte nem is ismerjük egymást, talán egyszer-egyszer látogattunk el egymáshoz. (E kevés alkalmak egyikét örökítettük meg
2013-ban, a Krónika 30. születésnap-

ján.) Mégis munkatársak voltunk,
megbecsültük egymás munkáját.
Debreceni kollégák, köszönjük az
együttműködést, további munkátokhoz sok sikert kívánunk!
A Krónika jövő heti száma már a Mediaworks budapesti nyomdájában készül. Reméljük zökkenőmentes lesz a
váltás, és jó az együttműködés.
A nyomdába küldés időpontja immár
szerda délelőtt lesz, de ígérjük, mindent megteszünk annak érdekében,
hogy a lehető legfrissebbek legyünk.

favédelmi Kirendeltség tájékoztatja a lakosságot, hogy
2022. szeptember 5-én (hétfőn) 11.00 órakor Tiszaújváros, Tiszapalkonya, Oszlár településeken szirénapróba
lesz. A szirénák megszólaltatásával a veszélyes üzemek
környezetében telepített Monitoring Lakossági Riasztó
(MoLaRi) rendszer üzemképességét tesztelik. A szirénapróba úgynevezett hangos üzemű (teljes körű) próba
lesz, szöveges tájékoztatás mellett, amely során „Katasztrófariadó” jelzést (120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú, folyamatos szirénahang), valamint
„Katasztrófariadó elmúlt” jelzést (kétszer 30 másodpercig tartó, egyenletes hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel) adnak ki.
Polgármesteri Hivatal
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

2. � Sokféle

Nagyszülő-unoka nyárbúcsúztató

Az időjárás ismételten kegyes volt
hozzánk, és immáron ötödik alkalommal rendezte meg a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete elnöksége
az Ügyes Kezek Szakkörrel karöltve
nagyszülő-unoka programját. Célunk
most is az volt, hogy a nyári szünet
utolsó hetében kínáljunk a még unokákra vigyázó nagyszülőknek egy
olyan lehetőségét, amit együtt, a szabadban, vidáman eltölthetnek unokáikkal. A napi program szervezését és
az ebédeltetés gondját is magunkra
vállaltuk.
A Brigádház alsó szintjét és az udvart
vettük birtokba augusztus 23-án 33 fő
gyerekkel és az őket kísérő nagyszülőkkel. Délelőtt 10 órakor kezdődött a
vidám, zenés program, melynek első
részében közös sorversenyeken vettek részt a gyerekek a nagyszülőkkel
együtt alkotva egy csapatot, bizonyítva, hogy a két generáció nagyon jól
össze tud dolgozni, kiegészítik, támogatják egymást a feladatok teljesítése
közben. Minden feladat végrehajtásával fityingeket gyűjtöttek a résztvevők. A végén minden gyerek egyforma jutalmat és oklevelet kapott. Pihenésképpen Botosné Simon Edit és te-

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség
miatt jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot szeptember 4-ig (vasárnap) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), majd szeptember 5-től (hétfő) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A.,
tel.: 20/400-1952) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel
8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása
Hétköznap Szombat Vasárnap
Arany Sas
8-17
8-12
Borostyán
8-17
Remény
8-17
8-12
8-20
8-20
8-15
Tisza

Nagyik és unokák együtt vetélkedtek.

rápiás kutyusa bűvölte el a gyerekeket
és felnőtteket egyaránt.
Az Ügyes Kezek Szakkör tagjai által vezetett kreatív asztal és csillámtetkó-készítés is nagy népszerűségnek
örvendett. Ebédig vidáman játszottak
kicsik és nagyok egyaránt a rendelkezésre álló játékokkal. A TIK konyháján főzték meg a finom gulyáslevest
és buktát, amit jó étvággyal fogyasztott a 69 résztvevő.

2022. szeptember 1.

A délutáni órákban záróráig a gyerekek igényeinek megfelelően folytatódott a kreatívkodás, és egyéb labdajáték, senkinek nem hiányzott a tévé
és a telefon. Kissé fáradtan, de élményekkel teli nap emlékével ment haza
gyerek és nagyszülő egyaránt.
Célunk, hogy egy év múlva ismét legyen parti!
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok
Egyesülete elnöksége

Egyházi hírek

Római katolikus

A hétköznapi Szentmisék a szokott időben lesznek,
kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat 18.00. Szerda
08.30, vasárnap 11.00. A Szent István Katolikus Iskola
tanévnyitó szentmiséje szeptember 1., csütörtök 8.30.
Hittanos gyermekek tanévnyitó szentmiséje szeptember 4., vasárnap 11.00. Az üres iskolatáskákat hozzák
a gyermekek megáldásra. Szeptember 2., péntek első
péntek, idősotthonok, idősek, betegek látogatása. Szeptember 18., vasárnap 18.00 „Erőtér” előadássorozat következő előadása. Előadó Dr. Csókay András főorvos.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros
vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise. Altemplom
nyitvatartása: kedd - vasárnap 08.00 - 18.30. A plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda 9.00 -13.00, csütörtök, péntek: 15.30 -17.30.

Görögkatolikus

Szó
Ezzel a rejtvénnyel indul szeptemberi sorozatunk. A megfejtéseket
október 4-ig egyben várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre,
vagy postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. címre.

Csütörtökön 8.00 Szent Liturgia. Szombaton 17.30 vecsernye. Vasárnap 9.00 utrenye, 10.00 Szent Liturgia
(időpontváltozás!!!).
Vasárnap tartjuk sajószögedi templomunk címünnepét.
Az ünnepi Szent Liturgia 11.30-kor kezdődik. Szentbeszédet mond Koleszár Ákos atya, mályi szervezőlelkész. Mindenkit szeretettel várunk!

Református

Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tartjuk:
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10.00 óra.
Tiszaújváros
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett Édesapa és Nagytata, nyugdíjas jogász,

Török István

2022. augusztus 15-én, 100 évesen
végső nyugalomra talált.
Felejthetetlen szerettünk emléke
szívünkben örökre velünk marad.
„Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.”
Reményik Sándor
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Paduch József

(Motwica 1950) 2022.08.23-án hirtelen elhunyt.
Temetése 2022. 09. 02-án (péntek) 13 órakor lesz
a római katolikus altemplomban.
Kegyeletüket egy szál fehér rózsával róhatják le.
Gyászoló felesége és gyermekei
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Berta Judit l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Lapzárta: kedd 10 óra l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 16/C. l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133
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Lesz majd úszás,
csak máshol

Átmenetileg a Deák téri uszodában oldják meg az úszást,
az edzéseket, az iskolai úszásoktatást, a gyógyúszást.

Egy héttel ezelőtt egy hirtelen jött vihar jócskán megrongálta a Sportcentrum uszodájának tetejét. Az épület tetőszerkezetét még nem javították meg, átmenetileg egy ideiglenes burkolatot kap.
Az eredeti tetőszerkezet tervezőjével már felvették a kapcsolatot, árajánlatot kérnek, kivitelezőket keresnek, tárgyalásokat folytatnak a javítással kapcsolatban.
A tetőn 38 napkollektor volt, ezek nagy része megsérült
és a kémény, valamint a kazán is, ami a játékcsarnok és az
edzőterem öltözőinek ad meleg vizet - tájékoztatott Gál
Csaba, a Sportcentrumot működtető Tiszaújvárosi SportPark Nonprofit Kft. ügyvezetője.
- Igyekszünk mindenkit vízhez és lehetőséghez juttatni, a
hozzánk járó sportegyesületeket és a lakosságot egyaránt.
A Deák téri uszoda paraméterei eltérnek a Sportcentrum
uszodájáétól, de igyekszünk ott megoldani átmenetileg az
úszást, a gyógyúszást, az edzéseket, az iskolai úszásoktatást, illetve a tervek szerint strand 50 méteres medencéje is
nyitva lesz, amíg az időjárás engedi. Csütörtökön becsengetnek, kezdődik a tanév. Ami minket illet, reményeink
szerint zökkenőmentesen, hiszen szeptember elsejével elindulhat az óvodai és az iskolai úszásoktatás is. Folyamatosan egyeztetünk az uszodát használó sportegyesületekkel, és a lakossági úszásnak is igyekszünk időt és helyet
keríteni - nyilatkozta a Sportcentrum vezetője.
berta

Közeledik a távleolvasás
Az arra alkalmas melegvíz-mérőórával rendelkező társasházi lakások csaknem 100 százalékában
beszerelik a távleolvasást lehetővé
tevő adaptereket. A szolgáltató TiszaSzolg 2004 Kft. ahol lehet már
az idén élesben kívánja használni a
rendszert, mely a jövő év közepéig
épül ki teljesen.
A képviselő-testület a 2022. évi energiaracionalizálási és gépészeti támogatásra 40 millió forintot biztosított,
melyet a június 30-ai ülésén további 10 millióval kiegészített. Az energiatakarékosságot célzó felújítások és
a gépészeti, illetve egyéb felújítások,
beruházások támogatása mellett idén
a melegvíz-mérőórák távleolvasást
lehetővé tevő modulok lakásokba és
közös használatú helyiségekbe történő beszerelésével és beüzemelésével
kapcsolatos projektek támogatására
is pályázhatnak a lakóközösségek. Ez
utóbbi esetben a támogatás mértéke a
kialakítás bruttó költségének 50%-a,
de mérőóránként maximum bruttó 6
ezer forint.

Ez az óra már jeladós.

A szerelés és a beüzemelés néhány percig tart.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén
11 „mérőórás” pályázatra összesen
3.015.000 forintot szavazott meg. Ezzel 127-re emelkedett azon társasházi, lakásszövetkezeti épületek száma,
melyekben önkormányzati támogatással megvalósítják a távleolvasást.
Ez csaknem 100 százalékos lefedettséget jelent, hiszen Tiszaújváros 162
társasházi, lakásszövetkezeti épületéből mintegy 30 gázfűtéses, és nincs
melegvízmérő-óra, néhányban pedig
az órák - jelenleg még - nem alkalmasak a jeladó felszerelésére.
A TiszaSzolg 2004 Kft. már megkezdte a jeladók beszerelését, beüzemelését. A testületi ülésig 12 társasház 422
lakásában végeztek a néhány perces
munkával, és további 16 társasházra
(600 lakásra) volt szerződésük. Az év
végéig pedig összesen 2500-3000 lakás „bekötését” tervezik.
Kósa-Tóth Zoltán, a cég ügyvezetője elmondta, hogy gyakorlatilag valamennyi érintett társasház jelentkezett
már náluk, tudomása szerint egyetlen
lépcsőház nem tette ezt meg eddig.
- A beszerelt jeladókat már teszteltük,

és 96%-át „láttuk” - mondta az ügyvezető. - A fennmaradó 4% okát keressük, lehet, hogy le van árnyékolva,
esetleg rosszul szereltük be, vagy eleve nem működik a berendezés. Azt is
megnéztük, hogy a mi rendszerünkbe áttöltődnek-e az adatok, s megállapíthattuk, hogy igen, megfelelő az áttöltés. A következő lépésben azt fogjuk tesztelni, hogy számlázás esetén
jelentkezik-e bármiféle galiba. Az a
tervünk, hogy ahol beszereltük a jeladót, ott már az idén élesben is használni fogjuk. A jövő év első félévében
pedig teljes körűen beépítjük a jeladókat.
Az augusztusi ülésre gépészeti beruházásokra, felújításokra egy társasházi pályázat érkezett. A megítélt
487.561 forintos támogatás segítségével a Fenyő társasház a szennyvíz-ejtővezetéket cserélheti ki az épületben.
Az év közben 50 millió forintra emelt
pályázati keretösszegből a mostani
döntésekkel együtt 45.238.728 forint
támogatást nyújtott a képviselő-testület.
F.L.

Elbúcsúzott a nyár, beköszöntött az új tanév
Iskolatáskák bepakolva, füzetek és tankönyvek a helyükön, kezdődik a suli. A
felsőbb évesek már rutinosan ülnek vis�sza az iskolapadokba, az elsősök még
kicsit bátortalanul. Ebben segítik őket
a csibetáborok, ahol már tanévkezdés
előtt megismerkedhetnek új osztálytársaikkal és tanáraikkal.
Szól a zene, a diákok szaltóznak, cigánykerekeznek, táncolnak. Ez az életkép fogad a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium udvarán, ahol a leendő

elsős gimnazisták háromnapos csibetáborban készülnek a tanévre.
- Épp egy koreográfiát tanulunk - meséli
lelkesen a tábor egyik csibéje, Ládi Krisztina. - Már nagyon régóta várom a gimit,
decemberben kezdtem el igazán készülni
rá. Ez az álomgimim, mindig is ide akartam eljutni, úgyhogy boldog vagyok, hogy
bejutottam és itt lehetek a csibetáborban.
Már kimostuk a táskát, bepakoltam a szükséges felszerelést, úgyhogy mindennel készen vagyok.
- Egész augusztusban a csibetábort készítettük elő a pedagógusokkal és a leendő

Koreográfiát tanulnak a gimiben táborozó csibék.

A tanáriban is készülődéssel teltek a nyár utolsó napjai.

osztályfőnökökkel, de minden kolléga segített benne - mondja Tóth Réka, a gimnázium pedagógusa, miközben a tanári irodában pakolászik. - Sőt, sok diák is bejárt
már ebben a hónapban az iskolába, hogy
ez a tábor igazán jól sikerüljön és élvezzék
a csibék. De itt, az utolsó napokban már a
tanévkezdésre is készülünk, értekezletet
tartunk, megbeszélünk minden fontos dolgot, rendezkedünk.
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskolában is csak a legkisebbeket találom az osztálytermekben. Ők is háromnapos csibetáborban ismerkednek az iskolával, egymással és a tanárokkal a szeptem-

ber elsejei iskolakezdés előtt.
- Már a rajzfelszerelésüket és a tisztasági
csomagokat is magukkal hozták, beszedtük tőlük a taneszközöket, és a tankönyveket is hazavihetik ma - kezdi Mucza-Krisztin Judit, a matematika-informatika tagozatos elsősök osztályfőnöke. - Bejárjuk
velük az iskolát és az udvart, hogy minél
magabiztosabban kezdjék el csütörtökön
a tanévet. A tanévnyitón elsős és ötödikes
gyerekek szerepelnek majd a műsorban. A
nagyok tánccal is készültek, a bátrabb kis
elsősök pedig verset mondanak, velük már
múlt héten elkezdtük a próbákat.
venna
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Buszok helyett újra vonatok közlekednek
Módosult a menetrend a Tiszaújváros
- Nyékládháza - Miskolc Tiszai pályaudvar vonalon. Hétfőtől kilenc pár, teljes útvonalon közlekedő vonat jár. Tiszaújvárosból 6:20-kor indul az első vonat Miskolcra és kétóránként jár 22:15ig. Miskolcról 4:32-kor indul az első járat, a második 7:07, majd 9:10-től pedig
szintén kétóránként közlekedik.
- Nagyon örülök neki, hogy gyakrabban
járnak a vonatok - mondta Mester Béla. Gyakran ingázom Polgár és Budapest között, ezért nekem jól jött ez a változás. Én
csak átutazok Tiszaújvároson, de jobban
szeretek vonatozni. Természetesen használtam a vonatpótló buszokat is, de azokat
nem nagyon szerettem, mert szűk a hely,
kényelmetlen.
A vonatpótló buszok hétfőtől már nem járnak.
- Nekünk, nyugdíjasoknak jobb így mondta Rémiás Barnabás. - Viszont, akik
még dolgoznak és kettőig tart a munkaide-

jük, nem biztos, hogy negyedóra alatt sikerül kiérniük az állomásra, mivel 14:15kor indul délután az első járat Miskolcra.
Szerintem jobban figyelembe kellene venni a munkaidőket.
Az új menetrendben hétfőn újabb változás
történt, mivel augusztus 25-től Miskolc és
Nyékládháza között pályahelyreállítás miatt várhatóan több héten át csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. A korlátozásra azért van szükség, mert nemrég
egy 26 kocsiból álló tehervonat egyik kocsija kisiklott, ami 5,5 kilométeren mintegy 9000 betonaljat, útátjárók burkolati
elemeit és Nyékládházán egy váltót rongált meg.
Tiszaújvárosból a vonatok a meghirdetett menetrend szerint indulnak, de útjukat
Nyékládházáról több esetben is csak közel
10 perces késéssel folytathatják. A Miskolc-Tiszai pályaudvarról Tiszaújvárosba
induló vonatok menetrendje módosul, valamennyi esetben 17 perccel később, csak
óra 27-kor indulnak.
ema

Tiszaújváros és Miskolc között kilenc vonatpár közlekedik.

A sosem látott Tisza-híd, avagy egy kis újvárosi vasúttörténet
2022. augusztus 29-étől búcsút mondhattunk a pótlóbuszoknak, és Tiszaújváros állomáson újra megszokott vendégek lettek a személyvonatok. Ennek
apropójából egy kicsit összeszedtem a
89-es számú vasútvonal történelmét,
elemezvén a múltat, a jelent és a jövőt
is.
Történetünk 1951-ig nyúlik vissza, amikor a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium megbízást adott az UVATERV-nek
egy Hejőkeresztúr - Tiszapalkonya - Polgár - Debrecen vasútvonal terveinek elkészítésére. Az új vasútvonalat az épülő Tiszapalkonyai Hőerőmű, illetve a tervezett
városépítés miatt kiemelten fontosnak tartották a döntéshozók, a személy- és a teherszállítás miatt egyaránt. 1953-ig elkészült a Hejőkeresztúr és Tiszapalkonya közötti szakasz, amely eleinte iparvágányként funkcionált, majd 1956-tól megindult a személyforgalom is. Ekkor még
városunk megállója Tiszaszederkény néven futott. Érdekesség, hogy a vonal már
a kezdetektől villamosított volt, ami egyáltalán nem volt megszokott azokban az
időkben, különösképpen nem egy iparvágánynak indult pálya esetében.
A vonal ma is létező szakaszát tehát viszonylag régen átadták, viszont, ahogy a
fentiekben írtam, a tervek szerint nem állította volna meg a vasutat a Tisza. Polgár
környékére már a kiegyezés utáni években is vasúti hidat képzeltek egy esetleges Miskolc - Debrecen vonal fontos lánc-

szemeként, ám a történelem folyamatosan
közbeszólt. A Tisza két partján fekvő vasúti
csomópontok összekötésére többször már
elkészültek a konkrét tervek, a terepbejárás is megvolt, ám az építkezés mindig elmaradt. A legközelebb a híd elkészültéhez
még jóval a vasútvonal tényleges megszületése előtt, 1938-ban kerültünk, amikor a
35-ös úton Tiszaszederkény és Polgár között egy olyan közúti - és ezáltal vasúti híd épült, melynek hídfői és pillérjei vasúti pálya elhelyezésére is alkalmasak voltak, mégpedig a híd déli oldalán. A hidat
a visszavonuló német csapatok 1944-ben
felrobbantották, és 1948-as újjáépítésekor
a vasúttal már nem számoltak, legalábbis nem közös hídon. Természetesen a vasúti átkelésről ezután sem mondtak le, rengeteg variáció született, volt például, amelyik a ma is létező közúti híd mellett vezette volna a vasútvonalat, ám ez a város terjeszkedése miatt már nem volt kivitelezhető. Egy másik variáció a Tiszapalkonyai Hőerőmű egyik vágányából vezette volna a vasútvonalat a tervezett hídra, ami után a pálya Polgárnál csatlakozott
volna az Ohat-Pusztakócs - Tiszalök (117)
vonalba. Itt is születtek különböző verziók, az egyik északra, Tiszalök felé haladt
volna, a másik délre, a Debrecen - Füzesabony vonal irányába. Sőt, egy időben még
pontonhidat is terveztek!
Mint láthatjuk, ötletekből nem volt hiány (1958-ban még egy Záhony és Miskolc közötti széles nyomtávú vonal ötlete
is felmerült a Szovjetunióból érkező forgalom könnyítésére), ám a hídból nem lett

Személyvonat Tiszapalkonya-Erőmű állomáson, 1996-ban.

(Fotó: Phil Richards)

1963-ban, még Tiszaszederkény állomásként. 			

semmi. A ’60-as években még bőven tervezőasztalon volt az átkelő a Tiszán, és
ezáltal városunk vasúti összekötése többek között Nyíregyházával és Debrecennel, ám ahogy teltek az évek, évtizedek,
ezen törekvések elhaltak. 1996-ban még
egy értekezleten felmerült az ötlet, de akkor már a tervezőasztalig sem jutott.
A 89-es vasútvonal így megmaradt olyan
csonkának, ahogy azt 1956-ban átadták a
személyforgalomnak, ami tulajdonképpen
meg is pecsételte a sorsát. A TVK és a Tiszapalkonyai Erőmű leépülése miatt jelentősen csökkent a vasút személyforgalma,
így a vonal a viszonylag alacsony kihasználtsága miatt többször volt menetrendritkítás áldozata, sokszor vettek el, majd adtak vissza vonatokat. 2013. december 15én pedig megszűnt a személyforgalom a
régi erőmű felé, így a vonal személyszállítási szempontból már csak Tiszaújvárosig tart. Az imént említett alacsony kihasználtság oka többek között az állomás rossz
elhelyezkedése (elvégre annak idején elsősorban teherforgalomra épült), illetve a
tény, hogy a vasút még az újonnan bevezetett, 2 órás ütemes menetrenddel sem tud
versenyezni az óránként, de sokszor félóránként közlekedő autóbuszokkal, főleg
úgy, hogy az elérhető települések listája is
elég csekély a 89-es vonalon. Egyedül talán a hejőkeresztúriaknak nyújt egy megfelelő közlekedési módot a vasút, az említett községbe ugyanis csak ritkán közlekedik menetrend szerinti autóbusz Tiszaújvárosból. Időközben Sajószöged és Nagy-

(Fotó: Fortepan)

csécs megállóhelyek is kikerültek a menetrendből, ezáltal Nyékládházáig csak
Hejőkeresztúrban áll meg a vonat, tovább
csökkentve az amúgy sem veretes utasszámot, és az utazási lehetőségeket.
A híd hiánya miatt Tiszaújváros soha nem
lehetett meghatározó tényező a magyar
vasúti hálózatban, holott az állomás alkalmas lenne nagyobb forgalom lebonyolítására, régióközpontként pedig rendelkezne a kellő számú utassal is, amennyiben az érdeklődök nem csak Nyékládháza és Miskolc, de Polgár, Tiszalök, Nyíregyháza, Tiszacsege, Tiszafüred, Debrecen, Balmazújváros, és még számtalan település irányába indulhatnának takaros
kis állomásunkról, akár átszállás nélkül is.
A híd számtalan lehetőséget nyitott volna meg, ám el nem készülte nem csak a
89-es vonalat helyezte tetszhalott állapotba, a korábban említett 117-es vasútvonal
Ohat-Pusztakócs - Tiszalök közötti szakaszát is hátrányosan érintette az összeköttetés hiánya, és a kihasználatlanság következtében 2009. december 13-tól az említett szakaszon szünetel a személyszállítás.
Mivel a vasúti híd már sosem fog elkészülni, így azt hiszem kijelenthető, hogy
Tiszaújvárosban a kevés elérhető célállomás, illetve a 2 év pótlóbuszozás okozta visszafordíthatatlan károk miatt a vasúti személyszállítás sosem lesz ellenfele
az autóbuszos közlekedésnek, még akkor
sem, ha emiatt néhány magamfajta vasútszerelmesnek fáj is a szíve.
Mészáros Attila
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Kevés a víz a medrekben

Heti ciki

Ha a szükség úgy hozná...

Több méter víz hiányzik a mederből.

Amíg egy évvel ezelőtt mindenki
arról beszélt, hogy kinek hány oltása van, ki volt, vagy jelenleg ki
koronavírusos a családban, most
akármerre megyek mindenhol a
hosszan tartó melegre és a szárazságra panaszkodnak az emberek.
Joggal, mivel több, mint fél éve elkerüli a csapadék a térségünket.
Jobban mondva két hete 10 mm,
a múlt hétvégén pedig 15 mm eső
esett Tiszaújvárosban. Ez a közérzetünkön egy kicsit javít, de a szárazságon nem igazán.
A több hónapos csapadékmentes időjárás meglátszik természetes vizeinken is. Sokkal kevesebb víz van a folyók medrében a megszokottól.
- Igazából hónapok óta kimondottan
alacsony a vízszintje a nagy folyóknak és a tavaknak is - nyilatkozta lapunknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. - Az elmúlt időszakban azonban
voltak csapadékos területek az országban, ami reményre adhat okot,
hogy talán elkezd helyreállni a természet rendje. A Duna vízgyűjtő területén például esett annyi csapadék
az elmúlt egy hétben, ami viszonylag
komoly vízszintemelkedést okoz a
magyarországi szakaszon. Ennek az a
hozadéka, hogy körülbelül egy-másfél métert emelkedett a Duna vízszintje, ami most, ennél az alacsony
vízállásnál nagyon soknak számít, de

továbbra sem magas a vízállás.
- Mi a helyzet a másik nagy folyónk, a
Tisza vízgyűjtő területén?
- A Tisza vízgyűjtő területén sajnos
nem esett komolyabb, említésre méltó csapadék. Egy-egy területen voltak
ugyan esőzések, de ezek kevesek ahhoz, hogy megváltoztassák a Tiszának a kimondottan alacsony vízállását és ott egyelőre jelentős változásra nem is számítunk. A kisebb mellékfolyókon, főleg a délebbi területeken, például a Körösök vízgyűjtőjén esett jelentős mennyiségű csapadék, ott valószínű egy kis szintemelkedés. Tehát elmondhatjuk, hogy bár
az ország több területén esett eső, de
sajnos ez alapvetően nem változtatta
meg a vízhiányos helyzetet.
- Milyen károkat okoz, okozhat ez a
csapadékhiány?
- Nálunk alapvetően az a probléma,
hogy a folyók alacsony vízállása miatt megszűnnek a különböző vízpótlási lehetőségek. Például a ráckevei
(soroksári) Duna-ágon a víz pótlása gravitációsan nem működik most
már hetek óta, szivattyúkkal kell pótolnunk a vizet. Ez egy nagyon kiszolgáltatott helyzet. A tavaink is
megszenvedik a szárazságot. A Velencei-tó vízszintje rekord alacsonyra süllyedt, a halak oxigénellátásának
biztosítására több ponton is levegőztető berendezéseket állítottunk üzembe. A Balaton vízminőségét pedig heti rendszerességgel, öt ponton ellenőriztük. A Tisza-tó vízszintje is ala-

Bezárt a strand

Augusztus 31-én bezárt a strand. A kalandmedence és
a külső gyógyvizes medence azonban szeptember 18áig nyitva tart.

A Sajó is visszahúzódott a szárazság miatt.

csony. Bár a kiskörei víztározó egy
mezőgazdasági célú tározó, ahol hatalmas mennyiségű vizet tároltunk,
de az öntözés miatt itt is jelentősen
csökkent a vízszint.
- Azt meg lehet állapítani mennyi víz
hiányzik a folyóinkból?
- Ezt nehéz megállapítani, mert
mondjuk a Tisza különböző szakaszain rengeteg helyen mérünk vízállást, de ha azt mondom, hogy körülbelül átlagosan 1,5 - 2 méter hiányzik a Tiszából, akkor nagyot nem tévedek. Ez rengeteg víz, és a vízügyes
kollégák azt mondják, ha a következő években átlagos vagy átlag feletti
területi átlagban eloszló csapadékunk
lesz, akkor 3-4 év alatt pótlódik a hiányzó vízmennyiség a nagy tavainkba, folyóinkba.

Siklós Gabriella

- A 7- 8 hónapos szárazság miatt gyakorlatilag évekig kell regenerálódni a
természetes vizeinknek?
- Igazából itt már nem csak az idei
több hónapos szárazságról beszélünk, hanem a 2021-es év is csapadékszegényebb volt az átlagosnál. Magyarországon csapadékszegény, vízhiányos évről akkor beszélnek a meteorológusok, ha egy adott
helyen 15 százalékkal több csapadék
hiányzik. 2022 első hét hónapjában
nem 15 százalékos, hanem 45 százalékos a hiányunk. Tehát ezáltal szerintem a laikus számára is egyértelmű, hogy ez egy akkora hiány, amit
csak nagyon hosszú időn keresztül lehet majd pótolni.
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Elmegy, de idetartozónak érzi magát
Gabi a szomszéd lépcsőházban lakott az Április 4 közben. Én a Malinovszkíj úton. Egy suliba jártunk,
ő már felsős volt, én még alsós, ő az
osztályunk pirosnyakkendős őrsvezetője, én a kéknyakkendős nótafa. A következő képet már felnőttkoromból idézem. Gabi, Dr. Pető
Gabriellaként tért vissza a városba,
az ő kisvárosába. Dolgozni, gyógyítani jött haza sok év távollét, egyetem és kórházi munkák után. Most
megint menni készül, egy csendesebb, zöldebb, szerényebb kisfaluba. A tiszaújvárosi körzet gyermekorvosa 17 év után elhagyja a várost,
utolsó munkanapja augusztus 30án volt a tiszaújvárosi rendelőintézetben. Riporterként nekem jutott
a feladat, az első bemutatkozó beszélgetés vele, úgy illik, - és én is az
szeretném - hogy én köszönjek el tőle.
- Gabi! Nehéz döntés volt, sokat gondolkodtatok, hogy menjetek, vagy maradjatok?
- Évek teltek el, mire ezt a döntést meghoztuk a férjemmel, de úgy
gondoltuk, hogy az életkorunk miatt
nem igazán kéne tovább várni, hogyha menni szeretnénk, akkor most kell
menni. Nógrád megyében egy kétszáz
lelkes kis faluban fogunk lakni. Ott
építünk magunknak otthont, ott fogunk a párommal élni és dolgozni. Én
öt pici falunak leszek a gyerekorvosa.
- Voltál te nagyváros nagy kórházában, kisváros modern rendelőjében, milyen lesz doktor Pető Gabriella egy kis nógrádi faluban? Elképzelted már?
- Szerintem ott is megtaláljuk a közös hangot a szülőkkel és a gyerekekkel, legalábbis minden jel erre mutat.
Rengeteg tudást megszereztem azon a
sok helyen, ahol korábban dolgoztam,
azt ott biztos, hogy tudom majd kamatoztatni.
- És mi lesz azzal a sok mindennel,
amit a praxis mellett vittél? Az alapítvánnyal, ami Tiszaújváros gyermekeinek egészségéért jött létre, vagy az alternatív gyógyászattal, amit itt is gyakoroltál a városban?
- Az alapítvány az egyik olyan nagy
terület, ami most egy kicsikét csendben van. A covid is elősegítette ezt a
csendes létet, mert nem nagyon lehetett programokat szervezni, úgyhogy
kivárunk. Az alapítók egyelőre nem
kívánják megszüntetni az alapítványt.
Mi továbbra is várunk mindenkit, aki
szeretne ebben részt venni, segíteni,
mert aki itt marad, Deczki Natália kuratóriumi tag, ő várna olyan embereket, akik szeretnének vele dolgozni és
együtt ezt a vonalat továbbvinni. Az
alternatív gyógyászat vagy kiegészítő
gyógyászat, természetgyógyászat vonal nem marad ember nélkül, hiszen
Luczai Gabival csináltuk közösen a
természetgyógyász rendelőt. Ő marad
és a tudása is, nyugodtan lehet keresni
ilyen jellegű panaszokkal, de én sem
tűnök el, mert az éterben azért meg lehet találni majd.
- Sok emléket viszel el, több évtizednyit.
- Hát igen, itt nőttem fel, nem is fogom soha letagadni, nekem mindig ez
lesz az otthonom, de most egy kicsit
másfelé kell gondolkodnunk, és bevallom őszintén ott is nagyon nagyon

Elköszöntek
Bakos Irinától

„Búcsúkoncert” a vágyott zongorán.
Pető Gabriella 17 évig gyógyította a tiszaújvárosi gyerekeket.

jól érezzük magunkat. 1975 nyarán
költöztek ide a szüleim, akkor már 5
éves voltam. Az óvodát itt fejeztem
be, utána jött az ötös iskola 4 évig, aztán a hatos suli, majd a gimnázium.
- Tudod, hogy még el sem mentél, de
már most nagyon sokan hiányolna?
- Ez nagyon jólesik és nagyon szépen
köszönöm mindenkinek az eddig belém vetett bizalmát. Remélem, hogy
megszolgáltam. Nekem sem annyira
könnyű, mint amennyire gondolják,
de hát nyilván én ezt vállaltam ezzel
a döntéssel.
- Van olyan, amit nehéz elengedni,
amitől nehéz elköszönni?
- Ezt így nehéz megmondani, valójában úgy minden. Mindenhez kötődöm egy kicsit, de attól, hogy elmegyek, attól én még idetartozónak gondolom magam. Sokan elmentek a városból és sokan vissza is járnak, és jó
emlékeik vannak. Nagyon sokat kaptam itt, már az iskolákban is, ahonnan
a tanáraim gazdag útravalóval engedtek el, és felnőtt életemben is hasznát
vettem. Tanultam a kollégáktól, a körülöttem élőktől, mindenkitől, és remélem én is adtam sok mindenkinek.
- Szereted, szeretted Tiszaújvárost
mindig?
- Szerintem kamaszkorban senki nem
szereti annyira ezt a várost. Szerintem ezzel mindenki így van, hogy el
innen, aztán mégiscsak visszajön kisgyerekes szülőként vagy a munka miatt, vagy azért mert itt van lakás. Hullámvölgyek, hullámhegyek persze
voltak, nem lehet egyértelműen csak
szeretni egy helyet, ahol él az ember.
Ez mindig a körülményektől függ, én
azt gondolom.
- Háziorvosként jól tudtál együttműködni a lakóközösséggel, azzal a praxisközösséggel, akikkel dolgoztál, illetve a városvezetéssel?
- Én azt gondolom, hogy az együttműködéssel nem volt hiba, arra törekedtem. Nem vagyok egy konfliktusgeneráló ember, gyakorlatilag nem is
igen volt rá alkalom, meg lehetőség,
hogy konfliktusok legyenek. Ha volt
valami probléma, felvetettük, megoldottuk. Kész. Én a problémamegoldás
híve vagyok alapvetően.
- Jó volt itt háziorvosnak lenni?
- Jó, nagyon. A kórház után azért az
nagyon nagy biztonságot adott, hogy
itt van a rendelőintézet, nagyon sok
mindent el lehet intézni itt városon
belül, megvolt még a kapocs a régi
munkahelyemmel is, és az nagyon sokat segített.
- De te már az utolsó hónapokban,
években több lábon álltál, mert többek között egykori munkahelyeden,

a sátoraljaújhelyi kórházban segítettél be, ahol, és amikor éppen szükség
volt rá, szükség volt rád.
- Igen, közel 3 évig jártam ügyelni az
első munkahelyemre, az újhelyi kórházba. Ott egy ember vitte az osztályt,
és muszáj volt segíteni. Nekem természetes volt, hogy igent mondok rá.
Később a covid felszámolta az osztályt, és ahogy én felszabadultam, a
megyei kórház szülészetéről az osztályvezető főorvos rögtön megkeresett, hogy van-e szabad kapacitásom,
nem mennék-e be ügyelni, de már akkor én nagyon limitált ügyeletet vállaltam.
- Fáradhatatlannak tűnsz, pedig tudjuk olyan nincs, az ember néha lemerül és meg kell pihenni.
- Így van. Én is érzem, éreztem ezt
sokszor, de ebben segít a jelenlegi lakóhelyem, hogy egy kicsit ezt le tudjam vezetni.
- Meddig leszel itt a rendelőben?
- Az utolsó napom augusztus 30-a. A
szerdákat már ebben a 3 hónapban átvállalták a kollégák, hogy ne kelljen
minden nap utazgatnom. Természetesen fogok még jönni a városba, a szüleink itt élnek, a férjemnek az édesapja, nekem is édesanyám, szükség van
ránk, időnként természetesen jövünk,
csak kevesebbet leszek már.
- Mit viszel innen magaddal, no nem a
dobozban, hanem egy kicsit beljebb?
- Ez jó kérdés. Ezen sokat gondolkoztam. Azt hiszem, hogy azt a fajta munkamorált, amit itt láttam a kollégáknál. Nagyon sokat köszönhetek Gyimes doktornőéknek. Nagyon
sokat köszönhetek az asszisztenseimnek és Sasné Margónak, Somosiné Katának. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy nélkülük félkarú emberek vagyunk orvosként. Egy csapat vagyunk, és együtt kell dolgoznunk, hiszen mi alkotunk egy egészet egy praxisban. Nélkülük nem lehet létezni, tehát ha nem megfelelő az
egyik fél, akkor a másik se tud rendesen dolgozni. Szerencsére ez nem
volt gond, amíg együtt dolgoztunk,
úgyhogy nem lehetek elég hálás nekik, mert tőlük is nagyon sokat tanultam, mind szakmailag, mind emberileg. Az elődöm Renáta doktornő nagyon sokat mesélt, az ő történeteit is
magammal fogom vinni.
- A te történeteidet pedig itt hagyod
nekünk…
- Igen. Nyilván magammal viszem
egy kis részét, ami meg másnak adott
valamit, azt meg majd ő viszi magával. Remélem, gyerekek és felnőttek
is.
berta

Növendékek, szülők, nagyszülők, egy egész „család”
búcsúztatta el Bakos Irinát, a Vándor Sándor Zeneiskola zongoratanárát. A miskolci pedagógus sok-sok tiszaújvárosi év után megválik tanítványaitól, zeneiskolájától és
Miskolcon folytatja tovább.
A pedagógustól kollégái után a növendékei is elköszöntek,
akik egy meglepetésbúcsút szerveztek a Derkovits Művelődési Központ színháztermében. A zenetanárt itt várták
virágokkal, ajándékokkal, és azzal a versenyzongorával,
amit az önkormányzat évekkel ezelőtt vett a városnak több
mint tíz millió forintért. Régi vágya volt ez a zenepedagógusnak, hogy ezen a hangszeren játszhasson ő és a növendékei. Most meg is tették a művelődési központ jóvoltából, ez is a meglepetés része volt.

Lemondott
az igazgató
Tisztelt Városlakók, Környékbeliek, Partnereink!
Jakab Dénes, a Szerencsi SzC Brassai Sámuel Technikum
és Szakképző Iskola igazgatója vagyok. Szeretném önöket
tájékoztatni, hogy igazgatói megbízatásomról 2022. augusztus 31-i hatállyal, egészségügyi és családi okok miatt lemondtam. A Brassai vezetését 2014-ben, annak önállósulásakor vettem át. Egy új szemléletű, rugalmas, gyerekbarát, családbarát és pedagógusbarát iskola építésébe
kezdtem, kezdtünk. Az eredmény egy kapcsolataiban, infrastruktúrájában, létszámában dinamikusan fejlődő középiskola lett. Diáklétszámunk a kezdeti 400 főről mára
900 főre nőtt. Környezetünk igényeire és adottságaira reagálva több új szakmát vezettünk be. Igyekeztünk a minőségre is odafigyelni, diákjaink számos versenyen kitűnő
eredményeket érnek el.
Részt vettem a Szerencsi Szakképzési Centrum létrehozásában is (melynek központját Tiszaújvárosban képzeltem
el, de ezt sajnos nem sikerült megvalósítani). Főigazgatóként vezettem is a Centrumot, de egy év után visszatértem
szeretett iskolámba.
Most meg kellett hoznom ezt a döntést. Bízom benne,
hogy a jövőben is hasonló szeretettel, családi légkörrel
várhatjuk a hozzánk érkező diákokat és pedagógusokat,
valamint sok-sok szakmai bizonyítványt adhatunk ki gyerekeknek és felnőtteknek, hogy biztos alapokat nyújtsunk
további életükhöz, munkájukhoz.
A folytatásra garancia a helyemre lépő, hasonló szemléletű, kitűnő kolléganőm, Pázmándi Henriett. Kérem a továbbiakban Őt keressék és támogassák is a Brassai ügyeiben.
Remélem, és ez esetben örülök, hogy tehettem a tiszaújvárosi és a környékbeli gyerekekért és családokért. Köszönöm a támogatást!
Hajrá Brassai!
Tisztelettel: Jakab Dénes

Jakab Dénes (balra) 2014-ben lett az intézmény igazgatója.
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Táborozás Háromhután

Tapasztalt horgászok, rutinos halak
Némi jóindulattal azt mondhatjuk, hogy a horgászok kontra halak mérkőzés döntetlennel zárult
a Zabos Géza Horgász Egyesület
60 év felettieknek rendezett versenyén. Sokan távoztak zsákmány
nélkül az Erdészeti tó partjáról, de
azért néhány méretes hal is horogra akadt.

A füzérradványi Károlyi-kastélyt is meglátogatták.

Július 11-15. között a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Éltes Mátyás Tagiskolájának tanulói és az Esély Napközi Otthon fiataljai, illetve pedagógusaink: Judit néni,
Zsuzsa néni, Éva néni és Kriszti néni a Zempléni-hegységben megbújó településen, Háromhután táboroztak
a Napraforgó Alapítvány támogatásával.
Az első napon csodálatos napsütésben indultunk el Sárospatakra. Itt megtekintettük a Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek Múzeumát, ahol lelkesen vették
használatba tanulóink az interaktív kísérleti-fizikai eszközöket és megcsodálhattuk az Iskolatörténeti és Egyházművészeti kiállítás tárgyait. Megnéztük a sárospataki református templomot is. Utána napsütésben indultunk a Megyer-hegyi tengerszemhez. Sikerült a nehezebb terepen
felmennünk, de sajnos a szárazság miatt nem volt olyan
látványos.
Közben eleredt az eső, de így is felejthetetlen élményt
nyújtott a füzérradványi Károlyi-kastély látványa és a hatalmas kastélyparkban sétálhattunk a természetvédelmi
terület különleges növényei, famatuzsálemek és a halastavak, romantikus hidak között. Fáradtan érkeztünk meg
a szálláshelyünkre, ahol meleg vacsorával és kényelmes
szállással fogadtak bennünket.
Minden nap hosszú túrákat tettünk meg, így felfedezhettük Háromhuta nevezetességeit. Elsőként a Pálos-forráshoz, Pálos kolostor romhoz, Könnycsepp-tóhoz kirándultunk, majd a Rákóczi Emlékparkot és a Haranglábat kerestük fel, megnéztük az üveggyári feszületet. Újhután a
Waldbott vadászkastély megtekintése után a pihenőparkban kialakított játszóteret is kipróbálták a gyerekek. Túráink során megfigyeltük a természetet, gyűjtöttünk gyógynövényeket, azonosítottuk azokat, igyekeztük megőrizni a
táj szépségeit, színeit.
A túrázások után a gyerekekkel közösen készítettünk finom gyümölcs- és zöldségsalátákat, gyümölcsturmixot és
gyógyteákat is ittunk. A jókedvet garantálták a kártyapartik, a táncház, a társasjátékozás, kreatív kézműves foglalkozások, a legkedveltebb sportjátékok: a foci és a tollaslabdázás is. A záró esti program közös lecsófőzés, tábortűz
melletti tábori jutalmazások és karaoke-est volt.
Varázslatos szépségű erdőségekkel körülölelt kisfalu, a jó
levegő, a kedves vendéglátók, remek programok pihenést,
kikapcsolódást biztosítottak. Sok-sok élményekkel érkeztünk haza. Jövőre is vár bennünket Háromhuta!!!
Törökné Tóth Judit
táborvezető

Túrázás közben a csapat.

Verőfényes napsütés, kellemes időjárás fogadta az Erdészeti tónál azt
a negyven 60 év feletti horgászt, aki
részt vett a sokéves hagyománnyal
rendelkező versenyen.
- A várható magas hőmérsékletre való tekintettel azt kérték a versenyzők,
hogy kezdjünk hamarabb, ne a déli
rekkenő hőségben érjen véget a verseny - mondja Makó Zoltán, a Zabos
Géza Horgász Egyesület versenyfelelőse. - Állítólag ez a halaknak is jobb,
de nem nagyon kapkodják a botokat a
sokat tapasztalat horgászok.
Bikki Imre hosszú ideig vezetőségi
tag volt az egyesületben, most egy
már-már szürkére mosott, kopott fe-

Bikki Imrét többek között az emlékei hozták ki a versenyre.

kete pólóban feszít a parton, melyen
még jól olvasható a „Rendező” felirat.
- A koromnál fogva illik itt lennem,
meg hát az emlékek, azok hoztak ide
- magyarázza. - Ezt a pólót talán 20
évvel ezelőtt kaptam, akkoriban nagyobb felhajtás volt a versenyeken,
főztünk, a Bőcsi Sörgyár is szponzo-

Krizsán Tibor így kommentálta zsákmányát: Gyengice.

rált bennünket. Örösi vagyok egyébként, és Sajó-horgász - teszi hozzá.
- Mi a különbség a Sajó és az Erdészeti tó között?
- Most az, hogy a Sajóban már nincs
víz - neveti el magát. - El kellett hát
jönnöm ide. De se ott, se itt nem fogunk halat, most sem. Pedig látja, egy
boot bottal vagyok itt, lehet, hogy ettől ijedtek meg a halak.
Lehet, hogy a félelem tartotta távol
a halakat, de az is lehet, hogy a rutin. Krizsán Tibor sem volt elégedett
a verseny végét jelző szirénaszó előtt
fél órával zsákmányával.
- Hááát, három kis darabocska van,
éppen mérlegelésre alkalmas - legyint lemondóan. - Amúgy semmi különös. Gyengice. Többször is voltam
már itt, nem nagyon fogtam. Hogy
miért, nem tudom.
Volt, aki tudta, és kifogta. A versenyt
Csörsz István nyerte 6400 grammal
és övé volt a legnagyobb, 2800 grammos hal is. A második helyet Felföldi Géza (3700 gramm), a harmadikat
Molnár Sándor (2960) gramm) szerezte meg.
f.l.

Utoljára moziztak a szabadban
Augusztus 30-án, kedden véget ért
a „Mozizzunk együtt!” - sorozat,
amelynek keretében három hónapon át kicsik és nagyok egyaránt élvezhették a szabadtéri filmvetítés
egyedi hangulatát. Délutánonként
animációs filmek, esténként pedig
vígjáték, akciófilm és romantikus
dráma várta a vásznon az érdeklődőket minden hónapban.
Az utolsó nap délutáni vetítésén az
örökzöld Tom és Jerry kalandjaival
várták a gyerekeket a szervezők, este
pedig a 30 nap maximum című francia vígjátékkal búcsúzott a program
erre az évre.
- Majdnem minden alkalommal itt
voltam a vetítéseken - kezdi Bűdi Tibor. - Nagyon jól éreztem magam,
mindig szívesen jöttem, mert visszaidézte számomra a régi időket, amikor
a kertmozi a szabad levegőn a mindennapjaink része volt. A televízió,
az okostelefonok és a számítógépek
korában van egyfajta varázsa annak,
amikor idekint eltöltünk a barátokkal másfél-két órát egy jó film mellett. Ha jövőre is lesz ilyen lehetőség,
feltétlenül jövök majd.
- Én csak egyetlen alkalmat hagytam
ki, amikor más elfoglaltságom volt -

A mozizás háromgenerációs szórakozás.

mondja Dobos Lászlóné. - Akárcsak
ma, korábban is a barátnőkkel, vacsora után jöttem mindig, remek alkalom egy ilyen program arra is, hogy
együtt legyünk. Szeretem a filmeket,
hagyományos moziba is gyakran járok, de a szabadban egészen más érzés filmet nézni. Azt hiszem, a többiek nevében is mondhatom, hogy jövőre is szívesen jönnénk.
- Nagyon tetszett ez a sorozat. Minden hónapban itt tanyáztunk a barátokkal, még az olykor picit hűvösebb
időjárás sem tartott vissza bennünket

- teszi hozzá Nagy Gyuláné.
- Most is, ahogy mindig, felpakoltunk rágcsálnivalóval, üdítővel, pléddel és persze pulóverrel, mert hűvösebbek az esték manapság, mint korábban - veszi át a szót Pöstényi Józsefné. - Nagyon hangulatos program
volt ez egész nyáron. Az unokáim
számára is más élmény így megnézni egy filmet, mint otthon, a lakásban
tévézni. Jöttek is minden hónapban,
és ma sem hagyták ki. Jövőre várjuk
a folytatást!
Ördögh István
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Hosszú idő után emelkedtek a térítési díjak

Egy 2020. decemberi kormányrendelet a
koronavírus miatti vészhelyzetre hivatkozva idén június 30-áig tiltotta, hogy az
önkormányzatok térítési díjat emeljenek. Az azóta elmúlt másfél évben drasztikusan emelkedtek az alapanyagárak,
és sokszorosára növekedett a gáz, és a
villany ára. Ezért a képviselő-testület a
júniusi ülésén úgy döntött, hogy augusztus elsejétől 10%-kal megemeli az intézményi térítési díjat.
- Fontos tudni, hogy az intézményi térítési
díj nem egyenlő a szolgáltatásért fizetendő
személyi térítési díjjal - mondja Szakolczai
Mária, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-

vatal Intézményfelügyeleti és Sport Osztályának szociális munkatársa. - Az intézményi térítési díjat az önköltségek alapján határozza meg Tiszaújváros önkormányzata.
Ezt alkalmazva állapítja meg az intézmény
vezetője a rendeletben foglaltak szerint a
jövedelemtől függő díjkedvezményeket figyelembe véve azt a személyi térítési díjat, amit az ellátott a szolgáltatás igénybevételéért megfizet. Ebből adódik az, hogy
a 10%-os intézményi térítési díjemelkedés
nem minden ellátás esetében eredményez
10%-os személyi térítési díjemelést.
A változásról a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ vezetője írásban értesítette az ellátottakat.
- Megkaptam a papírt róla - mondja Bucz

Farkas Sándor elviselhetőnek tartja az 550-560 forintos ebédárat.

A díjemelés ellenére az intézményi étkezés ára még így is elfogadható.

Lajosné -, hogy szeptember elsejétől men�nyit kell fizetnem. Nem emlékszem, hogy
44 vagy 46 forinttal növekszik, de 480 forint lesz az ebédem.
- Nekem 140 forinttal emelkedett - mondja Mészáros Jánosné. - A környezetemben,
akiket kérdeztem, mindenkinek kevesebbel, de a nyugdíj után állapították meg az
emelést, hát akkor ezek szerint nekik kevesebb a nyugdíjuk, nekem több, úgyhogy
így nekem most 620 forint lett.
- Nem sokkal, úgy emlékszem 20 forinttal emelkedett - mondja Farkas Sándor. Aláírtuk már a papírt, de most hirtelen nem
emlékszek rá, de ez még elviselhető. Én
így 550 vagy 560 forintot fizetek egy ebédért.

Emelkednek a bölcsődei, óvodai, illetve az
általános- és középiskolai menzadíjak is.
A szociális ellátások közül az étkeztetés, a
házi segítségnyújtás, az időskorúak átmeneti- és tartós intézményi ellátása, a fogyatékkal élők nappali ellátása, valamint a hajléktalanok átmeneti ellátása kerül többe. A
díjemelés ellenére az intézményi étkezés
ára még így is elfogadható.
- A boltban egy liter tej 400 forint - mondja Bucz Lajosné. - Hát akkor már érdemes
hordani az ebédet… és még az is fontos,
hogy változatos.
- Én meg vagyok elégedve - mondja Mészáros Jánosné, - szerintem még így is
megéri.
Surányi P. Balázs

Cipőt a cipőboltból - vagyis vásároljunk helyben
Fiatal koromban, amikor elköltöztem
otthonról, és elkezdtem magamra főzni,
gyorsan megtanultam azt, hogy ha minőségi alapanyagokat keresek a fazékba,
messzire el kell kerülnöm a szupermarketeket. A közmondás úgy szól, cipőt a
cipőboltból, ami nálam úgy alakul, hogy
húst a hentestől, zöldséget a zöldségestől, fűszereket a fűszerestől.
Amúgy is a helyi vállalkozókat szeretem
támogatni, nem csak azért, mert a kis boltok otthonos hangulatot adnak a környéknek, és persze nem is csak a pletykálkodás
miatt, hanem azért, mert tudom, hogy ha
a zöldséges azt mondja, hogy ez a dinnye
édes, a barack pedig nem zöld és kemény,
hanem finom és puha, akkor az úgy is van.
Most, hogy elszálltak az üzemanyagárak,
és a fuvarosok aranyárban veszik a dízelt,
most, hogy a vállalkozóknak többszörösére emelkedett a villany és a gáz ára, most,
hogy az infláció az egekben, az egek pedig nem segítenek rajtunk, mert az aszály
és a forróság tönkretette a termések nagy
részét, az árak pedig emelkednek, mint a
rakéta, félek elgondolkodni azon, hogy mi
vár ránk a közeljövőben.
A kisvállalkozók mostanában kapják meg

az első, többszörösére emelkedett villanyés gázszámlákat. Legtöbben azonban még
bizonytalanok, nem tudják pontosan men�nyivel is fog emelkedni a rezsiköltségük.
Ez a bizonytalanság, valamint a vállalkozói lét napi 12-14 órás mókuskereke, ahol
nincs szabadság, nincs hétvége - és majdnem elfelejtettem a covid miatti bevételkiesést - felőrölte a vállalkozók idegeit.
Szabó Zsóka, a Bölcs Bagoly Könyvesbolt
tulajdonosa most kapta meg az első megemelt villanyszámláját.
- Június utolsó kétheti összegét nézve, július első két hetére már annak az összegnek
ötszörösét fizettem. Tehát 97 kilowattért fizettem június utolsó két hetében 3.940 forintot, aztán július első két hetében, nagyjából ugyanaz a mennyiség már 21.000 forintba került. A fűtésről nem tudok semmit, és ez az őrület, hogy a fűtés meg talán a hétszerese, vagy nem is tudom men�nyi lesz, mert a vállalkozókról nincs írott
koncepció, mint a lakossági számlákról,
hogy hogyan fog növekedni. Ezért vagyok
ideges, mert most kiszámoltam, hogy a villany mennyibe kerül, ha a fűtés pedig tényleg a hétszerese, akkor azt kérdezem, hogy
minek is csinálom. Bármennyire szeretem,
meg sajátunk az üzlet, és nincs bérleti díj,
de ez katasztrófa.
A könyvek árai is folyamatosan emelkednek - a nyomdák a papírhiánnyal magyarázzák a többletköltséget -, így Zsóka attól
fél, a magas árak miatt elmaradnak a vevők, és még tovább csökken a bevétele.
- Borzasztó, teljesen bele vagyok betegedve - mondja a könnyeivel küszködve
-, mert én nem azért csinálom, mert ezen
meg akarok gazdagodni, hanem szeretem
csinálni, és úgy gondolom, hogy kell a városba egy könyvesbolt… de ennek nem
lesz jó vége.
Surányi P. Balázs

Szabó Zsóka villanyszámlája az ötszörösére emelkedett.

A könyvárak is drasztikusan emelkednek.
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Zeneiskolai órabeosztás
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája értesíti a szülőket, hogy a zeneiskolába beiratkozott
növendékek órabeosztásának időpontja
2022. szeptember 1-jén,
csütörtökön 12.30-17.00 óra között lesz,
a zeneiskola épületében
(Tiszaújváros, Teleki Blanka út 5.).
A bizonyítványukat kérem, hozzák magukkal!
Zenei előképzőnkbe várjuk még az általános iskola 1.
és 2. osztályát kezdő tanulókat, akik népdalokon, gyermekdalokon keresztül megismerkedhetnek a zenei alapokkal.
Markovicsné Szabó Enikő intézményvezető

Teniszsuli

A Tiszaújvárosi Tenisz Club a nyári pihenő után szeptember 5-étől (hétfő) folytatja a teniszoktatást általános
és középiskolás diákok számára. Várjuk a már meglévő teniszezőinket és azon új diákok jelentkezését, akik
szívesen megismerkednének ezzel a nagyszerű sportággal! Jelentkezni lehet telefonon: Nemes Nándor:
06/30/821 5358, Gyuris Norbert: 06/70/391 5656 vagy
személyesen a klubház irodájában 2022.09.05-én (hétfő) 16:00 és 18:00 között.
(Az edzésidőpontok az előző időszaknak megfelelően
alakulnak).

Aranylakodalom
Felhívjuk nyugdíjas társaink figyelmét, hogy a 2022.
évi Idősek Hete programsorozat részeként ismét megszervezzük az ARANYLAKODALMAT.
Várjuk minden olyan házaspár jelentkezését, akik ebben az évben ünneplik 50., illetve 60. házassági évfordulójukat és szeretnék közösségünk előtt megerősíteni
fogadalmukat.
Jelentkezni 2022. szeptember 20-ig lehet a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületében (Tiszaújváros, Kazinczy
út 3.) hétfői és keddi napokon 8-11 óráig.
Telefon: 49/440-660, 06-30-440-77-88
Varjas Lászlóné elnök

Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy
a Hamvas Béla Városi Könyvtár központi
könyvtára 2022. szeptember 2-án (péntek)
zártkörű rendezvény miatt 14.00 óráig tart
nyitva. Megértésüket köszönjük!

A Tisza TV műsora
Szeptember 1., csütörtök
A szerdai adás ismétlése
9:00 HétHatár: Távleolvasás - Növekvő rezsiköltségek
- Aszály - Újra vonattal! - Bezár a strand - Karantén az
Ezüst hídban - Becsengettek! - Rádiósok szakmatábora
- 60+ horgászok - Magyar Kupa
9:15 Hétről-Hétre: Emelkedtek a térítési díjak - Hol
voltál a nyáron? - Pro urbe Kulcsár Albertnek - Búcsú
Dr. Pető Gabriellától
18:00 TFCT - Füzesgyarmat bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
Szeptember 2., péntek
18:00 B4 Híradó
Szeptember 7., szerda
18:00 HétHatár: Egyetemi start - Tiszaújváros Szolgálatáért - Felújítások - Határvadász - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Zajácz könyvbemutató - Telt ház a
zeneiskolában - Készüljünk fel az őszre! - Sport
Szeptember 8., csütörtök
A szerdai adás ismétlése

Utcazenész, és neki ennyi elég
Utolsó állomásához érkezett a
Nyáresti korzó rendezvénysorozat.
Szombaton az utcazenészként is tevékenykedő Fodor János szerzett
kellemes perceket az érdeklődőknek. Többek között Cserháti Zsuzsa, Máté Péter és Ihász Gábor érzelmes melódiáival varázsolt igazi nyárvégi hangulatot a nézőknek
Fodi, akivel fellépése előtt beszélgettem.
- Mióta zenélsz?
- Majdnem negyven éve, a ’80-as
évek közepén kezdődött a zenei utam.
Fesztiválokra jártunk a barátaimmal,
mindig vittük magunkkal a gitárt, és
egymástól tanultunk meg játszani rajta. A szövegírás tehetségével nem áldott meg a sors, de költemények megzenésítésével már próbálkoztam. József Attila-versekre írtam dallamot, ő
nagyon közel áll hozzám. Alapvetően
az ’50-es évektől a ’90-es évekig terjedően válogatott magyar és külföldi
zenészek slágereit szoktam előadni.
- Mikor és hogyan ismerkedtél meg az
utcazenéléssel?
- Éppen harminc évvel ezelőtt, 1992ben Zebegényben, a Szőnyi István
művésztáborban megismertem egy
festő lánykát, aki nem sokkal később
Balatonalmádiban nyaralt. Utánamentem, és ott megláttam egy utcazenészt. Rögtön megfordult a fejemben,
hogy ilyen szinten én is tudok játszani. Nálam volt a gitárom, úgy voltam
vele: „Miért ne?” Amikor a férfi elment, beálltam a helyére, és hirtelen
kerestem ezerötszáz-kétezer forintot,
ami nagy pénz volt akkoriban. Azonnal magával ragadott a dolog, és elsősorban nem a pénz miatt. Bár az is jól
jött - természetesen.
- Mi mindent láttál az elmúlt harminc
évben?
- Magyarország mellett bejártam
egész Nyugat-Európát az igazi, klas�szikus, hátizsákos, megoldással. Zenéltem már Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban és
Németországban is.
- Mennyiben más külföldön űzni ezt a
mesterséget?
- Párizsban például a metrókocsikban
játszanak az utcazenészek. Beszállnak az egyikbe, előadnak két-három
számot egyhuzamban, aztán körbead-

Nyugat-Európát is bejárta.

ják a „kalapjukat”. Itthon ezt koldulásnak hívnák, ott viszont természetes. Nyugaton az utca embere is vidámabb.
- Sok időt töltesz a szabadban, milyennek látod te az utcát?
- Látom azt az oldalát is, amit sokan
nem. Naponta szembesülök tönkrement életekkel, sokszor fedél nélküliek is odajönnek hallgatni a játékomat.
Olykor ki is segítem őket pár száz forinttal. Más szemszögből viszont jó
kint lenni, fantasztikus érzés, amikor
komor tekintetű járókelők egyszer
csak elmosolyodnak a zeném hallatán, és elidőznek mellettem pár percig.
- Kerültél már veszélyes helyzetbe?
- Egyszer-kétszer igen. Előfordult,
hogy „méregették” a gitáromat és a
perselyt, de pusztán néhány szóval
mindig sikerül jól kijönni az ilyen
helyzetekből.
- Hogyan formálta a személyiséged az
utcazenélés?
- Az emberismeret szempontjából nagyon sokat adott, és nyitottabb is lettem általa. Éppen ezért képtelen vagyok csupán ránézésre megítélni bárkit is, mert nem tudhatom, milyen
múltat cipel például egy megviselt
külsejű ember.
- Sohasem vágytál hírnévre, sztárságra, díjakra?
- Volt egy együttesem, az első Sziget
Fesztiválon is felléptünk. Aztán idővel a csapat szétszéledt. Nagyon nehéz összetartani egy zenekart. Valaki mindig kiesik, mert nem ér rá próbálni vagy családot alapít és a többi.

Úgyhogy magánzó lettem. Utcazenész vagyok, és ez nekem elég.
- Mivel foglalkozol a hétköznapokban?
- Főállásban korlátozott munkaképességű emberek mellett vagyok segítő. Azt hiszem azért, mert száz százalékosan hallássérült szülők gyermeke vagyok. Előbb tanultam meg a jelbeszédet, mint a hangos beszédet. A
nagymamám halló volt, ő tanított meg
beszélni, mellette pedig a bölcsőde és
az óvoda segített.
- A szüleid nem féltettek, amikor utcazenésznek álltál?
- Nem. Tudták, hogy talpraesett vagyok. Viszont nehéz lehetett nekik
olyan értelemben, hogy sohasem tapasztalhatták meg a játékomat. Jelezték is sokszor: „Milyen kár, hogy nem
halljuk, amit csinálsz!”
- Boldognak tűnsz. Teljes az életed?
- Az egyik szemem sír, mert nincs
gyermekem. Voltak ugyan párkapcsolataim, de a szabad lelkem mindig vitt
tovább. Az édesanyámon kívül engem
nem vár otthon senki. Két éve hazaköltöztem, hogy tudjam segíteni őt a
mindennapokban. De jól érzem magam így is. Ha szétnézek a korosztályomban, a nagyapák között sok megkeseredett férfit látok, akik a család
adta örömök ellenére egész életükben csak a felszínen maradásért küzdöttek, és alig láttak valamit a világból. Én viszont nagyon sokat. Megfizethetetlen élményeim vannak. Ötvennégy vagyok, szeretnék még húsz
évet egészségben élni és zenélni.
Ördögh István
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Példaképek - esélyek - lehetőségek
Az EDU-MÉD Plusz Kft-nek a
„PÉLDAKÉPEK - esélyek - lehetőségek” című NTP-NEER-20-0024
azonosító számú tehetségkereső-tehetségsegítő programja a Nemzeti Tehetség Program támogatásával
valósult meg.

Autista gyermekek
fejlesztése

A program céljai

Olyan női szerepmodell kiformálódásának segítése, aki tetterősen, proaktívan, kitartóan tanulmányaiban és
munkájában is örömét lelve képes
egy hagyományosan „férfias” világban tehetségét kibontakoztatni a matematika, műszaki tudomány, technológia és természettudomány terén.
Tartós, fenntartható változás elindítása a gondolkodási és cselekvési szokások körében. Pozitív példák népszerűsítése. A család, a pedagógusok
és a társadalmi környezet megnyerése ennek a folyamatnak a támogatásában.

A program célcsoportjai

A programba 8. évfolyamos általános
iskolás és 9. évfolyamos gimnáziumi tanulókat vontunk be, összesen 22
főt, akik érdeklődést mutatnak a fenti
tudományterületek, a program iránt.
A résztvevők 4 tiszaújvárosi köznevelési intézményből érkeztek, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményből, a Széchenyi István Általános Iskolából, a Szent István Katolikus Általános Iskolából és
az Eötvös József Gimnázium és Kollégiumból. Az intézmények kiválasztásában szempont volt, hogy a településen és a térségben adott a tudományterületeket érintő ipari háttér
és munkavállalási lehetőség. A programba történő beválogatást a partneriskolák vezetőinek, pedagógusainak,
majd tanulóinak és a szülőknek szóló tájékoztatás előzte meg. A beválogatás alapjai az önkéntes jelentkezés,
valamint az osztályfőnökök és szaktanárok ajánlásai voltak.
Közvetett célközönségnek tekintettük a programba bevont tanulók szüleit, valamint a partneriskolák pedagógusait. Tágabb célközönségnek jelöltük meg a téma iránt érdeklődőket,
a város lakóit.
A program keretében komplex tehetségkereső-tehetségfejlesztő élményközpontú program megvalósítását
terveztük.
Az első foglalkozások játékos gyakorlatok voltak, és a résztvevők megismerését, a csoportkohézió erősítését szolgálták. Ezt követte a résztvevők képességeinek, érdeklődési kö-

A program résztvevői a Miskolci Egyetem előtt.

rének kérdőíves feltérképezése, amit
csoportban és egyénileg is megbeszéltünk.
Csoportos kutatómunka után az érintett tudományterületeken sikereket
elért, pozitív példaként megjeleníthető női szerepmodelleket mutattunk
be, elemeztük életútjukat, szakmai
tevékenységüket.
A személyiségjellemzőket figyelembe vevő foglalkozás blokkban énhatékonyság-növelő, kommunikációs
és önmenedzselő képességek fejlesztésére irányítottuk figyelmünket.
Tudományterületeket érintő foglalkozások keretében matematika, robotika témakörben minőségi gazdagító, élménypedagógiai módszereken
alapuló foglalkozásokat terveztünk,
melynek megvalósítását a járványhelyzet miatt hozott intézménylátogatási korlátozások megnehezítették.
A programban az igényeknek megfelelően egyéni tanácsadást is nyújtottunk. Résztvevői elsősorban azok a
lányok voltak, akik megerősítést igényeltek érdeklődési területük, lehetőségeik feltérképezésében, illetve akik
segítséget kértek önismeretük, önbizalmuk megerősítéséhez.
A foglalkozások tapasztalatait is felhasználva került sor „Örülj, hogy serdül!” címmel a szülőknek szervezett
találkozóra. Az előadás, az interaktív
beszélgetés témája a kamaszkor nevelési kihívásai, az önállóság támogatása volt.
A tudományterület iránti érdeklődés
felkeltését, a pályairányok megismerését, a személyes motiváció erősítését, a példaként szolgáló életutak bemutatását három helyszíni látogatás
szolgálta. A helyszínek kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy az életkori sajátosságokat is figyelembe véve
a programban is érintett tudományterületekkel közvetlen kapcsolatba kerüljenek a lányok, bővüljenek ismereteik, gazdagodjon pályaképük. Le-

Működő robotokkal is találkozhattak az érdeklődők.

hetőségük legyen az adott tudományterülettel, gyakorlattal összefüggő érdekes eljárások, technológiák megismerésére, amelyek megtervezésében,
alkalmazásában nők is aktív szerepet vállaltak. Ismerjenek meg olyan
hölgy szakembereket, akiknek személyes pályaútja példaként szolgálhat számukra.
A meglátogatott helyszínek a következők voltak:
1. Miskolci Egyetem, ezen belül a
Gépészmérnöki és Informatikai Kar,
Műszaki Anyagtudományi Kar, Műszaki Földtudományi Kar.
A képzési formák és karrierlehetőségek megismerése mellett nagy élmény volt a lányok számára, hogy
részt vehettek fémöntési technológiai
folyamatban is. A munkafolyamatban
nő doktorandus hallgatók voltak segítségükre, akik szívesen válaszoltak
a szakterülettel, tanulmányaikkal ös�szefüggő kérdésekre. A program végén valamennyi résztvevő saját maga által készített öntvénnyel büszkélkedhetett.
2. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Nonprofit Kft.
A látogatás során érdekes laboratóriumokat, látványos technológiákat,
innovációkat és működő robotokat
ismerhettek meg a résztvevők. A robotika laborban az intézmény munkatársnője beszélt arról, hogy mi
vonzotta őt a műszaki-, informatikai
pályára.
3. JABIL Circuit Magyarország Kft.
A tiszaújvárosi üzemben 21. századi
csúcstechnológiákat láthattak a tanulók. Maradandó élmény volt számukra, hogy találkozhattak négy olyan
mérnöknővel, akik életpályájuk bemutatásával, elkötelezettségükkel,
kitartásukkal, sikereikkel igazi példaképként szolgáltak számukra.
A megvalósított projekt szemléletformáló hatása elsősorban két fő területre terjedt ki:
1. A résztvevő tanulókra, akiknél a
különböző interakciók eredményeként gazdagodtak a hagyományos
szerepmodellek, önreflexióikban, önismeretükben új dimenziók nyíltak
meg. A megtapasztalt élményeket,
szemléletváltozást továbbadták kortársaik körében is.
2. A családokra. A család szerepe, hagyományai nagymértékben hozzájárulnak a pályaorientáció, a pályaválasztás alakulásához. A családokban
a hagyományos női szerepmodellhez kapcsolódó sztereotípiák részben
feloldódnak, új alternatívák jelennek
meg. Nyitottabb, támogatóbb légkör
segíti a pályaválasztás folyamatát.
Kormos Dénes

Az autista gyermekek nagy odafigyelést, megértést és elfogadást igényelnek.

Intézményünk, a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
az NSZI Pályázati Igazgatóság által meghirdetett, „Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása 2021 (AUTMENTOR2021)” című pályázati program felhívására pályázatot nyújtott be, melyen 800.000 Ft-ot nyert.
Az összeget szakmai eszközökre, berendezésekre, szakirodalomra és 4 kolléganő képzésére fordítottuk. Olyan
speciális eszközöket, berendezéseket vásároltunk, melyek
sérülés specifikusak, érzelmileg biztonságos, bejósolható,
kellemes környezetet biztosítanak a gyermekek számára.
Elősegítik az autizmussal élő gyermekek boldogulását, a
képességeikhez igazodó speciális megsegítést, a sikeres
integrációt.
Az SNI gyermekek jelenléte egy-egy csoportban rendkívül nagy odafigyelést, megértést és elfogadást igényel. A
korai diagnózis jelentősége nagy, az időben elkezdett fejlesztés nagyon fontos. Minden gyermek más egyéniség,
így más módszerek lehetnek eredményesek. Az autizmussal élő gyermekeknél minőségi és mennyiségi eltéréseket
tapasztalunk a kölcsönös szociális kommunikációban és a
rugalmas viselkedésszervezés területén. A mindennapi nehézségekre megoldás a megfelelő kommunikációs és viselkedési technikák alkalmazása.
Az „Autizmussal élő gyermekek célzott pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai” 30 órás, Autizmus
Alapítvány által szervezett képzésen részt vett 4 kolléganő (2 fő óvónő és 2 fő pedagógiai asszisztens) a tanultakat
hasznosítva igyekeznek az autizmussal élő gyermekekkel
foglalkozni, segíteni őket a mindennapi életükben, megkönnyítve az óvodai beilleszkedésüket.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézményének szakemberei szakmai tudásukkal segítik munkánkat, tanácsokat adnak az
autista gyermekeink fejlesztéséhez, segítik a szülői csoport működését. A szülőkkel való együttműködés nagyon
fontos, mert a gyermeknél a leghatékonyabb fejlődés csak
a szülővel közösen, együtt érhető el.
Kalmár Zsoltné
Tóthné Firtkó Anita			
autizmus spektrum zavarok pedagógiája
óvodavezető
szakos gyógypedagógus			
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Gyermekorvosi körzetbesorolás
Tisztelt Városlakók!
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy Dr. Pető Gabriella házi gyermekorvosi tevékenysége 2022. augusztus 31-én Tiszaújvárosban megszűnik. A
képviselő-testület döntése értelmében az általa ellátott I. számú házi gyermekorvosi körzetbe tartozó utcákat besorolták a Dr. Regéczy Zoltán által ellátott II., a Dr. Vámosi Judit
által ellátott IV., és a Dr. Gyimes Zsófia által ellátott V. számú házi gyermekorvosi körzetekbe. A megszűnő I. számú (Dr. Pető Gabriella) házi gyermekorvosi körzetbe tartozó tiszaújvárosi gyermekek szülei - a gyermek TAJ és lakcímkártyájával - keressék fel a körzet szerint 2022. szeptember 1-től illetékes házi gyermekorvosukat.
2022. szeptember 1-től a házi gyermekorvosi ellátás az alábbi körzetbesorolás szerint történik:

Körzet megnevezése
II. Körzet
(Dr. Regéczy Zoltán)

IV. Körzet
(Dr. Vámosi Judit)

V. Körzet
(Dr. Gyimes Zsófia)
VI. Körzet
(Dr. Fehér József)

Körzethez tartozó közterületek

Alkotmány köz teljes, Árpád út 1-től páratlan végig, Bánki Donát utca teljes, Bélahalma utca teljes, Bláthy Ottó utca teljes, Bolyai János köz teljes, Deák Ferenc tér 1-3. folyamatos, Erdei út teljes, Gátőrház teljes, Hajdú
tér teljes, Honvéd út teljes, Jedlik Ányos utca teljes, Kandó Kálmán utca teljes, Kisfalud utca teljes, Krisztina utca teljes, Mátyás király út teljes, Mezőcsáti út teljes, Neumann János út teljes, Örösi út teljes, Révész köz
teljes, Rimaszombat út teljes, Sulymos utca teljes, Szent László út teljes, Tárnok utca teljes, Templom út teljes, Tiszavirág út teljes, Tűzoltó utca teljes, Vasútállomás teljes, Verebély László utca teljes
Árkád sor teljes, Árpád út 14-től végig páros, Bakrak tanya teljes, Barátság út teljes, Barcsay Jenő tér teljes,
Bartók Béla út teljes, Bay Zoltán utca teljes, Bethlen Gábor út 4-12. páros, Bethlen Gábor út 14-től végig páros, Bethlen Gábor út 1-3. páratlan, Béke út teljes, IV. Béla út teljes, Csíkszereda út teljes, Építők útja teljes,
Farkas Kálmán utca teljes, Friesenheim út teljes, Gizella utca teljes, Huszár Andor utca teljes, Irinyi János
út teljes, József Attila út teljes, Juhar köz teljes, Kazinczy út teljes, Pajtás köz teljes, Pákász köz teljes, Perényi Péter utca teljes, Rózsa út 1-től végig páratlan, Rózsa út 10-től végig páros, Simon Péter utca teljes, Sólya László utca teljes, Sulymoshát utca teljes, Széchenyi út teljes, Szent István út 1-11. páratlan, Szent István
út 17-23. páratlan, Szent István út 2-től páros végig, Tisza út 2-től páros végig, Tóth Árpád út teljes, Városház
tér teljes, Vásárhelyi Pál út teljes, Vizafogó köz teljes, Zagyvai Béla utca teljes
Árpád út 2-12. páros, Babits Mihály út teljes, Bethlen Gábor út 5-től páratlan végig, Csikász köz teljes, Deák Ferenc tér 4-től végig folyamatos, Debreceni út teljes, Egressy Béni utca teljes, Erzsébet tér teljes, Halász
köz teljes, Izabella utca teljes, Karinthy Frigyes utca teljes, Király köz teljes, Kosztolányi Dezső utca teljes,
Kőszegi György út teljes, Külterület teljes, Lévay József utca teljes, Liszt Ferenc utca teljes, Lorántffy Zsuzsanna utca teljes, Margit sétány teljes, Munkácsy Mihály út teljes, Rózsa út 2-8. páros, Sajó út teljes, Salaktér
teljes, Sarolta utca teljes, Szederkényi út teljes, Szemere Bertalan utca teljes, Szent István út 13-15. páratlan,
Szent István út 29-től páratlan végig, Szigonyos köz teljes, Teleki Blanka út teljes, Tisza út 1-től végig páratlan, Tompa Mihály utca teljes, Vegyészek útja teljes, Vörösmarty Mihály út teljes, Zita utca teljes
Tiszaszederkény városrész
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Étkezési térítési díjak szedése
és ebédjegyosztás
2022. szeptember

Augusztus

Helye

01.
csütörtök

Kazinczy-ház
(Gimnázium)

02. péntek

Kazinczy-ház
(Gimnázium)

05. hétfő

Kazinczy-ház
(Gimnázium)

06. kedd

12. hétfő

13. kedd

Kazinczy-ház
(Gimnázium)
Kazinczy-ház
(Hunyadi Iskola)
Őszirózsa Idősek Klub
Tisza-parti Szabadidőház
Kazinczy-ház (Széchenyi Iskola)
Bölcsőde 3.sz. pavilon
Kazinczy-ház
(Hunyadi Iskola)
Őszirózsa Idősek Klub

14. szerda

Kazinczy-ház I. em. 73/3.
Kazinczy-ház
(Gondozóház)

15.
csütörtök
19. hétfő
21. szerda
22.
csütörtök

26.
hétfő

27. kedd

Kazinczy-ház
(Széchenyi Iskola)
Bölcsőde 3.sz. pavilon
Tiszaszederkény Idősek Klub
Központi Étterem
Kazinczy-ház
(Gondozóház)

29.
csütörtök

Kinek a részére

7.30-12.00

Minden étkező

7.30-12.00
és
13.00-16.00
7.30-12.00
és
13.00-16.00
7.30-12.00
és
13.00-16.00
07.30 - 8.00
11.00 - 12.00
7.30-12.00
és
13.00-16.00
07.30-9.00
7.30-12.00
és
13.00-16.00
10.30-12.00
7.30-12.00
és
13.00-16.00
08.00-12.00
és
13.00-15.00
7.30-12.00
és
13.00-16.00
09.00-12.00
10.45-12.15
09.00-12.00
08.00-12.00
és
13.00-15.00

Minden étkező

Minden étkező

Minden étkező
Gyerek és alkalmazott
befizetés
"Esély" Napközi otthon
Szociális étkezők
Gyerek és alkalmazott
befizetés
Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés
Gyerek és alkalmazott
befizetés
Szociális étkezők
Bóbita, Tündérkert, és
Szivárvány óvodák gyermek és alkalmazott
Szociális étkezők
Gyerek és alkalmazott
befizetés
Szociális étkezés
Szociális étkezők
Szociális étkezők
Szociális étkezők

Központi Étterem

10.00-12.00

Szociális étkezők

Kazinczy-ház
(Hunyadi Iskola)

7.30-12.00
és
13.00-16.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Bölcsőde 3.sz. pavilon

8.30-12.00

Pótbefizetés szociális étkezés és alkalmazott étkezés megrendelés

Kazinczy-ház
(Széchenyi Iskola)
Kazinczy-ház
(Gimnázium)

28. szerda

Ideje
10.00-12.00
és
13.00-16.00

7.30-12.00
és
13.00-16.00
7.30-12.00
és
13.00-16.00

Kazinczy-ház I. em. 73/3.

7.30-12.00
és
13.00-16.00

Kazinczy-ház
(Központi étterem)

8.00-15.00

Kazinczy-ház
(Gimnázium)

7.30-12.00
és
13.00-16.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
Minden étkező
Bóbita, Tündérkert, és
Szivárvány óvodák gyermek és alkalmazott pótbefizetés
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
Minden étkező

30.
Kazinczy-ház
7.30-12.00
Minden étkező
péntek
(Gimnázium)
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfogadunk!

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
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
(49) 544-290
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (49) 341-244, (49) 341-168

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Molnár István
alpolgármester, a 8. sz. választókerület képviselője
2022. szeptember 7-én (szerda)
15.00 órától 17.00 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
Pap Zsolt
alpolgármester, a 6. sz. választókerület képviselője
2022. szeptember 5-én (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
Dr. Juhos Szabolcs
jegyző
2022. szeptember 7-én (szerdán)
13.00 órától 15.00 óráig ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján
történik, negyedórás beosztással. Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jézsó Gábor
az 1. sz. választókerület képviselője
2022. szeptember 5-én (hétfő) 16.00 órától
Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltatóház)
2022. szeptember 6-án (kedd) 16.00 órától
a Tisza-parti városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház, Neumann J. út 1.)
fogadóórát tart.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Tokaji Edit
a 4. sz. választókerület képviselője
2022. szeptember 7-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal
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Veszélyes hulladékok begyűjtése

Bevásárlójárat

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy városunkban az ECOMISSIO Kft.
közreműködésével ismételten megszervezzük a lakossági körben keletkező veszélyes
hulladékok begyűjtését. Ennek keretében a gyűjtőpontokon az alábbi, a környezetre
veszélyes hulladékféleségek adhatók át:

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) MEGVÁLTOZOTT! Az autóbuszok páratlan héten a keddi, páros héten a csütörtöki napokon (legközelebb szeptember 8.) közlekednek, az alábbi menetrend szerint.

- festékmaradékok, festékes göngyölegek, lakkmaradékok és ezek csomagolóanyagai,
- fáradt olaj (motorolaj, hajtóműolaj), olajos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok (háztartási gépek és elektronikai hulladékok),
- háztartási vegyszerek és azok csomagolóanyagai,
- kozmetikai szerek és azok maradványai,
- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és azok maradékai, csomagolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsiradék.
FIGYELEM!
Technikai okok miatt az alábbi veszélyes hulladékok nem adhatók le a begyűjtés során:
- akkumulátorok, szárazelemek,
- autógumi,
- fénycsövek, izzók.
A fenti hulladékféleségeket a Tiszaújvárosi Hulladékudvarba nyitvatartási időben továbbra is be lehet szállítani.
A hulladékok átvételének időpontja: 2022. szeptember 5. és szeptember 8. között.
Helyszínek:
1. nap - szeptember 5. (hétfő) Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont a Sajó út és a
Lévay út csomópontjában
2. nap - szeptember 6. (kedd) Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont az Örösi út 4244. és a 46-48. épületek közötti parkolóban
3. nap - szeptember 7. (szerda) Tiszaszederkény városrész területén kijelölt mobil
gyűjtőpont a volt általános iskola udvarán (Dózsa Gy. út)
4. nap - szeptember 8. (csütörtök) Tisza-part városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont Neumann J. utca, a szabadidőházzal szemközti parkolóban
A gyűjtőpontokon a lakosság a fentiekben felsorolt hulladékokat az 1. és 2. gyűjtési
napokon 9.00 órától 17.00 óráig, 3. gyűjtési napon 9.00 órától 16.00 óráig, a 4. gyűjtési napon 9.00-15.00 óráig térítésmentesen adhatja át.
A lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok csak a lakcímkártya bemutatásával adhatók le!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tehergépjármú értékesítése
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti a Tiszaújváros Város
Önkormányzata tulajdonát képező alábbi gépjárművet.
A gépjármű adatai:
Toyota Dyna 100 tehergépkocsi
• gépjármű kora: 25 év
• típusa: diesel
• futásteljesítmény: 355.670 km
• üzemképtelen, teljes felújítása és vizsgáztatása szükséges
• műszaki vizsga: 2021. 07. 01-jén lejárt
• rendszám: GFZ-284
A gépjárművet árverésen értékesítjük a kihirdetett alapárról induló szabad licitálással.
Biztosíték, árverési alapár, licitlépcső:
Biztosíték (Ft)

Árverési alapár (Ft)
(bruttó)

Licitlépcső (Ft)

5.000

50.800

1.000, vagy annak
egész számú többszöröse

Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• az árverésen való személyes részvétel, vagy a pályázó törvényesen meghatalmazott
képviselőjének jelenléte,
• biztosíték befizetésének igazolása (az összeg postai csekken vagy átutalással fizetendő az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11734114-15350064 számlaszámra).
Jelentkezési lapok
• Átvehetők a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 206. számú irodájában.
• Beadási határideje: 2022. szeptember 1-jén 12.00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 206. számú irodájában.
Árverés ideje, helye:
2022. szeptember 2-án 9.00 óra, Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló.
Érdeklődni: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, Bazsó Gábor munkatársnál, tel.:
49/548-043, email: gbazso@tujvaros.hu
Megtekintés helye, ideje:
• A fenti telefonszámon történő előzetes egyeztetés alapján.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Indul
9.05
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16

9.17
9.18
9.25
9.26
9.28
9.30
9.32
9.35
9.38
9.40
Érkezik

Érkezik
Tisza-part városrész
Tiszaszederkény, Művelődési ház
Tiszaszederkény, Kossuth út
Tiszaszederkény, Kossuth út 70.
Tiszaszederkény, Bajcsy-Zs. út 67. (37.)
Tiszaszederkény, Bajcsy-Zs. út 37. (67.)
Tiszaszederkény, Kossuth út 70.
Tiszaszederkény, Kossuth út
Tiszaszederkény, Művelődési ház
Tiszaszederkény, Bocskai út (ált. isk.)
Autóbusz-állomás
Művelődési központ, Üzletsori megálló
Brassai középiskola, Rózsa út 7.
SPAR Supermarket, Termálfürdő, Szederkény út
31.
Penny Market, Lévay út 62.
LIDL áruház, Lévay út
TESCO áruház, Örösi út
Autóbusz-állomás

11.38

11.31
11.30
11.29
11.28
11.27
11.26
11.19
11.18
11.16
11.14
11.12
11.09
11.05
11.04

Indul

Pénzbeli gyermekétkeztetési
térítési díjkedvezmény
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete alapján a 2022/2023-as tanítási évre pénzbeli ellátásként megállapítható gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményben részesülhet azon tanuló, aki
nem tiszaújvárosi állami vagy önkormányzati fenntartású köznevelési intézményben
veszi igénybe az étkeztetést, vagy tartós betegségben szenved és az ellátást nyújtó intézményben nem tud étkezést igénybe venni. A pénzbeli ellátásként megállapítható térítési díjkedvezményre az a szociálisan rászorult, tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező
tanuló jogosult, aki életvitelszerűen lakóhelyén él, és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 62.700 Ft-ot, egyedülálló, gyám által nevelt tanuló esetén a 71.250 Ft-ot.
A támogatást formanyomtatványon kell igényelni, melyhez csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat. A kérelmek benyújtása folyamatos.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros ügyféltermináljáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Haltelepítés

A Zabos Géza HE 2022. szeptember 1-jén (csütörtökön) 2.500 kg pontyot telepít az
alábbiak szerint:
Tisza üzemvíz csatorna: 550 kg
Sajó: 200 kg
Csécsi tó: 500 kg
Erdészeti tó: 500 kg
Tolnai tó: 250 kg
Örösi tó: 200 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelítését akkor 300 kg lesz
telepítve, ha nem, akkor ezt a mennyiséget is az Erdészeti és Csécsi tóba telepítjük.
A Tisza üzemvíz csatornán és a tavakon 2022. szeptember 1. 6:00 órától 2022. szeptember 3. 5:00 óráig HORGÁSZNI TILOS!
Az „élő” Tiszán és a Sajón nincs horgászási tilalom.
A változtatás jogát fenntartjuk!
Serfőző Gergely horgászmester
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Műanyagtermékek előállításával foglalkozó tiszaújvárosi középvállalat,
a PARTIUM ’70 ZRT.
TARGONCAVEZETŐ, RAKTÁROS
és
VILLANYSZERELŐ
munkakörökbe munkatársakat keres.
Targoncavezetői munkakörbe a jelentkezési feltétel: targoncavezetői jogosítvány. Az állás betöltésénél előnyt jelent a gyártási folyamat kiszolgálásában
és raktározásban szerzett gyakorlat.
Villanyszerelő munkakörbe azon jövőbeni munkatárs jelentkezését várjuk, aki
min. szakmunkás végzettséggel rendelkezik (villanyszerelő), nyitott az új feladatok ellátásához szükséges ismeretek elsajátításához, vállalja a 2 műszakos
munkarendet. Az állás betöltésénél előnyt jelent: hasonló munkakörben
szerzett tapasztalat.
A fényképpel ellátott pályázatokat a 3581 Tiszaújváros, Pf.: 254. címre,
vagy az info@partium.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.

Önkormányzati tulajdonú lakótelkek
értékesítése

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi, Tiszaújváros, Kosztolányi Dezső és Tompa Mihály utcán található lakótelkeket:
Kosztolányi D. utcán lévő lakótelkek
Bruttó
Nettó
Árverési
Terület
Házárverési
S.sz.
hrsz
árverési
biztosíték
(nm)
szám
alapár
alapár (Ft)
(Ft)
(Ft)
1
1493/6
984
40
13 500 000 17 145 000
2
1493/14
700
56
9 600 000 12 192 000
2 000 000
3
1493/17
700
62
9 600 000 12 192 000
4
1493/18
700
64
9 100 000 11 557 000

S.sz.

hrsz

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1493/32
1493/31
1493/30
1493/29
1493/28
1493/27
1493/26
1493/25
1493/24
1493/23
1493/22
1493/21

Tompa M. utcán lévő lakótelkek
Nettó
Bruttó
Árverési
Terület Házárverési
árverési
biztosíték
(nm)
szám
alapár (Ft) alapár (Ft)
(Ft)
774
43
10 100 000 12 827 000
700
45
9 600 000 12 192 000
700
47
9 600 000 12 192 000
700
49
9 600 000 12 192 000
700
51
9 600 000 12 192 000
700
53
9 600 000 12 192 000
2 000 000
700
55
9 600 000 12 192 000
700
57
9 600 000 12 192 000
700
59
9 600 000 12 192 000
700
61
9 600 000 12 192 000
700
63
9 600 000 12 192 000
700
65
9 600 000 12 192 000

Az ingatlanok értékesítése árverésen történik a kihirdetett alapvételárról induló szabad
licitálással. Licitálni a bruttó vételárra lehet.
A fizetendő árverési biztosíték összege 2.000.000 Ft.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása,
- határidőben beadott jelentkezési lap nyilatkozat,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik vehetnek részt.
Jelentkezési lap és a tájékoztató beszerezhető: Az építési előírásokról, a telkek műszaki jellemzőiről készített részletes tájékoztató és annak mellékletét képező lényeges
szerződési feltételek átvehetők a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ügyfél-tájékoztató irodájában, valamint a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda), illetve letölthető a http://www.varoshaza.
tiszaujvaros.hu/index.php/hireink-kozlemenyek oldalról.
Megtekintés:
a Polgármesteri Hivatal képviselőjének jelenlétében a helyszínen (Tompa M. u. 43.
szám) 2022. szeptember 30-án 12:00-13:00 óra között.
Jelentkezési lapok benyújtási és a biztosíték befizetésének határideje:
2022. október 4-én 12:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2022. október 5-én 10:00 órakor a Polgármesteri Hivatal III. emeleti tárgyalójában (regisztráció a helyszínen 09.30-tól 09.50-ig).
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő

élelmezésvezető
munkakör

betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozott időre szóló kinevezéssel.
Határozott idő vége: 2023. 12. 31.
Pályázati feltételek:
• középfokú iskolai végzettség, élelmezésvezetői végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• élelmezési program - HACCP ismerete
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett tapasztalat, illetve szakács és diétás szakács
végzettség
Feladatok:
• koordinálja a konyhaüzem munkatársainak munkáját
• megállapítja munkarendjüket
• biztosítja konyhájának a folyamatos és zavartalan működését az érvényes jogszabályok betartásával
• figyelemmel kíséri a fogyóeszközök, segédanyagok felhasználását, az élelmiszer
raktárkészletet
• felel a konyhaüzem rendjéért, tisztaságáért
• felel a közegészségügyi előírások betartásáért
• vezeti az élelmezéssel kapcsolatos adminisztrációt
A bérezést 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. rendelet határozza meg.
Munkaidő heti 40 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni a 3-10/2022 számot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 09. 15
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 09. 16
Az állás betölthető: 2022. 09. 19
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7. (117-es iroda)
Telefon: Stefánné Andrea: 06-49/548-308
Molnárné Tóth Anita igazgató
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Kupán vágás
LABDARÚGÁS. Meglepetésre vereséget szenvedett a
Termálfürdő FC Tiszaújváros a Hajdú-Bihar megyei
első osztályban szereplő Monostorpályi csapatától a
Magyar Kupa második fordulójában. Ez azt jelenti,
hogy a sárga-kékek immár csak a bajnokságra koncentrálhatnak, számukra idejekorán véget ért az idei
sorozat.
A házigazdák a Magyar Kupa első fordulójában az ugyancsak Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sajóbábonnyal csatáztak és 2-1-es győzelemmel kerültek a második körbe.
Az újvárosiak Berkenyén tudtak nyerni 4-1-re.
A Monostorpályi ellen mindenki biztosra vette a győzelmet és a könnyű továbbjutást, de ilyenkor pont az alacsonyabb osztályban szereplő csapat ellen nehéz kicsikarni a sikert. Az első félidőt lendületesen kezdte a vendégegyüttes, de a találkozó első gólját Kolompár révén a
36. percben a házigazdák szerezték.
A második 45 perc elején Bussy és Nagy P. is pályára lépett csereként, de nem sokat változott a játék képe. A 63.
percben Páll révén összejött ugyan az egyenlítés, de ezzel el is lőtte utolsó puskaporát az újvárosi gárda. A 85. és
a 88. percben Rostás kétszer is betalált, így 3-1-re megnyerte a meccset a hazai csapat és továbbjutott a Magyar
Kupában a 3. fordulóba.
A Tiszaújváros így már teljes erővel a bajnokságra koncentrálhat, ahol lapzártakor augusztus 31-én a Füzesgyarmatot fogadja, majd szeptember 4-én, vasárnap a DVSC
II vendégeként lép pályára.
A Termálfürdő FC Tiszaújváros összeállítása: Galambvári - Gelsi, Valkay, Nagy P. (Lehóczki), Bocsi, Tóth S.
(Kiss B.), Bussy (Gönczi), Vitelki B., Lőrincz, Nagy D.,
Páll Zs. Edző: Vitelki Zoltán.

Két első hely
SÚLYEMELÉS. A hétvégén rendezték meg a XIX. Narancs Kupát Tégláson, ahol közel 70 versenyző mérte ös�sze erejét. A tiszaújvárosiak színeiben Gulyás Kristóf a
109 kg-os súlycsoportban 190 kg-os összetettel 1. helyezést ért el. Réti Márton a 89 kg-os súlycsoportban 225 kgot teljesített összetettben, s ezzel az 1.helyezésen túl korosztálya legeredményesebb versenyzője is lett.

A Sportcentrum eseményei
Szeptember 3. (szombat)

Labdarúgás
10.00 FCT - Gesztelyi FC
U19 bajnoki mérkőzés			
12.00 FCT - Ózd VSE
U15 bajnoki mérkőzés 			

Füves pálya
Füves pálya

Szeptember 4. (vasárnap)
Labdarúgás
12.00 FCT - SBTC Kft.					
U16 bajnoki mérkőzés			
Füves pálya

Köszöntötték az Európa-bajnokot
Bragato Giada egy-egy arany- és
ezüstérmet szerzett a müncheni kajak-kenu Európa-bajnokságon, s
ezzel egy időben vehette volna át
augusztus 20-án a képviselő-testület által adományozott Tiszaújváros Ifjú Tehetsége Díjat. A személyes találkozás, gratuláció akkor elmaradt, de augusztus 25-én, az önkormányzati ülésen sikerült ezt bepótolni.
Bragato Giada edzője, Krucsai József
és egyesületük, a Tiszaújvárosi KKSE elnöke, Béke László társaságában
látogatott el a tanácskozásra, ahol dr.
Fülöp György polgármester köszöntötte Tiszaújváros Európa-bajnokát.
- Nagyon boldogok vagyunk, és
őszintén örülünk annak, hogy egy
ilyen sikeres Európa-bajnokságon vagyunk túl. Az arany mellet ezüstérmet
is szerzett Giada, és ez az elmúlt évtized legnagyobb tiszaújvárosi sportsikere - mondta a polgármester. - Nagyon büszkék vagyunk rád, mert örülünk annak, hogy egy olyan hölgy
szerezte ezeket az érmeket, aki itt született, itt nőtt fel, itt edz, itt készül, az
edzője is helyi. Giada aztán tényleg
igazi tiszaújvárosi. Azt kívánjuk neked, hogy az álmaid váljanak valóra.
Nekünk is vannak veled kapcsolatban
álmaink, a mi álmaink azok, hogy a
párizsi olimpián ott legyél, és ha ott
vagy, az nekünk már óriási siker. Tegyetek meg ezért mindent, és nagyon

Az önkormányzat nevében dr. Fülöp György köszöntötte az Európa-bajnokot.

remélem, hogy még sokszor lesz alkalmunk téged köszönteni.
Az elhangzottakra Béke László reagált.
- Nagyon büszke vagyok az elért eredményekre, amit Giada és József, és az
egyesület egyéb sportolói, szakvezetőik által elértek. Nagyon köszönjük a
gratulációkat - mondta a sportvezető.
- Ezek igazán jólesnek nekünk, de ettől még jobban köszönjük azt a hátteret, amit Tiszaújváros önkormányzata, a város vezetése biztosít nem csak
a kajak-kenu sportág számára, hanem
a többi tiszaújvárosi sportág számára
is. Azt szokták mondani, hogy akkor
lesz jó egy étel, ha jó alapanyagokból
főznek. Hát én úgy gondolom, hogy
itt tudunk jó alapanyagokból főzni,

hiszen van egy kiváló sportinfrastruktúra a városban, van egy nagyon jó,
a sport által beoltott, a sportra fogékony önkormányzatunk. Nekünk csak
tenni kell a dolgunkat, és szerencsére mi is hozzá tudjuk tenni a jó szakembereket, a város pedig produkálja a fiatal tehetségeket. Fiatal tehetségekről beszélek, de már mondhatjuk
hogy lassan kinövünk az utánpótlásból, hiszen akár a kajak kenuban, akár
a triatlonban világraszóló eredményeket sikerült elérni. Nem kell különösebben optimistának lennünk ahhoz,
hogy a közeljövőben ettől még nagyobb, még szebb felnőtt eredményeket érhessünk el, és 2 év múlva a párizsi olimpián már több tiszaújvárosi
versenyzőért szurkolhatunk majd.

Új edző, megújult csapat a Phoenixnél
KOSÁRLABDA. Új vezetőedzővel
kezdi meg a 2022/2023-as idényt a
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix
KK. Lekli József 2016-ban kezdett
edzősködni, több utánpótlás csapatot irányított, de volt másodedző is
felnőtt gárdánál. Vezetőedzőként
Tiszaújvárosban debütál.
- Akkor tudok boldog lenni a munkámban, ha tudok benne dolgozni, és
ki tudok benne teljesedni - nyilatkozta az egyesület honlapján az újdonsült edző. - A másodedzőséggel az a
probléma, hogy nagyon jó tapasztalatszerzés ugyan, de csak egy darabig
elegendő. Úgy gondolom, hogy minden edzőnek át kell ezen mennie, egyrészt jó tapasztalatszerzési lehetőség,
de a csapatfelépítés terén is rengeteg
ismerettel gazdagodhat az ember. Nekem sok edzőm volt játékosként is, de
nemrég is dolgoztam euroligás edzőkkel, fiatal edzőkkel. Komoly szakemberekkel voltam együtt, akiktől rengeteget tanulhattam. Viszont azt éreztem, hogy nekem lépnem kell, és vezetőedző szeretnék lenni. A tiszaújvárosi munka úgy jött, hogy megkerestek a Phoenixtől, miután a csapatnak mégis sikerült bent maradnia
a B csoportban. Az egyeztetések során Gerőcs Roland és Brunyánszky
István felvázolták a tervezett változtatásokat, és úgy gondoltam, hogy ha
ezek megvalósulnak, illetve én is beleteszem azt a munkát, amiről úgy vélem, hogy hosszú távon eredményes
lehet, akkor már nem a bennmaradás,
hanem először a következő idényben
a középmezőny, majd talán már a feljutó helyezés lehet a cél. Ebben az új
felállásban mindenképpen az a cé-

Az első edzőmeccsen a Phoenix 75-66-ra nyert a csoporttárs NYÍKSE ellen.

lunk, hogy elmozdítsuk a tiszaújvárosi csapatot abba az irányba, amelyben volt régen. Sikerült új játékosokat
igazolnunk, akik komoly erősítésnek
számítanak a Zöld csoportban. Ha a
keret egészséges marad az idény végéig, és járványok vagy egyebek nem
fogják bekavarni a rendszert, akkor
- reményeim szerint - egy eléggé jó,
sikeres szezon előtt állhatunk. Hogy
ebből mi fog megvalósulni, az kiderül
majd április elején. Az biztos, hogy
nekem is, a fiúk számára is az lesz
az egyik elsődleges szempont, hogy
visszacsalogassuk a nézőket a lelátóra, és olyan kosárlabdát akarunk játszani, ami elnyeri a tiszaújvárosi közönség tetszését.
Nem csak az edző új, alaposan megváltozott a játékoskeret is.
- A régiek közül maradt Kovács Zoltán, Molnár Bence, Taskó István, Bán
Tibor, a fiatalok közül fel fog játszani
Besenyei Bálint, Tanyi Áron, illetve
Czimer Adrián. Ők már most is a csa-

pattal edzenek. Érkezett Viktor Kelechi, őt a Békéstől igazoltuk le centerposztra. Magas, fizikális játékos,
aki „kosármagyarnak” számít. A palánk alatt a lepattanózásban mindenképpen erősödik általa a csapat. Gál
Bencét Veszprémből sikerült megszereznünk, ő szintén négyes pozícióban fog játszani. Hajtós, brusztolós srác, aki ugyancsak a palánk alatt
erősít minket. Hármas-négyes pozícióra igazoltuk le Lakatos Pétert, aki
szintén egy Piros csoportos csapatból, a BKG-ből érkezett. Jó felfogású,
jó mentalitású srác, kifejezetten harcos játékos. Egyes posztra igazoltuk
le Steve Rosemondot, aki megfordult
már az Óbudai Kaszásoknál, a Salgótarjánban, az Újpestben, tehát ismeri
a Zöld ligát, tudja, hogy mit kell játszani, és szerintem eléggé labdabiztos és ügyes az irányító poszton. Rajtuk kívül Orliczki Bence tér még vis�sza Miskolcról, de őt már ismerik a tiszaújvárosi szurkolók.
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