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Futamgyőzelem
a világkupán

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub U23-as világbajnoka, Lehmann
Csongor (képünkön) fantasztikus versenyzéssel aranyérmes lett a Karlovy Varyban megrendezett világkupafutamon. Cikkünk a 11. oldalon

Indulhat a fűtés

Közzétette a Központi Statisztikai Hivatal az augusztusi inflációs adatokat. Ennek értelmében a fogyasztói árak
átlagosan 15,6%-kal meghaladták az egy évvel korábbit. Az élelmiszerek ára csaknem 31 százalékkal emelkedett, ezen belül a kenyéré közel 65 százalékkal. És ez még csak a kezdet. A szakemberek további - két ütemben
bekövetkező - drágulást prognosztizálnak. Cikkeink a 3. oldalon.

Enyhe tünetek, nagy fertőzőképesség
A júliusi megnövekedett esetszámok
után augusztusban és szeptember
elején csupán elvétve regisztráltak
covidos megbetegedést városunkban. A szakemberek a következő
hetekben várják az emelkedést.
Bár enyhébb tüneteket produkál,
mégis sokkal fertőzőbb az új omikron
variáns, mint az eredeti változat. A
virológusok korábban úgy fogalmaztak: „A mostani variáns még a falon
is átmegy.” Egy beteg akár 15 embert
is megfertőzhet. Főként megfázásra,
enyhe influenzára utaló tüneteket produkál az omikron. Így sokszor csak a
teszt tudja biztosan kimutatni milyen
vírus is áll a betegség hátterében. A
korlátozások szinte teljesen eltűntek, a tünetek enyhültek. Éppen ezért
nem hogy nem tesztelünk, sok esetben még az orvosnak sem szólunk,
ha megbetegszünk. Ez pedig a lehető
legrosszabb választás Dr. Iszlai Zoltán háziorvos szerint. Ugyanis amíg
valaki lábon kihordja a vírust, addig
más kórházba is kerülhet miatta.
- Az a tapasztalatunk, hogy a városban élők már megszokták, és próbálnak együtt élni a vírussal, kevésbé
konzultálnak az orvossal. Pedig enyhe
tünetek mellett is fontos lenne a teszt
elvégzése. Továbbra is felelősek vagyunk embertársainkért. Több olyan
páciensem is van, aki már háromszor,

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy Társaságunk szeptember 15-étől elindítja a fűtésszolgáltatást,
amennyiben a napi külső átlaghőmérséklet három egymást követő napon 12 °C alá, vagy egy napon 10 °C
alá csökken, továbbá hőmérsékleti értékektől függetlenül, ha a társasház közös képviselője ezt írásban kéri.
A távhőrendszer szabályozástechnikája követi a külső
hőmérséklet változásait, így kedvezőbb napközbeni hőmérséklet esetén a fűtési berendezések automatikusan
leállnak.
Megkérjük Kedves Fogyasztóinkat, hogy a távfűtés
zavartalan indítása érdekében a radiátorszelepeket már
most állítsák teljesen nyitott állásba. A zárva maradt
radiátorszelep leragadhat, levegő és szennyeződés kerülhet a rendszerbe, amely a lezárt szelepeknél elakadva meghibásodáshoz vezethet. A légbuborékok miatt a
radiátorszelepeket a fűtés indítása után is egy-két hétig
javasolt nyitott állapotban tartani, és csak ezt követően
olyan fokozatba állítani, ami kellemes hőmérsékletet
biztosít.
A távhőszolgáltatás diszpécserszolgálatának 24 órás telefonszáma: (49) 341-627.
TiszaSzolg 2004 Kft.

Bármilyen enyhék a tünetek, csináljunk, vagy csináltassunk tesztet.

négyszer is elkapta a betegséget. Nem
vagyunk egyformák. Van, aki szinte észre sem veszi a tüneteket, mást
viszont komolyan megvisel. Arra
kérünk mindenkit, bármilyen enyhe,
megfázásszerű tüneteket észlel magán, mindenképp csináljon, vagy csináltasson velünk egy tesztet. Ha kiderül, hogy covidos, jó lenne betartani a
7 napos otthon tartózkodást, hogy ne
fertőzzön meg másokat - hangsúlyozta a háziorvos.
A járvány elején még főként az időseket támadta a covid 19. Idén nyáron
a gyermekek betegedtek meg leginkább, míg szeptember első heteiben
az aktív korosztály körében volt jellemző a fertőzés városunkban. Az elmúlt hónapokban az oltakozási kedv

is csökkent a tiszaújvárosiak körében.
A napokban már az oltópontokon
lesznek az omikron ellen kifejlesztett
vakcinák. A Pfizer és a Moderna készítette az oltóanyagot, melyet csak
alapimmunizáltak és már egy emlékeztető oltáson átesett 12 év felettiek kaphatnak meg. További hatféle
oltás közül lehet választani: Pfizer,
Moderna, Astrazeneca, Sputnyik,
Shinopharm és Janssen. A covid 19
elleni vakcina továbbra is kérhető a
háziorvostól, házi gyermekorvostól,
de felvehető a kórházi oltópontokon
is. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházba péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni
oltakozni.

Lezárják a Deés-utat

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Deés-út felújítása keretében a DN1000 mm-es vasbeton áteresz kivitelezését
a kivitelező a 38. hétre ütemezte be, ezért az út 2022.
szeptember 19-étől (hétfőtől) szeptember 23-áig
(péntekig) le lesz zárva. Az ingatlantulajdonosok részére a bejárás elkerülő úton biztosított. A kivitelezés
várhatóan 2022. szeptember 30-ig befejeződik. Kérjük,
hogy a kivitelezés ideje alatt óvatosan és fokozott figyelemmel közlekedjenek!
Megértésüket köszönjük!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2. � Sokféle

Lokálpatrióta utcafórumok

Hétfőtől utcafórumokat tartanak
a város lokálpatrióta önkormányzati képviselői. A sort Jézsó Gábor kezdte, aki Tiszaszederkény és
Tisza-part városrész képviselője.
Ebben a két városrészben várta a
lakosságot egy kötetlen szabadtéri
beszélgetésre, ahová képviselőtársai is elkísérték.
Egy újabb fórum, egy újabb lehetőség, hogy a városlakókkal személyesen is találkozhassanak. Bár az ilyen
lehetőségből nincs hiány a városban,
hiszen heti rendszerességgel vannak képviselői fogadóórák, vannak
közmeghallgatások, televíziós fogadóórák és azok a mindennapi utcai
találkozások, amiknek nincs előre
megírt forgatókönyve.
- Tessék mondani, lesz már végre játszóterünk? Mikor tudunk majd parkolni a házunk előtt? Rendbe teszik a
járdánkat? - naponta érkeznek ehhez
hasonló kérések és kérdések a hivatalhoz és képviselőinkhez. Hozzájuk,
akiket 5 évre megválasztunk, hogy
képviseljenek, hogy élére álljanak a
dolgainknak, hogy figyeljenek ránk,
hogy megoldást találjanak a közösség problémáira. Ezért szervezték az
utcafórum sorozatot is, hogy elmondhassuk, hogy javaslatokat tehessünk.
Jézsó Gáborral a szederkényi művelődési ház előtt találkoztunk, ott várta a
lakosságot egy kötetlen beszélgetésre.
- Gábor, nincs nagy érdeklődés kezdtem, - vagy nincs baj?
- Szederkénynek sajátossága, hogy az
ilyen meghirdetett fórumokra csak néhányan mennek el - kapom a választ.
- Egyrészt megnyugtató ez, mert azt
jelzi, hogy nincs olyan nagy probléma, de mivel folyamatosan elérhető
vagyok, így a problémájukkal mindig
megtalálnak. Másrészt az itt élők látják, hogy odafigyelünk rájuk és a lakókörnyezetükre. Sokszor az utcán is
megállítanak, hogy mi hiányzik, mit
és hol kellene fejleszteni, és sajnos
egyre többen jönnek szociális, meg-

Látás

Ezzel a rejtvénnyel folytatjuk szeptemberi sorozatunkat.
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.

Tisza-part városrészben nem voltak sokan, de sokat kérdeztek, javasoltak.

élhetési gondokkal is. Most mindenkinek nehéz, egyre nehezebb boldogulni. Próbálok segíteni, a kéréseiket
eljuttatni a hivatalhoz, a városvezetés
elé - mondja - majd elsétálunk oda
ahol egy régen vágyott játszótér épülhet fel. - 2020. március 3-án adtam
be polgármester úrnak egy javaslatot,
mert sok kisgyermekes szülő keresett
meg, hogy jó lenne egy játszótér a
Bocskai és a Dózsa György út sarkán
lévő területen, ahol a kültéri fitnesz
elemek is vannak. A pandémia közbeszólt, de nem állt meg az ügy, jelenleg
a terület átminősítése folyik, amint a
jogszabályok és a gazdasági helyzet
lehetővé teszi, akkor itt egy korszerű
játszótér fog épülni. Sokan már ötleteket is adtak, hogy milyen elemeket
képzelnek el ide, erről is egyeztetünk.
Tiszaszederkény után autóba ülünk
és elindulunk a Tisza-partra, a szabadidőház udvarára, ahol már várnak
minket a városrész lakói. Nem sokan,
de sok kérdéssel. Béresné, Vajda Veronika, Venglovecz Erzsébet már régi
ismerősök nekünk is, hiszen minden
fórumon ott vannak és élnek a lehetőségeikkel, hogy hozzászóljanak, hogy
kérdezzenek, hogy komfortosabbá tegyék az ott élők életét.
Jó lenne egy szelektív gyűjtő, ha a
sétányon a rozsdás kandelábereket

rendbe tennék, ha az üzemen kívüli
csatornafedeleket megszüntetve fákat
ültetnénk a helyükbe, ha lenne biciklitároló, és ATM, ami legközelebb csak
a városban van. Záporoznak a kérések
és a javaslatok, mindenki mondja, mi
hiányzik neki és az ott lakó közösségnek. És jönnek a válaszok is az utcafórum részvevőitől, Jézsó Gábortól,
és a polgármestertől. Jegyzik és jegyzetelnek minden lakossági felvetést,
utánanéznek, intézkednek, így jutnak
közös nevezőre ott helyben, egy kellemes beszélgetés alkalmával.
- Nagyon örülünk, hogy felújították
a teniszpályát, hogy megszépülhet a
Verebélyi út, mi itt lakók nagyon vártuk már ezeket a beruházásokat, de
vannak még kéréseink, kérdéseink,
ezért jöttünk el az utcafórumra, ami
nagyon jó kezdeményezés. - mondja
Erzsébet.
- Tisza-part városrész a szívem csücske, egy csodálatos ékszerdoboz - csatlakozik a beszélgetéshez Jézsó Gábor.
- Ebben a városrészben is történtek
felújítások az elmúlt időszakban, aminek az itt élők nagyon örülnek. Az a
cél, hogy az itt élő emberek is érezzék, hogy ugyanúgy lakói Tiszaújvárosnak.
berta
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség
miatt jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot szeptember 18-ig (vasárnap) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052), majd
szeptember 19-től (hétfő) a Borostyán Gyógyszertár
(Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel
8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása
Hétköznap Szombat Vasárnap
Arany Sas
8-17
8-12
Borostyán
8-17
8-17
8-12
Remény
Tisza
8-20
8-20
8-15

Egyházi hírek

Római katolikus

A hétköznapi szentmisék a szokott időben lesznek: kedd,
csütörtök, péntek, szombat 18.00, szerda 08.30. Vasárnapi szentmise: 11.00.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros
vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap
Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.
Szeptember 14. Szent Kereszt Felmagasztalása és ünnep,
szeptember 15. Fájdalmas Szűzanya ünnep.
Szeptember 18-án, vasárnap 18.00-kor az „Erőtér” előadássorozat következő előadása a templomban. Előadó dr.
Csókay András idegsebész, az előadás címe: Krisztus, a
tudomány megváltója.
Szeptember 18-án Nagycsécsen templombúcsú 8.30-kor,
melyet Kormos Csaba gesztelyi plébános tart.
Altemplom nyitvatartása: kedd - vasárnap 08.00 - 18.30.
A plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda 9.00-13.00,
csütörtök, péntek: 15.30-17.30.

Görögkatolikus

Szeptember 17-én egyházközségi családi napot tartunk
a tiszaújvárosi görögkatolikus templom udvarán, ahol
kézműves foglalkozás, népi játékok, ugrálóvár, bűvészbemutató is szórakoztatja a résztvevőket. Természetesen nem maradhat el a helyben főzött finom ebéd sem.
A program 11 órakor Sacival, az intelligens, barátságos
terápiás kutya bemutatójával kezdődik. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Szombaton 17.30 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye,
11.00 Szent Liturgia. Szerdán 8.00 Szent Liturgia.

Református

Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tartjuk:
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10.00 óra.
Tiszaújváros
Bibliaóra: csütörtök 17.00 óra.
Szalonnasütéssel egybekötött gyülekezeti délután: péntek 16.30 óra.
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Virág László

„Egy szál gyertya mely
lassan végig ég,
egy élet, mely
percek alatt véget ért.
Itt hagytad azokat,
akik szerettek téged,
emléked örökre a szívünkbe égett.”
Fájó szívvel emlékezünk halálod első évfordulójára.
Feleséged, gyermekeid és unokáid
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Timonné Barczy Mária

(Bernáth Imréné, az 5. sz. bölcsőde volt vezetője)
életének 85. évében elhunyt.
Emlékét megőrizzük
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Berta Judit l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Tördelőszerkesztő: Mészáros Attila l Szerkesztőség: 3580
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2022. szeptember 15.

Rezsi és Meki

Az úgynevezett helyi rezsitámogatás, és a tiszaújvárosi
McDonald’s étterem ügye is szerepelt a Tisza Televízió
Fogadóóra című műsorában.
- Első körben azt vizsgáljuk, hogy a meglévő szociális
ellátórendszerünkön belül - ami egyébként elég sűrűre
szőtt szociális háló - kell-e tágítanunk, mélyítenünk - nyilatkozta a műsorban dr. Fülöp György polgármester. - A
novemberi képviselő-testületi ülésre készül majd egy előterjesztés e tárgyban. Ha úgy látjuk, hogy a meglévő rendszer nem tudja kezelni ezt az új problémát, kihívást, akkor
olyan rendeletet kell hoznunk, ami alkalmas arra, hogy
rezsitámogatást nyújtsunk a rászorulóknak. Egy biztos, az
áram esetében viszonylag kisebb lesz a támogatás-intenzitás, ha lesz ilyen rendelet, a
gáz esetében nagyobb. Nagyon fontos, hogy ha lesz
ilyen támogatás, az nem
alanyi jogú lesz, hanem
rászorultsági elven fogjuk
biztosítani. Még egyszer
hangsúlyozom, kizárólag
akkor, ha a fellépő problémákat a jelenlegi szociális
ellátórendszerünk nem tudDr. Fülöp György
ja kezelni.
A műsorban - nézői kérdésre válaszolva - szó esett a McDonald’s étteremről is.
- A McDonald’s, mint befektető keresett meg bennünket
és elindult egy közös gondolkodási folyamat a helyszínt
illetően - emlékeztetett az előzményekre a polgármester.
- Erről tájékoztattam a városlakókat, és arról is, amikor
eljutottunk oda, hogy már konkrét helyszíneket nézett ki
az étteremlánc. (Ez jelenleg a KRESZ park - szerk.) Abban maradtunk, hogy elvégeztetnek különböző - hatósági,
szakhatósági, talajtani és egyéb - vizsgálatokat, és amikor megvannak az eredmények, akkor jelentkeznek. Ezt
még nem tették meg. A városlakók előtt is ismert, hogy
milyen gazdasági, piaci környezet van jelenleg, és úgy
gondolom, hogy ebben a rendkívül változékony gazdasági
környezetben kockázatosnak látják konkrétan bejelenteni,
hogy akkor jövünk, ekkor jövünk, itt szeretnénk építkezni.
Egyelőre tehát nem kerestek, így nincs új információm,
így azokat nem tudom megosztani a városlakókkal. Úgy
tervezem, hogy - ha addig nem jelentkeznek - legkésőbb
novemberben én keresem meg őket, és erről tájékoztatni
fogom a városlakókat. Egy biztos, a cég és a város elkötelezett a tekintetben, hogy legyen McDonald’s étterem a
városban.

A Magyar Dal Napja

Az Énekszó Baráti Kör jóvoltából immáron kilencedik
alkalommal ünnepeltük Tiszaújvárosban a Magyar Dal
Napját. A helyszín a Szent István szobor volt, ahol Molnár István alpogármester nyitotta meg a rendezvényt.
Az ünnepi műsorban az Énekszó Baráti Kör, a Derkovits Fúvószenekar, a nyugdíjas egyesület dalköre, és az
Eötvös gimnázium diákjai léptek fel.

Heti ciki

Drága mindennapi kenyerünk egy áruházlánc
tiszaújvárosi üzletéből.

3. � Aktuális

Egyre drágább a kenyér
Egy év alatt az élelmiszerek ára
csaknem 31 százalékkal emelkedett, ezen belül a kenyéré közel 65
százalékkal. És ez még csak a kezdet. A szakemberek további - két
ütemben bekövetkező - drágulást
prognosztizálnak.
Egy idősebb hölgy válogat a pékáruk
között az egyik szupermarketben. Az
eladó éppen a friss zsemléket önti a
tárolóba, a néni segítségért odalép
hozzá. - Nem régen vettem itt sima
fehér kenyeret, úgy emlékszem ötszáz forint körül volt az ára. Azt keresem - mondja. Rövid keresgélés után
megtalálják, azonban már nem ötszáz
forint az ára, hanem több mint hétszáz. Nincs félkilós kiszerelés. A néni
szeme elkerekedik. - Korábban megvettem a rozsos vagy a teljes kiőrlésű lisztből készült kenyeret, de úgy
felment az ára, hogy visszatértem a
fehér kenyérhez, de lassan ez is megfizethetetlen - mondja, nem igazán az
eladónak, inkább csak úgy magának.
A megváltozott vásárlói szokásokat
Fülep Zsolt, a Magyar Pékszövetség
alelnöke is megerősíti.
- Azt már most látjuk, hogy át fognak rendeződni a vásárlási szokások
- nyilatkozta lapunknak a pékszövetség alelnöke. - Előtérbe kerülnek az
olcsóbb termékek, mert csökken a vásárlóerő. Már most érzékelhető, hogy
csökken a pékárufogyasztás, mert az
árak folyamatosan emelkednek.
- Mi ennek az oka, hiszen azt olvashatjuk, hogy bár kevesebb gabona
termett idén, de a hazai ellátást fedezni tudja.
- Azt fontos kihangsúlyozni, hogy
Magyarország
gabonaellátottsága
biztosított. De azt is tudni kell, hogy
az idei termést 3,5 millió tonnára
mondják, míg tavaly 5,4 millió tonna volt. A magyarországi felhasználásra 2,4 millió tonnára van szükség.
Számszakilag azt mondhatjuk, igen

Újabb drágulásokra kell számítani.

elég, ugyanakkor azt mindenki látja,
hallja, hogy a környező országokban gabonaválság van. Beszélhetünk
akár Olaszországról, Franciaországról, Horvátországról vagy Szerbiáról
is. Ez a probléma óriási vákuumot
képez. Már most elég sok gabona elhagyhatja vagy már el is hagyta az országot, sajnos erre még a gyenge forint is rájátszik. Természetesen a piac
várja az ukrán búza megjelenését,
hiszen meghatározó lesz abban, hogy
vajon a piac áremelkedéssel vagy árcsökkenéssel fog rá reagálni. A drágulásnak továbbá az is az oka, hogy
tavaly ilyenkor még nettó 90 forintért
tudtuk beszerezni a lisztet. Ma, jelen
pillanatban 215 és 230 forint környékén van ez az összeg. A tejtermékek
több mint kétszeresükre emelkedtek,
a munkabérek is változtak, illetve
vannak olyan import alapanyagok,
amiket a sütés folyamán használunk,
és ezek ára is megduplázódott vagy
megháromszorozódott.
Magyarországon a sütőipar kénytelen ezeket
a költségeket továbbhárítani, mivel
kigazdálkodni nem tudja, erre nincs
lehetősége.
- A malmok augusztusban negyven
forinttal emelték a zsákos liszt ki-

logrammonkénti árát, ami drágulást
okozott a boltokban. Az energia árváltozás miatt újabb emelésre számíthatnak a vásárlók?
- Igen, óriási változással kell számolnunk. Október elsején lesz a
gázévforduló. A jelenlegi gázárunk
13-szorosáért fogjuk megkapni a
gázt, aztán januártól a villamos energia is emelkedik, szintén a jelenlegi
ár 13-14-szereséért fogjuk megkapni
az energiát. Mivel a sütőipar nagyon
energiaigényes, ezért ezek a tényezők indokolttá teszik a bekövetkezett
vagy a jövőben bekövetkező árváltozásokat. Kétütemű áremelkedésre
lehet számítani. Idén még lesz egy,
illetve az említett okok miatt jövő év
elején kell még emelni. A mértékét
az energiaárak és a bérváltozás fogja meghatározni. Előre ezt még nem
tudjuk megmondani.
- A kisebb vállalkozások, pékségek
életben tudnak maradni ilyen költségek mellett?
- Valószínűleg nagyon nehéz helyzetbe kerülnek a következő időszakban.
Úgy számoltunk, hogy körülbelül 2530 százalékuk zárhat be a rá nehezedő
terhek miatt.
ema

Egekben az élelmiszerárak
Közzétette a Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) az augusztusi inflációs adatokat. Ennek értelmében a
fogyasztói árak átlagosan 15,6%kal meghaladták az egy évvel korábbit. Az elmúlt egy évben az
élelmiszerek és a tartós fogyasztási
cikkek ára emelkedett a leginkább.
A fogyasztói árak egy hónap alatt
átlagosan 1,8%-kal nőttek.
Egy év alatt, 2021 augusztusához viszonyítva az élelmiszerek ára 30,9
százalékkal emelkedett. Ezen belül leginkább a margarin (66,9%),
a kenyér (64,3%), a sajt (61,0%), a
száraztészta (57,9%), a tejtermékek
(54,7%), a vaj és vajkrém (54,5 %),
a péksütemények (45,4%), a tojás
(42%), a rizs (40,9%), a baromfihús és az édesipari lisztesáru (40,4
%) drágult. Átlag alatti mértékben,
15,9%-kal nőtt az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) ára.
1998 első hónapjai óta nem volt ilyen
magas az infláció.
Egy hónap alatt, 2022. júliushoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 1,8%-kal nőttek. Az élelmiszerek
3,3%-kal drágultak. Ezen belül a tejtermékek, valamint a vaj és vajkrém

A kenyér ára egy év alatt csaknem 65 százalékkal emelkedett.

8,2, a száraztészta 6,1, a rizs 5,6, a tej
és sajt egyaránt 5,4, a kenyér 5,3, a
péksütemények, valamint a csokoládé, kakaó 5,0%-kal többe, a párizsi,
kolbász 1,2%- kevesebbe kerültek. A
szeszes italok, dohányáruk ára 1,9%kal emelkedett, ezen belül a szeszes
italok 2,5, a dohányáruk 1,5%-kal
drágultak. A tartós fogyasztási cikkek
ára 1,2%-kal nőtt, ezen belül az új
személygépkocsiké 2,6%-kal.
A szolgáltatások ára 1,3%-kal emelkedett.
A rezsicsökkentés módosítása még

nem látszik a mostani inflációs adatokon. Hiszen az első rezsiemelés
utáni számlák csak augusztus végén,
szeptember elején érkeztek meg, erre
pedig a KSH is felhívta a figyelmet: a
vezetékes gáz és az elektromos energia lakossági árának augusztus 1-jétől
hatályos változása a hazai módszertan szerint számított fogyasztóiár-indexben - az első magasabb összegű
számlák kézhezvételét és kifizetését
követően - a szeptemberi adatokban
jelenik meg először.
(Forrás: KSH)
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Félévszázados szerves vegyészek

A Tiszaszederkényi Gimnázium és
Szakközépiskola 1963-ban indult
egy gimnáziumi és egy műszerész
osztállyal. A vegyészképzés egy évvel később kezdődött. Az 1968-as
szerves vegyész osztály még a jelenlegi Kazinczy-házban kezdte az első
osztályt, és csak egy évvel később,
1969-ben költözött át az akkor elkészült gimnázium épületébe, melyet 1970-ben neveztek el Kun Béla
Gimnázium és Ipari Szakközépiskolának. Ez az osztály 1972-ben,
ötven évvel ezelőtt érettségizett.
Érkezik Balla Balázsné osztályfőnök.
- Osztály vigyázz! - mondja Pocsai
Piroska, majd jelentéssel folytatja: Tisztelettel jelentem drága Ica néninek, az osztályunk hiányos létszámmal ugyan, de aki tudott, mindenki
eljött. Isten hozott nálunk!
Itt van Suba Péter tanár úr is, feleségével, Suba Péterné tanárnővel érkezett.
- 1970-ben végeztünk a feleségemmel együtt, egyszerre az egyetemen
- mondja Suba tanár úr. - Amikor ’70ben ide kerültünk, akkor ez az osztály
éppen a harmadik esztendejét kezdte
el. Sajátos helyzetben vagyok, mert
úgy kerültem erre a találkozóra, mint
Pilátus a krédóba, ugyanis az osztályt
nem tanítottam. Viszont nagyon sok
lány, és nagyon sok fiú volt kollégista. Az első néhány évemben, amikor
ide kerültünk, a gimiben még nem
volt helyem, a kollégiumi nevelőjük
voltam.
- Akkoriban még csak felvételivel lehetett bejutni erre a szakra - mondja
Csuhai Mária -, akit felvettek, csak
az jöhetett ide vegyipari szakközépiskolába. Erős egyéniségek voltunk, és
gondolom válogatni kellett. De ez azt
jelentette, hogy az osztályfőnök egy

Jó volt újra találkozni.
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Tanévnyitó
a duális képzésben

Ez már a hatodik tanévnyitó volt.

Ballag a szakközépiskolából az 1972-ben végzett szerves vegyész osztály.

tényleg jó társaságot kapott.
- Újszerű képzés volt akkor a vegyészképzés - folytatja Huszák Magdolna -, nem nagyon volt múltja. Akkor nem is volt még divat a felvételi,
hogy valahova felvételizni kelljen,
tehát ez egy nagyon megválogatott
osztály volt.
Persze ez nem jelenti azt, hogy nem
voltak csínytevések. Mint minden
rendes tizenéves, a tanulás mellett
azért ők is néha rosszaságon törték a
fejüket.
- Elsőévesek voltunk, és az erőműbe
jártunk vasipari gyakorlatra - meséli Kovács Katalin. - Április elsején
úgy döntöttünk, hogy megvicceljük
az oktatókat. Nem mentünk ki órára,
hanem a kiserdőben buliztunk. Szegény oktató bácsi ott keresett az egész
gyárban minket. Ica néni másnap bejött az osztályba, és kérdezte, hogy
kik voltak az értelmi szerzők. Természetesen senki. Azt mondta, hogy
vagy megmondjátok, hogy kik voltak,
vagy minden ötödik osztályfőnöki figyelmeztetést kap. És minden ötödik
gyerek kapott osztályfőnöki figyel-

meztetést. Én megúsztam, mert én a
tizennegyedik voltam.
- Akkoriban még nem engedték a
hosszú hajat - folytatja a sztorizást
Bráz György. - Az osztályfőnök állandóan macerált, hogy hosszú a hajam.
Azt hiszem talán másodikos voltam
akkor, megbeszéltük a haverokkal, és
kopaszra levágattam a hajamat. Másnap bementem az iskolába, és volt
rajtam egy kötött sapka. Jött az osztályfőnök, és mondta, hogy vegyem le
azonnal a sapkát, mert ez tiszteletlenség. Mondtam nem veszem. De, vedd
le! Nem veszem. Levette a fejemről,
és látta, hogy kopasz vagyok. Na, akkor meg az volt a probléma. Rögtön
behívatták a szüleimet, és hát természetesen megkaptam érte a beosztást.
A környező vállalatok és üzemi laborok tárt karokkal várták az itt végzett
diákokat. Ennek ellenére csak kevesen maradtak a szakmában az érettségi után, legtöbben pályát váltottak.
- Egy percig sem dolgoztam a szakmában - mondja Pocsai Piroska. - Amikor még fiatal voltam, kézilabdáztam.
Akkor még a kézilabda csapat elég jó
volt itt, akkor kerültünk föl az NB IIbe, és a műszakot nem bírta volna el a
heti két-három edzés.
- Épp most mondtam a volt labor tanárnőmnek - mondja Kovács Katalin
-, hogy nagyon sokáig vegyészkedtem. Érettségi után a TVK-ban kezdtem, utána fölmentem Pestre, és ott az
EGIS Gyógyszergyárban dolgoztam
sokáig. Azután a tanárképző főiskolán
dolgoztam, szintén szakmában, és az
utolsó öt évemet töltöttem adminisztrációs munkában.
Az 1997/98-as tanévtől már nem indítottak új vegyész szakközépiskolai osztályt az akkori Eötvös József
Gimnázium és Szakközépiskolában,
így 33 év után megszűnt a vegyészképzés.
Surányi P. Balázs

Hatodik alkalommal indította el duális középfokú képzési programját a MOL Petrolkémia Zrt.. A 2022/2023as tanév ünnepélyes megnyitóján miskolci, debreceni
és tiszaújvárosi diákok vettek részt. A korábbi vegyésztechnikus, gépgyártástechnológiai technikus és
villanyszerelő képzések mellett az idei szemesztertől
elektronikai-, mechatronikai technikus képzéssel bővült a paletta.
- Stabil utat szeretnénk mutatni a jövő generációjának,
átadni a több évtizedes tudást, megtanulni a fiatalok innovációit. Ez a következő évtizedek kulcsa a vállalatok
számára. Hidat építeni az idősebb és a fiatalabb generációk között - hangsúlyozta megnyitó beszédében Marton
Zsombor, a MOL Petrolkémia vezérigazgatója.
Dr. Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere szerint, ahhoz hogy városunk fejlődni tudjon, és a 21. században is
sikeres legyen, nagy szükség van ezeknek a diákoknak a
tudására, valamint egy jó közoktatási és köznevelési rendszerre
- A MOL Petrolkémia segít áthidalni a generációk közötti
szakadékot. A tanulók a MOL segítségével piacképes és
jövőképes tudást kapnak, olyat, amellyel meg tudják majd
állni a helyüket mai világban. Tiszaújváros önkormányzata pedig minden eszközzel támogatja a duális képzésben
résztvevő diákokat - hangsúlyozta a polgármester.
Az idén 50 éves Brassai számára mindig is az volt a legfőbb cél, hogy kiváló szakembereket engedjenek ki a
munkaerőpiacra.
- Az általános iskolai tanulók számára talán az ösztöndíjrendszer a legnagyobb vonzerő. Később, az alapoktatás
után tanulmányi átlagnak megfelelően emelkedhet a támogatás összege - nyilatkozta Pázmándi Henrietta, a SZSZC
Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző
Iskola igazgatója. - A másik motiváló tényező a diákok
számára az, hogy vállalati keretek között végezhetik a
gyakorlatot, akár már 10. osztálytól. Egészen korán, közelről megízlelhetik a munka világát. Jó tanulmányi eredménnyel és a jó gyakorlati tudással könnyebben el tudnak
majd helyezkedni, talán épp annál a cégnél ahol a gyakorlatukat szerezték.
Kerékgyártó Nikolett a Debreceni SZC Vegyipari Technikum tanulója volt. Ma már műszakos laboránsként dolgozik a MOL-ban. Korábban ő is a duális képzést választotta. A tanévnyitón ő köszöntötte és bátorított a diákokat.
- Életszerű helyzetekben próbálhattuk ki magunkat, teljesen más volt, mint az iskolapadban ülni. Azzal, hogy részt
vettem a duális képzésben sokkal nagyobb esélyem volt a
MOL-nál elhelyezkedni, mint egy külsős jelentkezőnek.
Nem csak tudást kaptam, sok jó emberi kapcsolattal is
gazdagodtam. Nagyon megszerettem az itteni légkört. Aki
biztos jövőt szeretne magának mindenképpen válassza a
duális képzést - emelte ki Nikolett.
Az idén a Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel
Technikum és Szakképző Iskola 19 tanulója, a Miskolci
SZC Andrássy Gyula Gépipari Technikum 10 gépész tanulója, míg a Debreceni SZC Vegyipari Technikum 28 diákja kezdte meg a duális tanévet a MOL-nál.
OK

Kerékgyártó Nikolett
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Tiszaújvárost szolgálták
Újabb három személy vette át a
képviselő-testület által adományozott Tiszaújváros Szolgálatáért Díj
önkormányzati kitüntetést.

Fehér Lajosné
fogászati röntgen
asszisztens
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Síró Anna Mária
óvodapedagógus

Gál Csabáné
tanító

Pedagógusi pályafutását 1982-ben
kezdte Kazincbarcikán, majd 1984-től
1991-ig Igriciben tanított. Tiszaújvárosban 1991 augusztusában helyezkedett el. A 2012-ben alakult Kazinczy
Ferenc Református Általános Iskola
nevelőtestületének kezdetektől tagja
és nyugdíjba vonulásáig itt folytatta
pedagógusi tevékenységét.
Jól képzett, gazdag módszertani kultúrával rendelkező pedagógus. Szakmai
munkáját tervszerűség, következetesség, sokszínűség jellemezte. Tanítványai felé mindig nagy türelemmel és
szeretettel fordult. Különleges figyelemmel, nagyfokú empátiával segítette a különleges bánásmódot igénylő
gyermekek tanulását. Pályafutása
során előszeretettel vállalt osztályfőnöki feladatokat, melyet lelkiismeretesen, nagy odaadással végzett. Halk,
nyugodt természete megnyugtatólag
hatott az általa tanított gyermekek
mindennapjaira. Legfontosabb feladatának a gyermekek tanítását, írás,
olvasás, számolási készségük fejlesztését, a tudásuk biztos megalapozását
tekintette, amelyre bizton építhettek
a felső tagozatban. Tapasztalatával,
ötleteivel, tanácsaival segítette a nevelőtestület munkáját.
Kimagasló munkájáért 2012-ben Tiszaújváros Közoktatásáért Oklevél
évi díj, 2022-ben „Tiszaújváros Közneveléséért” Életműdíj kitüntetésben
részesült.
Tiszaújváros köznevelésében végzett
több mint harminc éves kimagasló
szakmai munkája elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

Egészségügyi szakdolgozói pályafutását szakképesítése megszerzése után
a Debreceni Orvostudományi Egyetemen kezdte, majd néhány hónapot
követően az akkor még Leninvárosi
Napközi Otthonos Óvodában helyezkedett el, ahol öt hónapig dolgozott.
Ezt követően, 1983 áprilisában nyílt
lehetősége arra, hogy a Leninvárosi
Rendelőintézetben dolgozzon, mint
rendelőintézeti asszisztens. Érdeklődése már a rendelőintézeti pályafutása
kezdetén a fogászati szakterület felé
irányult, ezért fogászati asszisztensi
tevékenységet látott el. 1985-ben
megszerezte a szakterületnek megfelelő fogorvosi asszisztensi képesítést.
Lelkiismeretes, precíz munkájának
köszönhetően 1993-tól csoportvezető
asszisztensi feladatot is ellátott. 1998ban elvégezte a fogászati röntgenben
végzett tevékenységéhez szükséges
bővített sugárvédelmi tanfolyamot,
melyet rendszeresen megújított. A
fogászati alapellátás privatizációját
követően a rendelőintézet működtetésében lévő fogászati röntgen szakellátásban dolgozott tovább, fogászati röntgenasszisztensként. Szakmai
munkájára mindig igényes volt, rendszeresen képezte magát. A vállalkozási formában működő fogászati körzetekben feladatot ellátó orvosokkal
és asszisztensekkel kimagaslóan jó
kapcsolata volt, illetve a szakrendelő
más területein dolgozó kollégákkal is
jó kollegiális kapcsolatot ápolt. Odaadó munkájáért 2022-ben a „Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért”
Életműdíj kitűntetésben részesült.
Színvonalas munkájának elismeréseként, a köz szolgálatában végzett
közel negyvenéves lelkiismeretes
munkássága elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben
részesült.

Siró Anna Mária a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézetben szerzett
óvónői diplomát 1982-ben. 1982.
augusztus 1-jén Mátészalkán kezdte óvodapedagógusi pályafutását,
majd Nyíregyházán helyezkedett el.
1990 augusztusától a leninvárosi 2.
sz. Napközi Otthonos Óvodában, a
későbbi Katica óvodában dolgozott,
majd 2017-től nyugdíjba vonulásáig a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos
Óvoda Tündérkert óvodájában végezte munkáját. 2006-ban Játék és szabadidő pedagógia témában szerzett
pedagógus szakvizsgát. Több éven
keresztül a Játék munkaközösség
vezetője volt, melynek keretében elméleti és gyakorlati tapasztalatait is
megosztotta kolléganőivel. Számos
bemutató foglalkozást tartott mind
a kollégák, mind az általános iskolák tanítónői részére. Rendszeresen
szervezett és tartott játszóházakat,
munkadélutánokat, melyeknek aktív
résztvevője volt.
Mindennapi munkáját mindig lelkiismeretesen, nagy szakmai felkészültséggel végezte.
Magas szintű kreativitásának, kézügyességének legjobb bizonyítékai
a csoportjában található szemléltető
eszközök, bábok, meseillusztrációk.
Pedagógiai tervezőmunkáját a nagyfokú pedagógiai tudatosság jellemezte. Ebben a témában több évig munkaközösséget is vezetett. A szülőkkel
való kapcsolattartására a korrektség,
az empátia és a segítőkészség volt a
jellemző. Munkatársai szerették jó
humorú, ötletes, nyitott, toleráns emberi hozzáállása miatt. A Tiszaújváros
szolgálatában töltött közel 32 éves kiemelkedő szakmai munkája, emberi
helytállása, a közösségi életben betöltött aktív szerepe alapján „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben
részesült.
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Éremeső a tiszaújvárosi borászra

Veres Pál polgármester fővédnöksége mellett, Miskolc önkormányzata,
a Miskolc és Környéke Hegyközség
és a Szövetség a Bükki Borvidékért Egyesület kezdeményezésére a
Bükki borvidék kereskedelmi forgalomban is kapható, palackos borainak népszerűsítéséért augusztus
3-án, az Avasi Bortanyán rendezték
meg először a Miskolc Polgármesterének Bora 2022 elnevezésű versenyt. Fehér, vörös, rozé és desszert
kategóriákban negyven mintát
vizsgált a nemzetközileg is elismert
borszakértőkből álló, hattagú zsűri, amelyek közül a KT Kézműves
Pince öt tételét három ezüst-és két
bronzéremmel díjazták, 2018-as évjáratú Zenit bora pedig a Miskolc
Polgármesterének Bora 2022 címet
érdemelte ki. A KT Kézműves Pince tulajdonosa, K. Tóth Szabolcs
nyilatkozott lapunknak.
- Hogyan ragadta magával a szőlőtermesztés és borkészítés szenvedélye?
- A szőlő bűvkörében nőttem fel,
mindkét nagyapám foglalkozott borral, de csak saját fogyasztás céljából
- afféle hobbiként. Nekik és a szüleimnek köszönhetem, hogy részese lehetek a szőlők és a borok csodálatos
világának. A tél végi metszést mindig
ketten végezzük édesapámmal, aki a
szőlő ellenőrzésében is folyamatosan
segít. Természetesen az édesanyámra
ugyancsak számíthattam a kezdetek
óta, de őt már egyáltalán nem engedem dolgozni. A nehezebb feladatokat hetedik éve kizárólag segédmunkásokkal látom el.
- Mióta foglalkozik főállásban szőlőtermesztéssel és borkészítéssel?
- 2014-ben a szüleim segítségével
palackoztam először. Azt a bort nem
mutattam meg a nagyközönségnek,
mert éreztem, hogy még nincs azon a
szinten. Nem is volt belőle csak egy
hordónyi. A második év már egész
komolyra sikerült. Vásároltam pinot
blanc szőlőt, és volt egy tartályos
zenit tételem, valamint egy hordó
zenit-pinot blanc házasításom. 2015ben vettem át édesapámtól a borászatot, abban az évben Bogácson a tartályos zenitem ezüstérmet, a zenit-pinot
blanc házasításom pedig aranyérmet
kapott egy nemzetközi borversenyen.
Ez volt az első megmérettetésem.
2018-ban, a pécsi Zé Fesztiválon ahol csak Z-betűs borral lehetett elindulni - csak négy aranyérmet osztottak
ki hatvan induló között, az egyiket mi
hoztuk el egy 2016-os évjáratú száraz zenit borral. Ezt követte egy még

Veres Pál, Miskolc polgármestere, és
K. Tóth Szabolcs borász.

nagyobb siker, ugyancsak a Zé Fesztiválon 2019 decemberében. Itt már
száztíz borászat indult. Egy 2017-es
száraz zenit boromat választotta a közönség a fesztivál kedvencének.
- Augusztus 3-án - három ezüst- és két
bronzérem mellett - a Miskolc Polgármesterének Bora címet is kiérdemelte
az egyik nedűjük. Mit jelent ez a győzelem az ön számára?
- Ezt tartom az eddigi legnagyobb
sikeremnek. Már csak azért is, mert
egyáltalán nem készültem erre a megmérettetésre, nem sokkal a nevezési
határidő lejárta előtt üzent nekem a
hegybíró, hogy miért nem lát tőlem
egyetlen mintát sem a benevezettek
között. Tulajdonképpen neki köszönhetem, hogy végül elindultam a versenyen. Egyébként meg sem fordult
a fejemben, hogy esélyes lehetek a
győzelemre, pedig ez már a sokadik
versenyem volt. Ráadásul a zsűri is
igen neves borszakértőkből állt. Már
egy sima aranyéremnek is nagyon
örültem volna, nemhogy egy nagy
aranyéremnek.
- Hogyan jellemezné nyertes borukat?
- A KT „Nyékládháza” 2018-as évjáratú Zenit száraz fehér magában
hordozza a területi adottságunk jellegzetességeit, tehát ásványos bor.
Korábban nem indítottam még versenyen. Kevés, mindössze háromszáz palack készült belőle, és csupán
otthon került elő, amikor vendéget
vártunk. Ennek ellenére ugyanolyan
gondossággal foglalkoztam vele,
mint a már jól ismert borainkkal. Sohasem zárok palackba olyat, amihez
hivatalosan nem adom a nevem. Azt
hiszem, a hordóhasználat is nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy ilyen jó íze
lett. 2015-ben vettem azokat a hordókat, amelyekben tároltam, ez volt
a harmadik töltésük. Harminchárom
éve foglalkozunk Zenit szőlővel,

édesapámmal együtt telepítettük ezt
a fajtát anno Nyékládházán, a Pit�tyén-dűlőn, ahol ma is gazdálkodunk.
- Mit jelent önöknél a gondos odafigyelés a szőlőtermesztés és a bor készítése során?
- Többek között az sem mindegy, hogyan metsszük a tőkéket, és mennyire
terheljük meg azokat. Harmadik éve
már kizárólag biopermetezést alkalmazunk. Háromszor is szűröm a bort
és palackozás előtt még egyszer, hogy
olyan minőség kerüljön a kristálytiszta palackokba, amelyeknek az évek
jól állnak majd. A nyertes bor már
négyéves, és még mindig élvezhető.
- Mi a véleménye a palackozott bor
különösen hosszú idejű tárolásáról?
- Nem hiszek abban, hogy húsz évig
is hagyhatjuk állni, mielőtt elfogyasztanánk. Bár az édes borok esetén elképzelhető, hogy működik a hosszú
tárolási idő, száraz típusok esetében
én maximum nyolc-tíz évet jósolok
a tárolásra. De egy pincészetnek nagyon sokat kell tennie azért, hogy
megfeleljen ennek az állításnak.
- Kézműves pince lévén a palackozást
is kézi erővel végzik?
- Igen, kézzel töltök és címkézek én
magam minden egyes palackot. Az
eddigi letöltési rekordom reggel hattól este tizenegy óráig 1880 palack a
segítőimmel. Van két segédem ebben
a folyamatban, az egyikőjük mossa,
öblíti és kénezi a palackokat, másikuk
pedig a csavarzáró géppel dolgozik és
hordja a megtöltött palackokat a raktárhelyiségbe.
- Milyennek tűnik az idei termésük a
szüret előtt?
- Nem túl rózsás a helyzet. Nincs öntözőrendszerünk, ezért a csapadékban
szegény, forró nyár sajnos a tőkéken
és a szőlőfürtökön egyaránt meglátszik. Minden nap járom az esőtáncot,
annak ellenére, hogy egy több mint
harminc éve telepített szőlőterületről
beszélünk, ahol a tőkék gyökérzete akár negyven méterig is hatolhat
a talajban, ezért nem szárad ki. Próbálkoztunk öntözéssel, de nem sokat
ért. Óriási a vízhiány, két és fél méter
mélységig teljesen száraz a földkéreg.
A szőlő cukorfoka már az egekben
van, mégsem szüretelhetünk még,
ezért nagy a veszélye annak, hogy újra
meglátogatják a birtokot a vaddisznók. Nagyon szeretnek csemegézni a
mézédes termésből. Előfordult már,
hogy mindent megettek. Tulajdonképpen ezért is szerepel a logónkban
a vaddisznó. Jó lenne még két-három
hetet károk nélkül átvészelni a betakarításig.
Ördögh István

Hordósor a pincészetben. 								Fotók: magánarchívum.

Kezedben a jövő

Óriáskirakó növényekkel, állatokkal.

Mennyi idő alatt bomlik le a műanyagpohár vagy a cigarettacsikk? Vajon hány liter víz szükséges különféle
élelmiszerek előállításához? Mi az a légnyomás? Ilyen
kérdésekre is választ kapnak azok a gyerekek, akik
ellátogatnak a Játékos Tudomány - Kezedben a jövő
interaktív kiállításra.
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár idén is
tart Zöld hónapot. A szeptemberi programsorozat fókuszában a zöld szemlélet és a környezettudatosság áll. A Városi
Kiállítóteremben például a veszélyeztetett fajokkal, a szelektív hulladékgyűjtéssel és a napenergiával is megismerkedhetnek a gyerekek.
- Én mindig felszedem a szemetet, ha látok valahol - meséli lelkesen Anna, egy második osztályos tanuló, miközben
épp az erdei állatok élőhelyét tanulmányozza. - Fontos,
hogy vigyázzunk a természetre és az állatokra, mert szeretném, ha nem halna meg a Föld.
- Most a szemetet halászom ki ezzel a bottal - mutatja a
kezében lévő alumíniumdobozt Emma, egy másik kisdiák.
- Ezután pedig megnézem, hogy melyik fajta szemét hová
való, aztán szétválogatom őket és bedobom a megfelelő
dobozba.
A bolygónk megóvásához vezető viselkedésmintákat mutatja be a kiállítás. A szervezők a fenntarthatóságra és a
természeti erőforrásainkra hívják fel a figyelmet az óvodás
és kisiskolás korú gyermekek nyelvén.
- A kiállítás jelszava: Miénk a felelősség! - kezdi Tóth Tamara művelődésszervező. - Szeretnénk megismertetni a
gyerekekkel a globális és a helyi környezeti problémákat.
Rávilágítunk a klímaváltozás hatásaira és megmutatjuk,
hogyan lehet azt mérsékelni. Szeretnénk a lehető legtöbb
tanulót bevonni ebbe, hogy kialakulhasson egyfajta pozitív
szemlélet a környezetükkel kapcsolatosan. A bemutatott
anyag fejleszti a problémamegoldó, a konfliktuskezelő és
az alternatív gondolkodás képességeit is. Az ismeretszerzés közben játszhatnak, és mindent kipróbálhatnak, így
személyesen is megtapasztalnak bizonyos problémákat.
Reméljük, ezzel egy életre szóló élményt nyújtunk nekik,
ami talán az első lépés lesz a környezettudatosság felé.
Az interaktív kiállítás szeptember 12-16. között tekinthető
meg a Városi Kiállítóteremben. A belépőjegyek ára egységesen 500 forint.
venna

Király lett a halőr
Egy halőr - Sebestyén Árpád - nyerte a Zabos Géza
Horgász Egyesület tisztségviselői és halőrei részére
megtartott horgászversenyt a Dísztavon.
Az időjárás nem kedvezett a horgászoknak, hol zuhogott, hol csepergett az eső, hol meg tűző napon álltak
a tóparton. Ez legkevésbé Sebestyén Árpádot zavarta,
az egyesület halőre szinte minden, a tóban fellelhető
halból fogott és 21.600 grammos eredménnyel toronymagasan nyerte a versenyt. A második helyet az egyesület elnöke, Kiss Béla szerezte meg 4.600 grammal. A
harmadik helyen Bacsó József, az Etikai Bizottság tagja
végzett 3.500 grammal.
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Rendezvénynaptár
készül
Tiszaújváros képviselő-testülete novemberben tárgyal-

ja Tiszaújváros 2023. évi előzetes rendezvénytervét.
A www.tiszaujvaros.hu weboldalon megjelenő TISZAÚJVÁROSI RENDEZVÉNYNAPTÁR-ban minden
bejelentett rendezvény helyet kap, a turisztikai szempontból kiemelt rendezvényekről pedig nyomtatott kiadvány készül TISZAÚJVÁROSI PROGRAMAJÁNLÓ címmel.
Kérjük a városi intézményeket, egyesületeket, civil
szervezeteket, egyházakat, magánszemélyeket, amen�nyiben Tiszaújvárosban közérdeklődésre számot tartó
rendezvényt szerveznek, illetve a 2023. évi városi rendezvénynaptárban meg kívánnak jelenni, juttassák el
az erre a célra készített RENDEZVÉNYBEJELENTŐ
LAP-ot a koordinációt végző Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár postacímére: 3580 Tiszaújváros,
Széchenyi út 2., vagy e-mail címre: derkovits@tujvaros.hu.
A bejelentőlap személyesen átvehető a Derkovits Művelődési Központban, vagy letölthető a http://www.
tmkk.tiszaujvaros.hu honlapról.
Határidő: 2022. október 3. (hétfő).
Az esetlegesen felmerülő kérdésekben felvilágosítást
nyújt Tóth Tímea, a művelődési központ munkatársa a
49/548-275-ös telefonszámon.

A Tisza TV műsora
Szeptember 15., csütörtök
9:00 HétHatár: Utcafórumok - Közeledik a távleolvasás
- Zöld hónap, zöld napok - Gasztro korzó - Kajak-kenu
és triatlon sikerek
9:15 Hétről-Hétre: Még drágább lesz a kenyér - Akarsz
róla beszélni? - 50 éves vegyész osztálytalálkozó
- Foci összefoglaló
9:45 Fogadóóra dr. Fülöp György polgármesterrel
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Szeptember 16., péntek
18:00 B4 Híradó
Szeptember 21., szerda
18:00 HétHatár: Fűtéskérdés: gázzal, fával? - Autómentes nap - Veszélyes hulladékok - Phoenix-kupa
18:15 Hétről-Hétre: Utcafórumok: Akarsz róla beszélni? - Értékséta - Alzheimer-világnap - Kiállítás Japánban
Szeptember 22., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Páncél nélkül mászkálni a világban
Két barát spontán és nyilvános magánbeszélgetése, amelyet a közönség vezet. Így jellemezhető egyetlen
mondatban Beck Zoltán és Vecsei
H. Miklós országszerte nagy sikert
arató produkciója, amely a Terasz
party rendezvénysorozat évadzáró
eseménye volt. Fellépésük előtt különös előadásuk mibenlétéről kérdeztem őket.
- Hogyan született meg a Kártyajáték
produkció?
VHM: Hosszú ideje szerettünk volna
létrehozni egy közös produkciót Kapával, azaz Mucsi Zolival, de sohasem
jutottunk el a megvalósításig. Csak a
címe volt meg: Barátom, aki voltál.
Végül készítettünk egy versantológiát
a kedvenc verseinkből, ami Beck Zoli
rajzaival együtt meg is jelent az említett címmel. Amikor tovább kezdtünk
gondolkozni, hogy mégis mi legyen a
leendő előadás vezérfonala, rájöttünk,
hogy az eszmefuttatásaink és megnyílásaink szinte előadás értékűek, próbáljuk hát meg, hogy leplezetlenül
létezünk egymás előtt a színpadon, és
vonjuk be a nézőket olyan dolgokba,
amelyeket lehet, hogy még a családunkkal sem osztanánk meg. Persze
figyelni kell, hogy ez ne öncélú magamutogatás legyen, hanem rámutasson arra, hogy mennyire nagy tétje
van ma őszintének lenni, és mennyi
mindenre rájön az ember saját magával kapcsolatban, ha csak beszélget,
énekel vagy felolvassa a barátjának
az éppen legfontosabb verset az életében. Ha a múltban ragadunk, tanmesének tűnnek az előadások, a jövőről
pedig nem sokat tudunk, ezért arra is
rá vagyunk kényszerülve, hogy megérezzük, mi az, hogy jelenben lenni,
jelen lenni a színpadon. Ez mind a
színpadi gondolkozást, mind a lelki
jelenlétet tekintve nagyon izgalmas
feladat, amelyet a saját szakmánkban
is hasznosítani tudunk. Reméljük, a
mi jelenünk találkozik a nézők jelenével, és őket is feltölti a kettőnk játéka.
BZ: A legfontosabb alapvetésünk az
volt a kezdetekkor, hogy a lehető leglazább legyen a műsorunk dramaturgiája, amit maga a közönség alakít a
kártyák kiválasztásával. A személyes
történeteinket, igazságainkat és meg�győződésünket tesszük ki a publikum
ítéletének egy olyan, általunk létreho-

Vecsei H. Miklós és Beck Zoltán				

zott helyzetben, ahol abszolút védtelenek vagyunk. Ebből adódóan igazi
kihívás számunkra minden egyes
Kártyajáték, amely olykor versekben,
dalokban, prózai szövegekben bontja
ki a velünk történteket.
VHM: Egy hosszú jegyzetsorral készültem mára. Alapesetben hetente
legalább egyszer beszélünk, és elmeséljük, mi minden történt velünk, de
a mai fellépésünk érdekében minden
élményemet magamban tartottam és
feljegyeztem az elmúlt egy hónapban,
hogy a színpadon lephessem majd
meg Zolit.
- Van-e a nézők szempontjából láthatatlan oldala ennek az előadásnak?
VHM: Igen. Ez az előadás látszólag a
mi életünkről szól, mégis folyamatosan a hozzánk legközelebb állókról és
a velük közös élményeinkről beszélünk benne. Mindkettőnknek különösen fontos, hogy odafigyeljünk azokra, akik a legközelebb állnak hozzánk,
és mindent megtegyünk azért, hogy
ők jól legyenek. Noha tisztában vagyunk vele: mindketten sokszor botladozunk.
- Mit szerettek leginkább a Kártyajátékban?
VHM: Én azt, hogy szabadon feszegethetem a határaimat. Sokszor olyan
sztorit is elmondok a színpadon, amelyet a legközelebbi barátaimmal sem
feltétlen osztanék meg. De ilyenkor
veszek egy nagy levegőt, és valamiféle közös megérkezés érdekében
megpróbálok minden tabut ledönteni
magam körül. Ezt a fajta feszültséget
nagyon élvezem, akárcsak azt, hogy a
Kártyajátékok során lerombolhatom

(Fotó: Fejér Boróka)

mások rólam alkotott, idealizált képét az igazság felfedésével. Szeretem
megmutatni a valódi, közel sem tökéletes, botladozó énem, és szerintem
Zoli is így van ezzel.
BZ: Így van, szerintem is jó és igaz
dolog „páncél” nélkül mászkálni a
világban, és nem szükséges mindig
valamiféle folytonos támadó vagy
védekező pozíciót felvenni. Nem tesz
jót, ha megállás nélkül harcolunk a
magunk jelenlétéért és az elképzelt
igazunkért. Annak ellenére sem, hogy
az állandó versengés korában élünk.
- Mit gondoltok, érdemes a színpadon
kívül is gyakran kockáztatni, azaz játékosan élni?
BZ: Olyan világot teremtettünk magunknak - és ez különösen igaz Magyarországra - ahol sem hősként, sem
áldozatként nem tudsz valamiféle legitimitást nyerni. Minden olyan pozíció, amelyről tudjuk, hogy erkölcsileg
feddhetetlen és érvényes, egyszerűen
nem létezik. Az összesben ott van a
kérdőjel, a hátsó szándék valamilyen
formája és a megingathatóság lehetősége. Rövid válaszom a kérdésedre
az, hogy nem érdemes játékosan élni.
A hosszabb pedig az, hogy mégis érdemes, csak ne várjuk azt, hogy ennek ránk vonatkozóan haszna lesz.
(Mindketten nevetnek). Nehéz eldönteni, hogy ma mit érdemes. Mi megpróbáljuk az előadáson keresztül is
ápolni a barátságunkat, és ha ez mást
nem mutat, csak azt, hogy itt van valami két ember között, aminek - bármilyen is a világ - értelme van, akkor
már megérte eljönnünk.
Ördögh István
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Hok Csaba
a 7. sz. választókerület képviselője

Étkezési térítési díjak szedése
és ebédjegyosztás
Augusztus
15.
csütörtök
19. hétfő
21. szerda
22.
csütörtök

26.
hétfő

27. kedd

2022. szeptember

Helye

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

29.
csütörtök

Kinek a részére

Szociális étkezés
Szociális étkezők
Szociális étkezők
Szociális étkezők

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)

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

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

Pénzbeli gyermekétkeztetési
térítési díjkedvezmény
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

Szünidei gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy az ingyenes szünidei étkezés az
őszi szünetben valamennyi, azaz 3 munkanapon (2022. november 2., 3., 4.), a téli
szünetben valamennyi, azaz 7 munkanapon (2022. december 22., 23., 27., 28.,
29., 30., 2023. január 2.), a tavaszi szünetben valamennyi, azaz 2 munkanapon
(2023. április 6., 11.) keresztül a Központi Étteremben (Tiszaújváros, Kazinczy út
3.), Tiszaszederkény városrészben élők
esetében az „Esély” Napközi Otthonban
(Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető
igénybe helyben történő elfogyasztással.

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

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!

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 lakóhel�lyel rendelkező tanuló jogosult, aki életvitelszerűen lakóhelyén él, és családjában

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Gyerek és alkalmazott
befizetés

Központi Étterem

Kazinczy-ház
(Gimnázium)
28. szerda

Ideje
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

2022. szeptember 21-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig fogadóórát tart.

A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, melynek benyújtási határideje az őszi szünetre 2022.
október 28., a téli szünetre 2022. december 21., a tavaszi szünetre 2023. április 5.
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása
a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban,
valamint postai úton (3580 Tiszaújváros,
Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Ha a Szülő/Törvényes képviselő a gyermek számára a szünidei gyermekétkeztetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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 ügyféltájékoztató 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

9. � Közlemény/Hirdetés

2022. szeptember 15.

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot hirdet 1 fő

közművelődési szakember
munkakör betöltésére

TOVÁBBRA IS SZÁMÍTUNK
a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő
számlálóbiztosok jelentkezésére!
Munkalehetőség: vegyen részt Ön is a népszámlálás lebonyolításában!
Számlálóbiztosok jelentkezését várjuk a 2022. október-novemberben sorra kerülő országos népszámlálás terepen történő adatgyűjtési időszakára.
Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok munkájától, felkészültségétől, kommunikációjától.
A számlálóbiztos feladata:
• körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése,
• az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval
(ahol nem töltötték ki a kérdőívet interneten),
• a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele,
• folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.
A kérdőíveket tableten keresztül kell kitölteni, amit a KSH biztosít az adatfelvétel
idejére.
A munkavégzés időtartama: 2022. október 17. - november 20.
Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz:
• nagykorú, cselekvőképes személy,
• saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC, laptop, tablet stb.),
• e-mail-cím, telefonszám.
A szerződéskötés feltétele:
• a jelentkező kiválasztása,
• az e-learning formában megvalósuló képzés sikeres teljesítése.
A számlálóbiztosi feladatok ellátása díjazással jár, mely két tételből tevődik össze:
- Egyrészt 25.000 Ft-os alapdíjban részesül minden megbízott, aki a címállománnyal
kapcsolatos felkészítési és kapcsolattartási feladatait teljesítette.
- Másrészt a számlálóbiztosok díjazásának mértékét a hozzájuk rendelt körzetekben
lévő címek, és az ott élő személyek száma határozza meg, címenként 300 Ft-os, illetve
összeírt személyenkénti 620 Ft-os összegben. Tiszaújvárosban 7 628 ellenőrizendő
cím van, mely címek és a címeken élő személyek (14 649 fő) összesen legfeljebb 45
számlálóbiztos között oszlanak majd meg.
Számlálóbiztosi díjtétel a megfelelő minőségben kitöltött kérdőív és a validációt követően elfogadott cím után fizethető ki.
A számlálóbiztosok az internetes önkitöltés időszakában az adatszolgáltatók által megválaszolt kérdőívek utáni díjazásban nem részesülnek, ezeknél a címeknél kizárólag a
kötelezően elvégzett címellenőrzés díja számolható el.
Összefoglalva mindennemű díjazást:
Díj megnevezése
Számolási egység
Felkészítési, kapcsolattarEgyszeri alapdíj
tási díj
Kapcsolatfelvétel, címelleCím
nőrzés, aktualizálás
Lakás kérdőív
Cím
Személy kérdőív
Összeírt személy

3 hónap próbaidő kikötéssel, 8 órás teljes
munkaidőben, 3 havi munkaidőkeretben,
határozatlan időre szóló munkaszerződéssel.
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- városi nagyrendezvényekhez és intézményi programokhoz kapcsolódó szervezői feladatok,
- a közművelődés területén hasznosítható
pályázatok figyelése, elkészítése és elszámolása,
- művészeti közösségek tevékenységének
koordinálása,
- az intézmény online felületeinek kezelése.
Munkavégzés helye: Derkovits Művelődési Központ
Pályázati feltételek:
- szakirányú felsőfokú végzettség,
- magabiztos számítógépes ismeretek,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- egészségügyi alkalmasság.
Elvárt kompetenciák:
- kiváló kommunikációs, problémamegoldó és konfliktuskezelő képesség,
- csapatmunka,
- precizitás,
- empátia, tolerancia,
- önálló munkavégzés,
- terhelhetőség, rugalmasság,
- kiegyensúlyozott, stressztűrő személyiség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- hasonló munkakörben szerzett szakmai
tapasztalat,
- művészetek terén szerzett jártasság,

- társalgási szintű angol nyelvismeret,
- PR anyagok tervezésében és kivitelezésében szerzett szakmai gyakorlat,
- pályázatírásban való jártasság.
A munkaszerződésre a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről hatályos
jogszabályai az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettséget, szakképzettséget
igazoló okirat(ok) másolata,
- fényképes szakmai önéletrajz,
- motivációs levél,
- kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (letölthető az intézmény honlapjáról),
- bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának határideje:
2022. szeptember 26.
A pályázat elbírálásának határideje:
2022. szeptember 30.
Az állás 2022. október 3. napjától tölthető
be.
Érdeklődni a 49/542-004-es telefonszámon lehet.
A pályázatot elektronikusan a derkovits@
tujvaros.hu e-mail címre vagy postai úton
az alábbi címre kérjük benyújtani:
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és
Könyvtár
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a „közművelődési
szakember” munkakör megnevezését feltüntetni.
Mátyás Zoltán
igazgató

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő
Egységdíj
25.000.- Ft
300 Ft
300 Ft
620 Ft

Tehát például 200 címmel és lakásonként 2 személy összeírásával számolva a díj
333.000 Ft is lehet!
Amennyiben a fenti feltételeknek Ön megfelel, és kedvet érez a népszámlálás lebonyolításában számlálóbiztosként közreműködni, kérjük, keresse fel a helyi népszámlálási felelőst, azaz Tiszaújváros jegyzőjét.
Jelentkezni a http://www.varoshaza.tiszaujvaros.hu/index.php/nepszamlalas-2022
oldalon található jelentkezési lap kitöltésével lehet, melyet kérünk a nepszamlalas@
tujvaros.hu e-mail címre szkennelve megküldeni, vagy a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján leadni, legkésőbb 2022. szeptember 20-án (kedd) munkaidő végéig.
A honlapon megtalálható a KSH által központilag előállított adatkezelési tájékoztató
és számlálóbiztosi toborzó plakát is.
A népszámlálással kapcsolatos bővebb információk a www.nepszamlalas2022.hu oldalon érhetők el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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, 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.

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

Indulás Máriapócsra
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja
a máriapócsi kirándulásra jelentkezetteket, hogy az indulás időpontja és helyszíne:
2022. szeptember 17. (szombat) 8.00 óra, Tiszaújváros, Rákóczi út 81. szám.
Farkas Sándor elnök

10. � Sport/Közlemény
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Kata és kumite a tiszaújvárosi tatamin

Magyar Karate Vidékbajnokságot rendeztek a hétvégén Tiszaújvárosban. A
Sportcentrumban közel 200 versenyző
állt a tatamira. Az ország minden szegletéből érkeztek, minden korosztályban,
a hat- évesektől egészen a szeniorokig,
összesen 152 kategóriában.
A Miskolci Justitia Fuji-Yama Sportegyesület tiszaújvárosi csoportja is ott volt a
versenyen, a szervezés mellett versenyzőket is indítottak a bajnokságon.
- Ez a verseny egy jó lehetőség a gyakorlásra - mondta Oláh Sándor, a tiszaújvárosi
csoport vezetője. - Fővárosi, külföldi, nemzetközi klubok itt nem indulhatnak, csak a
vidékiek mérhetik össze tudásukat. A sportolók gyakorolják a versenyzést, látják a
menetét, megtanulják kezelni a versenydrukkot. Könnyebben állnak ki majd a nagyobb versenyeken. Tapasztalatszerzésnek
kiváló. A mi klubunk közel 50 fővel mű-

Kurucz Hanna formagyakorlata aranyat ért.

ködik, amiből 10-12-en járnak rendszeresen versenyezni. Most négy fővel jöttünk.
A nyári szünet után nehéz versenyeztetni, mert nem mindenki jár rendszeresen
edzésre a nyári időszakban. Akik itt vannak, ők jól felkészültek. Egy hónap múlva
lesz az Avas Kupa oda már sokkal nagyobb
létszámmal fogunk nevezni.
Kurucz Hanna egészen kisgyerek kora óta
karatézik a tiszaújvárosi egyesületnél. A
tradicionális Sitó-rjú ágát választotta. Délelőtt a formagyakorlatát, a katát mutatta
be, délután kumitéban, azaz küzdelemben
is megmérettette magát.
- A formagyakorlat nagyon jól sikerült.
Sokat gyakoroltam, készültem rá - mondta
Hanna a versenyek után. - Ez meg is hozta
az eredményt, első helyen végeztem. Éreztem, hogy jól sikerült. A kumitéről már
ez nem mondható el. Nem indult túl jól a
küzdelem, de próbáltam a szabályok szerint küzdeni és pontokat szerezni láb- és
kéztechnikával. Sajnos nem úgy jött össze,
ahogy terveztem, de szeretem a határaimat
feszegetni, ezért megpróbáltam.
- Szerinted hol úszott el a küzdelem? Miért
nem sikerült?
- Az volt a baj, hogy keveset tudtam támadni. Nem indultam neki az ellenfélnek,
megvártam, amíg ő kezdeményez. Ez volt
a hiba. Itt az a lényeg, hogy nekem kellett
volna megszereznem az első pontokat.
Dr. Mészáros János, a Magyar Karate
Szakszövetség elnöke ezer szállal kötődik
Tiszaújvároshoz. A karateélet elindulása is
az ő nevéhez fűződik.
- Tiszaújvárosban 1982-ben indult el a karateélet - emlékszik vissza az elnök. - Azóta is erős és jó bázisa a küzdősportoknak
Tiszaújváros. Én azt látom egyébként,
hogy itt minden sport népszerű, köztük
a karate is, mert ez a város megteremti a
megfelelő hátteret. Nagyon jó példa erre ez
a mai vidékbajnokság, ami a város támogatása nélkül nem jöhetett volna létre. Ez
azért is fontos, mert ez a verseny meghatározó ebben a sportágban. A magyar sportban ugyanis megerősödtek a budapesti

Három tatamin párhuzamosan versenyeztek.

Dr. Mészáros János emlékplakettet adott át dr. Fülöp György polgármesternek, megköszönve a város támogatását.

egyesületek, uralják az élsportot. Most viszont beindultak a vidéki nagy egyesületek
is, lásd Miskolc, Szolnok, Eger. Ezek valamikor a karate vidéki fellegvárai voltak
és el kell azt érnünk, hogy a vidéki karate

ne csak létszámában legyen nagy, hanem
minőségében is, és akár ebből a térségből
is tudjunk válogatottat adni, nemzetközi
eredményeket elérni.
ema
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Olimpiai reménységek
KAJAK-KENU. Fantasztikusan szerepeltek a magyarok a Pozsonyban rendezett Olimpiai Reménységek
Versenyén (ORV). A 29 arany-, 26 ezüst- és 9 bronzérem begyűjtéséből az újvárosi fiatalok négy arany-, három ezüst-, és két bronzéremmel vették ki a részüket.
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület
sportolói rendre kivívják a jogot, hogy tagjai lehessenek
az ORV-n induló magyar csapatnak, s ha már ott vannak,
éremmel, érmekkel térnek haza. Így volt ez most is. Horváth Kata K-1 500 méteren diadalmaskodott és Pető Hannával párban K-2 1000 méteren is aranyérmet szerzett,
K-2 500 méteren pedig a dobogó második fokára állhatott
fel. Szegi Zsombor ugyancsak kitett magáért, C-1 1000
méteren még másodikként ért célba, C-1 500 méteren
azonban senki nem tudta megelőzni.
Szűcs Milán is „termelt”, K-4 500 méteren arany-, K-4 200
méteren ezüstérmet akasztottak a nyakába. S még mindig
nincs vége, Czakó Bálint C-4 500 méteren, Mircse Iván
K-4 500 méteren állhatott fel a dobogó harmadik fokára.

Lehmann világkupafutamot nyert
TRIATLON. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub U23-as világbajnoka,
Lehmann Csongor fantasztikus
versenyzéssel aranyérmes lett a
Karlovy Varyban megrendezett világkupafutamon.
A világhírű fürdővárosban, Karlovy
Vary-ban a férfiaknál 25 ország 66
sportolója állt oda a rajthoz. A 2-es
rajtszámot kiérdemlő tiszaújvárosi
Lehmann Csongor az első öt között
fejezte be az 1500 méteres úszást,
melyet honfitársa, az újdonsült aquatlon világbajnok Dévay Márk „nyert”
meg. Az emelkedőkkel alaposan megtűzdelt kerékpáros pályán 7 kör, ös�szesen 40,8 km várt a mezőnyre. A
második váltásnál a 22-ről 18 tagúra
olvadt élboly, soraiban Lehmannal és
az idősebb Dévayval, közel egyperces előnnyel kezdhette meg a szintén
emelkedős, 10 km-es futást. Az első
kilométereken a múlt heti, Valenciában megrendezett világkupa bronzérmese, az amerikai Matthew McElroy
diktálta a tempót. A táv felére kialakult az élen a későbbi dobogós trió,
Lehmann és McElroy mellé a német
Luhrs csatlakozott. Az üldözők nem
tudtak jelentősen közelíteni a vezető
hármashoz, akik így egymás között
osztották el az érmeket. A gyakori ritmusváltások következtében a német
triatlonos leszakadt, majd az utolsó
emelkedőn Lehmann rápakolt még
egy lapáttal, ami már McElroy-nak is
sok volt. A párizsi olimpiára készülő 23 éves tiszaújvárosi sportoló két
évvel ezelőtti 9. helye, és a tavalyi
bronzérme után ért fel a csehországi
olimpiai távú verseny dobogójának
tetejére. Az öt magyar induló közül a
top10-ben végzett még Dévay Márk

Lehmann Csongor első felnőtt világkupafutamát nyerte.

és Faldum Gábor is. Dévay Zsombor
a 21., míg Tóth Tamás a 36. helyen
zárt. A verseny erősségére, színvonalára jellemző, hogy 15 sportoló idő
előtt mehetett zuhanyozni.
- A rajt pillanatától végig elől tudtam
lenni, ami meghatározó momentumnak bizonyult - mondta a célba érkezése után Lehmann Csongor. - A
verseny előtt úgy éreztem, bármi lehet, hiszen sok gyorslábú srác jött el
Csehországba. Fontos volt, hogy a
kerékpározás után elsőként tudtam kimenni a futópályára. A cél előtt bő 1
kilométerrel az emelkedőn sikerült leszakítanom a kiváló futó amerikai vetélytársamat is, kiderült, hogy ő sem
sérthetetlen. Onnantól kezdve már
„csak” 800 métert kellett kibírnom.
Boldog vagyok, hogy ez összejött és
a rengeteg munkának meglett az eredménye, ráadásul úgy, hogy enyém lett
a legjobb futóidő is. Az első hely jól
hozott a konyhára, az érte kapott 500
olimpiai ponttal az eddigi 16. helyről
a kvalifikációs lista és a világranglista

top10 környékére kerülök, ami további motivációt jelent számomra az év
hátralevő versenyire, a felkészülésre.
Lehmann Tibortól, a Tiszaújvárosi
Triatlon Klub elnök-vezetőedzőjétől
megtudtuk még, hogy Csongor idén
50 mp-cel jobbat futott Karlovy Varyban, mint tavaly, amikor harmadik
lett. Ez az idő tavaly is aranyat ért
volna.
Lehmann Csongor következő két erőpróbája két olimpiai távú világbajnoki
szériaverseny (WTCS) lesz, október
8-án az olaszországi Cagliari-ban,
november 5-én pedig Bermudán.
Eredmények
Férfiak: 1. Lehmann Csongor (magyar, Tiszaújvárosi Triatlon Klub)
1:51:10, 2. Matthew McElroy (amerikai) 1:51:20, 3. Lasse Luhrs (német) 1:51:42,…9. Dévay Márk
(magyar, Trion SC) 1:52:32, 10.
Faldum Gábor (magyar, Mogyi SE)
1:52:35,…21. Dévay Zsombor (Trion
SC) 1:53:55,…36. Tóth Tamás (magyar, Budaörsi TK) 1:56:37.

Szégyenletes hazai vereség

Horváth Kata és Szegi Zsombor.

Réti bronzérmes

Tamásiban rendezték meg a Súlyemelő Junior Orszàgos
Bajnokságot. A versenyen közel 100 versenyző mérte ös�sze erejét. A tiszaújvárosi Réti Márton a 89 kg-os súlycsoportban 232 kg-os összetettel, nagy küzdelemben 3. helyezést ért el.

A Sportcentrum eseményei
Szeptember 16. (péntek)

Kosárlabda
Phoenix Kupa				
16.00 Phoenix KK - DEAC
18.00 MEAFC - Salgótarján

11. � Sport

Játékcsarnok

Szeptember 17. (szombat)
Kosárlabda
Phoenix Kupa				
Játékcsarnok
14.00 Bronzmérkőzés
16.00 DÖNTŐ
Labdarúgás
10.00 FCT - Encs
U15 bajnoki mérkőzés			
Füves pálya
12.00 FCT - Péceli SSE
U16 bajnoki mérkőzés			
Füves pálya
16.00 FCT - Sajószentpéter				
női bajnoki mérkőzés		
Kis műfüves pálya

LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti csoportjának 8. fordulójában a
Vasas II együttesét látta vendégül
a Termálfürdő FC Tiszaújváros. A
sárga-kékek nem várt arányú csúfos vereségbe futottak bele, hiszen
hazai pályán kilenc gólt kaptak és
egyet sem rúgtak.
A találkozó előtt azonos pontszámmal, rúgott és kapott góllal álló tiszaújvárosi és fővárosi csapat mérkőzése izgalmas meccsnek ígérkezett, de
mint a végén kiderült egy percig sem
volt kérdéses, melyik csapat gyűjti
be a győzelemért járó 3 pontot. Az
első félidő elején a hazai védelem
hibáiból szerezte góljait a Vasas II,
mely jó százalékkal értékesítette lehetőségeit. Az újvárosi próbálkozások még a kaput sem találták el, így
nem nagyon volt esély a hazai találatra. A 34. percben bekapott harmadik vendég gól után úgy tűnt, a házigazdáknak még a pontszerzésre sem
marad esélyük.
A 0-3-as állással véget ért első félidő után a második elején még felcsillant a remény hazai oldalon, de
a vendégek gyorsan lehűtötték a Vitelki tanítványok kedvét. Az első 20
percben már 0-6-t mutatott az eredményjelző. Ehhez hasonló súlyos
vereséget 2 éve a Budapest Honvéd
elleni Magyar Kupa mérkőzésen
(1-7) szenvedett el hazai pályán a
sárga-kék alakulat. És még mindig
nem volt vége, hiszen a fővárosiak
sakk-matt helyzeteket alakítottak ki
és még három góllal terhelték Tóth

A kép csalóka, a mieink fogtak padlót, és gázolt át rajtuk a Vasas.

Cs. hálóját. A 0-9-es végeredmény
hűen tükrözi a meccs összképét, hiszen a vendégeknek minden, a hazaiaknak pedig semmi sem sikerült.
A nézők csalódottan indultak haza
és azon morfondíroztak, hogy vajon
csak rossz napot fogott ki az újvárosi együttes, vagy ez egy mélyrepülés kezdete. A Tiszaújváros jelenleg
8 pontos és visszaesett a 15. helyre.
Mivel a Magyar Kupában nem érdekelt a hétvégén a Vitelki legénység
így legközelebb szeptember 25-én,
vasárnap 11 órától a 9. fordulóban a
DVTK II vendégeként lép pályára.
Tiszaújváros - Vasas II
0-9 (0-3)
Tiszaújváros, 150 néző. V.: Tóth T.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth
Cs. - Lehóczki (Tóth B.), Kundrák

(Bocsi), Valkay, Nagy P., Vitelki B.
(Jacsó), Tóth S., Lőrincz, Gönczi
(Erős), Páll (Kiss B.), Nagy D. Edző:
Vitelki Zoltán.
Vasas FC II: Bánfalvi - Puskás
(Herrich), Kleisz, Enyedi (Nemes),
Vida, Farkas B. (Szendeff), Ódor,
Rab (Pócs), Zimonyi, Kapornai
(Őri), Huszár. Edző: Harmati Tamás.
Gólok: Zimonyi (2), Pócs (2), Ódor,
Rab, Kapornai, Vida, Szendeff.
Vitelki Zoltán nem nyilatkozott.
Harmati Tamás: Az első félidőben
mi jöttünk ki jobban a fordulópontokból és három gólt is szereztünk.
Ezután a második félidőben a hazai
csapat nagy területeket hagyott maga
mögött, amit szinte kivétel nélkül jól
ki tudtunk használni.
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