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Év végi rendezvények
Bár még csak szeptembert írunk, már megkezdődtek
a hagyományos év végi városi rendezvények előkészületei.
Egyelőre a rendezvények időpontjaiban állapodtak meg
a szervezők. Az Adventi hangolódás programsorozat nyitánya november 27-én, vasárnap lesz, zárása pedig december 18-án, vasárnap. December 12-én, hétfőn tartják
a Szederkényi gyertyagyújtást, a Tisza-parti csillagszórás
pedig december 19-én, hétfőn lesz.
Ezt megelőzően december 15-én, csütörtökön rendezik
meg a gazdasági társaságok év végi ünnepségét, és ugyanezen a napon lesz - néhány órával később kezdődően - a
szépkorúak karácsonyi ünnepsége is. A sort a közalkalmazottak és köztisztviselők ünnepségével folytatják december 16-án, pénteken, melyet a sportbaráti találkozó követ
december 17-én, szombaton.

A szeptember 19-ei kormányrendelet értelmében október 1-től azokban a köznevelési intézményekben, ahol
14 év alatti gyermekek is vannak, minimum 20 Celsius-fokos hőmérsékletet kell biztosítani. A középiskolákban,
ahol csak 14 év felettiek tanulnak, 18 Celsius-fok a minimum. A 18 fokos maximum kizárólag az állami közintézményekre, például a minisztériumokra érvényes. Arról, hogy az iskolák tartják-e a minimum hőfokokat, vagy
ennél melegebbet biztosítanak, minden esetben az intézmény fenntartója - szakképző intézménynél a kancellár - dönt. A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnáziumban a múlt héten közel 23 fokot mértünk, néhány diák mégis nagykabátban, mások pulóverben vagy pólóban siettek egyik tanítási óráról a másikra. Cikkünk a 3. oldalon.

Elsején indul a népszámlálás
Október 1. és november 28. között
népszámlálás lesz Magyarországon, melyen kötelező részt venni. A
kérdőívet az interneten is ki lehet
tölteni, erre október 1. és 16. között
van lehetőség. Aki nem él az online
válaszadás lehetőségével, azt számlálóbiztos keresi fel.
Október 1-jén indul a népszámlálás,
az egész országban egy időben, azonos tartalommal és egységes módszertani alapon végrehajtott adatfelvétel kiterjed minden személyre és
lakásra - hívta fel a figyelmet Vukovich Gabriella, a Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) elnöke a népszámlálás
kampányindító sajtótájékoztatóján.
Az elnök emlékeztetett arra, hogy
a válaszadás amellett, hogy kötelező, társadalmi érdek is, hiszen a
népszámlálásból kinyert adatok a
mindennapokat, mindenki jövőjét
befolyásoló szociális és gazdasági
döntések, helyi fejlesztések alapjául
szolgálnak.
A KSH minden magyarországi lakcímre postai úton felkérőlevelet küld
a napokban. A levélben a népszámlálásról szóló információk mellett egy
egyedi belépési kód is található, en-

Gyorstesztek
csak gyógyszertárban
A hónap végén megszűnik az antigén gyorstesztek
patikán kívüli forgalmazásának lehetősége - hívta fel
a figyelmet az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet hivatalos közösségi oldalán.
A gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazási engedéllyel rendelkező kiskereskedelmi egységek csak
szeptember 30-áig forgalmazhatnak önellenőrzési célt
szolgáló SARS-CoV-2-fertőzés kimutatására szánt antigén gyorstesztet - olvasható a közleményben.

Fenyőfák kerestetnek

A kérdőívek online kitöltésére október 1. és 16. között van lehetőség.

nek segítségével tudja minden háztartás önállóan, interneten kitölteni
a kérdőívet a népszámlálás honlapján. Az adatszolgáltatás folyamata a
lakáskérdőív kitöltésével kezdődik,
majd annyi személyi kérdőívet kell
kitölteni, ahányan az adott ingatlanban élnek. A kérdőívek online kitöltésére október 1. és 16. között, a nepszamlalas2022.hu oldalon keresztül
van lehetőség. Akik ezzel nem élnek,
azokat október 17. és november 20.
között számlálóbiztosok keresik fel;

ebben az időszakban már csak az ő
segítségükkel lehet megválaszolni a
népszámlálási kérdéseket.
A statisztikai törvény alapján közigazgatási bírsággal sújtható az, aki
kötelező hivatalos statisztikai adatszolgáltatást nem, vagy nem az előírt
határidőre teljesíti, vagy ha a hivatalos statisztikai célú adatátvételre,
adatátadásra vonatkozó kötelezettségét megszegi. A közigazgatási bírság
összege természetes személy esetében 200 000 forintig terjedhet.

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2022. évi
adventi rendezvények színvonalas lebonyolításához
keres kivágásra szánt, jelenleg szabad térállásban álló,
formás, egyenletes habitusú lucfenyőket és ezüstfenyőket, 3,5-12 méter között a városi közintézmények,
Tiszaújváros közterein történő felállítása, feldíszítése
céljából.
Felajánlásaikat a következő elérhetőségeinken tehetik
meg: Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Központ: 49/540-636; 70/457-2499; e-mail: varosgazda@
tujvaros.hu. A bejelentések alapján a fákat megtekintjük, és amennyiben a méretük, formájuk megfelelő és
kivágásuk biztonsággal elvégezhető, úgy a fakitermelést elvégezzük.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
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Egyházi hírek

Október 22. - zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra. Jelentkezési határidő: október 12., szerda 13.00. Utiköltség 4 500 Ft.
Altemplom nyitvatartása: kedd - vasárnap 08.00 -18.30.
A plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda 9.00-13.00,
csütörtök, péntek 15.30-17.30.

Görögkatolikus
Római katolikus
A hétköznapi szentmisék a szokott időben lesznek: kedd,
csütörtök, péntek, szerda 08.30. Vasárnapi szentmise:
11.00. Egyházközségi zarándoklat miatt szombaton kivételesen nem lesz szentmise!
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros
vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap
Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.
Október 2. - sajószögedi templombúcsú.
Október 8. - 17.00 „Erőtér” előadássorozat következő
előadása: „Mária tiszteletünk háttere”. Előadó: dr. Dolhai Lajos rektor, teológia tanár. 18.00 előesti szentmise
és körmenet.
Október 9. - tiszaújváros templombúcsú.

Pénteken 7.45 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Szombaton az Istenszülő Szűz Mária oltalmának ünnepét tartjuk:
10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 Szent Liturgia, 17.30
vecsernye. Vasárnap 11.00 Szent Liturgia. Hétfőn 17.30
paraklisz. 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.
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
Gyermek-istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.

Temetői autóbuszjáratok

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a térítésmentesen igénybe vehető
TEMETŐI AUTÓBUSZJÁRATOK
2022. szeptember 30-ig keddi és pénteki napokon közlekednek, az alábbi menetrend szerint
Indul
Érkezik
Tisza-part városrész autóbusz váróterem
13.25
11.30
Tisza-part városrész elágazás
13.23
11.32
Tiszaszederkény, Művelődési ház
13.18
11.37
Tiszaszederkény, Kossuth u.
11.38
Tiszaszederkény, Kossuth u. 70.
11.39
Tiszaszederkény, Bajcsy Zs. út 67. (37.)
11.40
13.17
Tiszaszederkény, Bajcsy Zs. út 37. (67.)
13.16
11.41
Tiszaszederkény, Kossuth u. 70.
13.15
Tiszaszederkény, Kossuth u.
13.14
Tiszaszederkény, Művelődési ház
13.13
11.42
Tiszaszederkény, Bocskai I. u. ált. isk.
13.12
11.43
Tiszaújváros, Termálfürdő
13.09
11.46
Tiszaújváros, Brassai középiskola
13.08
11.47
Tiszaújváros, Kazinczy út
11.48
Tiszaújváros, Bethlen G. út
13.06
Tiszaújváros, autóbusz állomás
13.05
11.50
Sajószöged, temető
13.00
11.55
Érkezik
Indul
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Sötét

Ezzel a rejtvénnyel zárjuk 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.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Kákóczki Gyula

életének 87. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése a római katolikus templomban szeptember
29-én, csütörtökön 15 órakor lesz. Kérjük, hogy
kegyeletüket egy szál virággal fejezzék ki.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy
Édesanyánk,

Pólik Gyuláné
(szül.: Tóth Judit Erika)

életének 68. évében
2022. szeptember 15-én váratlanul elhunyt.
Temetése 2022. szeptember 30-án (péntek) 13 órakor
lesz a római katolikus templom altemplomában. Előtte 12.30 órakor engesztelő szentmise lesz a lelki üdvéért. Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le!
Gyászoló férje, gyermekei és unokái
Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Lukács Béláné
(szül.: Lévai Erzsébet)

2022. szeptember 22-én életének 78. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni temetése
2022. szeptember 30-án 14 óra 30 perckor kezdődik
a Tiszaszederkényi Református Temetőben.
Emlékét őrzik lányai és családjuk.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Kokovay Gyuláné
született:

Nemestóthy Szabó Mária

életének 95. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése 2022. október 4-én, kedden 12:30 órakor
lesz a tiszaújvárosi római katolikus templom
altemplomában római katolikus szertartás szerint.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Mihály Istvánné Marika
(szül.: Varga Mária)

76 éves korában elhunyt.
Temetése 2022. október 5-én (szerda) 11 órakor lesz
a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Budai Károlyné (szül.: Joó Ilona)

életének 75. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
2022. október 7-én (péntek) 13 órakor lesz
a sajószögedi Városi Temetőben.
Kérjük kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa és nagyapa, nyugdíjas,
volt TVK-s szakszervezeti vezető

Szabó János

2022. szeptember 25-én tért végső nyugalomra.
„Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni.
Szerető jóságod nem tudjuk feledni.
Mert elfelejteni Téged soha nem lehet.
Csak meg kell tanulnunk ezután élni nélküled.”
Temetése 2022. 10. 08. 13 órakor lesz
a tardi temetőben.
A gyászoló család
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Berta Judit l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Tördelőszerkesztő: Mészáros Attila 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 Nyomda: Mediaworks Hungary Zrt., Budapest Campona út 1. l Felelős vezető: Szabadi Balázs nyomdaigazgató l ISSN 1417-8133
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Hőmérséklet-csökkentés az iskolákban
A szeptember 19-ei kormányrendelet
értelmében október 1-től azokban a
köznevelési intézményekben, ahol 14 év
alatti gyermekek is vannak, minimum
20 Celsius-fokos hőmérsékletet kell biztosítani. A középiskolákban, ahol csak
14 év felettiek tanulnak, 18 Celsius-fok a
minimum. A 18 fokos maximum kizárólag az állami közintézményekre, például
a minisztériumokra érvényes.
Arról, hogy az iskolák tartják-e a minimum
hőfokokat, vagy ennél melegebbet biztosítanak, minden esetben az intézmény fenntartója - szakképző intézménynél a kancellár - dönt. A Tiszaújvárosi Eötvös József
Gimnáziumban a múlt héten közel 23 fokot mértünk, néhány diák mégis nagykabátban, mások pulóverben vagy pólóban
siettek egyik tanítási óráról a másikra.
- Engem nem igazán zavar, hogy mennyire
van hideg - kezdi György Kristóf tanuló. Ha fázok, felveszek egy pulcsit. Ez azoknak lehet majd nagyobb baj, akik fázósak,
ők talán kabátban fognak ülni az órákon.
Egyelőre nincs annyira hideg, ez még szerintem ideális.
- Amikor reggel bejövünk az iskolába, még
nagyon hideg van, olyankor mindig fázok - meséli Sirokai Kitti, egy másik gimnazista. - Dél körül és délután már egész
jó a hőmérséklet. Nem tudom, hogy télen
mennyire fog leesni, de az biztos, hogy a
reggelek nem lesznek kellemesek.
Szűcs Zita nem örül a hőmérséklet-szabályozásnak, gyermeke az egyik helyi általános iskolába jár.
- Én nagyon fázós vagyok, de a kisfiam
jobban bírja a hűvöset - mondta Zita. Nem hiszem, hogy neki problémát fog
okozni a 20 fok az iskolában. Ugyanakkor
szerintem hosszútávon, mindennap ilyen
hőmérsékletben ülni, nem tesz jót a szervezetnek. A biztonság kedvéért székpárnát és

egy plusz pulcsit is bevittünk a suliba.
Dr. Póta György, egy budapesti gyermekorvos, szerint tömeges megbetegedésekre
nem kell számítani, de egy biztos: kényelmetlen 18-20 fokban tanulni és egy idő
után csökken a koncentráció is, a diák az
óra helyett arra fog figyelni, hogy fázik. Ha
órákig egy helyben ülünk, a szervezet áthűl
és gyengül az ellenálló képessége is.
Tiszaújváros új iskolaorvosa, Dr. Egyed
Enikő szerint ez egy komplex kérdés, mindenkire másképp hat a hűvösebb idő.
- Az lenne a legegyszerűbb, ha mindenki
egyforma lenne, de ez nem így van - mondja a doktornő. - Vannak, akik hidegben is
rövidnadrágban szaladgálnak, mások melegebb időben is jobban felöltöznek. Azt
tanácsolom, hogy a gyerekek rétegesen öltözzenek, legyen plusz ruha a szekrényben.
Ha fázósabb a gyermek, hozhat a székére
párnát, vagy egy melegen tartó kulacsban
meleg teát. Fontos a sok alvás, a rendszeres
sport és a változatos táplálkozás is.

Október elsejétől legalább 20 fok lesz a helyi gimnáziumban és az általános iskolákban.

ban. Az ügyben kerestük a tankerület igazgatóját, ám nem kívánt nyilatkozni. Kérdésünkre Kósa-Tóth Zoltán, a TiszaSzolg
2004 Kft. ügyvezetője válaszolt.

„Ha fázósabb a gyermek, hozhat a
székére párnát, vagy egy melegen tartó kulacsban meleg teát.”
Dr. Egyed Enikő

A rendelet a kötelező minimum hőmérsékletet írja elő, információink szerint a Mezőkövesdi Tankerületi Központ azt kérte a
távhőszolgáltatótól, hogy október 1. után
reggeltől délután 15 óráig 20 fokot, míg 15
óra után 18 fokot biztosítsanak az iskolák-

- Az önkormányzat és az egyházi iskolák egyelőre nem kerestek meg minket
- kezdte az ügyvezető. - A tankerület és a
szakképzés részéről viszont érkezett megkeresés, ami arról szól, hogy a jövőben
alacsonyabb hőmérsékletet szolgáltassunk,
mint eddig, és azt is kérték, hogy a fűtést
szüneteltessük. Mint kiderült, komoly elvárásokat támasztanak az állami intézmények felé, úgyhogy abban egyeztünk meg

a tankerületi igazgatóval, hogy október elsejéig felfüggesztjük a fűtést, ezt követően
délutánig 20, 15 óra után pedig 18 fokos
hőmérsékletet fogunk biztosítani.
Az önkormányzat saját intézményeitől
szeptember 23-ig várt takarékossági intézkedésekre javaslatokat, ezeket most összesítik.
- Nagyon fontos, hogy olyan intézményben, amely gyermekekkel foglalkozik,
például óvoda, bölcsőde, ott Tiszaújváros
önkormányzata biztosítja a megfelelő hőmérsékletet és energiaellátást, ez nem lehet
pénzkérdés - nyilatkozta lapunknak Dr. Fülöp György polgármester. - Ugyanígy gondolkodunk az idősek és a betegek ellátásával kapcsolatos intézményeknél is. Olyan
értelemben is kell priorizálnunk, hogy mi
az, ami drasztikus lépés - aminek én nem
vagyok híve - és mi az, amit viszonylag
fájdalommenetesen meg lehet oldani.
venna

Segíthet a napelem, de nem minden esetben

Hónapok óta tart a roham a napelemekért. A megnövekvő rezsiköltségek és
az állami támogatások miatt sokszorosára nőttek az igények. Ötször annyian
szeretnének napelemet a házukra, mint
mondjuk egy fél évvel ezelőtt. Pedig az
eljárás nem egyszerű, és a határidők
is meghosszabbodtak. Amíg korábban
egy-két hónap alatt már fent voltak a
berendezések a tetőkön, most erre legalább öt hónapot kell várni.
- 2022-től a lakhatási engedély megszerzéséhez szükséges, hogy az energiafogyasztás legalább 25 százalékát megújuló
energiaforrásból kell nyerni - tudtuk meg
Fábiánné Elek Zsófiától. Ők az új építésű házukra a napelemrendszert választották. - Tizenhat darab napelem kerül fel a
tetőnkre, de a rendszer bővíthető. Ezt ja-

Jól kell megtervezni a napelemrendszert.

vasolta nekünk a szakember, aki tervezte,
és telepíteni fogja. Erre azért van szükség,
hogy a későbbiek folyamán, ha megnő a
fogyasztásunk, akkor tudjuk bővíteni a
rendszert. Szerencsére nekünk nem kellett
sokáig várni rá, még a roham előtt sikerült
megrendelnünk, így már meg is érkeztek
az elemek és a tartozékaik. Ha az időjárás
kegyes hozzánk, napokon belül fel is szereli a kivitelező.
Egy jól méretezett napelemrendszer akár
az egész éves villanyszámlát képes kitermelni. Így a tulajdonos nulla forintért használhatja a saját maga által megtermelt villamosenergiát. Ez sokat segíthet a növekvő
rezsiszámlákon, de nem minden esetben.
- Egy átlagos család egy évben 150 000
forintot fizet a villamosenergiáért, ezt
könnyedén visszahozza egy jól tervezett
napelemrendszer - nyilatkozta lapunknak
Hófej Péter, napelemrendszer-tervező és
kivitelező. - Viszont nagyon fontos, hogy
szakember segítségével pontos számításokat kell végezni, hogy valóban megérje belekezdeni a kivitelezésbe. Átlagosan
2,5 millió forintba kerül a telepítés, ami
egy háztartásnak 6-7 év alatt térül meg,
az ipari környezetben pedig körülbelül két
és fél évre csökken ez az idő. Ami viszont
nagyon fontos és nem tudom eleget hangsúlyozni, hogy ne ugorjon bele senki felelőtlenül a napelem beszerzésébe. Sokan
felbuzdulnak azon, hogy az állam most
100 százalékban vagy 50 százalékban támogatja a napelemek kiépítését. El kell
olvasni a hozzá tartozó szerződési feltételeket, hiszen, aki vissza nem térítendő állami támogatást igényel napelemekre, vagy
még gondolkodik rajta és 2024-re tolódik

Fábiánné Elek Zsófiáék a napelemet választották megújuló energiaforrásként.

a megvalósítás, rájuk már nem fog vonatkozni a most érvényben lévő szaldóelszámolás. - mondja.
Aki saját költségén telepíttet rendszert, az
is csak 2024-ig élvezheti a kedvezőbb elszámolást. Utána ez teljesen megszűnik és
mindenkire a bruttó elszámolási rendszer
fog vonatkozni.
- A szaldóelszámolásban a fogyasztó összes
betáplálásának és vételezésének különbsége jelenti az alapot. A kettő különbsége
alapján számolják a befizetendő összeget,
de az is előfordul, hogy visszajár valamennyi összeg - tudtuk meg Kujáni Pétertől az Energiatakarék értékesítési vezetőjétől. - A bruttó elszámolás pedig azt jelenti,
hogy minden egyes elfogyasztott kWh-t be
kell fizetni, és minden egyes termelt kWh-

ért kap néhány forintot a fogyasztó, tehát
kedvezőtlenebb lesz az elszámolás, mert
nem a különbözetet számolja el a rendszer.
Mivel néhány év múlva mindenkire a bruttós elszámolási rendszer fog vonatkozni,
ezért érdemes most hibrid rendszert kiépíttetni. Ehhez a későbbiekben akkumulátort
lehet csatlakoztatni, ami azért fontos, mert
a napközbeni fogyasztás fölötti többlet
energiát az év nagyon nagy részében nem
a hálózatba táplálja vissza a rendszer, hanem akkumulátorba tölti, és amikor lemegy a nap, nem termel tovább a napelem,
akkor az ingatlan az akkumulátorban lévő
áramról, ami szintén ingyen van, üzemel
tovább, így drasztikusan lecsökken a hálózati fogyasztás.
ema
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Fórum a Király közben és a szelfipontnál Reggeli nélkül soha
Serkenti az agyműködést, energiával tölt fel, és nagyban befolyásolja szervezetünk megfelelő működését.
Mindez a reggelinek köszönhető. De a sok pozitívum
ellenére a gyerekek egyharmada még mindig éhgyomorral megy iskolába egy kutatás szerint.

A Király közi játszótéren Molnár
István, a tiszaújvárosi szelfipontnál
Vendlerné Polyák Ilona képviselő
tartott utcafórumot múlt szerdán.
A helyszín és az időpontválasztás
tökéletes volt, hiszen késő délután
iskola, óvoda, munka után sokan
vannak itt. Most is erre számítottak
a fórumok szervezői, ám a tökéletes
időzítésnek „betett” az eső.
Aki akart jött és kérdezett. Kérdezett, beszélgetett, dicsért, javaslatot
tett. Szabóné egy egész kérés-csokrot
hozott Molnár István alpolgármesternek, a városrész képviselőjének.
- A Lidlnél lévő rögzített padok meglazult csavarjait jó lenne kicserélni,
némelyikre már a festés is ráfér kezdi, majd sorolja tovább. - Szeretnénk, ha a Szivárvány óvoda mögötti
parkolóban megigazítanák a belógó
faágakat, jó lenne ivókút minden játszótérre, és a József Attila úti lakók
szeretnék, ha lenne a mi utcánkon is
karácsonyi díszkivilágítás - mondja,
miközben a képviselő jegyzetel.
- Húsz éve itt lakom, ismernek az
emberek, és én is az ő problémáikat.
Sokszor megkeresnek, hogy tudnék-e
segíteni, ezt és azt elintézni, de nemcsak gondokkal, hanem jó észrevételekkel és javaslatokkal is. Az én
körzetem javarészt a Kertváros, ebből
adódóan itt egészen más problémák
vannak. Az egyik, ami problémát
okoz, az a zöldhulladék elszállítása,
ami korábban hetente volt, de miután
állami kézbe került, kéthetente van,

Zöldövezet a Király közben, ahol kondipark épült és megújult a játszótér is.

sűrűn levelezünk is ezért a BMH-val.
A másik, amire sokan panaszkodnak,
a gyorshajtás, hiszen ez egy lakó-pihenő övezet, ahol sokszor a megengedettnél gyorsabban hajtanak az autók,
itt például táblákat cseréltettünk, most
30-as sebességkorlátozó tábla került
ki. Ha beljebb megyünk a panelek
közé, szépen felújítottuk a szánkózó
dombot, megújult a játszótér, ledes
világítással, ami jó lenne, ha az egész
városban lenne, de mindez forrás
függvénye. A Lidlnél, a Lévay-Örösi
út kereszteződésben körforgalmat
tervezünk kialakítani, a hatóságok a
terveket el is fogadták, a közvilágítás
tervezése is feladat, ha a költségvetés
engedi, ez is elindulhat - mondja a
képviselő.
Egy másik arc, egy másik helyszín.
Vendlerné Polyák Ilonával, az 5. vá-

A kérdező városlakók és a választ adó képviselők a szelfipontnál.

lasztókerület képviselőjével a szelfipontnál lehetett találkozni.
- Húsz éve állok a városlakók szolgálatában, ez az ötödik ciklus, és mindig bizalmat kapok a városlakóktól
- mondja a képviselő asszony. - Szeretem nagyon ezt a megbízatást, szeretem a várost, örülök, ha fejlődik, és
ezért én is mindent megteszek, hisz ez
a feladatom. Az emberek itt mindig is
aktívak voltak, hozzám is bátran jönnek, szólnak, ha nem tetszik nekik
valami, kérnek, ha szükségük van rá.
Nemcsak az én választókörzetemből
keresnek meg, hanem máshonnan is,
szívesen állok rendelkezésre, bármilyen feladat elvégzésre kérnek fel.
Van úgy, hogy a háromperces bolti vásárlás 3 órásra sikeredik, mert
megállítanak, én pedig segítek, mert
bizalmat szavaztak, és én is szeretnék
bizonyítani, hogy alkalmas vagyok,
voltam és leszek erre a feladatra.
Mostanában nagyon sokan keresnek
meg megélhetési problémákkal, szociálisan érzékeny vagyok, belül is
ezt érzem, hogy segítenem kell, és
ez nemcsak egy elintézendő képviselői feladat. A napokban egy nehéz
körülmények között élő becsületes,
de bátortalan ember fordult hozzám
segítséget kérve, bátorítottam és bekísértem a polgármesteri hivatalba. Ami
a várost illeti, sok mindent megvalósítottunk ebben a körzetben is, többek
között a Szent István úti felújításokra gondolok, utak, járdák, parkolók
kialakítására, megújult a játszótér, a
park, szebb, komfortosabb lett a környezet, remélhetőleg a lakók megelégedésére.
berta

- A reggeli a legfontosabb étkezés. Ilyenkor tudjuk biztosítani gyermekeinknek azt, hogy minden ásványi anyag,
vitamin, fő tápanyag - fehérjék, zsírok, szénhidrátok - bejusson a szervezetükbe. Ezzel biztosítva napi aktivitásukat. Nagyon fontos lenne, hogy egy kisdiák se menjen el
iskolába üres gyomorral - hangsúlyozta lapunknak Gyorgopulos Beatrix dietetikus.
Az ideális reggeli tartalmaz
valamilyen összetett szénhidrátot. Ez lehet egy teljes
kiörülésű lisztből készült
péksütemény vagy kenyér.
De jó alternatíva az otthon
készült zabkása is. Ha péksütemény az alap, ahhoz
valamilyen állati eredetű
fehérjét mindenképpen biztosítsunk. Ez lehet tojás, tej,
tejtermék vagy húskészítmény. A friss zöldség elenGyorgopulos Beatrix
gedhetetlen, csakúgy, mint
a folyadék. A reggeli tea mellett legjobb választás természetesen a víz.
Az iskolásoknál fejtörést okozhat, hogy vajon mit is csomagoljunk nekik tízóraira. Rohanó világunkban bizony
a legkönnyebb a boltok polcairól levenni egy-egy előre
gyártott finomságot, ami a szakemberek szerint nem a legideálisabb választás. A dietetikus szerint otthon is tudunk
készíteni egészséges nassolni valókat. Ezekkel nem csak
időt spórolhatunk, hanem még pénztárcakímélő is. Az alap
itt is az összetett szénhidrát.
- A házi zabkeksz az egyik nagy kedvence a gyerekeknek.
Összetörünk egy érett banánt, beletesszük a zabpelyhet.
Ehhez a masszához adhatunk cukrozatlan kakóport, aszalt
gyümölcsöket. Kisebb korongokat formázunk és pár perc
alatt megsütjük. Finom és egészséges is egyben. De a
kis ételes dobozokból sohasem hiányozhat a gyümölcs mondta a dietetikus, aki szerint, ha a szendvicskészítésre
voksolunk, a zöldség is elengedhetetlen része a tízórainak,
uzsonnának.
Hazánkban egyre több gyermek küzd ételallergiával, számukra már a legtöbb oktatási intézmény biztosítja a speciális étrendet, legyen szó akár tej-, tojás-, vagy glutén érzékenységről. Ma már arra is van lehetőség, hogy a szülő a
saját maga által készített ételeket vigye be az intézménybe
gyermekének. Sokan ezt a „kiskaput” ki is használják.
- Az a tapasztalatunk, hogy a felnőttek sokszor az ő diétájukat gyermekeiknél is alkalmazzák, pedig ezzel nem
biztos, hogy jót tesznek. Egyre többen térnek át a vegetáriánus, vegán táplálkozásra, ez pedig egyáltalán nem ideális
egy fejlődő szervezetnek. A vegán étrendet folytatók semmilyen állati eredetű fehérjét - hús, tojás, tej - nem vesznek
magukhoz. Ha ezeket nem fogyasztjuk, a B12 vitamin biztos, hogy komoly pótlásra szorul majd az egyénnél. Igaz,
hogy létezik már a teljes értékű növényi étrend, de ennek
összeállítása nagy precizitást igényel. Minden igyekezet
ellenére előfordulhatnak hiányállapotok. Mivel a teljes értékű fehérje biztosítása az általános iskolás korosztálynak
rendkívül nehéz, semmiképp nem ajánljuk a vegán étkezést - emelte ki Gyorgopulos Beatrix.
OK

A felnőttek sokszor saját diétájukat alkalmazzák gyermekeiknél is, pedig a vegán táplálkozás nem ideális egy fejlődő szervezetnek.
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Tíz éve gondolkodtatnak és szórakoztatnak

Augusztus 20-án Lorántffy Zsuzsanna
Emlékplakett kitüntetéssel ismerte el
Tiszaújváros önkormányzata a Kulissza
Játékszín társulatát. A csoport 10 évvel
ezelőtt alakult meg, színházat kedvelő,
többségében helyi emberekből. Szívvel,
lélekkel, odaadással dolgoznak, sokféle
műfajban kipróbálták már magukat.
A színtársulat fennállásának tizedik
évfordulóján egy régi darabja, a Csörgess meg! című stílusparódia jeleneteit
mutatta be. A jubileumi ünnepségen az
egyik alapító tagot, Hegedüs Lászlót a
társulat örökös tagjává avatták.
- Miután 1967-ben átadták ezt a házat,
Mihalovits Ervin igazgató működése alatt
nagyszerű színházi előadások zajlottak itt.
Aztán 1980-ban megfogalmazódott az az
igény, hogy ne csak profi társulatokat lássanak a színpadon, hanem mutassák meg
magukat a helyi amatőrök is. Ezt követően
Varga Ákos vezetésével létrejött a Szivárvány Színjátszó Kör, majd később átvette
helyét a Club ’96 Olasz Gyula vezetésével. Tíz évvel ezelőtt Tiszaszederkényben
Mátyás Edina ötlete volt: mi lenne, ha újra
felelevenítenénk az amatőr színjátszást a
városban, és akkor elindult egy folyamat,

Mátyás Edina

ami még mind a mai napig tart.
- 2015-ben az „Óz, a nagy varázsló” bemutató előadása után fogalmazódott meg bennem - ha jól emlékszem, a társulatnak akkor el is mondtam - hogy igen, most jött el
az a pillanat, amikor Tiszaszederkényben,
Tiszaújvárosban a színjátszás újra életre
kelt - elevenítette fel a történteket beszédében Mátyás Zoltán, a Derkovits Művelődési Központ igazgatója.
- Amikor az ember születésnapra készül,
picit ünneplőbe öltözteti a lelkét is, és kicsit elgondolkodik az ünnepelten. Én is
ezt tettem. Azon gondolkodtam, mit is
adott a Kulissza az elmúlt tíz évben. Biztosan önök is tapasztalják a hétköznapok
nehézségeit és problémáit, amelyeket elég
nehéz megtörni, és nehéz olyan fogódzókat találni, ami átvisz egy másik világba.
Ezeket a fogódzókat a kultúrában keresem - bizonyára sokan vagyunk így ezzel.
A Kulissza nagyon sokat segített nekünk
ebben - köszöntötte a társulatot városunk
képviselő-testülete nevében Tokaji Edit
önkormányzati képviselő.
A köszöntőbeszédek után a Kulissza Játékszín társulatvezetője, Mátyás Edina fejezte ki háláját a nézőknek, támogatóknak
és örökös társulati tagsággal tüntette ki a
csoport oszlopos tagját, Hegedüs Lászlót.
Mátyás Edina az előadást követően válaszolt lapunk kérdéseire.
- Honnan tudta, hogyan kell színházat csinálni?
- Nem tudtam, és ma sem állítom azt, hogy
tudom. Mégis, már a legelején, 2013-ban,
az Operett Gála rendezésekor úgy indultam
el ezen az úton, hogy színházat csinálunk,
és itt félmegoldás nincs. Nem mondjuk azt,
hogy mintha… Nem. Komolyan kell. Hegedüs Lászlót bosszantja, amikor azt mondja
valaki egy előadás után, hogy amatőrökhöz
képest jók voltunk. A szó legszorosabb értelmében persze igaz, amatőrök vagyunk,
de a karakterek megformálása során önmagunkat is beletesszük a szerepekbe, és
az nem amatőr. Természetesen ez nem azt
jelenti, hogy többnek hinnénk magunkat
annál, mint akik vagyunk: szereplők.

A társulat a Csörgess meg! című stílusparódia jeleneteit mutatta be.

- Hogyan birkózik meg a szereplők toborzásával?
- Sokat szoktak nevetni a Kulisszások
azon, hogy bárhol képes vagyok megtalálni egy-egy karaktert. Csoma Bertalant például egy bálon szólítottam meg. Persze az
igazsághoz hozzátartozik, hogy az esetek
nyolcvan százalékában elutasítást kapok,
de az a húsz százalék most itt van velünk.

Hegedüs László

Nagyon sokan azt mondják, távol áll tőlük a színpad világa. Úgy gondolom, amíg
nem próbálja meg valaki, addig ő sem tudja, valójában mire képes. Valamilyen formában bárki tud érvényesülni a színpadon.
Például, ha csak a pincért játssza el valaki,
akinek nem kell megszólalnia. Nem is szabad nekirontani a falnak, hagyni kell időt
arra, hogy mindenki beleszokjon a színpad
légkörébe.
- Mi a társulat művészi hitvallása?
- A legfontosabb alapelveink egyike, hogy
mindent próbáljunk ki, ne ragadjunk le
egy bizonyos műfajnál csak azért, mert
az korábban nagy sikert hozott. Mi magunk is nagyon kíváncsiak vagyunk, hol
húzódnak a határaink, miközben folyamatosan törekszünk a fejlődésre. Kell, hogy
a magunkénak érezzünk egy darabot, mielőtt elkezdünk dolgozni vele, máskülönben nem lenne élvezhető a végeredmény,
sem nekünk, sem a közönségünk számára.
Szintén lényeges, hogy a nézők szemével
is lássunk, ugyanakkor nem célunk teljes
mértékben megfelelni a publikum elvárásainak. Gondolkodtatni és szórakoztatni mi ebben hiszünk.
Ördögh István
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Türelmesnek kell lenni az életben

A közelmúltban az Aeropark Budapest
vendégei voltunk diáktársaimmal. Az
Aeropark, ha röviden kellene fogalmaznom, akkor azt mondanám, hogy egy
szabadtéri repülőgép múzeum. Nyilván
ettől azért jóval több, és ha bővebb információt szeretnénk megtudni, akkor
érdemes Kránitz Balázzsal beszélgetni.
Ő a Légiforgalmi Kulturális Központ
munkatársa, vagy talán több is, mint
egyszerű munkatárs.
- Mi volt az első repüléssel kapcsolatos élményed?
- Az első még gyermekkoromban volt, de
meghatározó emlék ebből a szempontból.
Szombathelyen, egy repülőnapon édesapám teljesen véletlenül föltett egy repülőgépre, egy olyanra, ami itt az Aeroparkban is látható, egy kétmotoros L-410-esre.
Nem tudtam, hogy mi fog történni, csak
mondta, hogy menjek fel a repülőre, nézzek körbe, aztán egyszer csak bezáródott
mögöttem az ajtó, és elindultunk megnézni
a várost. Nagyon-nagyon kellemes élmény
volt, és akkor valami átkapcsolt a fejemben, mert addig nagy vonatrajongó voltam.
A történtek után egyből bejött az életembe
a repülés. Ennek köszönhetően édesapám
folyamatosan abba az irányba terelt, igyekezett mindent megadni, hogy amennyire
csak lehet, közel kerüljek ezekhez a csodálatos gépekhez.
- Mi volt a legutóbbi repülős élményed?
- Sok repülős élményem volt az utóbbi egy
évben itt, a repülőmúzeumban. Van egy
YouTube csatornánk, most már harmadik
vagy negyedik éve, ahol próbáljuk a repülésnek a kulisszatitkait bemutatni dokumentumfilmek segítségével. Egyrészt a
magyar repüléstörténetnek, a 75 éves Malévnek az eddig föl nem tárt történeteit dolgozzuk fel, ugyanakkor bemutatjuk a mai
világot is. Ennek kapcsán most az egyik
legkellemesebb élményem az volt, hogy
szeptember elején egy olyan járatot kísérhettem el Kefalóniára - a Smartwingsnek
a repülőgépét, egy Boeing 737-est -, amin
teljes női személyzet dolgozott. Női kapitány, női első tiszt és négy leányzó a kabinban az utaskísérők között. Egészen különleges élmény volt. Olyan járatom már volt,
hogy valamelyik pilóta, jellemzően az első
tiszt hölgy volt. Az is előfordult, hogy Portugáliából úgy jöttünk haza, hogy hét pasi
dolgozott a repülőgép fedélzetén. Az említett kefalóniai út egészen más dimenziókat
nyitott meg, és azért is gondoltam, hogy
ezt a történetet valamilyen módon meg kell
filmesíteni. A repülés világát még mind a

mai napig nagyon izgalmas, sejtelmes köd
lengi körbe. Azt tudom az utasokról, hogy
nagyon megnézik azt a repülőgépet, ahol
egy szőke copf látható a pilótafülkében.
Így, hogy ez összejött, ráadásul hat magyar
hölgyről beszélünk, különösen izgalmas
volt ez az utazás, nekem meg egy életre
szóló élmény. A másik történet, amit megemlítenék, gyakorlatilag egy folyamatos
élménygyűjtés, hiszen most bő egy éve
rendszeresen indítjuk a Budapest-Budapest
járatokat. Ez egy országnéző sétarepülés,
Boeing 737-800-as, 190 férőhelyes géppel.
Nem egy szokványos dolog, hogy ekkora
géppel sétarepülünk Magyarország fölött
1500 méteres magasságban. Éles fordulókkal nyolcasokat írunk le a Tihanyi-félsziget
fölött, tehát ez a másik izgalmas dolog az
utóbbi hetekből, hónapokból.
- Ha valaki kedvet kap egy sétarepüléshez,
mit kell tennie?
- Rengeteg lehetőség van az országban. Mi
a Budapest-Budapest járatokon azt látjuk,
hogy nagyon sokan azért jönnek, hogy
belekóstoljanak a repülésbe. Eddig még
nem merték kipróbálni, valami visszatartotta őket, vagy régóta vágynak rá, de nem
akarnak külföldre menni egyelőre. Lehet,
hogy pont a repülés tartja őket vissza. Az
a tapasztalatunk, hogy ezeken a járatokon
nagyjából az utazóközönségnek a fele első
repülő. Tehát, aki a nagygépes sétarepülést
szeretné kipróbálni, az jöjjön, ezeket folyamatosan indítjuk. Ha pedig egy kicsit
az extrémebb irányba szeretne valaki elmenni, rengeteg kis repülőtér van szerte az
országban. Vitorlázó repülőközpontok is
vannak, ott zajlanak motoros sétarepültetések, ahol mindenki a kedvére való programot kiválaszthatja magának.
- Van-e kedvenc repülőgéped?
- Van, sőt, azt lehet mondani, hogy minden korszakból megvan a kedvenc repülőgépem. Itt az Aeroparkban, ha körbenézünk, kettő is a szívem csücske. Egyrészt
az az orrát fölfelé mutató nagyon szép LI
2-es repülőgép nagy kedvencem, mert az
abszolút aranykort, a hőskort jelképezi.
Annak idején, 75 évvel ezelőtt ilyen repülőgépekkel indultak el a belföldi járatok.
Ez a repülőgép, amikor valaki felmegy a
fedélzetére, teljesen azt a miliőt adja vis�sza, amiben annak idején az utasok részesültek. Hatalmas fotelekben lehetett utazni.
Azért is a szívem csücske, mert ebből az
egyetlen egy repülőképes példány a világon itt működik Magyarországon. Évente
3-4 alkalommal mi is át szoktuk hívni ide,
Ferihegyre, és akkor igazi retró utazás történik, meg lehet nézni a várost felülről. A
múzeumból a másik kedvencem az IL-18-

Földközelben a Jupiter

Akinek a borongós idő ellenére lehetősége nyílik az elkövetkező napokban feltekinteni a derült égre, az egy hatvan éve
nem látott égi jelenségre lehet figyelmes.
A Jupiter az összes csillagot megszégyenítő fényességgel ragyog fenn a délkeleti
égbolton. Ez két jelenség egyidejű bekövetkezésének köszönhető.
Az egyik, hogy a Jupiter földközelben van,
ami tizenhárom havonta be szokott következni, de az elliptikus keringési pályák miatt változó távolságban.
A másik, hogy ezzel egyidejűleg napközelben is van a Jupiter, ami nagyon nagy
fényességet, és nagy korongátmérőt eredményez. Ezt a jelenséget nevezzük nagy
oppozíciónak, ami legutóbb 1963-ban következett be. Azóta nem láthattuk ilyen fényesnek ezt a bolygót.
A szabadszemes megfigyelőknek a gyönyörködésen túl egy különleges, speciális

látástesztre is lehetősége nyílik. Akinek
különösen jó szeme van, a földközeli Jupitert már korong alakúnak láthatja!
Ehhez azonban le kell csökkenteni a bolygó fényességét, mert elvakítja a szemünket. Erre a célra egy erős napszemüveg
lehet a leghozzáférhetőbb megoldás. Ha jó
a szemünk, csillag helyett apró korongot
látunk az égen.
Ebből következik, hogy távcsövet alkalmazva az élmény fokozható. Nincs olyan
kis nagyítású vagy ócska távcső, ami ne
bontaná korongjára a Jupitert. Hatalmas
élmény már egy kézi binokulárral is gyönyörködni az igézően fényes bolygóban, és
a körülötte keringő Galilei-holdakban. Egy
20x-os nagyítású kis távcső már megmutatja a Jupiter korongjának elliptikus, lapult
alakját, és a két egyenlítői sávot is. Egy
nagyjából 7-8 cm-es átmérőjű kis lencsés
távcsővel, 100x-os nagyításon az egyenlítői felhősávok is elkezdenek látszani, sőt
még 1-2 mérsékelt övi sáv is előbukkanhat

Témához illő környezetben, egy repülőgép pilótafülkéjében készült az interjú.

as, mert ez volt az első igazán nagy gép a
Malévnél, s ez megint a romantikus hőskorhoz kötődik. Ezekkel a gépekkel a magyar pilóták még a ’70-es, ’80-as években
az Egyenlítőtől délre, meg Afrikába vittek
izgalmas szállítmányokat. A leggyakoribb
szállítmány az a napos csibe volt, meg a tojás. A mai gépek közül a kedvenc a Boeing
737-es, valahogy gyerekkoromban nekem
ez a típus „beakadt”. A világ egyik legtöbbet gyártott repülőgépéről van szó, az egyik
legnépszerűbb típus. Az abszolút kedvenc
az a 747-es Jumbo, az égbolt királynője.
Hatalmas gép, egy óriási monstrum, négy
hajtóműves, kétemeletes. A pilótafülke
fönt a 2. emeleten 12 méteres magasságon
van, ez egészen különleges.
- Látszik, hogy nagyon értesz a munkádhoz, és szereted is. Mennyire tekinthető ez
álommunkának?
- Ez egy nagyon érdekes dolog. Én 20 évig
ugyanazt csináltam, amit te, rádiós újságíró voltam a Magyar Rádiónál. Amikor
odakerültem, akkor azt gondoltam, hogy
ez nekem egy nyugdíjas állás lesz. Aztán
kiderült, hogy annyira nem. Magát a műfajt, a rádiózást nagyon szeretem, meg
ugye én kommunikáció szakot végeztem.
A média mindig is ott volt az életemben,
sőt a pályaválasztásnál ez egy elég komoly
döntés volt. Melyik irányba kéne elindulni? Repülés, vasút, esetleg média? Végül
is a rádió egy olyan szuper hely volt, hogy
mindegyikből kaptam elég élményt, hiszen
ha az ember elmegy riportra, akkor azért
sokkal jobban belát a kulisszák mögé. A
repülés ebből a szempontból nagyon aktívan ott volt az életemben, de voltak vágyaim, hogy mit lenne jó megcsinálni egy
repülőgépen. De jó lenne egyszer pilóta-

fülkében utazni, de jó lenne olyan járatot
összehozni, ahol nemcsak utasként, hanem
szervezőként, vagy valamennyire személyzeti tagként vagyok jelen! Végül kiderült,
hogy csak türelmesnek kell lenni az életben. Van, amikor megadja az élet azt, amire vágyunk. Én erre húsz évet vártam. Most
úgy jövök ide mindennap a múzeumba, illetve a repülőtérre, mint a gyerek, amikor
a játszótérre megy. Élménygyűjtés minden
hétköznap számomra, és a hétvégék is.
- Van repüléshez kapcsolódó papírod?
- Semmilyen papírom nincs, ami a repüléshez kötődne. Sokan kérdezik, hogy én is
vezetek-e repülőgépet? Ha valakit érdekel,
akkor óhatatlanul beleássa magát ebbe a témába, és ez nekem egy ilyen nagy kincs az
életemben, hogy rengeteg „repülő” ember
van itt körülöttünk. A múzeumban is nagyon sok olyan pilótánk van, vagy múzeumőrünk, tárlatvezetőnk, akik 30 évet meg
40 évet lehúztak az égbolton. Tőlük óhatatlanul rengeteget tanul az ember. Ezt nagyon jól hasznosítom én is a reptérlátogatás programokon, amikor be kell mutatni,
hogy éppen mi történik körülöttünk. Szóval erről én már lekéstem. Nagyon kapacitálnak, hogy kezdjek el repülni, van még
benne lehetőség, de azt gondolom, hogy 40
évesen ez már nem az a műfaj. Esetleg a
kisgépes történet, amit el lehetne indítani.
Ha repülnék, akkor én inkább nagyobb vasakkal szeretnék repülni, arról viszont azt
hiszem, hogy már lecsúsztam.
Böcsödi Péter
Rádió Aktív Sulirádió
Tiszaújvárosi Széchenyi István
Általános Iskola
Fotó: Herczeg Olivér

Legutóbb 1963-ban volt nagy oppozíció.

a bolygón. Egy 10 cm-es távcsővel a Nagy
Vörös Folt is megfigyelhető, ha éppen felénk fordul.
Egy 15-20 cm-es jó minőségű távcsőbe
nézve pedig a felhősávok sokasága, és

azok fodrozódása is láthatóvá válik. Kívánom, hogy a Krónika csillagászat iránt
érdeklődő olvasóinak maradandó élményt
nyújtson e ritka jelenség megfigyelése.
Szutor István
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Osztálytalálkozó Meséljünk sokat a gyerekeknek!
Korpás Valéria mesekönyveinek bemutatójával folytatódott a Hamvas
Béla Városi Könyvtár kulturális-közéleti sorozata, a PubliCafe. A nyugdíjas óvodapedagógust előadásának
témájához kapcsolódva, a mese jelentőségéről is kérdeztem.

1968-1972. Az a híres IV/A. osztály. A mai napon a régi
csibészek és a szép lányok 50 év után ismét találkoztunk.
Nagy örömünkre azok is eljöttek, akik messze - Győrben,
Kaposváron vagy Budapesten - laknak. A párokkal együtt
26 fő volt jelen. A jól sikerült érettségi találkozón újra felemlegettük a régi emlékeket, a nagy sztorikat. Emlékeztünk azon társainkra (8 fő), akik már nem lehetnek velünk.
Reméljük, hogy az 55 éves találkozón ismét elénekelhetjük, hogy „újra itt van, újra itt van, újra itt van a nagy
csapat”.
Versényi Miklós

A Tisza TV műsora
Szeptember 29., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána, a szerdai adás ismétlése
HétHatár: Celsiusok az állami intézményekben - Spórolj napelemmel - Szénmonoxid-mérő - Kultúrházak
éjjel-nappal - Időse hete start - Sport
Hétről-Hétre: Kulissza jubileum - Utcafórum(ok) - Elkezdődött a kosárszezon - Indul a népszámlálás

Utána, a képviselő-testületi ülés ismétlése
18:00 A TFCT - Tiszafüred bajnoki labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről
Szeptember 30., péntek
18:00 B4 híradó
Október 3., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Phoenix KK - NYÍKSE bajnoki kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről
Október 5., szerda
18:00 HétHatár: Ülésezett az önkormányzat - Idősek
hete - Szüreti mulatság - Pályaorientációs nap a középiskolában - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Utcafórum(ok) - A biológia bűvöletében - Zene világnapja - Könyvtári napok

- Hogyan született meg önben a mesekönyvek ötlete?
- Tulajdonképpen a két kislány unokámnak, Nikolettnek és Noéminek
írtam a meséket három évvel ezelőtt,
amelyeket a velük együtt töltött idő
inspirált. Egyébként korábban nem
gondoltam arra, hogy könyveket fogok írni, mert a középiskolában sem
tartoztam a legjobb fogalmazók közé.
A szüleimtől nagyon sok történetet
hallottam gyerekkoromban, amelyeket aztán később emlékezetből vetettem papírra. Innen indultam, mielőtt
megszülettek a saját mesekönyveim,
a Felhőcske és barátai és a Csorbafog, a világjáró kisegér. Nem sokkal azt követően, hogy befejeztem a
„Felhőcskét”, jött a Gyermeknap, és
azon törtem a fejem, hogy valamilyen úton-módon oda kellene adni
az unokáimnak ajándékba. Viszont
fogalmam sem volt, hogyan. Aztán
legépeltem, segítettek nekem kinyomtatni, gyűrűs mappába fűztem
a lapokat, csináltam hozzá borítót, és
így adtam oda a gyerekeknek. Később
úgy éreztem, másoknak is meg kellene mutatni, hátha tanulnak belőle, de
az sem baj, ha csak jól szórakoznak

Korpás Valéria és mesekönyvei.

általa a gyerekek. Közben a családom
is megtudta, miben mesterkedem, ők
segítettek a kiadásában. A lányom
szerkesztette nyomdára az anyagot és
ő rajzolt képeket is a történetekhez.
Nagyon boldog vagyok és végtelenül
hálás a Teremtőnek, hogy bár későn,
de végül kiadhattam a saját munkáimat.
- Ön szerint modern világunkban,
mennyiben őrizte meg a korábban
hangsúlyos szerepét a mese?
- A mese szerepe minden korban hangsúlyos, és nagyon nem mindegy, milyen mesét néznek a gyerekek - ahogy
az sem, hogy mi, felnőttek milyen történeteket olvasunk nekik. Szomorúan
látom a környezetemben, hogy eltűnt
a meseolvasás az apróságok életéből,
mert az a gyermek fantáziavilágának

és szókincsének bővítése szempontjából különösen fontos. Többnyire csak
a tévében és az interneten néznek rajzés animációs filmeket, amelyek egykét kivételtől eltekintve inkább rossz
irányba viszik a kicsiket. Rengeteg
bennük a brutalitás és az agresszió.
Nagyon fontos lenne, hogy a szülő
maga meséljen tanulságos történeteket a gyermekének akár könyvből,
akár saját kútfőből. Vagy legalább ott
legyen, amikor a kicsi tévét néz, hogy
megbeszélhessék együtt, mit lát. Hiszen az egyes karakterek viselkedési
mintául is szolgálhatnak számára. A
mese azért is fontos, mert általa felszínre törhetnek a gyermekből olyan
élmények és tapasztalások, amelyekről egyébként magától nem beszélne.
Ördögh István
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Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2022. szeptember 29én, csütörtökön 10 órakor ülést tart a
Városháza III. emeleti tanácskozótermében.
Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat állami kitüntetések adományozásának kezdeményezésére
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat Tiszaújváros Településrendezési Eszközeinek - kiemelt fejlesztési
területté nyilvánított - több részterületére
szóló módosítása partnerségi egyeztetésének lezárására
3. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatói (magasabb vezető)
álláshelyének betöltésével kapcsolatos
döntésekre
4. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet gazdasági igazgatói (magasabb
vezető) álláshelyének betöltésével kap-

csolatos döntésekre
5. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2023. évi pályázati fordulójához történő
csatlakozásra, valamint a pályázatok elbírálási szempontrendszerének módosítására
6. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására, valamint
lakóközösségek azonnali beavatkozást
igénylő gépészeti felújításának támogatására
7. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévő szociális
bérlakásokkal és szolgálati jellegű lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
8. Beszámoló a Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár Tiszaújváros Települési Értéktárral kapcsolatos tevékenységéről
9. Tájékoztató a polgármester elmúlt időszakban végzett munkájáról
Kérdések

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Pap Zsolt alpolgármester
a 6. sz. választókerület képviselője

2022. október 3-án (hétfő) 13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján
történik, negyedórás beosztással. Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Molnár István alpolgármester
a 8. sz. választókerület képviselője

2022. október 5-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

Önkormányzati 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 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

Dr. Juhos Szabolcs jegyző

2022. október 5-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. október 3-án (hétfő) 16.00 órától
Tiszaszederkényben, (Tiszaszederkényi Szolgáltatóház)
2022. október 4-én (kedd) 16.00 órától
a Tisza-parti városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház, Neumann J. út 1.)
fogadóórát tart.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Buséter Béla

kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő
2022. október 5-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

Gyermekes családok
év végi támogatása
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a
Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros
képviselő-testületének a pénzbeli és a
természetbeni szociális ellátásokról szóló 14/2021. (VIII.27.) önkormányzati
rendelete alapján eseti jelleggel egyszeri
támogatásra jogosultak azok a szociálisan rászorult kiskorú gyermeket nevelő
személyek, akik életvitelszerűen tiszaújvárosi lakó- vagy tartózkodási helyükön
élnek, és családjukban az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 450%-át (128.250 Ft).
A támogatás mértéke egy kiskorú gyermeket nevelő család esetén 22.000 Ft, két
kiskorú gyermeket nevelő család esetén
33.000 Ft, három vagy több kiskorú gyermeket nevelő család esetén 44.000 Ft.
A támogatás megállapításához csatolni
szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.

A kérelem benyújtásának határideje:
2022. október 1. - 2022. október 31.
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási határidő pontos betartására!
A gyermekes családok év végi támogatása és az egyszeri év végi támogatás együttesen nem állapítható meg.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tiszaújváros, Bocskai út 33.)
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
- Letölthető Tiszaújváros honlapjáról 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
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Étkezési térítési díjak szedése
és ebédjegyosztás
Augusztus

2022. szeptember-október
Helye

29.
csütörtök

Kazinczy-ház
(Gimnázium)

30.
péntek

Kazinczy-ház
(Gimnázium)

03.
hétfő

Kazinczy-ház (Gimnázium)

04.
kedd

Kazinczy-ház (Gimnázium)
Kazinczy-ház (Hunyadi iskola)

10.
hétfő

Őszirózsa Idősek Klub
Tisza-parti Szabadidőház
Kazinczy-ház I. em. 73/3.

11.
kedd

Kazinczy-ház (Széchenyi iskola)
Bölcsőde 3.sz. pavilon

Ideje
7.30-12.00
és
13.00-16.00

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
7.30-12.00
és
13.00-16.00
07.30-9.00

Minden étkező

Minden étkező

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

7.30-12.00
Gyerek és alkalmazott
és
befizetés
13.00-16.00
Őszirózsa Idősek Klub
10.30-12.00
Szociális étkezők
7.30-12.00
Kazinczy-ház (Széchenyi isGyerek és alkalmazott
és
13.
kola)
befizetés
13.00-16.00
csütörtök
Bölcsőde 3.sz. pavilon
09.00-12.00
Szociális étkezés
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfogadunk!
12.
szerda

Kazinczy-ház (Hunyadi iskola)

Gyógyszertári
ügyelet

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/
készenléti szolgálatot október 2-ig (vasárnap) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen
G. út 17., tel.: 49/540-688), majd október
3-tól (hétfő) a Tisza Gyógyszertár (Örösi
út 1/A., tel.: 20/400-1952) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a leg-

tovább 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
Tisza
8-20
8-20
8-15

Egyszeri év végi támogatás

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a
Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros
képviselő-testületének a pénzbeli és a
természetbeni szociális ellátásokról szóló
14/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelete alapján eseti jelleggel egyszeri év
végi támogatásra jogosultak azok a szociálisan rászorult személyek, akik életvitelszerűen tiszaújvárosi lakó- vagy tartózkodási helyükön élnek, valamint
- az öregségi nyugdíjkorhatárt tárgyév
október 31. napjáig betöltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy
- rokkantási ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy
- rokkantsági járadékban, vagy
- szolgálati járandóságban
részesülnek.
Nem jogosultak a támogatásra azok a személyek, akik keresőtevékenységet folytatnak.
Egyszeri év végi támogatásra az a fentiekben meghatározott személy jogosult,
akinek a családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 460%-át (131.100 Ft), egyedül élők
vagy egyedülállók esetén az 560%-át
(159.600 Ft).

A támogatás mértéke családosok esetén
jogosultanként 17.000 Ft, egyedül élők
vagy egyedülállók esetén 20.000 Ft.
Házastársak és élettársak esetén az ellátás
csak egy formanyomtatványon kérelmezhető. Az egyszeri év végi támogatás és a
gyermekes családok év végi támogatása
együttesen nem állapítható meg.
A támogatás megállapításához csatolni
szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A kérelem benyújtásának határideje:
2022. október 1. - 2022. október 31.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tiszaújváros, Bocskai út 33.)
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási határidő pontos betartására!
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi
Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út
7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

„Egészség mindenekelőtt 2022”
rendezvény 2022. október 8-án
a Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben
TERVEZETT PROGRAMOK
A II. EMELETI TANÁCSKOZÓ HELYISÉGBEN
9:00 Megnyitó
A programot megnyitja: Pap Zsolt alpolgármester
9:15-9:35 „Mikor gyanús egy anyajegy” című előadás
Előadó: Dr. Almádi Tamás bőrgyógyász szakorvos
10:00-10:20 „Osteoporosis és D vitamin” című előadás
Előadó: Dr. Mihalik Emese reumatológus főorvos
11:00-11:20 Az infarktus és stroke tüneteinek felismerése, teendők
Előadó: Pap Zsolt mentőtiszt

TERVEZETT SZŰRŐVIZSGÁLATOK
9:30-14:00 között Covid-, és D-vitamin szűrés
Helye: laborhelyiség
10:00-12:00, 12:30-14:00 Melanoma szűrés
(Dr. Almádi Tamás bőrgyógyász szakorvos)
Helye: bőrgyógyászati szakrendelő
10:00-12:00 Lúdtalp és gerincferdülés szűrés
(Dr. Kazai Sándor ortopéd főorvos)
Helye: angiológiai szakrendelő
9:00-14:00 CO mérés dohányosoknak
Helye: fülészeti szakrendelő
10:00-14:00 Mozgásszervi blokk
(BEMER-ÁGY - mágneságy - és EDIT-GÉP - fájdalomcsillapítás - hatékonyságának tesztelése)
Helye: infúziós egység I. emelet
12:00 és 13:00 Post-COVID légzéstorna betanítása gyógytornászokkal
Helye: A épület II. emeleti tanácskozóhelyiség terasza

A rendezvény ideje alatt
a MASZKHASZNÁLAT KÖTELEZŐ!

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

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
pályázatot hirdet 1 fő részére határozatlan időre,

munkakör betöltésére a Család- és Gyermekjóléti Központba.

munkakör betöltésére az „Ezüsthíd” Gondozóházba
(Tiszaújváros, Bartók Béla út 1-5.)
A pályázatot a Tiszaújvárosi HumánFeladatai:
szolgáltató Központba, Poropatich Péter
• mentálhigiénés feladatok ellátása
• bővebben: 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren- intézményvezetőhöz kell eljuttatni 3580
Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pádelet
lyázni csak a pályázati feltételekben felsoA jogviszony időtartama:
rolt valamennyi irat benyújtásával lehet,
• 1 fő határozatlan idejű kinevezés
ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.
Pályázati feltételek:
• 1/2000. SzCsM rendelet 3. melléklet - Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat
szociális munkatársra vonatkozó főisko- azonosító számát: 2011-8/2022., valamint a munkakör megnevezését: szociális
lai vagy egyetemi végzettség megléte
• felhasználói szintű MS Office (irodai al- munkatárs.
A pályázat kiírója fenntartja magának a
kalmazások) ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
igazolások:
A pályázatok beérkezésének határideje:
• motivációs levél
2022. október 14.
• szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá- A pályázatok elbírálásának határideje:
2022. október 21.
nyok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmen- A munkakör az elbírálást követően azontes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) nal betölthető.
és (5) bekezdéseinek megfelelően
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - A pályázattal kapcsolatban érdeklődni
letölthető: www.tiszaujvaros.hu hasznos Poropatich Péter intézményvezetőnél a
információk/állásajánlatok (a honlap al- 49/548-190-es telefonszámon lehet. Az
intézmény honlapja: www.human.tujvaján található)
ros.hu. A pályázati felhívás a NKI honBérezés:
• a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló lapján 2011-8/2022. azonosító számon
2022. szeptember 29-én jelenik meg.
1992. évi XXXIII. törvény szerint

esetmenedzser

Feladatai:
- családgondozás
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek,
krízishelyzetek kezelése
- bővebben: 1997. évi XXXI. törvény,
15/1998. NM rendelet
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II.
rész 1. Alapellátások 1/a. Család- és gyermekjóléti központ - esetmenedzserre vonatkozó képesítési előírások valamelyike
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján
(erkölcsi igénylő - IV. pontnál a felsorolt
törvényeknél nem található, hanem a kérőlapon felsorolt törvényektől eltérő, más
törvénynek való megfelelés igazolását
kell kérni, így a fehér, üres sávba kell beírni a következőt: 10/A. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény)
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat -

letölthető: www.tiszaujvaros.hu hasznos
információk/állásajánlatok (a honlap alján található)
- Gyvt. nyilatkozat - letölthető: www.tiszaujvaros.hu hasznos információk/állásajánlatok (a honlap alján található)
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter
intézményvezetőhöz kell eljuttatni 3580
Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet,
ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat
azonosító számát: 2010-7/2022., valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.
A pályázat kiírója fenntartja magának a
jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2022. október 14.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2022. október 21.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni
Poropatich Péter intézményvezetőnél a
49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 20107/2022. azonosító számon 2022. szeptember 29-én jelenik meg.

A CNI Nyomda- és Csomagolóipari Termékek Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság támogatást nyert el a GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-01563
azonosító számú projekt keretében. A 175,39 millió forint európai uniós támogatás
segítségével a vállalkozás gépparkját fejlesztették, továbbá infrastrukturális fejlesztés
valósul meg. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból kapott feltételesen vissza nem térítendő támogatást,
amely a Széchenyi Terv Plusz program
keretében valósul meg. A sajtótájékoztatóval egybekötött nyitórendezvény célja
a projekt bemutatása. A rendezvény időpontja: 2022. október 4. 10:00 óra.
Helyszíne: CNI Kft. székhelye - 3580 Tiszaújváros, 2092/3. hrsz.

szociális munkatárs

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

Értékesítési munkatársat
Az alábbi feladatok ellátására keresünk
új munkatársat akár azonnali munkakezdéssel:
• vevőkkel történő kapcsolattartás
• vevői igények koordinálása, dokumentálása
• rendelések visszaigazolása
• fuvarszervezés
• export dokumentumok készítése
• számlázás
A pozíció elnyerésére esélyes pályázó:
• szakirányú végzettségű
• tárgyalóképes angol és/vagy német nyelvtudással rendelkezik
• kiváló kommunikációs készségekkel bír

• önálló és pontos munkavégzés jellemzi
Előny:
• műanyagiparban, hasonló területen szerzett pár éves tapasztalat
Amit az új kollegának kínálni tudunk:
• folyamatos szakmai fejlődés egy nemzetközi csapatban
• versenyképes jövedelem
• egyéb béren kívüli juttatások
• nyelvtanulási és más képzési lehetőségek
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és Ön megfelel az elvárásoknak,
kérjük, küldje el magyar és/vagy angol
nyelvű önéletrajzát, motivációs levelét a
következő postacímre vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon
lehet: +36 (49) 542-084 /121 mellék.
Jelentkezési határidő: 2022. október 06.

2022. szeptember 29.

Éremkollekció
DUATLON. Lehmann Bence, a Tiszaújvárosi Triatlon
Klub versenyzője nyerte meg az Ajkán megrendezett
rövid távú duatlon országos bajnokságot. A IV. Földrengető Terepduatlon Országos Bajnokságon pedig a
TTK sportolói 3 érmet is szereztek a Nógrád megyei
Ilinyben.
- A rajt utáni első, 10 km-es futáson erős tempót diktáltam
és az így megszerzett előnynek köszönhetően végig vezettem a kerékpározás során is, így a második, 5 km-es futásra is én mentem ki elsőként. A célig másfél percet sikerült
megőrizni előnyömből, így megnyertem a bajnokságot fogalmazott Lehmann Bence.
A Földrengető terepduatlonon a Tisza-partiak közül a legjobb eredményt a felnőtteknél ezüstérmes Balogh Bence
érte el. A gyermek korcsoportban Bán Petra bronzérmet
érdemelt ki, csakúgy, mint édesapja, Bán Csaba a szenior3 kategóriában. Izsák Csaba a gyermekkorcsoportban
11-dikként ért célba.

Bán Petra, Bán Csaba, Izsák Csaba és Balogh Bence Ilinyben.

Két első hely

SÚLYEMELÉS. Szombaton rendezték meg a Budapesti
Műszaki Egyetemen a Csinger Gyula Súlyemelő Emlékversenyt. A tiszaújvárosiak színeiben Gulyás Kristóf a 109
kg-os súlycsoportban 195 kg-os összetettel 1. helyezést ért
el. Réti Márton a 89 kg-os súlycsoportban 233 kg-os összteljesítménnyel szintén megnyerte a versenyt.

Elfogyott az erő

11. � Sport

Folytatódott a vesszőfutás
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti
csoportjának 9. fordulójában sem
termett babér a sárga-kékeknek.
A Vitelki csapat a DVTK II otthonában szenvedett vereséget és vis�szacsúszott a 17., kiesést jelentő
helyre.
DVTK II - Tiszaújváros
3-0 (1-0)
DVTK II: Póser - Oláh, Mrva, Ivánka, Silimon - Vajda (Kövesi 91. perc),
Radics (Balázs 91. perc), Illés, - Fekete, Balázsi, (Ferencsik 72. perc),
Vincze D. (Demeter 62. perc)
Vezetőedző: Vincze Richárd.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth
Cs. - Kundrák, Tóth B., Vitelki B.,
Tóth S. (Erős 58. perc), Géringer,
Lőrincz, Páll (Kiss 91. perc), Nagy
D., Nagy P., Valkay
Vezetőedző: Vitelki Zoltán.
A bajnoki szünetet követően sokan
abban reménykedhettek, hogy a Tiszaújváros visszatalál a győzelmi útra
és megkezdi a pontvadászatban a felzárkózást. A DVTK fiókcsapatának
otthonában erre előzetesen minden
esély megvolt, bár még mindig sokan
voltak a maródiak listáján, így a vezetőedzőnek nem volt könnyű dolga
az összeállítást illetően. Az első játékrészben a házigazdák többet birtokolták a labdát, de nem volt igazán nagy
fölényük. A 35. percben azonban
megszerezték a vezetést. Éles szögből
végezhetett el szabadrúgást a DVTK
II és Illés 20 méterről a bal oldali kapufát érintve lőtt a hálóba, 1-0.
A második félidő nem kezdődött jól
a vendégek számára. A 48. percben
Balázsi egy nagyszerű csellel tisztára
játszotta magát a jobb oldalon, és a
beadására pontosan érkező Vincze D.
öt méterről a léc alá fejelt, 2-0. Sokáig
úgy tűnt, a félidő elején szerzett gyors

A diósgyőriek és Lőrincz (hátul) arcára van írva minden.

góllal ki is alakult a végeredmény, de
a hajrában jött a 3. hazai találat. A 80.
percben Demeter fordított át a jobb
oldalon felfutó Vajdához, aki Feketét
hozta játékba. A DVTK futballistája
nem tétovázott és Tóth Cs. mellett
elemelte a labdát, és három méterről
az üres kapuba gurított, 3-0.
A sárga-kékek 8 ponttal a 17. helyet
foglalják el és lapzártakor, szeptember 28-án a Tiszafüred együttesét fogadják, majd vasárnap Sényőre látogat.
Vincze Richárd: Nagyon örülök a
győzelemnek, mert az elmúlt hetekben a csapatnak sajnos nem igazán
jött össze a siker, pedig a játékunk
akkor is jó volt. A modern, szenvedélyes futballt várom el a fiúktól, az
első félidőben ezt hellyel-közzel megvalósítottuk, a fordulás után viszont
inkább a védekezésünk volt modern.
Azt mindenképp be kell látni, hogy a
második gólunk után a Tiszaújváros
benyomott minket, de nagy helyzetet
nem tudtak kialakítani. Nagyon jól
védekeztünk, és ha türelmesebbek vagyunk, akkor talán több lehetőségünk
is adódott volna.

(Fotó: DVTK)

Vitelki Zoltán: Megint olyan szituációk után kaptunk gólokat, amiket nem
engedhetünk meg magunknak. Sajnos sokszor találnak be az ellenfelek,
ezen nagyon gyorsan változtatnunk
kell. Igyekeztünk stabilabbá tenni a
védekezésünket, de mint ahogy azt
a mellékelt ábra is mutatja, nem igazán sikerült. Az első gólnál a hazaiak
játékosa nagyon eltalálta a szabadrúgást, a másik két diósgyőri találatnál azonban meg kell néznünk, hogy
miben hibáztunk. Összességében az
első félidőben sem játszottunk ros�szul, a második játékrész pedig teljes
egészében a miénk volt. Ezért viszont
nem adnak pontot.
További eredmények
Vasas II. - Kisvárda II. 1-1
DVSC II. - Hatvan 1-2
Sényő - Eger 1-0
Tiszafüred - Pénzügyőr 1-2
Füzesgyarmat - Békéscsaba II. 3-1
Jászberény - DEAC 0-4
BKV Előre - Zugló 0-1
Karcag - Hajdúszoboszló 6-1
Putnok - Körösladány 1-1

Gyenge bajnoki rajtot vett a Phoenix
KÉZILABDA. Hazai környezetben kezdte a megyei bajnokságot a TSC női csapata. Az ellenfél az MVSC gárdája volt, és a vendégek biztos győzelmet arattak. Pedig az
első félidőt egálra hozták Bagdiék, a második játékrészre
azonban elfogyott az erő. Nem csoda, hiszen a miskolciak
6 mezőnyjátékos cseréjével szemben az újvárosiak csak
kettőt tudtak leültetni a padra.
Az eredmény: TSC - MVSC 38-26 (18-18).

A Sportcentrum eseményei
Szeptember 30. (péntek)
Kosárlabda				 Játékcsarnok
15.30 Phoenix - NYIKSE U20 bajnoki mérkőzés
18.00 Phoenix - NYIKSE felnőtt bajnoki mérkőzés
Október 1. (szombat)

Asztalitenisz
11.00 TSC - Mátraszele
Asztalitenisz- csarnok
Kézilabda
16.00 TSC- MEAFC női bajnoki
Játékcsarnok
Labdarúgás
10.00 FCT - Cigánd U15 bajnoki
Füves pálya
12.00 FCT - Jászberény U16 bajnoki
Füves pálya
Október 2. (vasárnap)
Asztalitenisz
11.00 TSC - Szendrő
Asztalitenisz- csarnok
Sakk
10.00 TSC - DVTK II. bajnoki		
Zászlósterem

KOSÁRLABDA. Hazai találkozóval kezdte a Phoenix a 2022/23-as
idényt. A mérkőzésen az újonc, ám
jó erőkből álló Budafok csapatát
látta vendégül, és az elhibázott első
félidő után már hiába volt szép a
folytatás, nem sikerült itthon tartania a pontokat.
Phoenix KK - Budafok: 56-61
(7-23, 13-15, 27-14, 9-9)
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix
KK: Steve Rosemond (8/6), Bán Tibor (16/12), Lakatos Péter (-), Viktor
Kelechi (6), Gaál Bence (18/15). Csere: Czimer László Adrián (3/3), Taskó
István (-), Orliczki Bence (-), Rákosi
Kornél (-), Kovács Zoltán (-), Asszú
Ádám (5). Vezetőedző: Lekli József.
A Budafok kezdte jobban a mérkőzést, és bár Rosemond távolijával
egyszer sikerült átvenni a vezetést, az
első negyed közepétől állandósult a
vendégek előnye. A tizedik percre tizenhat pontos hátrány alakult ki, amit
az Asszú-Bán-Czimer trió orvosolt
valamelyest a második etapban, ám
ez csak arra volt elegendő, hogy kevésbé növekedjen a Budafok előnye.
A harmadik szakaszt Bán és Gaál triplái uralták, sikerült is felkapaszkodni
öt pontra, felvillant a győzelmi esély,
de hiába volt eredményes Asszú, Gaál
és Kelechi, ennél közelebb nem tudott

A játékosok nem látták, hogy miből van helyzet, mikor kinek kell passzolni.

kerülni riválisához a Phoenix.
Lekli József vezetőedző: A védekezésünk rendben volt, 61 pontot kaptunk,
ez teljesen korrekt, sőt extra, viszont
56 ponttal nem lehet sehol meccset
nyerni. Egyedül a harmadik negyedben játszottunk úgy, ahogy kell, akkor
dobtunk huszonhét pontot, a maradék
háromban sajnos butaságokat csináltunk, nem tudtuk követni a tervet,
nem látták a játékosaim, hogy miből
van helyzet, mikor kit kell megpas�szolni. Fejben előrébb kell lépnünk,
mert ha fejben előrébb lépünk, akkor
tudunk mérkőzéseket nyerni, de amíg
ez nem történik meg, addig sajnos

ilyen mérkőzéseket fogunk játszani.
Károly Máté vezetőedző: Idegenben
mindig nehéz nyerni, főleg az első
fordulóban egy olyan csapat ellen,
amely meg akarja mutatni, hogy ebben a szezonban sokkal jobb, mint
tavaly volt, új játékosok alkotják, új
edző gardírozza a társaságot. Úgyhogy nem számítottunk könnyű mec�csre, az első félidőben meg is lepett,
hogy ennyire kontrollálni tudjuk a játékot. A második félidőben inkább a
Tiszaújváros akarata érvényesült, de
védekezésben mindig tudtunk újítani, és ez megadta a stabilitást nekünk
ahhoz, hogy megtarthassuk az előnyt.

12. � Rendezvények

2022. szeptember 29.

