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Időközi választás
A Fidesz Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 6. számú választókerületi szervezetének döntése értelmében a motorbalesetben meghalt Koncz Ferenc lánya, Koncz Zsófia lesz a párt
országgyűlési képviselőjelöltje az őszi időközi választáson.
Az ellenzék még nem nevezte meg jelöltjét.

Kicsik és nagyok is táncra perdültek szombat este a szánkózó dombnál, ahol az Agyagbanda együttes húzta a nótát. Jazz,
swing, csárdás, népzene - mindent magukkal hoztak, ami a tarsolyukban volt. A közönség pedig lelkes tapssal hálálta meg
a muzsikát. Jó volt itt lenni, jó volt újra együtt lenni. Cikkünk a 7. oldalon.

Városunk kitüntetettjei

A Tiszaújváros képviselő-testülete által nemzeti ünnepünk,
március 15-e alkalmából adományozott ágazati kitüntetések
átadását a koronavírus-járvány megakadályozta. A városvezetés - bár az augusztus 20-ai városi ünnepség is elmarad - méltó
módon szeretné átadni az elismeréseket, ezért bensőséges ünnepséget rendez augusztus 19-én 18 órától a Derkovits Művelődési Központban, melyet a Tisza Televízió is közvetít. Emlékeztetőül a kitüntetettek:
Tiszaújváros Közneveléséért
Demblovszkyné Kapitány Zsuzsanna tanító, Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Életműdíj. Petróné Nyíri Zsuzsanna zenetanár, Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Évi díj. Viszóczki Anett tanító, Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Évi
díj. Pipoly István tanár, Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola Életműdíj. Mészárosné Zólyomi Gabriella tanár, Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola Életműdíj. Oroszné Kolosai Zsuzsanna tanító, Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola Életműdíj. Simonné Varga Katalin tanár, Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola Életműdíj, Erdélyi Lajos Péter tanár, Tiszaújvárosi Eötvös József
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium Életműdíj. Tóth
Réka tanár, Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium Évi díj. Kóródi Dávid tanár Szerencsi
SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Életműdíj. Luczné Bodnár Edit óvodapedagógus, Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Évi díj. Losonczi
Benjáminné óvodapedagógus, Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Életműdíj. Szántó Jánosné Rácz Rita óvodapedagógus, Tiszaújvárosi Református Óvoda Évi díj.
Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért
Fedorné Oláh Rita elektrofiziológiai szakasszisztens, Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Életműdíj. Szendreiné Nagy Rita
Gabriella asszisztens, Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Évi
díj. Dr. Rejtő Márta Ilona szemész főorvos, Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Életműdíj. Molnár Gábor mentőtiszt, Országos Mentőszolgálat Tiszaújvárosi Mentőállomása Évi díj.

Tiszaújváros Közművelődéséért
Molnár Istvánné médiatáros könyvtáros, Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Életműdíj.
Tiszaújváros Sportjáért
Ducsai Zoltán tanár, Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Évi díj.
Olasz Gyula tanár, Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium Évi díj.

A Nemzeti Választási Bizottság október 11-ére tűzte ki az időközi országgyűlési képviselőválasztást választókerületünkben,
amelyen a választók a július 10-én motorbalesetben elhunyt
Koncz Ferenc utódjáról döntenek.
A Fidesz Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 6. számú választókerületi szervezete egyhangúlag Koncz Ferenc lánya, Koncz
Zsófia jelöltségét támogatta az időközi országgyűlési választáson. A jelölt személyéről a végső döntést a Fidesz országos elnöksége hozza meg.
Koncz Zsófia 30 éves, jogász, 2005-ben huszadmagával megalapította a szerencsi Fidelitast, 2009-ben lett a Fidelitas Országos Választmányának ifjúsági ügyekért felelős szervezője, majd
két cikluson keresztül a Fidelitas országos szervezetének egyik
alelnöke volt. 2017-től a Washingtoni Magyar Nagykövetségen
dolgozik.
Koncz Zsófia az országos politikában akkor vált ismertté, amikor 2015-ben a Fidelitas alelnökeként Böröcz László elnökkel
közösen a provokátorfigyelőnek elnevezett ötlettel állt elő: közzé akarták tenni azok nevét, akik szerintük szándékosan zavarják az állami rendezvényeket. Ez nem csak az ellenzéknek, de a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak sem
tetszett, a jogsértőnek minősített kezdeményezés így nem valósult meg.
Az ellenzék még nem nevezte meg jelöltjét, de abban egyetértés van, hogy közös jelöltet kell állítani. Személyéről még tartanak az egyeztetések, előválasztás ugyanis nagy valószínűséggel
nem lesz, ennek korrekt megszervezésére, lebonyolítására már
kevés az idő. Néhány napon belül azonban dönteni kell, hiszen
augusztus 22-én kezdődik a kampány, és szeptember 4-éig kell
bejelenteni a jelölteket.

Helyesbítés

Tiszaújvárosért a Közszolgálatban
Palástiné Dékány Rita pályázati referens, Polgármesteri Hivatal Évi díj.
Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban
Vékony István parkgondozó-gépkocsivezető, Tiszaújvárosi
Városgazda Nonprofit Kft. Évi díj. Bánrévi Róbert rendszerkezelő gépész, TiszaSzolg 2004 Kft. Évi díj. Lippainé Károly Éva szakács, Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
Életműdíj. Borbély Józsefné takarító, Tiszaújvárosi Sport-Park
Nonprofit Kft. Évi díj.
Tiszaújváros Közbiztonságáért
Kovács Máté rendőr őrnagy, Rendőrkapitányság Tiszaújváros
Évi díj
Pintér Ferenc Díj
Czeglédi Mihály tűzoltó törzszászlós, B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Életműdíj. Csorba László beosztott tűzoltó, FER
Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. Életműdíj.
Lovas Lajos Díj
Nyerges Adrienn vágó, tördelő, Tisza Média Kft. Évi díj.
Tiszaújvárosért a Szociális Ágazatban
Juhász Istvánné kisgyermeknevelő, Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Életműdíj. Polgári Beáta ápoló, Tiszaújvárosi
Humánszolgáltató Központ Évi díj.

Bálint bácsi július 31-én fia és menye társaságában ülte meg
90. születésnapját az Ezüsthíd Gondozóház és Idősek Otthonában. Az erről szóló múlt heti képes hírünkben azonban sajnálatos módon hibásan írtuk le az ünnepelt nevét, aki helyesen Varga Bálint. A hibáért elnézést kérünk Bálint bácsitól, akinek további jó egészséget kívánunk.

Krónika pénteken
Tájékoztatjuk olvasóinkat, az intézményeket, üzleti partnereinket, hogy a Tiszaújvárosi Krónika a jövő héten nem a szokásos csütörtöki napon, hanem augusztus 21-én, pénteken jelenik meg. Ezért kérjük, hogy hirdetményeiket, hirdetéseiket
2020. augusztus 19-én (szerda) 10 óráig juttassák el szerkesztőségünkbe.
Köszönjük!
Tisza Média Kft.
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Trópusi szúnyogok

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot augusztus 16-ig (vasárnapig)
a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050)
, majd augusztus 17-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 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 Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-15

A változó éghajlat és a globális kereskedelmi forgalom növekedése miatt nagyon sok kártevő és kórokozó érkezik
Európába, így hazánkba is. Magyarországon 50 őshonos és 3 újonnan betelepült invazív csípőszúnyog található.
A szúnyogok, a legveszélyesebb rovarok
közé tartoznak, mert a kórokozok terjesztésével évente közel egymillió ember haláláért felelősek. 2012-ben Felsőszölnökön megtalálták az első trópusi szúnyogfajt, a japán szúnyogot (Aedes japonicus).
Hivatalosan ázsiai bozótszúnyognak nevezik, nekem szimpatikusabb a japán szúnyog elnevezés. 2014-ben Bajára megérkezett az ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus), ezt is átnevezték ázsiai zebraszúnyognak, mivel csíkozása inkább a
zebrára hasonlít, de úgy támad, mint a tigris. 2016-ban Pécsre megérkezett a harmadik trópusi szúnyogfaj, a koreai szúnyog (Aedes koreicus), ezt még nem nevezték át, de csak idő kérdése. A japán és
koreai szúnyogok már megtelepedtek hazánkban, a tigrisszúnyog még csak vendégségben van nálunk. A tigrisszúnyog az

Tojáscsapda várja a tigrisszúnyogokat.

Szerelem
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik augusz-

Gyógyszertári ügyelet

előkelő negyedik helyen található az invazív fajok listáján. Miért veszélyes a trópusi szúnyogok megjelenése? Nyilvánvaló, mivel trópusi betegségeket terjeszthetnek. A trópusi szúnyogfajok, hasonlóan a
dalos, vagy házi szúnyoghoz, elsősorban
a ház körüli vizekben tenyésznek és csak
200-400 méterre távolodnak el. Ezért is
tartottuk fontosnak, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét a ház körüli tenyészőhelyek megszüntetésére, és térítésmentesen
szúnyoglárva-irtó tablettát biztosítottunk
a tiszaújvárosi lakosok részére. Ez sikeresnek bizonyult, eddig 130 db lárvairtót
használtak fel. A trópusi és a házi szúnyogok nagyon kedvelik a temetőkben lévő
virágvázákat is, ideális tenyészőhely ez
számukra. Több országban is megtiltották, hogy élő virágot vízbe helyezzenek a
temetőkben, csak vizes homokba lehet virágokat elhelyezni. A Tiszaújvárosi Városgazda Kft. a nyári hónapokban, a sajószögedi városi és a szederkényi református temetőben szúnyoglárva-irtó tablettákkal folyamatosan kezeli a vízzel teli virágtartó vázákat, az így kezelt víz a
gyepre, növényekre szabadon kiönthető.
A város több helyszínén tigrisszúnyog-tojáscsapdákat helyeztünk ki. Ez egy vízzel
teli, fekete műanyag pohár, melybe fűszálakat helyeztünk és egy fa „létrát” is tet-

tünk bele. A tigrisszúnyog nem a vízre helyezi a tojásokat, hanem a víz feletti aljzatra, ezt szolgálja a fa „létra”. Az Ökológiai és Botanikai Intézet 2019-ben kutatási projektet hirdetett meg az ázsiai tigrisszúnyog országos elterjedésének feltérképezésére a lakosság segítségével. Honlapjukon (https://szunyog.okologia.mta.
hu/) részletesen leírják, hogyan lehet mintát vagy fényképet beküldeni. A tigrisszúnyogot hazánkban viszonylag könnyen
el lehet különíteni a többi csípőszúnyogtól, ugyanis ez a faj nagyon kontrasztos
színezetű: fekete alapon fehér vagy ezüst
pikkelyekből álló foltok, csíkok szegélyezik a testét, lábait. Más ennyire kontrasztosan fekete-fehér szúnyog nem él hazánkban. Az imágók fő megkülönböztető jegye, hogy egyetlen fehér csík fut végig a tor háti oldalán. Az imágók testhos�sza mintegy 5 milliméter. A projekt rendkívül népszerű lett, 2019-ben 443 észlelésből 48 lett pozitív, 2020-ban eddig 712
beküldött mintából (szúnyog vagy fénykép) 49-et azonosítottak ázsiai tigrisszúnyognak, ezeket a déli határszélen és Budapesten találták.
Kerékgyártó István
ügyvezető
Tiszaújvárosi Városgazda Kft.

Egyházi hírek
Római katolikus

A szentmisék a szokott időpontokban lesznek: kedd, péntek,
szombat 18.00,
szerda 8.30, vasárnap 11.00.
Augusztus 20., csütörtök Szent István király ünnepe.
Szabadtéri mise, kenyérmegáldás 11.00
a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templom előtti téren.
A nyilvános szentmisék alatt kérjük az orrot és szájat takaró
maszk használatát, templomba belépés előtt és után kézfertőtlenítés az előtérben, illetve a mosdóban.
A Szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. Kérjük a
másfél méter távolság megtartását.
ALTEMPLOM NYITVATARTÁSA:
Hétfő, Kedd – Zárva
Szerda – Vasárnap: 09.00 –19.00
Az altemplom orrot és szájat takaró maszkban látogatható!
Az iroda ügyeleti nyitvatartása:
kedd, szerda: 09.00-11.00.
csütörtök, péntek: az iroda nem lesz nyitva.
Belépés maximum 1 fő!
Szájmaszk használata kötelező!
Előtérben kézfertőtlenítés!
Irodai telefonszám: (49) 540-102

Görögkatolikus

tusi sorozatunk. A megfejtéseket a hónap végén egyben várjuk e-mailben a
kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István
út 16. címre.
Pénteken 17:30 vecsernye litiával. Nagyboldogasszony ünnepén 8:00 reggeli istentisztelet, 9:00 Szent Liturgia, 17:30 vecsernye. Vasárnap 10:00 reggeli istentisztelet, 11:00 Szent Liturgia, 17:30 vecsernye. Szerdán 8:00 Szent Liturgia, 17:30
vecsernye. Augusztus 20-án 8:00 reggeli istentisztelet, 9:00
Szent Liturgia.

Református

2020. augusztus 16-án, vasárnap Tiszaszederkényben 10.00
órakor, Tiszaújvárosban 11.00 órakor kezdődik az istentisztelet.
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Használt sütőolajból bioüzemanyag
A biodízel nemzetközi napja alkalmából a
MOL ismét a környezettudatosságra és a
használt sütőolaj környezetbarát elhelyezésére hívja fel a figyelmet. A vállalat 2011ben indította útjára használt sütőolaj-gyűjtő
programját, amelynek keretében az elmúlt
években több mint 1900 tonna használt sütőolaj gyűlt össze, és ezzel a lakosság több ezer
liter élővizet kímélt meg az elszennyezéstől.
Magyarországon évente több tízezer tonna étolajat használnak fel. A felhasználás során keletke-

Kilenc év alatt csaknem 2 ezer tonna olaj
gyűlt össze.

ző használt sütőolaj sorsa azonban csak az üzemi konyháknál, éttermeknél megoldott, ahol szervezetten folyik a hulladék elszállítása és feldolgozása. A háztartásokban használt sütőolaj rendre a
lefolyókba vagy a szemétbe kerül. Ez igen káros,
hiszen a csővezetékek falára lerakódva a csatorna dugulását okozza, melyről nemrég a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. csatornaillemtan-kampánya során egy figyelemfelkeltő animációs videót is kikészített. A használt sütőolaj a háztartási szemétbe öntve sincs ideális helyen, hiszen nehezen lebomló anyagként jelenik meg a hulladéklerakókban. Ha pedig a sütőolaj gondatlanságból
vagy szándékosan az élővizekbe jut, az még veszélyesebb: tavakban, folyókban a víz felszínén
úszva meggátolja az oxigénfelvételt, így elpusztítja a vízi élőlényeket. Egyetlen csepp használt
étolaj akár ezer liter élővizet is elszennyezhet.
A háztartásokban használt sütőolaj környezetbarát tárolására teremtett ideális megoldást a MOL,
amikor országszerte legalább 350 töltőállomásán
helyezett ki gyűjtőtartályokat, így a lakosság egyszerűen, gyorsan, környezetbarát módon „szabadulhat meg” a használt étolajtól. A számok pedig
magukért beszélnek, hiszen a kezdeményezés elindításától, 2011-től kezdve több mint 1900 tonna
használt sütőolaj gyűlt össze a MOL töltőállomásain. A környezettudatosság képzeletbeli dobogójának első helyezettje Pest megye, itt adták le a

A töltőállomások listája a toltoallomaskereso.mol.hu oldalon található.
legtöbb használt sütőolajat, 775 tonnát. A második Győr-Moson-Sopron 116 tonnával, a harmadik helyezett pedig Veszprém megye, 86 tonnányi
összegyűlt használt sütőolajjal.
A kijelölt MOL töltőállomásokon leadott használt olajat a Biofilter Kft. gyűjti össze és tisztítást követően juttatja el a Rossi Biofuel komáromi üzemébe, ahol bioüzemanyagot gyártatnak

belőle. Ennek köszönhetően környezetre káros
hulladék helyett újrahasznosított, környezetbarát terméket állítanak elő, amelyet a MOL százhalombattai finomítójában használnak fel biokomponensként a gázolaj gyártásához.
A legközelebbi használt sütőolajat átvevő töltőállomások listája megtalálható a töltőállomás
keresőn (toltoallomaskereso.mol.hu).
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Mindig van más választás 1.
Alkohol, speed, kokain, aztán még több alkohol. Elfojtott problémák, út a kisvárosi
életből a nagyvárosi forgatagba, aztán vis�sza - tökéletes recept az önpusztításra. Péter
pokolból pokolba került, sokszor közel a halálhoz. Nagyon nehéz volt elfogadnia, hogy
nem ő, hanem az alkohol irányítja az életét,
de amikor végül mégis beismerte ezt, onnantól egy új életet kapott.
- A legtöbb tizenéves már általános iskolában
kipróbálja az alkoholt. Te mikor ittál először?
- Az iskolában magának való, csendes gyerek
voltam, és nehezen barátkoztam. A nyolcadik
osztály után Tiszaújvárosból egy teljesen más
világba kerültem, Miskolcon kezdtem középiskolába járni. A szüleim akkor már régen elváltak, és évek óta nem beszéltek egymással.
Anyunak azt mondtam, megyek a hétvégén
apuhoz, apunak azt mondtam, nem tudok elmenni hozzá, így mindenki meg volt nyugodva, én pedig szabad voltam egész hétvégén. Az
egész úgy kezdődött, hogy elsőben két osztálytársammal elindultunk bulizni. Ők vettek egy
üveg császárkörte nevű borzalmat, és elkezdték iszogatni. Álltunk a buszmegállóban, közeledett a busz, és a félliteres üveg még félig volt.
Nem tudtunk mit csinálni, megittam egyben az
egészet. A tízperces utazás után, amikor leszálltunk a buszról, nekem már mindenhogy állt a
fejem, a kezem, a szemeim, de egyébként nagyon jól éreztem magam, nagyon élveztem a
dolgot. Az alkohol teljesen más embert csinált
belőlem, megnyílt előttem az egész világ. Közvetlen voltam, ismerkedtem, csajoztam, amit
addig soha nem csináltam.
- Hogy kerültek a drogok a képbe?
- Az volt a baj, hogy mindig gyorsan, és sokat ittam, így nagyon hamar kiütöttem magam,
egy-két óra alatt filmszakadásig ittam magam.
Ekkor mondták a haverjaim, hogy a speed-re
sokat lehet inni, úgy, hogy nem üt ki az alkohol.
Kipróbáltam, és ez egy teljesen új szintre emelte az egészet. A hétköznapokban egy csendes,
magának való gyerek voltam, ültem a szobában, néztem a tévét, hétvégén pedig olyan ember lettem, amilyen egyébként szerettem volna
lenni, csak magamtól egyszerűen nem voltam
erre képes. Ez végigkísért az egész középiskolai időszakom alatt.
- Iskola után, fiatal felnőttként hogyan alakult
az életed?
- Amikor elvégeztem az iskolát, tudatosan egy
olyan helyen kezdtem el dolgozni itt Tiszaújvárosban, ahol nagyrészt éjszakai műszakot tudtam vállalni, mert ott nem szondáztattak, csak
azt figyelték, hogy meglegyen a termelés. Speed-el meg termeltem rendesen. Nagyon megtetszett ez az életforma, már önálló keresettel rendelkeztem, így hetente többször is elmehettem
bulizni. Ezzel viszont nőtt a szerfogyasztás,
ami pedig egy költséges dolog. Ezért arra gondoltam, hogy nekivágok a nagyvilágnak, elmegyek Angliába. Mindig azt hallottam, hogy
külföldön kolbászból van a kerítés, és mindenki úgy jön haza, hogy degeszre kereste magát.
Nem voltak olyan terveim, hogy lakást, vagy
autót veszek majd a pénzből, inkább a kalandvágy hajtott. A legnagyobb mozgatórugó pedig
az volt, hogy ki akartam szakadni, szabadulni
akartam a környezetemből. Huszonnégy éves
voltam, még mindig a szüleimmel laktam, és
azt számolgattam, ha kiveszek egy albérletet,

Milliós tartozások és bujkálás maradt utána.

fizetem a rezsit, akkor nem marad pénz bulira.
- Jót tett a környezetváltás?
- Tíz évet voltam Angliában. Az első évek még
tényleg úgy teltek, hogy kerestem a munkát,
mentem utána, volt úgy, hogy egyszerre három
munkahelyem volt. A vendéglátásban dolgoztam, végigjártam a létrát a mosogatástól kezdve a konyhán keresztül a bárig. Takarékoskodtam, félreraktam a pénzt, ha bármi történik velem, akkor az ott legyen. Ez ment évekig, viszont valami az évek során megváltozott. Nagyon belekerültem a nagyvárosi életbe, forgatagba, és megismerkedtem a kokainnal, amit
ott boldog-boldogtalan csinál, nullától száz
éves korig. Ezután már tudatosan olyan helyeken kezdtem el dolgozni, olyan bárokban, pubokban, ahol ez nem volt tabu, lehetett csinálni.
A vendéglátásban az a lényeg, ha a vendég boldog, akkor mindenki boldog, ha jönnek a vendégek, akkor minden rendben van. Olyan belvárosi, nyüzsgő, tömött helyeket választottam
- nem érdekelt, hogy mennyit kell dolgozni,
csak mindig legyen vendég, mert akkor mindenki boldog, és akkor így elnézték, hogy én
szívok. Mindig jókedvű voltam. Látták rajtam,
hogy valami van, de tudták, hogy a Peti ilyen,
nagyon jól elvégzi a munkáját, a vendégekkel
nagyon kedves, és ez így teljesen jó. Az első
hat évben még kordában tudtam tartani magam
anyagilag is, emberileg is, nem durván csináltam, heti rendszerességgel. Viszont ahogy teltek az évek, a tízből az utolsó három évem pokoljárás volt. Akkor már vodkával és kokainnal
keltem minden nap.

„Amikor elvégeztem az iskolát, tudatosan egy olyan helyen kezdtem el dolgozni itt Tiszaújvárosban, ahol nagyrészt éjszakai műszakot tudtam vállalni, mert ott nem szondáztattak,
csak azt figyelték, hogy meglegyen a
termelés.”
- Mi történt az első hat év után, miért vált mindennapossá a drogozás?
- Volt egy magyarokból álló baráti társaságom,
akik kijöttek utánam. Együtt laktunk, együtt
buliztunk, volt közösség. Ők az idők során hazaköltöztek. Meg ott Londonban is szétköltöztünk, távol laktunk, már nem annyira tartottuk
a kapcsolatot, egyedül maradtam. És hogy kitöltsem az egyedül töltött időt, ittam, szívtam.
- Hogy telt az utolsó három év?
- Akkor már úgy éltem az életemet, hogy nem
voltak tartalékaim. Csak hétről hétre, fizetéstől
fizetésig éltem, és tudatosodott bennem, hogy
a vendéglátásból nem fogok tudni kiszakadni. Kezdett rám nehezedni, hogy egyedül vagyok, a rokonaim otthon vannak Magyarországon, elegem van az egész vendéglátás mókuskerékből, nem lesz családom, és ez így marad.
Amiért elkezdtem inni annak idején középiskolában, hogy megnyílok és megnyílik előttem a
világ, közvetlen vagyok mindenkivel, az évek
során a visszájára fordult. Minél többet ittam,
drogoztam, annál befeléfordulóbb lettem. Az
utolsó években pedig már nem tudtam elképzelni a hétköznapokat e nélkül. Abban az étteremben, ahol dolgoztam, ittam munka közben,
és amikor hazamentem, akkor kezdtem el cuccozni. Bezártam az ajtót, redőnyt le, és ittam,
meg csaptam szét magam. Ebben az időszakban már nagyon sok tartozást felhalmoztam.
Milliós tartozások dílerek és bankok felé, a végén bujkálnom kellett, mert egyszerűen képtelenség volt törleszteni. Egy pöcegödör lakásban laktam, csak egy matracom meg egy bőröndöm volt, és csak cipőben mertem mászkálni, annyira koszos volt a padló. Kilátástalannak
éreztem a helyzetemet. Hajnalban hazagyalogoltam harminc kilométert munkából, mert
nem volt pénzem buszra, és próbáltam aludni.
Az volt a legrosszabb, amikor elaludtam, mert
akkor jöttek a démonok, dőlt rólam a víz. Amikor felkeltem, mindig volt mellettem egy kis
bor vagy vodka, azt meghúztam, és vártam tíz
percet, mire fel tudtam kelni, és nekiindulni a
napnak. A kilencedik évben már azt éreztem,

Egy idő után mindennapossá válik. 					
hogy nekem itt talán már egy évem sincs. Végül nagy szülői segítség árán kifizettem a tartozásokat, és hazaköltöztem.
- Ennyi év kokainozás után nagyon kemény lehetett hirtelen abbahagyni.
- A kokainozás megszűnt egyik napról a másikra, mert itthon se pénz, se lehetőség nem volt
rá. És tényleg nem számoltam a kemény elvonási tünetekkel. Az első pár hónapban nagyon
kemények voltak az éjszakák. Üvöltöttem, ordítottam, csapkodtam, patakokban folyt rólam
a víz, rázott a hideg. Aztán az egyik éjszaka felkeltem, kimentem a spájzba, és találtam nyolctíz doboz sört. Elkezdtem inni, felmentem a
szobámba, elájultam, és végre aludtam. Rájöttem, hogy az alkohol nagyon jó fájdalomcsillapító lesz nekem, amíg az elvonási tünetek tartanak. Innentől kezdve lettem kőkemény alkoholista.
- Igazából csak szert váltottál.
- A kokaint felcseréltem alkoholra, és a függőség megmaradt. Szakmát is váltottam, leraktam a targoncás jogosítványt, logisztikában, raktározásban kezdtem el dolgozni. Nem éjszakás
műszak volt, mint a vendéglátásban, azt hittem
majd szépen megváltozok. De az lett, hogy körülöttem megváltozott minden, de én magam
nem változtam semmit. Nagyon sok hülyeséggel próbálkoztam az ivászataim során. Rájöttem,
amikor töményet iszok, akkor nagyon gyorsan
kiütöm magam, de ha sört iszok, akkor szinten
tudom tartani magam. Így ez egy nagyon vicces
időszak volt, mert délután kettőig dolgoztam, fél
háromra hazaértem, elkezdtem sörözni, és csak
azt vettem észre, hogy reggel négy óra van, és
hamarosan menni kell dolgozni. Próbálkoztam
ilyenekkel, hogy csak sört ittam, csak bort ittam,
csak evés után kezdtem el inni. Volt még egy
ilyen agymenős időszakom, amikor úgy gondoltam, hogy gyógynövény alapú piákat kell inni,
hiszen a gyógynövényektől majd egészséges leszek. Egészségileg nagyon hazavágott ez a kemény ivászat. Volt egy pár nap ebben a gyógynövényes időszakban, amikor folyamatosan ittam, aztán másfél napig vért hánytam. Elmentem orvoshoz, infúzió, mentő, be a kórházba,
belgyógyászat. Egy hétig voltam bent, ment a
fogadkozás, hogy én most nagyon megijedtem.
Péntek délelőtt tizenegykor kiadták a zárójelentést, és hazaengedtek, fél kettőkor már ájult részegen feküdtem itt a szobában. Két nappal később ébredtem fel a detoxban.
- Elindult a zuhanórepülés.
- A családomnak ez az időszak maga volt a pokol. Ekkor ismerkedtem meg az élettársammal. Viharos volt a kapcsolatunk, voltak olyan
időszakok, amikor nem voltunk együtt. Egyik
ilyen szétválós alkalommal az volt a szerencsém, hogy akkor éjszaka beszéltünk telefonon, és elmondtam neki, hogy még lemegyek
egy üveg italért. Utána próbált hívni, de akkor
már nem jelentkeztem, így a rendőrök, mentők jöttek, rám törték az ajtót, és ők találtak
meg eszméletlenül. Másnap, amikor kijöttem
a detoxból, családi kérésre befeküdtem az addiktológiai osztályra, hogy majd ott kigyógyítanak. Egy hónapot voltam bent, ott is ment a
fogadkozás, de talán egy hétig, ha bírtam, aztán
minden kezdődött elölről. És ezt megismételtem még háromszor. Bementem, fogadkoztam,
újra kezdtem. Nem egyszer törték rám az ajtót.
Tébolyda volt, és mégis az motoszkált bennem,
hogy igazából én nem akarom abbahagyni az
ivást, hanem megoldani akarom. Valahogy úgy
kell inni, hogy az jó legyen, hogy ne legyen

(Illusztráció.)

„Péntek délelőtt tizenegykor kiadták a
zárójelentést, és hazaengedtek, fél kettőkor már ájult részegen feküdtem itt a
szobában. Két nappal később ébredtem
fel a detoxban.”
ilyen baj. Meg kell találni a módját, mert igazából lehet úgy inni, hogy el tudok élni családdal, csak úgy kell innom, és olyanokat kell innom, hogy az mindenkinek jó legyen. Mert azt
akartam, az, hogy iszok, ne szúrjon senkinek
szemet, ne bántson senkit. Ezt nézze el nekem
mindenki - nem cigizek, már nem drogozok,
nem kártyázok, nem játékgépezek, sőt, amikor
iszok, nem vagyok agresszív, hanem elvagyok,
mint a befőtt, nem bántok senkit. Tehát ezt nézze már el nekem mindenki. Én csak ennyit akarok. Ez ment évekig. Az utolsó kórházban töltött hetem után el kellett mennem üzemorvoshoz, ő pedig azt mondta, innentől kezdve csak
akkor írja alá, hogy alkalmas vagyok bármiféle
munkára, ha pszichiáterhez fogok járni. A pszichiáter pedig egy feltétellel egyezett bele a kezelésbe, ha szedni fogom az Antetil tablettát,
amire nem lehet inni, mert nagyon rosszul leszel. El is kezdtem szedni, és volt egy öthónapos időszak, amikor ezt nagyon betartottam. Viszont nézegettem a naptárt, hogy jön a december, ünnepek - hát még az életben szilveszter el
nem telt, hogy én ne igyak. Nem szóltam senkinek, hanem tudatosan abbahagytam az Antetilt, megvártam, amíg kiürül a szervezetemből.
A karácsony és a szilveszter még jól el is telt,
mert óvatosan ittam, viszont januártól megint
elkezdődött a zuhanórepülés. A párom megint
elköltözött tőlem. És megint az volt a szerencsém, hogy két nap után rám nézett, hogy mi
van velem. Akkor talált meg itt a szobában eszméletlenül, kilenc darab félliteres vodkásüveggel körülöttem, amit az alatt a két nap alatt ittam meg, amíg egyedül voltam. Mentők, kórház, sürgősségi, és az intenzíven ébredtem fel.
Csövek lógtak ki mindenhonnan, néztem, aztán
összeraktam, hogy újra kórházban vagyok. Jött
a nővérke, kérdezte tudom-e mi történt - mondtam csak sejtem. Azt mondta, nagyon kemény
ivászat után hoztak be, és két-három órán múlt
az életem. Ekkor történt valami, ami beszúrt
egy tüskét. Másnak lehet, hogy ez jelentéktelen
dolog - eljött hozzám a párom, megfogta a kezemet, és azt mondta, hogy amikor nem iszok,
akkor nagyon jó velem, de az, hogy iszok, ez
így nem élet. Ha még lenne is így gyerekünk,
akkor anyja lesz, de apja biztos, hogy nem. Ez
a mondat, mint egy vonat, átdübörgött rajtam.
A szüleim korán elváltak, hatéves voltam, és
csak kéthetente, vagy ritkábban láttam apámat.
Mindig hiányzott egy apa az életemből, akivel
megbeszélhettem volna dolgokat. Nagyon sok
kérdésem lett volna nőkről, az életről, munkáról, mindenről. És amikor a párom ezt kimondta, hogy ha lesz gyerekünk, nem lesz apja, ez
bennem nagyon sok mindent megváltoztatott.
Én azt mondtam, ha nekem lesz gyerekem, én
nagyon jó apja akarok lenni. Foglalkozni vele,
ott lenni. De valahogy még ezután sem tudtam
abbahagyni az ivást. Attól kezdve viszont már
féltem az alkoholtól. (folytatjuk)
Surányi P. Balázs
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Augusztusi csillaghullás

Éppen hogy a láthatóság szintje alá csökkent a NEOWISE üstökös fényessége, máris
itt van egy szintén látványos égi esemény, a
Krónika megjelenésének időpontjában maximumát mutató augusztusi csillaghullás. Az
év leglátványosabb csillaghullását produkáló Perszeidák meteorrajnak ugyanis augusztus 12-én, 13-án várható a maximuma.
Sok más meteorraj is megfigyelhető az év során, de egyértelműen ez a legaktívabb és leglátványosabb meteoráramlat. Népszerűségét,
ismertségét többek között annak is köszönheti, hogy a Föld északi felén a nyári időszakban
figyelhető meg. A többi hozzá hasonló, vagy
akár nagyobb aktivitást produkáló raj, az őszi,
vagy téli időszakban látható, amikor lényegesen kedvezőtlenebbek az időjárási és észlelési körülmények. De az ismertsége annak is köszönhető, hogy ez az egyik legősibb, legrégebb
óta megfigyelt meteorraj.
Ehhez a szép égi jelenséghez számos népi és
mitológiai hiedelem társul. A legismertebb,
amit mindenki tud, hogy ha hullócsillagot látunk, akkor kívánjunk valamit. Ha azt senkinek nem áruljuk el, akkor a kívánság teljesül
egy éven belül. Ez nem véletlen, ugyanis az augusztusi csillaghullás mögött maga Zeusz, az
istenek istene, illetve fia Perszeusz áll. A mitológiai történet nagyon lerövidítve úgy szól,
hogy Zeusz, felesége Héra haragját elkerülendő aranyeső képében környékezte meg a gyönyörű Danaét, az argoszi királylányt. Az ő furcsa nászuk gyümölcse lett a félisten Perszeusz,

„Az idei év a Hold zavaró hatásával
szembe is előnyösebb, mint a tavalyi
esztendő volt.”
Szutor István

aki hőstettei révén kiérdemelte, hogy apja felhelyezze az égboltra. A legszórakoztatóbb hiedelem szerint a hullócsillagok a fényükkel a
szüzességüket éppen elveszítő lányokat számolják össze. Remélem a nyári fesztiválok elmaradása nem nyomja rá a bélyegét a várt égi
esemény látványosságára.
Meg kell említeni, hogy a hullócsillag megnevezés kissé félrevezető, ugyanis szerencsére nem egy csillag hullik le, hanem egy parányi porszemcse, ami a Földdel ütközve a magas légkörben felizzik és elég. Szaknyelven ezt
a fényjelenséget meteornak nevezzük. Sokszor
keverednek a jelenséggel kapcsolatos fogalmak, ezért röviden tisztázzuk ezeket:
- meteoroid: a Nap körül keringő apró porszem,
törmelék
- meteor: a Föld légkörébe hatoló meteoroid által okozott fényjelenség
- bolida: a Vénusz fényességét meghaladó meteor
- meteorit: a Föld felszínét elért meteoroid
A meteoroidok keletkezése több okra vezethető vissza. Nagyon sok poranyag megmaradt a Naprendszer keletkezésekor, az üstökösök bomlása, aszteroidák, kisbolygók ütközése
porladása is jelentős forrás. Tehát a világűr tele
van olyan apró testekkel, amelyek nem rajban
rendeződtek, és bármikor keresztezhetik a Föld
útját. Ezek az úgynevezett sporadikus meteoritok bármikor hullhatnak és hullanak is, leg�gyakrabban hajnalban. Ennek az a magyarázata, hogy az esti meteorok utolérik a Földet, míg
a hajnaliak szembe jönnek velünk, tehát sokkal
nagyobb az ütközés sebessége.
Nagyon régi felismerés, hogy bizonyos és meghatározott időszakokban látványosan megnő a
meteorok száma, és nyomvonalukat visszafelé meghosszabbítva az égbolt egy pontján találkoznak. Ezt nevezzük a meteorraj radiánsának, és amely csillagképben ez a pont elhelyezkedik, az adja a raj nevét. A legismertebbek a
Perseidák, Leonidák, Quadrantidák, Lyridák.
Ilyenkor a Föld egy üstökös pályájának mentén kiszóródott törmelékkel találkozik, melynek megkapó meteorzápor lehet az eredménye.
Földünk minden augusztus közepén metszi a

122P/Swift-Tuttle üstökös pályáját, és begyűjti az éppen ott található törmeléket. (1. ábra)
Ennek az üstökösnek a keringési ideje 133 év,
nagysága kb. 26 kilométer. Figyelmesebb olvasóim feltehetik a kérdést, mi van akkor, ha a
Föld nem a törmelékkel, hanem magával az üstökössel találkozik? Látatlanban kijelenthetjük,
hogy nagyon nagy baj, hisz a dinoszauruszok
kipusztulását 65 millió éve egy ennél kisebb
becsapódás okozta. Számítások szerint 4479ben lesz annyira földközelben, hogy az ütközés valószínűsíthető. Addig még van időnk elhárítási technológián gondolkozni. Egyébként
a meteoritok is képesek komoly károkozásra.
Példaként a 2013-as eseményt említeném. Az
oroszországi Cseljabinszk felett 30 kilométerrel felrobbant bolida lökéshulláma a fél várost
lerombolta, 1200 ember sérült meg.
A csillaghullás megfigyelésének nagy előnye,
hogy semmiféle eszköz nem szükséges hozzá,
eltekintve persze a kellően sötét derült égbolttól, szúnyogriasztótól, és a megfelelő öltözettől. Az idei év a Hold zavaró hatásával szembe is előnyösebb, mint a tavalyi esztendő volt,

Éjfélig teljesen sötét égen gyönyörködhetünk a sziporkázásban.

Erzsébet tábor a Széchenyiben
Idén első alkalommal vehettek részt diákjaink Erzsébet táborban. Két időpontban július végén és augusztus elején, 2-2 csoportban tölthették együtt idejüket a táborozni vágyók. A koronavírus-járvány miatt a nagy érdeklődés ellenére egy csoportban
20 tanuló tartózkodhatott, 2 kísérővel. A szabályok pontos betartásával történt minden program megszervezése.
A tábor napközis jellege lehetővé tette, hogy a gyerekek egész nap közös programokon vegyenek részt: kiránduljanak, strandoljanak, közös játékokban, versenyeken
mérjék össze erejüket. A tábor tematikájában az egészséges táplálkozás, környezetvédelem és a sport fontos szerepet játszott. A gyerekek ellátogathattak a szervezett
kirándulásokon Szilvásváradra, Lillafüredre és Miskolctapolcára. A táborok működését, és a higiéniai szabályok betartását mindkét alkalommal ellenőrizték. Az ellenőrzések alkalmával mindent rendben találtak. A pályázatok elkészítését, a szervezési feladatok ellátását, és a programok összeállítását köszönjük Baloghné Hideg-Nagy Gyöngyi tanárnőnek. Bízunk benne, hogy jövőre is lesz lehetőségünk a
tábor megrendezésére.
Rácz Zita
munkaközösség-vezető

a fogyó Hold csak éjfél körül kel, addig a teljesen sötét égen gyönyörködhetünk a sziporkázásban. A meteorraj radiánsa, azaz az a hely
ahonnan szétsugárzódnak a meteoritok a Perszeusz csillagképben van, amely az esti órákban ÉÉK- irányba található a mellékelt ábrának
megfelelően. (2. ábra)
Tartósabb nézelődésnél szükségünk lehet egy
kényelmes, dönthető támlájú kerti székre vagy
ágyra, esetleg egy jó matracra, hálózsákra. Ne
a fejünk feletti égboltot szemléljük, inkább valahova a horizont fölé, úgy 45° magasra nézzünk. Kitüntetett irány nincs, a hullócsillagok
az ég bármely részén feltűnhetnek. Ezért előnyös, ha több ember végzi a megfigyelést, és
az égterületeket megosztják egymás közt, majd
kommentálják a látottakat az élményből kimaradóknak. Gyakran előfordul, hogy percekig nem hullik egyetlen meteor sem, aztán egy
percen belül jön akár 6-8 darab is. Közben viszont gyönyörködhetünk a nyári égbolt lenyűgöző szépségében.
Szutor István
csillagászati klubvezető

A hullócsillagok az égbolt bármely részén feltűnhetnek.

Baba születik
Szerkesztőségünk szeretné feleleveníteni azt a korábbi hagyományt, hogy a legifjabb tiszaújvárosiak érkezéséről hírt ad a
tágabb közösségnek is, természetesen a szülők megkeresésére, és hozzájárulásával. Ezért arra kérjük a leendő édesanyákat,
édesapákat, hogy ha megérkezik a várva-várt kisbabájuk, és elkészült az első cuki fotó az újszülöttről, küldjék el nekünk is,
osszák meg velünk az ilyenkor fontos információkat is, hogy
például mi a keresztneve, hány kiló, és feje búbjától a talpáig
hány centit képvisel. Természetesen mindez önkéntes alapon
működhet csak, mi bízunk benne, hogy nyitottak lesznek erre, és együtt örülhetünk a családdal az új jövevénynek, az éppen aktuálisan legifjabb tiszaújvárosi polgárnak a Baba született rovatunkban. Várjuk az örömhírt személyesen szerkesztőségünkben, vagy a kronika@tiszatv.hu email címre.
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Huszonhat ufóval egy szinten

A „Hozzál két sört!” mondat lehet, hogy régebben még működött, de azt hiszem, ma
már sok helyen borulna az asztal egy ilyen
után. Férfiak főznek, mosogatnak, mosnak,
vasalnak. Sokak szerint gyakorlatias dolog,
de van aki úgy gondolja, hogy elnőiesedünk.
Ezekről a szerepelvárásokról és változásokról beszélgettem Bánkuti Anna kisebbségpolitikai szakértővel.
Miért kisebbségpolitika? Azt mondja Anna,
hogy a kisebbség fogalmába beletartozik az a
nézet is, hogy hatalmi pozíciók szempontjából
a nők kisebbségben vannak, hiába nem számszerű kisebbségi csoportról beszélünk.
- Az idősebbek még követik a régi társadalmi szerepeket, az én korosztályomban már van
olyan férfi, aki besegít a házimunkába, de a fiataloknál már azt látom, hogy a legtöbbjüknél ez
teljesen természetes. Te hogy látod, változnak
az idők, a fiúk többet segítenek?
- Én harmincas vagyok, még az Y generációhoz
tartozom, de azt látom, hogy igen, az én generációmban is, a minket követő generációkban pedig már még többet segítenek. Lehet, hogy a nézetem valamennyire torzít, mert én a saját párkapcsolatomban ezt el is várom. Én abszolút a
női egyenjogúságban hiszek, és igyekszem ezt
a hétköznapjaimban is megvalósítani. Nálunk
ez működik, a barátom szó nélkül segít, tehát
nincs ilyen probléma. Ez az én egyéni megélésem, viszont azt gondolom, hogy ez nincs mindenhol így. A Viharsarokban nőttem fel, vidéken
teljesen más a helyzet. Most Budapesten élek,
szerintem itt sokkal nyitottabbak a fiúk, viszont
vidékiként azt is látom, hogy ott sokan vaskosan benne maradtak a régi szerepekben. Azok
a barátnőim, a korosztályombeliek, akik vidéken maradtak, nem dolgoznak, hanem főállásban háztartásbeliek, és gyereket nevelnek. A férj
a családfenntartó - vagy a barát, mert azért a házasság már nem annyira elvárás már ott sem - de
a férfi a családfenntartó, és a nő az, aki otthon
van, neveli a gyerekeket, és nem dolgozik.
- Azt mondod, a párkapcsolatodban elvárod,
hogy besegítsen a barátod. Női szempontból ez
pontosan mit jelent, mit szeretnétek? Azt, hogy
a férfiak őrizzék meg a férfi szerepeiket, tehát
legyenek családfenntartók, de vegyenek át néhány női szerepet is?
- Abban az esetben, ha a nő is kereső, márpedig
manapság a legtöbb nő dolgozik, az a nehéz ebben az egyenjogúsági kérdésben, hogy a nőknek van egy második, illetve harmadik állásuk
is. Csinálják a saját munkájukat, mert már ez
valamiféle társadalmi elvárás, viszont az otthoni munka, ami nem bérmunka, de tudjuk, hogy
az is ugyanúgy munka, ott pedig sajnos az van,
hogy rájuk hárul a feladatoknak a nagy része,
ezért sokkal leterheltebbek.
- Teljesen egyetértek veled, hogy ez egy máso-

dik munka, de akkor férfioldalról én is mondhatom azt, hogy a férfiak, ha ti elvárjátok azt,
hogy családfenntartók legyünk és legyen nagyobb ház, meg két autó, akkor mi is két állásban dolgozunk, hogy ezt biztosítani tudjuk.
Vagy van másodállásunk és napi 12-14 órát
dolgozunk, vagy elmegyünk külföldre dolgozni,
hogy meglegyen az, amit ti elvártok.
- Igen, ez is igaz. Nálam az a helyzet, hogy teljes
állásban dolgozom, hasonlóan keresek, mint a barátom, és hasonló munkarendben dolgozom. Tehát, ha az a felállás, hogy mindketten ugyanan�nyit rakunk bele a közösbe, akkor azt gondolom,
hogy a háztartási feladatokat is egyenlően osszuk
meg. Amit te mondasz az egy más helyzet. Nem
háztartásbeli vagyok. Sok olyan nő van, akinek a
háztartás, a gyereknevelés a feladata, és ő ezt szereti, jól érzi magát ebben a szerepben, de akkor ez
egy másik kérdés. Én biztos, hogy ebben a modellben nem érezném jól magam, és abban is biztos vagyok, hogy sokan nem érzik jól magukat,
csak ilyen lapokat osztottak nekik.
- Tehát te azt szereted, hogy dolgozol, és anyagilag független tudsz lenni, ha akarsz?
- Volt olyan párkapcsolatom, ahol a barátom
sokkal jobban keresett nálam. Amikor szétmentünk, nekem nem volt munkám, sem bevételem, akkor megéreztem milyen bajban lenni.
Amikor nulláról fel kell építened magad, mert
éppen a kereső azt mondja, hogy köszönöm
szépen, elég volt. Otthon, vidéken azt látom,
hogy a férfiak belemennek a gyermekvállalásba, azért, hogy lefoglalják a nőket, ők pedig
élik világukat, nincsenek otthon. Bent vannak a
városban, isznak, buliznak, haverokkal lógnak,
és nincs átvállalás. Néha elviszik a gyereket,
hogy az asszonynak is legyen egy kis nyugi,
de alapvetően a gyereknevelésből nem veszik
ki a részüket. Pszichológus hallgatóként pedig
azt gondolom, hogy egy gyereknek ugyanúgy
szüksége van apai mintára, mint anyai mintára. Tehát ha a férfi teljesen kivonja magát, az
nem fog egészséges személyiséget kialakítani
a gyerekben.
- Igaz. Szerintem az kellene, hogy a férfiak vigyék magukkal kocsmába a gyerekeket...
- Ne gondold, hogy viccelsz, vidéken csinálják
is. Otthon voltam egyik hétköznap, és láttam,
hogy két ismerős srác már reggel nyolckor ott ült
a kocsmában. Kérdeztem apámat, hogy itt tényleg ez a program? Az egyiknek 2 éves, a másiknak 1 éves a gyereke. Erre mondja az édesapám,
ne aggódj, néha hozzák a gyerekeket is.
- Nem csak a nők szenvednek társadalmi szerepproblémáktól. Úgy gondolom a férfiaknak
is megvannak a problémáik. Miért csak a nőket hallgatjuk meg? Miért nem tudunk leülni és
meghallgatni mindkét oldalt?
- Ez egy nagyon izgalmas, érdekes kérdés. A téma akadémiai szinten már felvetődött - van egy
ismerősöm, aki konkrétan férfikutató. A közbeszédben még valóban nincs benne, de azt gondo-

„Ahogy a feminizmus, a férfi identitással foglalkozó dolgok is előtérbe fognak kerülni. Egy ideális társadalomban mindkét hangot ki kell hangosítani, mert úgy gondolom, hogy egy ideális társadalomban egyenlőség van.”
Bánkuti Anna

lom, hogy idővel ez is meg fog történni. Ahogy
a feminizmus, a férfi identitással foglalkozó
dolgok is előtérbe fognak kerülni. Ebben teljesen egyetértek veled, egy ideális társadalomban
mindkét hangot ki kell hangosítani, mert egy
ideális társadalomban egyenlőség van.
- Még sincs olyan, hogy férfi menedékhely.
- Azt nem lehet kijelenteni, hogy a családon belüli erőszak áldozatai csak nők, mert ez így nem
igaz. Családon belüli erőszak áldozata bárki lehet - gyerek, férj, feleség, barátnő, barát. Azt
gondolom, hogy az esélyegyenlőség mindan�nyiunk érdeke, és ha esélyegyenlőség van, akkor ugyanúgy el tud jönni egy férfi egy bántalmazó kapcsolatból, és ugyanúgy el tud jönni
egy nő. De mivel a mai társadalomban nagyobb
arányban a férfi a családfenntartó, így egy férfi
könnyebben tud eljönni, mint egy nő. Ezt a fontos kérdést nem szabad kiemelni ebből, ha erre
rendszerszinten nézünk rá, akkor igenis a nőknek jelenleg Magyarországon nagyobb szükségük van támogatásra. Mindkét nemnek szüksége van a segítségre, és akadémiai szinten már
tényleg van erről beszéd, sajnos a hétköznapokban, a szociálpolitikában még nem tartunk
itt. Két hete erről is beszélgettünk a Tilos Rádió - Páholy című punkműsorában. Ágai Péter
műsorvezető társam fogalmazta meg a legjobban, egy mondatban: „Miért keresek én többet
ugyanabban a pozícióban, mint a feleségem?
Milyen jó lenne, ha mindketten ugyanannyit
keresnénk, mert akkor mindkettőnknek kevesebbet kellene dolgoznunk.” Ezek a rendszerszintű különbségek szerintem ugyanúgy sújtják
a férfiakat is, mint a nőket.
- A médiában megy egy oda-vissza játék a gender
témakörről. Szélsőségesek, extrémisták szólogatnak be oda-vissza egymásnak. Nem azt mondják,
hogy üljünk le, és beszéljük meg, hanem mutatnak egy véresszájú férfigyűlölő lányt, aki előadja a szélsőséges butaságait, amiktől feministaként
még én is égek, és rosszul érzem magam, mert azt
mondom ilyenkor, csak nehogy egy jobbos meghallja ezt, mert akkor elkezd mutogatni, hogy tessék, milyen őrültek ezek a feministák. A szerkesztőknek fogalmuk sincs az egész témáról, csak a
szélsőségeket szeretik felvillantani, azt mondják,

itt van egy feminista, aki azt mondja, hogy minden férfi disznó, ez majd meglöki a nézettségünket. A média áldozatai vagyunk?
- A feminizmusnak is már nagyon sok ágazata van. Már nem beszélünk olyanról, hogy „a”
feminizmus, hanem van liberális feminizmus,
van egy anarcho-feminista nézőpont, vannak
konzervatív feministák, tehát a feminizmus is
szétszakadt. És igen, a feminizmusban megtalálható már egy nagyon szélsőséges irányzat is,
ahogy fogalmaztad, már-már férfigyűlölők. Úgy
gondolom, ez nem az egyenlőség felé mozdít el,
tehát én is azt mondom, hogy ezek a szélsőséges
irányzatok nekem már nem férnek bele. Vannak
olyan ismerőseim, barátaim, akiknek a Tilos Rádiós transznemekről szóló adásunk nem fért volna bele, mert a transzneműségről egy radikális
feminista azt mondja, hogy egy nő az nőnek születik, és nő marad, és nem tud ebből kilépni, egy
férfi pedig férfinek születik és hatalmi pozícióban marad élete végéig, ha nem változik a társadalmi környezet. Tehát nekik a liberális vonal
sem fér bele az ideológiai keretükbe.
- Ha elérünk oda, hogy nem lesznek férfi és női
szerepek, hanem emberi szerepek lesznek, akkor
jó lesz nekünk, vagy összedől a társadalom?
- Ez hit kérdése, de nekem az a prekoncepcióm,
hogy jobb lesz nekünk. Engem nagyon foglalkoztatott ez a transzkérdés, pont azért, mert kiskoromban én is mindenáron fiú szerettem volna
lenni. Nem azért, mert rosszul éreztem magam a
testemben, hanem egész egyszerűen azt éreztem,
hogy a fiúknak sokkal jobb. Úgy érzem, társadalmilag sokkal jobb fiúnak lenni. Nekem ez a megélésem. Én világ életemben azt kaptam meg abban a
szexista kis közösségben, ahol felnőttem, hogy túl
okos vagyok nőnek. Egy nő ne vezessen jól, egy nő
ne csinálja ezt, ne csinálja azt, hanem ragaszkodjon
ahhoz a szerephez, amit előír neki a társadalom.
Aztán, amikor elköltöztem Budapestre 18 évesen,
akkor nekem az egy olyan megnyugvás volt, hogy
itt vannak olyan emberek, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint én. De 18 évig nem ezt láttam. Marslakónak, földönkívülinek éreztem magam, nem
éreztem jól magam a genderemben. Nem a biológiai nememben, hanem a genderemben, a társadalmi nememben. Amikor 20 éves voltam, és beköltöztem a Társadalomelméleti Kollégiumba, felhívtam anyukámat, hogy anya most huszonhat ugyanilyen ufóval lakok egy szinten. Rájöttem, hogy
nem vagyok egyedül.
Surányi P. Balázs
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Szombat esti tánc a dombon

A Nyáresti korzó rendezvénysorozat keretében szombat este a Hajdú téri szánkózó
domb mellett muzsikált a miskolci Agyagbanda. Az eredetileg moldvai zenéből induló csapat ma már a népzene mellé felvett egy
lazább, mulattatós műfajt is, hogy minden
hallgatójuknak kedveskedni tudjanak valamivel. Tiszaújvárosba az Ács Máté - dob,
Fáy Ádám - szaxofon, Jeczenyik Sándor harmonika, és Négyesi Dániel - trombita felállásban jöttek el.
- Most nem moldvai zenét fogunk játszani, hanem jazzes számokat, és lesz egy kis keringő
is - mondja Jeczenyik Sándor. - Koncert közben látjuk milyen a hangulat, és úgy formáljuk a programot, azt játsszuk, amit a közönség
szeret. Négyesi Danit azért kértük meg, hogy
jöjjön velünk, mert jazz improvizációkat is fogunk játszani, és ő ebben nagyon jó. Azt gondoltuk, ha térzene, akkor szólítsunk meg sok
embert.
- Annak idején moldvai zenével kezdtetek. Mis-

Mindenkinek elhúzták a nótáját.

kolci srácoknál hogy jött az, hogy moldvai zenét kellene játszani, és később hogy jött hozzá
a lazább műfaj?
- Nagyon régi időkre visszamenve, volt egy zenekarunk, amelyben mindenki benne volt valahogy a népzenében - mondja Fáy Ádám. - Arra gondoltunk, hogy legyünk egy kicsit tudatosabbak ez ügyben, válasszunk valami jó nevet
hozzá, és ekkor született az Agyagbanda. Akkor, húsz évvel ezelőtt, még tisztán moldvai zenét játszottunk. Volt ennek egy felfutása akkoriban, a Tatros zenekarral kezdődött, aztán jöttek a többiek, és ez eljutott Miskolcra. Volt rengeteg moldvai táncház ahová jártunk, és kedvet kaptunk ehhez a zenéhez. Ennek akkor még
volt egy rock and roll érzése, volt egy ellenkulturális jellege. Aztán az évek során rengeteg behatás ért minket, nagyon sok helyen jártunk. Tipikus történet volt akkoriban, hogy elmentünk egy vidéki vásárba, ott játszottuk a mi
kis moldvai népzenénket, és az emberek udvariasan megtapsoltak. A végén pedig odajöttek,
hogy ez nagyon jó, de ismerjük-e azt a nótát,
hogy „Ennek a kislánynak...”? Mondtuk, hogy

Vidámságot hoztak a panelek közé.
tulajdonképpen igen, eljátszottuk, és akkor már
nem csak udvarias taps volt, hanem beindult a
buli.
- 1972 és 1989 között a táncház mozgalom ellenzéki mozgalom is volt, ahogy mondjátok,
volt egy rock and roll és ellenkultúra érzés benne. Most a kétezres években mit ad a fiataloknak a táncház?
- A táncház mozgalom a mai fiatalok között is
egy olyan kuriózum, amit nagyon sokan követnek - mondja Jeczenyik Sándor. - Ismét divat lett. Nem csak a „vissza gyökerekhez” érzés miatt, hanem azért is, mert a gyűjtésekből
olyan tudásbázis gyűlt össze, tudományosan
kutatták az őseink viseletét, a táncokat, hogy
ma már profi néptáncoktatók vannak. Miskolcon itt van a Szinvavölgyi Néptáncműhely, az
egyik legnagyobb néptánc műhely az országban, de bárhová megyünk az országban, olyan
források, gyűjtések vannak a népi kultúrában,
ami egyedülálló egész Európában. Jobbnál
jobb énekesek, tehetségesnél tehetségesebb zenészek jönnek.
- Amikor népzenét játszotok, elég, ha a gyűjtésből meghallgatjátok, vagy oda kell menni,
és megnézni, hogy az a bácsika hogyan díszít

„Ennek akkor még volt egy rock and
roll érzése, volt egy ellenkulturális jellege.”
Fáy Ádám
a hegedűn, hogy játssza ezeket a motívumokat?
- Sokszor voltam Moldvában, egy barátom
szervezett oda gyűjtőutakat - mondja Fáy
Ádám. - Ez egy nagyon hatékony módszer, rengeteg motivációt is ad, tudásból is sokkal többet, mintha az ember csak hanganyagokat hallgatna. Ez a dolog is intézményesült, most már
mindenféle népzenei táborok vannak. Romániában, vagy a szláv és a balkáni államokban már
sok-sok éve zajlik az, hogy iskolában tanítják
a népzenészeket, és ott a popzenének része az,
hogy benne van a népzene. Turbofolknak hívják az egész Balkánon. Ez nálunk még viszonylag egy új történet.
Surányi P. Balázs
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Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Kiss Zoltán

2020. augusztus

a 3. sz. választókerület képviselője
2020. augusztus 19-én (szerdán)

AUGUSZTUS

Helye

Ideje

Kinek a részére

17. hétfő

Őszirózsa Idősek Klub

7.30 - 8.00

Esély Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klub

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

18. kedd

Központi Étterem

9.00-12.00

Szociális étkezők

19. szerda

Gondozóház

10.00-11.00

Szociális étkezők

Központi Étterem

10.00-12.00

Szociális étkezők

24. hétfő

Tiszaszederkény Idősek Klub

10.45-12.15

Szociális étkezők

25. kedd

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 12.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés
megrendelés

26. szerda

Hunyadi Iskola

8.00-11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés
megrendelés

Központi Étterem

12.00-13.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés
megrendelés

Gondozóház

10.00-11.00

Szociális étkezők

Széchenyi Iskola

8.00 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés
megrendelés

27. csütörtök

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfogadunk! Arcmaszk használata ajánlott!
Felhívjuk a figyelmet,hogy az 1/2016.(I.28.) a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet
értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

Pénzügyi előadó munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ pályázatot hirdet 1 fő pénzügyi
előadó munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozott időre szóló kinevezéssel 2021. 08. 31-ig.
Pályázati feltételek:
• mérlegképes könyvelő
• közgazdasági érettségi
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent a költségvetési szervnél
szerzett tapasztalat, szakirányú főiskolai
végzettség
Feladatok:
• intézményhez beérkező számlák iktatá-

sa, rögzítése
• számlák kontírozása
• adatszolgáltatási feladatok
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény
a közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993.
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (
XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt, (visszaigazolás
megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot

• a borítékon fel kell tüntetni az 10052/2020. számot.
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. 08. 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020.
08. 25.
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros,
Bethlen Gábor u. 7.
Telefon:
Bánréviné Zán Tamara: 06-49/548-383
Stefánné Andrea: 06- 49/ 548- 308
Molnárné Tóth Anita
mb. igazgató

Iskolakezdési támogatás
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy évente egyszeri alkalommal iskolakezdési támogatásban részesülhet az a gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú
személy, aki alap- vagy középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át (85.500 Ft-ot), egyedülállók, gyám által nevelt gyermek esetén
a 320%-át (91.200 Ft-ot), feltéve, hogy a
nagykorú, illetve a gyermek és az egyik
törvényes képviselője a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhel�-

lyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve a
gyermek és törvényes képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön élnek. A támogatás összege tanulónként
10.000 Ft. A támogatás megállapításához
csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A kérelmek benyújtási határideje: 2020.
augusztus 3-ától 2020. szeptember 30-ig.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és
Sport Osztályán (I. em. 111., 113. és 115.
iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Munkaköri feladatok:
Az anyakönyvvezetéssel és a hagyatéki
eljárással kapcsolatos feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
- felsőoktatásban szerzett szakképzettség
és anyakönyvi szakvizsga,

- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. augusztus 17.
A pályázat elbírálásának határideje:
2020. szeptember 8.

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

Tisza úti vásár

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár
következő időpontja 2020. augusztus 14. (péntek).
A vásár területén a szájmaszk használata ajánlott!
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Első lakáshoz jutók
pénzügyi támogatása
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015.
(VI.01.) önkormányzati rendelete alapján a 3. bírálati időszakban (2020. június 1. - 2020. július 31.) az alábbi kérelmezők részesültek első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában

Név

A visszatérítendő
támogatás összege E Ft

A vis�sza nem térítendő támogatás
összege
E Ft

Vásárolt ingatlan
címe

1.

Keresztesi
István

300

300

3580 Tiszaújváros, Tisza út 18.
3/16.

2.

Szabó Bence

400

400

3580 Tiszaújváros, Építők útja
11. 4/13.

3.

Igwebike-Demeter Vivien

600

600

3580 Tiszaújváros, Árpád út
18. 3/1.

4.

Szarka Zoltán

750

700

3580 Tiszaújváros, Árkád sor
12. 2/3.

19 650

19 000

Szám

Maradvány összesen

Dr. Fülöp György
polgármester

Hívhatók
a fogorvosok
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet tájékoztatása szerint
mostantól a fogászati körzeteket közvetlenül lehet hívni, így
a betegeknek nem kell a túlterhelt központi telefonszámokat
hívniuk.
A fogorvosi rendelők telefonszámai:
Dr. Hajnász Beatrix: 0649/548-402
Dr. Kiss Mónika: 0649/548-403
Dr. Bazsányi György: 0649/548-404
Dr. Szabó Gabriella: 0649/548-405
Dr. Nyíri Marianna: 0649/548-406
Dr. Csörgő Szibilla: 0649/548-407
Dr. Hito Fawaz: 0649/548-450

Orvosi ügyelet

Anyakönyvvezető munkakör
Tiszaújváros Város Önkormányzatának
jegyzője pályázatot hirdet 1 fő anyakönyvvezető munkatárs munkakör betöltésére.

16.00 órától 18.00 óráig

Az állás az elbírálást követően azonnal
betölthető.
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
A pályázat teljes szövege megtalálható a
Polgármesteri Hivatal honlapján
(www.varoshaza.tiszaujvaros.hu)

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától
másnap reggel 8 óráig,
illetve pénteken 17 órától
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:

06-46/477-104

Közérdekű telefonszámok

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600
B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal
(49) 795-026
B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(49) 341-244, (49) 341-168
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A Hamvas Béla Városi Könyvtár
TÁJÉKOZTATÁSA
A könyvtár az augusztus 20-ai hosszú hétvégén
zárva tart.
NYITÁS: augusztus 25. (kedd) 10.00 óra
A Hamvas Béla Városi Könyvtár
és a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
2020. AUGUSZTUS 31-éig
SZOMBATI NAPOKON ZÁRVA TART!
A várostörténeti kiállítás a központi könyvtár épületében
AUGUSZTUS 31-ig SZOMBATON ÉS VASÁRNAP IS
NYITVA TART 11.00 – 19.00 óráig!
A tárlat augusztus 20-án 11.00 - 19.00 óráig tekinthető meg!
A belépés díjtalan.
(BEJÁRAT AZ ÜZLETSOR FELŐL!)

Elmaradt előadások
jegyei
Kedves Közönségünk!
A 2020. március 21-ei Fitt-Dance Gála és a 2020. március 25ei A Pál utcai fiúk című előadás elmaradt.
A Fitt-Dance Gála jegyei 2020. augusztus 24. (hétfő) - augusztus 31. (hétfő) között válthatók vissza.
A Pál utcai fiúk előadás jegyei a 2020. szeptember 23-ai előadásra ÉRVÉNYESEK, vagy visszaválthatók 2020. augusztus
24. (hétfő) - augusztus 31. (hétfő) között a jegypénztár nyitvatartási idejében.
A megadott határidőn túli visszaváltást nem áll módunkban
teljesíteni!
Megértésüket köszönjük!
Derkovits Művelődési Központ

Diétás étkeztetés
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az
érintett szülőket, törvényes gondviselőket, hogy a 2020/2021.
nevelési/tanítási évre vonatkozóan az eltérő táplálkozást
igénylő étkezés biztosításához minden régi és új diétás étkezést igénylőnek kérelmet kell benyújtania.
A kérelemhez érvényes szakorvosi igazolás csatolása szükséges.
A kérelem benyújtásának címzése:
Kósa-Tóth Zoltán igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Helye:
Szabó Anna
Kazinczy Ház
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/2. iroda

Alkalmazotti
és külső étkezők
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az intézmények alkalmazottait és a külsős étkezőket, hogy a 2020/2021.
nevelési/tanítási évre vonatkozóan új étkezési kérelmet szükséges
kitölteni.
• A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazottak és köztisztviselők, az önkormányzati intézmények, az állami fenntartású köznevelési intézmények, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok dolgozói a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központba benyújtott kérelemre, az intézmény igazgatójának
előzetes írásbeli engedélye alapján étkezhetnek.
• az étkeztetés az engedélyben megjelölt intézmény éttermében
vehető igénybe.
Engedélyezés után a nyomtatvány leadásával lehet az étkezést
megrendelni az élelmezési ügyintézőknél.
Az étkezési kérelmek formanyomtatványa
• letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu
• beszerezhető a térítési díjszedési napokon az élelmezési ügyintézőknél
• illetve a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ élelmezési csoportjánál
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/4.
H: 7.20-16.00, SZ: 8.00-17.00 és P: 7.20-14.00)

Lakóépületek energiatakarékossági
és gépészeti pályázata
Tiszaújváros önkormányzata pályázatot
hirdet lakásszövetkezetek és társasházak
részére lakóépületek energiatakarékosságot célzó és gépészeti beruházásainak,
felújításainak 2020. évi támogatására.
A támogatás célja:
A támogatás célja a lakásszövetkezetek és
társasházak tulajdonában lévő lakóépületek energiatakarékosságot eredményező
utólagos hőszigetelési munkáinak, a lépcsőházakban és a közös használatú helyiségekben található külső nyílászárók cseréjének, valamint gépészeti beruházásoknak, felújításoknak a támogatása.
A pályázók köre:
A támogatásra pályázhat a lakásszövetkezetek és társasházak tulajdonostársainak
közössége, akik a lakóépületeik homlokzati és végfal-felületeinek, tetőinek, valamint a panellapok dilatációs hézagainak
utólagos hőszigetelését kívánják elvégezni, lépcsőházaik külső nyílászáróit hőszigetelt kivitelűre kívánják cserélni, illetve
gépészeti felújításokat, beruházásokat kívánnak végezni.
Támogatás 2 témakörben igényelhető:
A./ Szigetelési munkálatokra és közös használatú helyiségek nyílászáróinak cseréjére:
• lakóépületek egy vagy mindkét külső
végfal-felületének utólagos hőszigetelési
munkáinak elvégzésére,
• a lakóépületek lépcsőházaiban a külső
nyílászárók hőszigeteltre történő cseréjére,
• a lépcsőházak bejárati nyílászáróinak
hőszigeteltre történő cseréjére,
• a lakóépületek közös használatú helyiségeiben található külső nyílászárók
hőszigeteltre történő cseréjére,

• a paneltechnológiával épült lakóépületeknél a panellapok közötti dilatációs
hézagok hőszigetelésének felújítására,
• homlokzatszigetelésre azoknál a lakóépületeknél, ahol a külső homlokzati - valamennyi lakás és közös használatú helyiség
(lépcsőház, pince, egyéb) - nyílászáró cseréje 100%-ban már megtörtént, vagy olyan
hőtechnikailag felújított nyílászárókkal rendelkezik, melyek igazoltan (minőségi tanúsítvánnyal) megfelelnek az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben (továbbiakban: TNM rendelet) foglaltaknak,
• lakóépületek utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének (lapostető)
hő- és vízszigetelésére (csak a két feladat
együttes elvégzése esetén),
• lakóépületek első fűtött lakószint alatti födém alsó síkjának hőszigetelése,
amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel érintkezik.
B./ Gépészeti, illetve egyéb felújításokra,
beruházásokra:
• felvonók felújítására, cseréjére,
• meglévő közös használatú központi fűtési berendezések és rendszerek korszerűsítésére, energiatakarékos berendezésekre
való cseréjére,
• hőleadók és/vagy fűtésszabályozók korszerűsítésére, energiatakarékos berendezésekre történő cseréjére (amennyiben az
az összes lakásban megvalósul),
• közös használatú hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítésére, energiatakarékos berendezésekre történő cseréjére,
• kazánok cseréjére, felújítására,

• csőrendszerek cseréjére, felújítására (víz,
szennyvíz, gáz),
• épületek közös részei világításának korszerű berendezésekre történő cseréjére,
• központi szellőzőrendszerek felújítására, korszerűsítésére, tisztítására,
• hőtágulási tartályok felújítására, cseréjére,
• csapadékvíz-elvezetési problémák kezelésére.
A szolgáltató cégek tulajdonában lévő
rendszerek felújítása nem támogatható.
A támogatás formája: egyszeri, vissza
nem térítendő támogatás.
Mértéke:
Témakörönként külön-külön a korszerűsítés teljes bruttó (ÁFA-t is tartalmazó)
költségének 1/3-a, de lakásonként maximum 20.000.- Ft.
Egy pályázati időszakban egy társasház,
illetve egy szövetkezeti épület mindkét
témakörben több pályázatot is benyújthat, azonban az időszak alatt nyújtott támogatás mértéke nem haladhatja meg témakörönként a lakásonkénti maximális
20.000.- Ft összeget.
Nem nyújtható támogatás azon lakásszövetkezet és társasház részére:
- amelynek 60 napot meghaladó megállapított köztartozása van.
Megkezdett beruházásra, felújításra támogatás nem igényelhető.
A pályázati kiírásról bővebb információt
a a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán,
valamint a városi honlapon (www.tiszaujvaros.hu) kaphat.
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. november 30-ig folyamatos.

Gyermekétkeztetési térítési
díjkedvezmények igénybevétele

A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a 431/2015. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2016. január 1-jétől módosította a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezéseit. Intézményünk az
étkeztetési térítési díjkedvezmények (ingyenes/kedvezményes étkezés; szociális díjkedvezmény) igénybevételével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a
Tisztelt Lakosságot.
A 2020/2021. tanítási/nevelési évre igénybe vehető normatív kedvezmény (ingyenes/kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén ingyenes étkezésre jogosult a gyermek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy
családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyermeket
nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (161.000 Ft) személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át
(2020-ban 139.185 Ft)
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés
esetén az ingyenes étkezés megállapítása
iránt nyilatkozatot kell benyújtani.
1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult,
ha:
• családjában három vagy több gyermeket
nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló:
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették,
vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult,
ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket
nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
Szociális díjkedvezményre jogosult az a
kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke tiszaújvárosi állami fenntartású köznevelési intézményben étkezést vesz igénybe,
valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és
életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a
62.701 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő
szülő esetén az 71.251 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vonatkozó kérelmet kell kitöltenie minden
olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes
képviselőjének, illetve 18. életévét betöltött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2020/2021. nevelési/ tanítási évben étkezést igényel bölcsődében, óvodában,
általános iskolában, középiskolai kollégiumban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rászorultság alapján kedvezményre nem jogosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. év-

folyamon felül nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő tanulónak, gondviselőnek az ingyenes/kedvezményes étkezés, a szociális alapú gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény, valamint a személyi térítési díj megállapítása iránt kérelmet kell benyújtania, melyhez csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
hétfő 8.00 – 16.00-ig, szerdán 8.00 –
17.00-ig, pénteken 8.00 – 14.00-ig
- a nyomtatvány letölthető:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ honlapjáról.
www.tik.tiszaujvaros.hu
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan
információ kérhető az alábbi telefonszámokon:
49/548-328, 49/548-306, 49/548-305
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása folyamatos, de amennyiben a 2020/2021.
nevelési/tanév szeptemberétől igénybe kívánja venni az ingyenes vagy kedvezményes étkezést, a kérelmet 2020. augusztus
20-ig le kell adni, illetve a tanév alatt folyamatosan. Szeptember 1. után benyújtott kedvezményeket a beadást követő
naptól állapítjuk meg.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása személyesen a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban (Kazinczy Ház, Kazinczy út 3. I.em. 73/1. iroda).
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a térítési díjkedvezményt, illetve a napi térítési díjat maximum egy tanévre áll módunkban megállapítani. Étkezési igényét,
valamint kedvezményre vonatkozó jogosultságát minden tanév elején újra be kell
nyújtani. Ellenkező esetben a teljes térítési díjat számítjuk ki.

10. � Hirdetés

2020. augusztus 13.

Hulladékszállítási rend
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje nem változik az augusztus 20-ai ünnepnap alkalmával. A hulladékot
változatlanul a korábbi megszokott rend szerint szállítjuk el.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás
napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.
A tiszaújvárosi ügyfélszolgálati irodánk
2020. augusztus 18 - 24. között zárva tart.
A hulladékudvar 2020. augusztus 20 - 22. között zárva tart.
A nyitvatartási rendről bővebb tájékoztatás a www.bmhnonprofit.
hu oldalon érhető el.
A hulladéknaptárak letöltéséhez és egyéb információkért látogasson el a www.bmhnonprofit.hu weboldalra vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat.
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583
BMH Nonprofit Kft.
A TISZAÚJVÁROSI NIKODÉMUS
IDŐSEK OTTONÁBA

SZAKKÉPZETT
SZAKÁCSOT
FELVESZÜNK.

ÉRD.: 06-30/785-5294 ;
email :
nikodemus.tiszaujvaros@
reformatus.hu

Teniszpálya karbantartói álláshirdetés
A Tiszaújvárosi Tenisz Club pályakarbantartási munkák végzésére karbantartót keres.
Elvégzendő feladatok:
A pályák játékra alkalmassá tétele:
- salak pótlása szükség szerint,
- pályák felületének tisztítása, dörzsölése-simítása, locsolása, vonalak kefével történő tisztítása,
- apróbb karbantartások elvégzése: hálók, vonalak, locsolótömlők ellenőrzése, szükség szerint
javítása, cseréje.
A feladatokat heti 15 órában kell elvégezni. Bérezés megállapodás szerint.
Az érdeklődőket várjuk az alábbi telefonszámon: 70/45106104

Zánkai kirándulás

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tiszaújvárosi Polgárjogi Mozgalom és
a Tiszaújvárosi Cigány Nagycsaládosok Szervezete tájékoztatja a zánkai kirándulásra jelentkezőket, hogy az indulás ideje és helye: 2020. augusztus 15. (szombat) 6,00 óra, Tiszaújváros,
Rákóczi út 81. sz. elől.
Farkas Sándor
elnök

Békásmegyeren nem panel,
rendkívül alacsony fenntartású
32nm + 8 nm galériás téglalakás, akár berendezve is eladó.
Békásmegyer Duna felőli oldalán, HÉV- és buszmegálló,
piac és üzletsor közelében.
Ár.: 21,2 millió.
Érd.: 30/280 9023

A Tisza TV műsora
Augusztus 13., csütörtök
9:00 Nyári koktél. Válogatás az elmúlt egy év legérdekesebb riportjaiból: Kutyasorsok - Különórák suli után - Festőkurzus - Síró Lajos, a fotográfus - Ökoanyu - Tanulni sosem késő Sulirádiósok
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
18:00 A Tiszaújváros - DVSC II. bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
Augusztus 17., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Tiszaújváros - Eger bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
Augusztus 19., szerda
18:00 Élő közvetítés az önkormányzati ágazati kitüntetések átadásáról
Augusztus 20., csütörtök
9:00 A szerdai közvetítés ismétlése
18:00 Barátaink. Bemutatjuk testvérvárosainkat.

2020. augusztus 13.

Remek vidék

Értékes győzelem Diósgyőrben
LABDARÚGÁS. A labdarúgó NB III
Keleti csoportjának hétvégi fordulójában a Termálfürdő FC Tiszaújváros
idegenben lépett pályára. A kék-sárgák
a DVTK II. ellen egy fordulatos mérkőzésen megszerezték idei első sikerüket,
ami a 6. helyre repítette a Gerliczki tanítványokat a bajnoki táblázaton.

KAJAK-KENU. Fantasztikus egyéni és csapat teljesítmén�nyel, 45 éremmel zárta a vidékbajnokságot a Tiszaújvárosi
Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület (TKKSE), s ezzel a
pontversenyben a harmadik helyen végzett.
A TKKSE sportolói 23 arany-, 12 ezüst-, és 10 bronzérmet szereztek a hétvégén Fadd-Domboriban, s ezzel a pontversenyben a
3. helyet érdemelte ki az egyesület. A tiszaújvárosiakat csak két
olyan „fellegvár”, a magyar kajak-kenu sportban meghatározó
szerepet játszó egyesület előzte meg, mint a Győr és a Szeged.
Ám nincs idő a babérokon ülni, néhány nap pihenő után az országos bajnokságra készülnek a sportolók.

A Sportcentrum eseményei
Augusztus 16. (vasárnap)
Labdarúgás
17.30 FCT - Eger SE bajnoki mérkőzés			
			Centerpálya

DVTK II. - Tiszaújváros
2-3 (0-2)
Miskolc, DVTK Edzőközpont: 200 néző.
V.: Gál.
DVTK II.: Bukrán - Ivánka, Zsiga (Bartha), Cortes, Farkas, Nagy, Csávás, Gönczi
(Makrai), Lehóczki, Karika (Bencsík),
Kispál.
Edző: Zsivóczky-Pandel Gyula.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. Burics (Szilvási), Vincze, Kristófi, Gelsi, Pap (Bene), Vitelki, Csernák (Benke),
Lőrincz, Tóth M., Vámos.
Edző: Gerliczki Máté.
Mindkét együttes döntetlennel kezdte a szezont, a Tiszaújváros a Jászberény ellen játszott hazai pályán 1-1-et, míg a DVTK II. a
DVSC II. otthonából csent el 1 pontot egy
0-0-s eredménnyel. A meleg idő rányomta
bélyegét a két csapat miskolci mérkőzésére, de a körülményekhez a vendégek alkalmazkodtak könnyebben. A 6. percben első helyzetét rögtön ki is használta a Tiszaújváros, Kristófi kapott egy nagyszerű indítást, amelyet gólra is váltott 0-1. A folytatásban a mezőnyjáték dominált, de közvetlen a szünet előtt megduplázta előnyét
a vendégegyüttes. Kristófi rázta le magáról védőjét, aki a 16-oson belül szabálytalankodott vele szemben. A játékvezető 11est ítélt. A büntetőt Gelsi végezte el, melyet Bukrán még hárított, de a kipattanónál
már nem volt ilyen szerencsés a piros-fehér
kapus, az érkező Pap a hálóba talált 0-2. A
kétgólos vezetés birtokában nyugodtan vo-

Pap Zsolt közelről és távolról is betalált.
nulhatott pihenőre az újvárosi együttes.
A szünetben cserélt a hazai tréner, Gönczit
Makrai váltotta és lendületesebben kezdtek a második 45 percben a diósgyőriek.
Az 50. percben Zsiga jobb oldali szöglete
után Cortez fejelt Tóth Cs. kapujába 1-2.
Öt perccel később Karika tört be a büntetőterületen belülre, és két szép csel után
bevette a vendégkaput 2-2. A következő
percekben rögtön kettős cserére szánta el
magát a vendégek vezetőedzője, Gerliczki Máté, Benkét és Szilvásit állította csatasorba az 57. percben. A 66. percben Pap
volt a főszereplő, aki a kifutó hazai kapus
felett 20 méterről a hálóba emelt 2-3. A
hátralévő időszakban mindkét csapat előtt
adódott gólszerzési lehetőség, de a helyzetek kimaradtak, így 3-2-es tiszaújvárosi sikerrel ért véget a megyei csapatok csatája.
Gerliczki Máté együttese 4 ponttal a 6. helyen áll a bajnokságban. A kék-sárgák lapzártánk után a DVSC II. csapatát fogadják
szerdán, majd augusztus 16-án, vasárnap
17 óra 30 perctől ismét hazai pályán küzdenek az Eger együttesével.

Sport � 11.

Zsivóczky-Pandel Gyula: Az első játékrészben egyéni fegyelmezetlenségből
adódóan két elkerülhető gólt kaptunk. A
szünetben rendeztük a sorokat, és az agresszivitásunknak eredményeként gyorsan sikerült az egyenlítés. Kétgólos hátrányunkat 10 percen belül ledolgoztuk, kiegyenlítettünk, de később egy elkerülhető
gólt kaptunk. A mérkőzés hajrájában 19re lapot kérve támadtunk, de akkor már
nem sikerült újból egyenlítenünk. Kielemezzük és kijavítjuk a hibákat, és készülünk a soron következő szerdai bajnoki mérkőzésre.
Gerliczki Máté: Az első félidőben megszerzett 2-0-ás vezetésünknél is úgy éreztem, hogy ez nem egy lefutott mérkőzés,
még felpöröghet a második játékrészre az
ellenfél. Félelmem be is igazolódott, hiszen a második 45 perc elején gyorsan
jött a hazai egyenlítés. Utána egy villanás eldöntötte a mérkőzést, nagyon fontos győzelmet arattunk.
A forduló további eredményei:
Jászberény - Sajóbábony 6-1
Gyöngyös - Kisvárda II. 1-3
Füzesgyarmat - Cegléd 0-1
Hatvan - Tiszakécske 1-3
Tállya - Balassagyarmat 3-2
Putnok - Tiszafüred 1-0
Sényő - SBTC 6-1
Zugló - Mezőkövesd II. 2-0
Eger - DVSC II. 4-0
Következik a 4. forduló
2020. augusztus 16. , vasárnap
15:00 DVSC II. - Sajóbábony
17:30 Tiszaújváros - Eger
DVTK II. - Kisvárda
Jászberény - Cegléd
Gyöngyös - Tiszakécske
Füzesgyarmat - Balassagyarmat
Hatvan - Tiszafüred
Tállya - SBTC
Putnok - Mezőkövesd
Sényő - Zugló

Kis horgászok nagy napja
Hétvége és korán kelés - talán nem épp ideális párosítás, de azok a gyerekek, akik jelentkeztek a Zabos Géza Horgász Egyesület
gyermeknapkor elmaradt, és most bepótolt
horgászversenyére, másképp gondolták.
Vasárnap korán reggel benépesült a tiszaújvárosi Dísztó környéke, a kis horgászok minden eszközzel felszerelkezve érkeztek. A kicsik
kezdték a versenyzést.
- Hat előtt felkeltem, utána már nem tudtam
visszaaludni - mondta Tóth Csaba, aki több halat is fogott -, hat után aztán felkeltettem apát,
hogy jöjjünk már, de a garázsban még meg kellett szerelni a horgászbotot, úgyhogy csak utána jöttünk. Fogtam kárászt, törpeharcsát, snecit, vörösszárnyú keszeget, dévért, meg egy
teknőst - mondta nagy szakértelemmel, ami
nem csoda, hisz Csaba rendszeresen horgászik,
tavaly meg is nyerte a gyermeknapi versenyt.
A tó lépcsőjén is sorra süllyednek el az apró
úszók, s kerülnek a haltartóba a jobbára aprócska halak: snecik, törpeharcsák.

Bendegúz is élvezte a versenyt.

- Még csak egyszer pecáztam - mondta Pólik
Bendegúz -, még versenyen sem voltam, de érdekelt, ezért jöttem el. Több halat is fogtam már, nem
tudom milyenek, csak a törpeharcsát ismerem.
Pásztor Patrik már rutinos horgász.
- Izgalmas ez a verseny, jó idő is van, szeretek a
szabadban is lenni, jó horgászni. Keszeget meg
törpeharcsát is fogtam már.
A Zabos Géza Horgász Egyesület a járványügyi helyzet miatt több versenyét is kénytelen volt elhalasztani, így a gyermeknapit is. A
megszokott 90-100 fő helyett erre az alkalomra
kevesebben jelentkeztek
- A kicsik 28-an, a nagyok 38-an vannak - mondta Kiss Béla, az egyesület elnöke -, biztos megvan az oka, nyaralnak, vagy kiélték magukat a
horgász napköziben. Kétszer egyhetes napközit
szerveztünk, volt olyan, aki mindkét turnusban
részt vett. Egyesületünk tudatosan figyel a gyerekekre, hogy minél többen csatlakozzanak, tanuljanak. Megyei versenyeken is indulnak fiatal tagjaink, egyiküket már országos versenyre
is beválogatták. Úgy gondolom, hogy a horgászat a gyerekek számára is nagyon hasznos, nem

Patrik szeret a szabadban lenni.

Tóth Csaba izgatottan várja a mérlegelést.
csak szórakozás, hanem tanulás is, mely során a
környezettudatosságra is neveljük őket. A Dísztó Tiszaújváros önkormányzatának kezelésében
van, és csak erre az alkalomra, a gyerekeknek
rendezett verseny idejére járulnak hozzá a horgászathoz. A város a halgazdálkodó, természetesen az egyesületünk segít ebben, van éves telepí-

Dexter, a gyermek kategória győztese.

tési terv, tehát hal van a tóban, kapitális nagy halak is, és csak a gyerekek horgászhatnak itt. Fontos, hogy etetőanyagot nem lehet használni, csak
és kizárólag csalit. Ha az egyesületet nézzük, 1012 éve még alig ötven gyerek tagunk volt, mára
ez négyszáz fősre duzzadt, ami jó irány.
Fodor Petra
Eredmények
Gyermek kategória (6-9 éves)
1. Takács Dexter Tibor. Dexter kapta a Legnagyobb hal különdíjat is (820g), 2. Karaba Koppány Levente, 3. Pólik Bendegúz, 4.
Files István, 5. Tóth Csaba, 6. Varga-Stefán
Nándor.
Legfiatalabb különdíj: Horváth Lia.
Serdülő kategória (10-14 éves)
1. Fürjes Adrienn. Adrienn kapta a Legnagyobb hal különdíjat is (900g), 2. Kiss Eszter Mariann, 3. Hártó Soma Levente, 4. Szabó Imre, 5. Kiss Lorina, 6. Vékony Balázs.
Legfiatalabb különdíj: Ádám Hanna.
Támogatók: Castello Cukrászda, Energofish
Kft, Magyar Országos Horgász Szövetség,
NAPSUGÁR Horgászbolt, SAJÓ Horgászbolt,
Tiszaújváros Város Önkormányzata, Vándor
Ferenc, Zabos Géza Horgász Egyesület.

12. � Színház

Meghatottságtól és nevetéstől könnyes szemekkel
áramlott ki a nézősereg a Tiszaszederkényi Művelődési Házból. Sok-sok nevetés, izgalom, zene és egy
igazán szívhez szóló, kedves történet elevenedett
meg a Sodrás Amatőr Színtársulat előadásában.
De ne szaladjunk ennyire előre! A közel ötvenfős társulat korábban már sikerrel vitte színpadra a Mamma
Mia! első részét, s most úgy gondolták, ideje folytatni a történetet. Nem is akárhogy. Az élet azonban közbeszólt, így majd négy hónapot kellett várni arra, hogy
bemutathassák a darabot. Olyannyira várta már a közönség és a társulat is, hogy három nap alatt négyszer
is színpadra léptek.
A szombati délután Kiss Sándor népművelő emléktáblájának megkoszorúzásával kezdődött, Pap Zsolt alpolgármester, Jézsó Gábor, a településrész önkormányzati
képviselője és Pásztor Sándor, a Tiszaszederkény Kultúrájáért Egyesületének elnöke helyeztek koszorút az
emléktáblánál. Kiss Sándorra Pap Zsolt emlékezett, aki
gyermekkora nagy részét a kultúrház falai közt töltötte.
- Kiss Sándor igyekezett megörökíteni minden olyan
eseményt, ami Tiszaszederkény életében nagyon fontos - mondta az alpolgármester -, emlékszem, amikor
kétkazettás magnóval járta Szederkény utcáit és vette
fel az idős emberek visszaemlékezéseit. Utána együtt
hallgattuk meg, hogy hogyan éltek itt korábban az emberek, mivel foglalkoztak, mit tartottak fontosnak, hogyan képzelték el a jövőt.
A koszorúzás után a nézők újra birtokba vehették a nézőteret, miközben a függöny mögött már az utolsó simítások zajlottak. Egy-egy régi ismerős, iskolatárs,
munkatárs, szomszéd örömteli felfedezése a műsorfüzetben, egy-egy utolsó igazítás a sminken, feszült várakozás a függöny mindkét oldalán, majd a varázslat
kezdete.
A történet két idősíkon játszódik, egyszerre előzmény
és az első rész folytatása is. Sok szereplő, köztük sok
fiatal, ígéretes tehetség mutatkozott be a darabban. Zene, tánc, igazi görög nyári hangulat, amit a közönség az
előadás végén hálásan köszönt meg.
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- Fantasztikus, szenzációs volt, elmondhatatlanul jó élmény volt - mondta Lukács Gyuláné -, nagyon régóta
nem jöttünk már ilyen helyekre, hiányzott már nagyon.
És annál is inkább jó élmény volt, mert egykori óvodásaim is benne vannak a társulatban, és ez valami gyönyörű élmény számomra.
Mocsárné Arankának is nagyon tetszett az előadás.
- Beleéltem magam a fiatalságomba, csak gratulálni tudok a társulatnak. Szinte egymást érték a színpadon,
alig kaphattak levegőt, de amit produkáltak, az felülmúlhatatlan élmény - mondta.
- Elsírtam magam a végén - lépett ki az ajtón Kiss Dénesné -, nagyon szép volt, nagyon meghatódtam. Minden előadásukat megnéztem egyébként, nagyon örülök, hogy itt lehettem.
Nem csak a nézőtéren, a színfalak mögött is nagy volt
az öröm az előadás után, volt még pár perc, amit ki tudtak használni a szereplők az ünneplésre, de nem volt
sok idő, hisz fél órával később már újra színpadra léptek.
- Úristen, ez zseniális volt - lelkendezett Jézsó Melis�sza, aki a fiatal Donnát alakította -, túláradt bennem a
boldogság, nem is tudom, mit mondjak. Egy nagyon
nagy álmom vált valóra, úgyhogy köszönöm. Még
mindig nagy az izgalom, és most mindjárt kezdődik a
következő előadás, annyi idő lesz csak, hogy a hajamat
talán újra tudjuk göndöríteni, de fel vagyunk pörögve,
ez már így is marad.
Soltész Viktor és Papp Máté Donna udvarlóit alakították, Bill és Sam karaktere is megjelenik a jelenben és
a múltban is.
- Nagyon sokan várták már az előadást, mi is ugyanígy - mondta Papp Máté -, nem volt bennünk félelem,
hogy esetleg nem úgy alakul. Nagy élmény volt, úgy
újra színpadra állhattunk. A vírus miatt szünetet kellett
tartanunk nekünk is, nem tudtunk a megszokott módon
próbálni, és a kihagyás után kellett egy kis idő, hogy
újra összeszokjunk.
- Sikerült felvenni a fonalat - mondta Soltész Viktor
-, hiányzott már a csapat, hiába voltak online próbák,
az azért mégsem az igazi. Hiányzott, hogy ténylegesen együtt legyünk, együtt próbáljunk, hülyéskedjünk.

Petrikné Kiss Edina nem csak a színpadon vidám, az
életben is. Bár karaktere, Rosie először még nem volt
vicces.
- Rosie csak úgy elvolt, nem volt humoros - mondta
Edina -, úgy gondoltam, bele kéne vinni valami vicceset. A többiek biztattak, hogy vigyem bele önmagamat, úgyhogy tulajdonképpen az volt a kihívás, hogy a
színpadon vagyok, és mégis önmagamat adom, de így
lett talán a legjobb Rosie karaktere. Aki nagyon imádok lenni, a Mamma Mia! első része is a szívem csücske volt, most pedig újraéledt az egész, újra a görög szigeten lehetek.
A hosszú kihagyás, és az elmaradt áprilisi bemutató
után természetes az izgalom és a felfokozott állapot, az,
hogy a szereplők újra megmutassák magukat. Három
nap alatt négyszer, ami azért - figyelembe véve a táncos jeleneteket is - igencsak megterhelő, fizikailag is.
- Abszolút kapunk vissza annyi energiát a nézőktől,
hogy meg tudjuk csinálni - mondta Jézsó Éva, a darab
rendezője, szereplője -, tegnap még kicsit izgultunk,
de megjött a várt siker, ma már felszabadultabbak vagyunk. Fáradtak vagyunk természetesen, meleg is van,
de a közönség mindenért kárpótol, fel tudjuk magunkat
turbózni annyira, hogy a következő előadás is sikeres
és jó legyen. Nagyon sok munka előzte meg ezt a napot, nagyon nehéz volt, hisz sok szereplőt mozgatunk.
A történetet nagy kihívás volt színpadra állítani, csak
a 2018-ban megjelent filmből tudtunk gazdálkodni. A
színpadra állításban nagy segítségemre volt Mészáros
Zoltán, az egyik főszereplő, aki dramaturgiai téren nagyon sok terhet levett a vállamról.
- Eddig is sok fiatal kapott lehetőséget a társulatban,
most, talán a két idősík miatt, ez jobban előtérbe került.
Hogy csábítja ide a Sodrás a tizenéveseket?
- Ez egy nagyon hosszú folyamat. Társulatunk most
hétéves, az első körben a tagok hozták el a gyerekeiket, aztán jöttek az ő barátaik, ismerőseik, tulajdonképpen így kerülnek ide. Jó helyen vannak itt, megtanulnak közösségben élni, boldog vagyok, hogy ennyi fiatal tagunk van, hisz ők a jövő.
Fodor Petra

Mamma Mia! 2. - a történet
A musical egyszerre előzménye és folytatása is az első résznek.
Az egyik szál azt a harminc évvel ezelőtti történetet meséli el,
amikor a fiatal Donna Görögországba indul, hogy kövesse álmait. Kiderül, hogyan ismerkedik meg lánya, Sophie lehetséges apjaival. Az apajelöltek fiatalkori karakterei is megjelennek
a darabban, csakúgy, mint Donna barátnői. A fontos különbség,
hogy Donna már nem él.
Itt van viszont a lánya, Sophie, aki anyja emlékére újíttatja fel
a tavernát, amit egy óriási bulival szeretne megünnepelni, miközben kapcsolata Sky-jal válságba jut.

