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Hal a placcon, bejött nagyon! Bragato Giada, 
a bronzleány

Kis kosár, nagy baj...
Előttem kis kosár, mögöttem nagy kocsi. Előttem na-
gyobb a baj, mögöttem kisebb. Előttem egy kisnyugdí-
jas, mögöttem egy nagycsalád. A bácsi csendes, kétgye-
rekesék zajosak. 
Így álltam sorba a boltban. A bal felem csak a bácsira 
figyelt, a jobbat a család harsogta tele. 
Tej, tölcséres fagyi a legolcsóbból a nagy melegben, 
nevenincs sör, pár szem barack, alma, kenyér, tejföl és 
még néhány apróság, ami kifogyott a konyhából. 
- Nyolcezer-hatszáz - mondja a pénztáros a bácsinak, 
aki odanyújtott hatezret. - Még tessék adni, ez kevés! 
- Nincs több - lehelte suttogva, szégyenlősen. Aztán a 
pénztáros még a tárcában csörgő apróból összesze-
dett 700-at, de még mindig kevés volt. Mögöttem pedig 
minden sok, még mindig. Bevásárlókocsi sok minden-
nel, csupasz lábak sok kosszal, foltos ruhák sok lyukkal, 
pénztárca sok segéllyel. 
Ők kipakoltak, a bácsi vissza a szalagra. - Csak azt tes-
sék ideadni, amire ma már biztos nem lesz otthon szük-
ség - mondja a pénztáros a legkedvesebben, amit vala-
ha csak hallottam. Stornóznia kellett, hogy a bácsi me-
hessen. A sor állt egy darabig, a levegő is nehéz lett.  
Én következtem. - Ugyanez volt tegnap is, mindennapos 
lassan. Elszámolják magukat szegények, olyan gyorsan 
emelkednek az árak - magyarázkodott a bácsi helyett is 
a fiatal pénztáros. Nem beszéltünk sokat, együtt sajnál-
tuk csendben. 
Mögöttem a nagycsalád nagyhanggal, nagypénzzel fi-
zetett aztán bepakoltak a csomagtartóba. A bácsi bicik-
lije kormányára akasztotta félig üres szatyrát, én pedig 
néztem utána, de már csak homályosan láttam. 

berta

Balmazi az ország kenyere
Három éven belül másodszor nyer-
te el a Szent István-napi kenyérver-
senyen az ország kenyere címet a 
Balmaz-Sütöde pékterméke.

A Magyar Pékszövetség tizenegye-
dik alkalommal hirdette meg szakmai 
versenyét, amelyre bármely sütőipari 
vállalkozás jelentkezhetett. Két kate-
góriában mérkőzhettek meg a pékek,  
egyrészt a hagyományos búzakenye-
reket felölelő Szent István-napi ke-
nyér kategóriában, illetve egy kötet-
lenebb, az év innovatív kenyere cso-
portban. Az ország kenyere címet az 
államalapítás ünnepére készülő Szent 
István-napi kenyér kategóriából vá-
lasztották ki.   
A vekniknek komoly kritériumoknak 
kellett megfelelniük. A  tészta készí-
téséhez döntő  részben gabonaőrle-
ményeket használhattak a verseny-
zők, továbbá hagyományos, ková-
szos  technológiával, legalább kétfé-
le liszt felhasználásával kellett készí-
teni a megmérettetésre kínált kenye-
ret. A kritériumoknak minden szem-
pontból eleget tevő győztes Gulyás 
kenyér a balmazújvárosi Balmaz-Sü-
töde pékjeinek kezei alatt gyúródott. 
A generációkon átívelő magyar vál-
lalkozás már 30 éve látja el pékáruk-

kal a hajdúságiakat a minőségre fek-
tetve a hangsúlyt, és mára már 30 üz-
lettel rendelkeznek 10 városban. Ti-
szaújvárosban két üzletük van. 
A Fülep család nem először nyert a 
Szent István-napi kenyér kategóriá-
ban, legutóbb 2020-ban a Hajdúsági 
házi kenyerük vitte el az első helyet. 
A családi vállalkozás számára mindig 
meghatározó volt a magyarságtudat, 
ezért  az anyáról lányára szálló  ková-
szolást, az apáról fiúra öröklődő gu-
lyás mesterséget és a családról család-
ra fennmaradt kenyérkészítés hagyo-

mányát a modern kor technológiájá-
val és trendjeivel keltik életre. Ezzel a 
megoldással készült a Gulyás kenyér, 
az ország kenyere is, négyféle lisztből 
és hosszú érleléssel. Az értékelés sze-
rint a kézműves terméknek a vastagon 
átsült héja kellemesen ropogós, a bel-
seje pedig kellően puha és foszlós. 
Az idei aranyérmes 1 kg-os Gu-
lyás kenyeret bárki megkóstolhatja, 
ugyanis augusztus 18-án 12 óráig or-
szágosan lehet rendelést leadni rá a 
balmaz-sutode.hu oldalon vagy a Bal-
maz-Sütöde üzleteiben.
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Kibővülve, négy új helyszínen várta vendégeit az idei Hal a placcon. Volt vásározók utcája, tele kézműves ter-
mékkel, gasztro utca csordultig finomságokkal, étellel-itallal, de színes családi programokból, bemutatókból 
és színpadi műsorokból sem volt hiány. Ráadásként Guinness-rekord is született palacsintasütésből. Cikkeink 
a 4., képriportunk az 5. oldalon.

Kívül ropogós, belül puha és foszlós a Gulyás kenyér, az ország kenyere.

Három számban - C-2 200 és 500 m, C-4 500 m - indult és 
mindháromban bronzérmet nyert Bragato Giada, a Tiszaúj-
városi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület kenusa a ka-
nadai Halifaxben rendezett világbajnokságon. Képünkön 
elől Giada, mögötte Nagy Bianka. Részletek a 11. oldalon.
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szol-
gálatot augusztus 14-ig (vasárnap) a Tisza Gyógyszertár 
(Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd augusztus 15-től 
(hétfő) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., 
tel.: 49/340-052) látja el. 

A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 
8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.

Gyógyszertárak nyitvatartása 
 Hétköznap  Szombat Vasárnap
Arany Sas 8-17 8-12 -
Borostyán  8-17 - -
Remény 8-17 8-12 -
Tisza 8-20 8-20 8-15

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a városközponti piac és vásár-
csarnok területén a lakossági gom-
bavizsgálat időpontja: szerda 18:00 - 
20:00 óra, vasárnap 18:00 - 20:00 óra

Tiszaújvárosi Városgazda Kft. 

Egyházi hírek 

Római katolikus
A hétköznapi szentmisék a szokott időben lesznek, 
kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.00., szerda 08.30, 
vasárnap 11.00. 
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros 
vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasár-
nap Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.
Augusztus 13-án, szombaton 17.00-től engesztelő 
imaóra.
Augusztus 15-én, hétfőn, Nagyboldogasszony ünnepén 
ünnepi szentmise és körmenet 18.00-kor, melyet Mé-
száros Csaba örkényi plébános mutat be.
Augusztus 20-án ünnepi szentmise 11.00-kor a temp-
lom előtti téren.
A Tiszaújváros Római Katolikus Plébánia kántort keres 
megbízásos szerződéssel. Bérezés megegyezés szerint. 
Szükség esetén szolgálati lakás. Azok jelentkezését vár-
juk, akik orgonán vagy zongorán játszanak. Jelentkezés 
e-mailben: tiszaujvarosplebania@gmail.com
Altemplom nyitvatartása: 
kedd - vasárnap: 08.00 - 18.30.
A nyári időszakban a plébánián ügyeletet tartunk. Meg-
értésüket köszönjük. 
A plébánia-iroda nyitvatartása: kedd: 9.00-11.00, csü-
törtök 15.30-17.30.
Görögkatolikus
Csütörtökön 17.30 paraklisz. Pénteken 8.00 Szent Li-
turgia, 17.30 paraklisz. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 
Szent Liturgia, 17.30 vecsernye litiával. Hétfőn Nagy-
boldogasszony  (az Istenszülő Szűz Mária elhunyta) ün-
nepét tartjuk: 8.00 utrenye, 17.30 Szent Liturgia.
Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tart-
juk:
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10.00 óra.
Tiszaújváros
Orgona Pont nyáresti orgonakoncert a Filharmónia 
szervezésében, csütörtök, augusztus 11. 19.00 óra. Bő-
vebb információ: www.filharmonia.hu
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 

Útlezárás 
Szederkényben

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. 
augusztus 19-én (péntek) és augusztus 20-án (szom-
bat) rendezi meg a Tiszaújvárosi Városnap - Szent Ist-
ván-nap ünnepi programjait, melynek részeként Tisza-
szederkényben ünnepi istentisztelet és koszorúzás lesz. 
Augusztus 19-én (péntek) 18.30-19.30 között a Bocs-
kai út vége és a Lorántffy Zsuzsanna szobor közötti út-
szakasz le lesz zárva, ami érinti a Bocskai úton lévő au-
tóbuszmegállót is.
Megértésüket köszönjük!

Szervezők

Befejeződött 
a rekonstrukció

A múlt heti növénytelepítéssel befejeződött városunk 
idei legnagyobb közterületi beruházása, a Lévay utca 
1-11. sz. épület előtti terület rekonstrukciója. 
A műszaki átadás is megtörtént, és az ott lakók, illet-
ve az arra közlekedők birtokba is vették a korábbinál 
sokkal esztétikusabb, s ami még fontosabb, biztonsá-
gosabb területet, melynek költsége bruttó 72 millió fo-
rint.

Heti cuki
Buborék gömbje/libben a széllel,/magasra szökve/ege-
kig ér fel. Körtáncot járva/szivárványszínben,/szellőcs-
ke szárnya/repíti könnyen. Felhőkig szállva/kacsint a 
földre,/teljesül álma,/szélükre ülve./Szivárványfénye/
letekint onnan;/Fölfelé nézve/meglátod nyomban! 

(Kurczina Terézia: Szappanbuborék)

Művész
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik au-
gusztusi sorozatunk. A megfejté-
seket augusztus 31-ig egyben vár-
juk e-mailben a kronika@tiszatv.hu 
címre, vagy postai úton a 3580 Ti-
szaújváros, Szent István út 16. cím-
re.
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„Hiába borul rád a temető csendje, 
szívünkben élni fogsz mindörökre.”

Szomorú szívvel emlékezünk 
arra a napra, amikor 

a szeretett férj, édesapa, nagyapa 
Varga Sándor 

15 éve örökre itt hagyott minket. 
A gyászoló család



Szüntelenül az Úr Jézus Krisztus szolgálatában
1997. június 21-ét írtunk, amikor édes-
apjához hasonlóan ifjabb Jeviczki Fe-
renc is Isten szolgálatának útjára lépett. 
Pappá szentelésének huszonötödik év-
fordulója alkalmából a Tiszaújvárosi 
Görögkatolikus Egyházközség paróku-
sát, Ferenc atyát kérdeztem életpályá-
járól, családról, valamint a papi tisztség 
viselése során megtapasztalt örömeiről 
és nehézségeiről.

- Hogyan esett a választása a papi hiva-
tásra?
- Az evangéliumban Jézus azt mondja, 
hogy nem ti választottatok engem, hanem 
én választottalak titeket. Mindenképpen 
egy fentről jövő hívás alapozza meg egy 
pap életútját. Hogy miként érzékeli és fog-
ja fel ezt a hívást az ember, egyénileg el-
térő. Papi családból származom, édesapám 
is pap, ezért nálunk mindig is természe-
tes volt, hogy rendszeresen imádkozunk és 
templomba járunk. Korán megszerettem 
Isten házát. Szertartáson kívül is szíve-
sen bejártam oda, mert élveztem a csendjét 
és a békességét. Elsős gimnazista voltam, 
amikor először éreztem igazán azt, hogy el 
kellene menni papnak. Már akkor is érde-
kelt a teológia, tulajdonképpen tizenhárom 
éves korom óta forgatom a hittudomány-
nyal kapcsolatos könyveket. Mivel meg-
lehetősen vallásellenes korszakban nőttem 
fel, megfordult a fejemben, hogy két test-
véremhez hasonlóan talán jobb lenne ne-
kem is a jogászi pályát választani. Viszont 
valójában nem érdekelt annyira. Sokkal 
inkább a teológia. Az érettségi után már 
egyértelmű volt számomra, hogy a hittu-
domány megismerése lehet az egyetlen cé-
lom a továbbtanulás tekintetében.
- Mikor tapasztalta meg igazán testközel-
ből a fiatalságának időszakát átható val-
lásellenességet?
- Például a katonaéveimben, Lentiben. 
A magam részéről nagyon embert próbá-
ló feladat volt a katonai szolgálat, amely-
nek során testközelből beleláttam az ak-
kori magyar társadalom „mélyébe” is. A 
csúnya beszédet viseltem a legnehezeb-
ben. Ugyanakkor meg is edzett ez az idő-
szak, türelmesebb és ellenállóbb lettem a 
kellemetlenségekkel szemben. Megtanul-
tam feldolgozni a különféle sértéseket és 
bántalmakat, megtanultam, hogyan ne en-
gedjek utat a szívemben a gyűlöletnek, és 
megszilárdítottam magamban a megbocsá-
tás képességét is.
- Egy ilyen, hitéleti szempontokat figye-
lembe véve is nyomasztó közegben, hogyan 
volt képes túljutni a sértéseken?
- Olyankor mindig elmosolyodtam, és ne-
vettem magamban. Megtanultam elfogad-
ni és átalakítani a szorongattatásokat, meg-

próbáltatásokat, mert minden átalakulhat. 
A szenvedés is. Megtanultam, hogy a szen-
vedésnek is lehet olyan hozadéka, amely 
nemesít. 
- Ha már szóba hozta a megpróbáltatá-
sokat és a szenvedést, mi a véleménye a 
sorsszerűségről?
- Az ember nincs alávetve a sorsnak. „Ez 
az én karmám” - halljuk gyakran manap-
ság, amikor természetes gyarlóságunk 
okán olykor „elesünk”. Pedig ez nem igaz. 
Bármit is követünk el, Isten szeretetéből 
fakadóan mindig van lehetőség az újrakez-
désre, mert ő sohasem mond le rólunk. Ta-
lán ebben rejlik leginkább a keresztény hit 
nagyszerűsége.
- A teológiai tanulmányok elvégzése után 
viszonylag későn, harminchárom évesen 
szentelték pappá. Mi volt ennek az oka?
- Érettebb lettem, mire eldöntöttem, ho-
gyan tovább. A régi kánonok azt mondják, 
hogy papok esetében a harmincéves, püs-
pökök esetében harmincöt-negyvenéves 
kort tanácsos megvárni a szenteléssel. Azt 
is át kellett gondolnom, hogy szeretnék-e 
családot vagy sem. Nálunk, görögkato-
likusoknál az a szokás, hogy addig nem 
szentelnek fel senkit, amíg az illető el nem 
dönti, milyen életállapotot választ: a nőt-
lenséget vagy a házasságot. Sokáig érlel-
tem magamban a döntést, mire aztán meg-
házasodtam, és 1997-ben Abaújszántón el-
kezdtem a pályámat. Tizenhárom évig ott 
éltünk a feleségemmel és a fiainkkal. Ők 
ott születtek. 2010-ben jeleztük a püspök 
atyának, hogy szeretnénk váltani, de nem 
jelöltünk meg konkrét helyet. Aztán kap-
tam egy hívást az egyházmegyénk helynö-
kétől, hogy volna-e kedvem eljönni Tisza-
újvárosba.
- Június 21-én volt pappá szentelésének ne-
gyedszázados évfordulója. Milyennek látja 
most huszonöt évvel ezelőtti önmagát?
- Egy elméleti tudással felvértezett fiatal-
ember voltam, tele reményteli várakozás-
sal a családalapítás időszakában. A gye-
rekek felelősségteljes nevelése és vezeté-
se Isten útján pedig nagyon sok tapaszta-
latot és tanulságot hozott magával. Ahogy 
megyek bele az öregkorba - jövőre hatva-
néves leszek - egyre fontosabbnak érzem, 
hogy megbecsüljük és szem előtt tartsuk 
az elődeink tudását és példáit. Fiatal pap-
ként magam is hajlamos voltam csak a sa-
ját fejem után menni. Ma már azt kívánom, 
bárcsak én is elérném azt a tiszta emberi 
minőséget, amely édesapámat és az ő pap-
társainak a generációját jellemzi.
- A példás, mértéktartó életet érti tiszta em-
beri minőség alatt?
- A kívülállók nagyon sokszor valamifé-
le szabályrendszerként értelmezik a ke-
resztény hitet, amely korlátozza az em-
bert. Ugyanakkor én azt tapasztalom, hogy 

a kereszténység elsősorban fény, ragyogás, 
öröm és felszabadulás. Az Isten nem az 
ember szabadságának az ellensége. Éppen 
ellenkezőleg: amikor ünnepeljük a Szent 
Liturgiát, természetesen megkülönböztet-
ve hivatkozunk a Teremtőre, mégis átérez-
zük azt a csodát, hogy ő sohasem uralko-
dik felettünk, hanem egyenlővé teszi ma-
gát velünk, és mindig a szeretetét közli fe-
lénk. Nagyon örülnék, ha minél többen át-
élnék ezt az ajándékot: a Krisztussal való 
bensőséges kapcsolatot - a templom falain 
kívül is, szolgálatuk során, a munkahelyen 
és az emberi kapcsolatokban egyaránt.
- Isten dicséretének hirdetése az oltár előtt 
bizonyára a papi szolgálat egyik legfele-
melőbb élménye. Milyen érzés?
- Egyszer egy papné ugyanezt megkérdez-
te tőlem, mert a férje nem válaszolt neki 
erre a kérdésre. Határtalan örömöt érzek, 
amikor az oltár előtt állhatok. Minden al-
kalom ünnep és hatalmas ajándék szá-
momra.
- Életünk során gyakran nemcsak örömök-
kel, hanem ijesztő és megoldhatatlannak 
tűnő helyzetekkel is találkozunk. Hogyan 
győzhetjük le a félelmeinket?
- János evangélistának három levele is 
szerepel még a Bibliában. Az elsőben azt 
mondja, hogy a szeretetben nincs félelem, 
a szeretet elűzi a félelmet. Persze, ezt köny-
nyű kijelenteni, de a gyakorlatban koránt-
sem ilyen egyszerű megvalósítani. Ma-
gam is tapasztalom, hogy tele vagyunk ag-
gódással sok tekintetben. Azt tudom taná-
csolni, hogy bármennyire is nehézzé vá-
lik olykor az életünk, emeljük fel a fejün-
ket, bízzunk a megváltónkban, az Úr Jézus 
Krisztusban és az imádság erejében. Nem 
szabad beletörődni a nehézségekbe, min-
dig képesek lehetünk újult erővel tovább-
menni!

- Akkor is bízhatunk az imádság erejében, 
ha korábban nem éltünk vallásos életet?
- Természetesen. Nagyon sokszor tapasz-
talom, hogy olyan emberek is betérnek a 
templomba gyónni és áldozni, akik gye-
rekkoruk óta egyszer sem. Noha ennek el-
lenére azóta is imádkoztak a hétköznapok-
ban, és ezáltal kapcsolatban maradtak Is-
tennel. Az imádság mindig behozza az Is-
ten fényét az életünkbe. Ezen kívül sokat 
segíthet, ha megtanuljuk észrevenni az élet 
apró örömeit és szépségeit.
- Az elmúlt huszonöt évben hogyan dolgoz-
ta fel lélekben a hívők személyes története-
ihez kötődő megpróbáltatásokat?
- Papi hivatásom során többször álltam 
már gyermek sírja mellett is. Az nagyon 
nehéz. Egy fiút baleset ért. Én búcsúztat-
tam el, mert a másik atya képtelen volt rá. 
Jól emlékszem egy lányra is. Őt már itt, Ti-
szaújvárosban kereszteltem, amikor tizen-
hat vagy tizenhét éves volt, és huszonegy, 
amikor eltemettem. Máig előttem van a te-
kintete, amikor felvette a betegek kenetét, 
meggyónt, megáldozott. Ahogyan az is, 
amikor a szertartások végeztével a temp-
lom ajtaja felé haladva az ég felé tekintett. 
Van egy bizonyosságom, amely segít erős-
nek maradni a legnehezebb helyzetekben. 
Ha Krisztus legyőzte a halált, és a már el-
távozottaknak is életet adott egykoron, ak-
kor ők sem hagynak itt minket végleg.
- Milyen útmutatást fogalmazna meg mind-
annyiunk számára?
- Az emberek keressék az igazságot, és 
igyekezzenek egy kicsit mindig mélyebbre 
ásni - a felszínen túlra! Fedezzék fel az élet 
gazdagságát, sokszínűségét, örömét: mert 
ha felfedezzük az élet örömét, akkor kö-
zel kerülünk az élet ajándékozójához is, és 
egyre inkább megismerjük őt. 

Ördögh István

Díjazták a kapitányt
Tündik Csaba Díjban részesült dr. Ongai Péter ren-
dőr alezredes, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság ve-
zetője.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitány-
ság vezetője két éve alapított díjat a tragikus hirtelen-
séggel elhunyt bűnügyi osztályvezető, az emberként és 
rendőrként is kimagasló kvalitású Tündik Csaba alezre-
des emlékének őrzésére, aki a Kazincbarcikai Rendőr-
kapitányság bűnügyi osztályvezetője volt. Környezete, 
a városlakók ismerték és elismerték tevékenységét. Szí-
vén viselte a bűnügyi munkát, a vezetői beosztással járó 
mindennapi kihívásokat. Munkája során számos eredeti 
és újító ötlete volt, melyet a gyakorlatban is eredménye-
sen alkalmazott. A beosztotti és a parancsnoki állomány 
szakmai hozzáértését, valamint vezetői képességét egya-

ránt elismerte. Bűnügyi szakterületen tanúsított munka-
morálja, elhivatottsága, vezetői kvalitásai, szakmai hoz-
záértése, szorgalma példát mutat, értéket őriz és képvi-
sel.
A díjat évente egyszer - a névadó születésnapjához iga-
zodva - adományozzák a huzamosabb ideig kimagasló 
színvonalon és eredményességgel teljesítő, a bűnüldö-
zés területén az általános és speciális szakmai ismerete-
ket kreatív módon is hasznosító rendőrnek. Az elismerés 
odaítéléséről egy három főből álló bírálóbizottság dön-
tött.
A díjat második alkalommal 2022. augusztus 1-jén dr. 
Mecser Tamás ezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyet-
tese adta át dr. Ongai Péter alezredesnek, a Tiszaújvárosi 
Rendőrkapitányság vezetőjének.
Az elismerés átadásán ott volt az elhunyt özvegye, Tün-
dikné Vörös Mónika és lánya, Tündik Edina is.

(Forrás, fotó: police.hu)
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„Határtalan örömet érzek, amikor az oltár előtt állhatok.”



Palacsintás Guinness-rekord Tiszaújvárosban
Jótékonysággal egybekötött Guinness-re-
kordkísérlet színtere volt a hétvégi Hal 
a placcon Tiszaújvárosban. Vitéz István 
- avagy Csikó, ahogyan a legtöbben is-
merik - szombaton délelőtt a legnagyobb 
melegben kezdett neki, hogy speciális 
szerkezetével megdöntse az addigi 147 
méteres rekordot és megsüsse a világ leg-
hosszabb palacsintáját.

Egész nap nagy volt a sürgés-forgás a pa-
lacsintagyáros Csikó sátra körül, aki hatal-
mas stábbal érkezett a Városháza melletti 
parkolóba. A tömeg nagy része a rekordkí-
sérlet miatt gyűlt össze, de sokakat a pala-
csinta illata csalogatott oda.
- Nagyon finom a palacsinta, és nagyon 
örülünk ennek a rekordnak is - mondja két 
harapás között Réti Endre. - Ismerjük Csi-
kót, én szerencsére már gyermekkora óta, 
és a szüleit is. Ő egy világi jó srác, de ezt 
mindenki tudja, aki ismeri.
- És nagyon finomat süt - veszi át a szót a 
feleség, Réti Endréné. - Otthon én is sok-
szor sütök palacsintát. A kedvenceink a ha-

gyományos túrós, lekváros, esetleg kakaó-
töltelékes, de újabban a mogyorókrémest is 
szeretjük, sőt, hortobágyit is csinálok néha.
Csikóék az eredetileg tervezett 150 métert 
messze túlhaladták, és egy 250 méter hosz-
szú palacsintával döntötték meg a rekor-
dot. Ez közel két óra leforgása alatt sike-
rült nekik, és több mint 150 liter palacsin-
tatésztát használtak fel hozzá.
- A palacsintasütőt én építettem, ez egy 
dél-afrikai találmány, amit egy 20 másod-
perces videón láttam - mutat Csikó az egé-
szen egyedülálló masinára, amihez még 
csak hasonlót sem láttam soha korábban. - 
Ez már a második gépem, két év alatt si-
került ennyire kidolgoznom, hogy ilyen 
jól menjen és megdönthessük vele a világ-
rekordot. Ezt a 250 méter palacsintatész-
tát most a lányok felszeletelik és megtöl-
tik különböző ízesítéssel. Becsületkasszára 
értékesítjük, aminek a bevételét teljes egé-
szében Balogh Nórának ajánljuk fel. Ő egy 
26 éves édesanya, aki egy speciális műláb-
ra gyűjt, ami 12 millió forintba kerül és 6 
millió önrésze van belőle. Őt próbáljuk ez-
zel az egésszel támogatni, segíteni.

- Gratulálunk a rekordhoz! Hogy készülte-
tek erre a napra?
- Az édesanyámnak és a barátnőmnek na-
gyon sokat köszönhetek. Azt az egész asz-
talt, ami mozgott alatta, és amire a gép le-
tette a kész palacsintát, azt hárman csinál-
tuk. Ezen kívül nagyon sok barát is részt 
vett benne, főleg a próbákban, mert már 
háromszor is próbáltunk erre a napra, 30-
40 ember segítségével. Minden alkalom-
mal közel 100 méter palacsintát húztunk 
le, tudtunk volna többet is, csak az annyira 
sok palacsinta, hogy nem akartunk pocsé-
kolni sem, úgyhogy nagyjából 110 méter-
nél megálltunk. Így, három próbával a há-
tunk mögött vagyunk most itt.
- Ehhez a szerkezethez kell valamilyen spe-
ciális palacsintatészta recept?
- Speciális tészta nem kell hozzá, de példá-
ul tojásport használunk, mert sokkal egy-
szerűbb, nem kell kínlódni a tojással, vala-
mint UHT tejjel dolgozunk, ami ugye éve-
kig eláll a polcon, de ugyanúgy teszünk 
bele lisztet, cukrot, olajat, ásványvizet. De 
nem mindegy, hogy mikor és mit teszel be-
le, meg hogy mennyit. Nagyon kell figyel-

ni mindenre, például a tészta állagára, hogy 
ne legyen se túl sűrű, se túl híg, és a gépen 
is vigyázni kell számtalan dologgal, példá-
ul hőfok, sebesség. A barátaimmal már két 
éve csináljuk ezt együtt, de nélkülem még 
nem igazán mennek el sehova, mert tény-
leg nagyon észnél kell lenni.
- Én sosem tudnám megunni a palacsintát, 
te hogy vagy ezzel?
- Hát megunni szerintem sem lehet, de 
azért én egy kicsit már el tudok vele tel-
ni. Két éve csinálom, több ezer darab pala-
csintát lesütöttem már, rengeteg jótékony-
sági akción részt vettem. Eddig többnyire 
csak jótékonyságra sütöttünk, de most ala-
kulóban van egy cég, így talán a jövőben 
még többet fogunk ide-oda járni palacsin-
tát sütni.
Késő este pedig, miután az összes pala-
csinta elfogyott, megszámolták a nap fo-
lyamán befolyt adományösszeget. 614 725 
forint. Ennyivel sikerült Csikóéknak támo-
gatni Nórát, a kisgyermekes anyukát, aki 
így közelebb került céljához, hogy megve-
hesse a több millió forintos művégtagot.

venna

A borászat tudomány, művészet és örök szerelem
Meleg nyári napok idején talán az egyik 
legüdítőbb élvezeti forrás az ember szá-
mára egy pohár hideg fröccs. Így hát au-
gusztus 6-án, szombaton megkerestem 
egy tiszaújvárosi borászt, aki a „Hal a 
placcon” keretében kínált zamatosabb-
nál zamatosabb borkülönlegességeket. 
Borbély Roland nem csak a kiváló hűsí-
tőről gondoskodott, hanem elárulta töb-
bek között azt is, hogy micsoda különle-
ges ajándékkal halmoz el minket a Bük-
ki borvidék évről évre.

- Mi inspirálta arra, hogy borász is legyen?
- Évekkel ezelőtt volt szerencsém igazi 
borkülönlegességeket kóstolni külföldön. 
Olyanokat, amelyek az addig általam is-
mert magyar borok minőségéhez és stílu-
sához képest merőben eltérőek voltak. Ak-
kor azt mondtam, hogy ha ilyen borok is 
vannak, akkor meg kell tanulni ezeket el-
készíteni. Ezen új tapasztalatok pedig ma-
gukkal hozták az életemben a szakmavál-
tást is. Miután elvégeztem a felsőfokú bo-
rászképzést, Kaliforniába utaztam szak-
mai gyakorlatra, mert a legjobbaktól akar-
tam tanulni. Közel két éven át, két borá-
szatban dolgoztam az egyesült államokbe-
li Napa-völgyben. 
- Mennyiben „tudós” és mennyiben „mű-
vész”a borász?
- Az én filozófiám szerint a tudomány és 
a művészet ötvözete a borászkodás. Ah-

hoz, hogy egy szakmabeli kiteljesedhessen 
a maga stílusában, és egyúttal maradandó 
élményt is tudjon nyújtani a borrajongók 
számára, a „művészi véna” is elengedhe-
tetlen. Egy borász művészi készsége abban 
mutatkozik meg, hogy képes meghatároz-
ni a megfelelő szüreti időpontot, és ideális 
készítési és érlelési metódusokat használ. 
Itt említem meg a hordók fontosságát, hi-
szen azok milyensége és választéka nagy-
mértékben befolyásolja azt az illat- és ízké-
pet, amit szeretnénk a fogyasztónak meg-
mutatni. Mindez együtt alakítja ki a borász 
szakma csodálatos, művészi mivoltát.
- Bármilyen szőlőfajta alkalmas arra, hogy 
kitűnő bor készüljön belőle?
- Igen, szinte minden szőlőfajta magában 
hordozza a lehetőséget arra, hogy csúcsmi-
nőségű borokat készítsünk belőlük. Egye-
sek önmagunkban jók, mások kiválóan al-
kalmasak a hordós érlelésre, egyesek pedig 
mindkét irányban képesek nagyon jó mi-
nőséget hozni.
- A bükki borvidék, ahol tevékenykedik, 
hol helyezkedik el a termőhelyek hivatalos 
rangsorában?
- Nyékládháza a Bükki borvidék szerves 
része, a nyékládházi dűlők országosan a 
legkiemelkedőbbek közé tartoznak a ter-
mőhelyi pontszámérték alapján. Neveze-
tesen, a huszonkét magyar borvidék közül 
a Bükki borvidék a termőhelyi rangsorban 
a második helyen áll. Nekünk, helyi borá-
szoknak pedig az a feladatunk, hogy ezt az 

adottságot egyedi karakterű borok elkészí-
tése által maximálisan szemléltessük. Álta-
lában sikerül is. 
- Melyek a kedvenc szőlőfajtái?
- A zenit és a kabar, amelyek egyébként 
úgymond féltestvérek, mindkettőt a francia 
bouvier szőlő keresztezéséből hozták létre. 
Mindkét szőlőfajta különleges és sokolda-
lú és nincs is nagyon sok belőlük hazánk-
ban. Mivel a kabar egy viszonylag új sző-
lőfajta, karakterében meglehetősen más fe-
hérbort ad, mint a jól ismert társai.
- Hogyan értékelné a borfogyasztás kultú-
ráját Magyarországon?

- A borfogyasztás csökkenő tendenciát mu-
tat Magyarországon, viszont az is igaz, 
hogy általában a minőségi borokat részesí-
tik előnyben a hazai vásárlók. Ennek alap-
ján igyekszünk megfelelni mi is az elvárá-
soknak.
- Ön szerint „ki lehet szeretni” a borász 
szakmából?
- Számomra borral foglalkozni olyan, mint 
a szerelem. Úgy gondolom, a természet 
ezen páratlan adományával és adományá-
ért dolgozni nemcsak szakma, hanem egy 
leírhatatlan, örökké tartó szerelem is.

Ördögh István
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A borászok számára elengedhetetlen a művészi véna, vallja Borbély Roland.

Kisebb krízishelyzetek is felléphetnek, amiket együtt, csapatként oldanak meg.

A 250 méter hosszú palacsinta a sütőgépről egy házilag épített, mozgó asztallapra került.
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Tábori élmények nem csak angolul
Lézerharc, agyagozás, bűvész-show. 
Akármilyen meglepő, ez egy angol-
tábor programlistája. A szervező 
Orosz Daniella célja ugyanis az él-
ménynyújtás. Szerinte a nyár a pi-
henésről szól, hisz a gyerekek ele-
get tanulnak az év többi részében. 
Persze angoloznak is, de kizárólag 
könnyed, játékos formában.

A Karakter Táncművészeti Iskola 
egyik tükrös termében találom a gye-
rekeket, akik, úgy tűnik, teljesen be-
lemerültek az önfeledt játékba.
- Most szabad játék van, ezeket na-
gyon szeretem - kezdi lelkesen Hor-
váth Erik. - Az előbb angolóránk volt, 
ahol angol szavakat tanultunk és ké-
peken kellett megmutogatnunk, hogy 
kik vannak rajta. Nekem azért fontos 
az angol, mert ha felnövök, külföldön 
szeretnék majd élni. Nagyon szeretek 
focizni, a kedvenc csapatom Spanyol-
országban van, én is ott akarok majd 
játszani, úgyhogy az angolon kívül 
spanyolt és franciát szeretnék tanulni.
- Én állatorvos leszek, úgyhogy ne-
kem fontosak a nyelvek, köztük az 
angol is - meséli terveit Zámbó Jáz-
min Vanda. - Az anyukám angoltanár, 
ő is szokott engem tanítani, ezért ne-
kem már egészen jól megy. Nagyon 
jól érzem itt magam, lettek új baráta-
im, mindenki nagyon kedves velünk. 
Sokat játszunk, például Activityt, de 
filmeztünk is már, ma a Scooby-Doot 
néztük.
- Hétfőn lézerharcoltunk, az volt a 
legizgalmasabb, tegnap pedig agya-

goztunk, csináltunk vázákat és ceru-
zatartókat is - sorolja az élményeit 
Tóth Tamás. - Nagyon jó ez a hely, és 
a foglalkozások is érdekesek. Szere-
tem az angolt, szerintem sokkal jobb, 
ha most gyerekként tanulom meg, 
mintha majd felnőttként kellene, és 
ha kimegyek külföldre, már fogok 
tudni angolul beszélni.
Orosz Daniella nyelvoktatónak ez 
az első tábora, imádja az angolt és a 
gyerekeket is, így magától értetődött, 
hogy ez lesz az ő útja. Négy turnust 
indít, egyet óvodásoknak, hármat pe-
dig alsó osztályosoknak.
- Engem nagyon feltöltenek a gye-
rekek, imádom ezt csinálni - mond-
ja Daniella. - Itt minden szervező és 
segítő fiatal, úgyhogy nagyon jól ki-
jövünk a gyerekekkel és jól megért-
jük egymást. Nekem az a fogalmam 

a táborról, hogy ne csak gyermek-
felügyeletről szóljon, én élménye-
ket szeretnék nyújtani, amire majd év 
közben is örömmel gondolnak vissza. 
Nem szívesen gyepálom őket tanulás-
sal, hiszen ez az „énidejük”, ilyenkor 
tudnak nagyot pihenni, feltöltődni. A 
célom, hogy megszerettessem velük 
a nyelvet, és ráébresszem őket, hogy 
nem csak a tankönyves módszerrel le-
het tanulni, hanem sokoldalúan és él-
vezetesen is. Nyilván nem itt fognak 
a legtöbbet fejlődni, hanem év köz-
ben az iskolapadban és a magánórá-
kon. Azokat a módszereket hoztam a 
táborba, amiket a magánoktatás során 
is használok, rengeteget szókártyá-
zunk, képeket elemzünk. A legtöbb 
gyerek alig mer megszólalni angolul, 
éppen ezért én nem az írásos vonalra 
megyek rá, hanem inkább a szókincs-
fejlesztésre, és hogy tudjanak és mer-
jenek szépen, folyékonyan beszélni. 
Manapság már nagyon fontos az an-
gol, például munka és utazás során 
is nélkülözhetetlen, de elég, ha csak 
egy internetes rendelésre gondolunk. 
Szinte minden nap találkozik ve-
le az ember. Sokat ad a személyiség-
hez az is, ha megismerünk más kul-
túrákat, külföldi embereket, márpedig 
ezt ebben a korban a legjobb elkezde-
ni, ugyanis szivacs agyuk van ezek-
nek a gyerekeknek. A legfiatalabb ta-
nítványom 2,5 éves, és elég neki egy-
szer elmondani bármit, azonnal meg-
tanulja, játékosan, könnyedén, ami a 
felnőtteknek viszont sokszor nagyon 
nehéz.

venna

Praktikák 
rovarok ellen

Egyre több az egyszerű szúnyog- és darázscsípésre fel-
lépő szokatlanul erős bőrreakció. Az általános tünetek, 
bőrgyulladások miatt tavalyhoz képest többen fordul-
nak orvoshoz Dr. Borbély Katalin funkcionális medi-
cina orvos, háziorvos, mentőorvos, homeopata szak-
orvos szerint. De, ha van otthon méz, aloe vera, vagy 
hagyma, ezekkel sokszor enyhíteni tudjuk a vérszívók, 
rovarok csípését követő kellemetlen bőrtüneteket.

Amellett, hogy a számtalan szúnyogfajta között egyre 
több a többnyire vírusos fertőzést terjesztő vérszívó, a mé-
hekkel, darazsakkal, lódarazsakkal és kullancsokkal is vi-
gyázni kell: egyre váratlanabb reakciókat vált ki a csípé-
sük. Dr. Borbély Katalin szerint évről-évre változnak a ro-
varok és az immunválaszok is.

- Ha vérnyomáscsökke-
nést, fejfájást, hányingert, 
hányást, heves bőrtünete-
ket észlelünk egy darázs-, 
vagy méhcsípés után, azon-
nal forduljunk orvoshoz! 
Ugyanakkor egy egészsé-
ges, jó immunrendszerrel 
rendelkező embernél nem 
kell rögtön a legrosszabbra 
gondolni egy csípés helyén 
megjelenő piros folt miatt. 

Az általában csak a rovar nyálára adott, természetes véde-
kező, hisztaminos reakció - hangsúlyozta a háziorvos, aki 
ügyeleti tapasztalatát megosztva elmesélte, hogy Zala me-
gyében, a várt szúnyogirtás után a pillangók pár hétre el-
tűntek, ugyanakkor megjelentek a mérges, durván támadó 
darazsak, lódarazsak. 
Egy érdekes tudományos kísérlet (Scientific Reports, 
2021. december 21-én publikált tanulmány) felvetette, 
hogy a B vércsoportú embereket valószínűleg jobban sze-
retik a szúnyogok, de védett ember nyilvánvalóan nincs. 
Azonban természetes megoldásokkal sokat tehetünk azért, 
hogy megvédjük magunkat vagy enyhítsük a tüneteket. 
Szúnyogok esetében kerüljük a mocsaras helyeket, az erős 
parfümöt, valamint ne vakarjuk a csípést, mert ez fertő-
zésveszélyhez és további heves viszketéshez vezethet. Ér-
demes a házipatikánkat felszerelni néhány készítménnyel, 
amelyek segítik a bőrseb gyógyulását. Ilyenek például a 
ledum és apis tartalmú gél (DAPIS gél) az  aloe vera, a 
méz, vagy babáknál hatékony lehet a csípésre kent zabpe-
helyből és zabtejből készült keverék is. De a szúnyogok 
utálják a szegfűszeg olajat és az égetett kávépor illatát is. 
Kullancs ellen a ruházatunkkal tudunk a legjobban véde-
kezni. Tűrjük be a zoknikba a nadrágot, és ha már belénk 
ment, minél előbb vegyük vagy vetessük ki. Habár nem 
mindegyik terjeszt betegséget, a hosszabb ideig bőrben 
lévő kullancs vagy a kokárda-szerű bőrelváltozás esetén 
irány az orvos.
- A mézelő méh (apis), a mocsári molyűző (ledum) vagy 
a hisztamin (histaminum) alapanyagú homeopátiás sze-
rek, kiegészítve a sebekre általánosan adott arnica monta-
na-val szerencsés, ha velünk vannak egy nyaraláskor. Apis 
alapanyagot a duzzadt, viszkető, hidegre javuló csípések-
re, ledumot a kékes, viszkető bőrelváltozásra, histaminu-
mot általánosan az allergiás reakció csökkentésére adunk. 
Hagymát ugyan nem szokás betenni a bőröndünkbe, hol-
ott az egyik legjobb darázscsípés utáni bőrnyugtató hatá-
sú zöldség, ahogy az ecetes borogatás is ugyanolyan kivá-
ló a viszkető csípésre - tette hozzá a 30 éves nemzetközi 
tapasztalattal is rendelkező orvos.

(Forrás: positiveadamsky.hu)

6. � Vegyes 2022. augusztus 11.

Dr. Borbély Katalin

Éppen szókártyáznak a táborozók.

Négy turnus indul, turnusonként 15 gyerekkel.



Augusztus 11., csütörtök
9:00 A szerdai nyári best of válogatás ismétlése

Kortalan szerelem - Sörgyári titkok - Garázssori ga-
rázsélet - Főzünk vagy rendelünk? - Nézz madárnak! - 
Légy zöld te is! - Kökény Roland Akadémia - Mamut-
csont a Sajóban - Űrhajósok az egyetemen - Must, bor, 
párlat, pálinka - Elektromos rollerrel az utakon - Szend-

rey és Benőcs, a sporttudósítók

Augusztus 17., szerda
18:00 Héthatár: Augusztus 20 - Nyugdíjas kitüntetettek 
- Egyetemre fel! - Albérletárak, ingatlanárak - Beruhá-
zások városszerte - Drága élet - Jabil üzemátadó - Gim-
nasztráda külföldön - Ezüstmise, 25 éve szentelték fel – 

Giada-sikerek - Bajnoki foci - Triatlon edzőtábor
18:15 Hétről-hétre: Esküvőszezon - Szigettakarítás - 

Mindennapi kenyerünk - Hal a placcon

Augusztus 18., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

18:00 A Tiszaújváros - Hatvan labdarúgó-mérkőzés köz-
vetítése felvételről

Augusztus 20., szombat
18:00 Élő közvetítés a Szent István-napi városi ünnep-

ségről

A Tisza TV műsora

„Tök jó dolog koncertezni”
Hat fiatal srác, hat kívül-belül szí-
nes egyéniség, egy népszerű banda. 
Mindannyian másban tehetsége-
sek, mindannyian szeretnek zenél-
ni, együtt zenélni meg pláne. Hatal-
mas rajongótáboruk van, akik min-
den fellépésen megtöltik a nézőte-
ret. Így volt ez az idei Triatlon Fesz-
tivál utolsó napján is, hiszen a Car-
son Coma koncertje volt a négy-
napos rendezvény záróakkordja. 
A buli előtt az együttes énekesével, 
Fekete Giorgioval beszélgettünk.

- Hogy telt a mai napotok, mennyire 
sűrű nektek az idei nyár?
- Ez most talán az eddigi legsűrűbb, 
mert ez az ötödik olyan nap, hogy fo-
lyamatosan koncertezünk. Elég meg-
erőltető, mert most meg a hangom is 
teljesen elment, és egy kicsit ilyen 
Charliesba nyomom. De egyébként 
jó, tök jó dolog koncertezni.
- Mi a legjobb benne?
- Nagyon sok minden. Nagyon jó pél-
dául olyan helyen játszani, ahol még 
nem játszottunk és olyan emberek-
nek, akiknek esetleg még nem volt 
lehetőségük úgy eljönni koncertünk-
re, hogy ne kelljen ahhoz sokat utaz-
ni. Meg egy nagyon jó stábbal dolgo-
zunk, és nekünk nagyon kényelmes 

már az egész koncertezés, olyan érte-
lemben, hogy például nem kell pakol-
nunk, meg ilyesmi.
- Mind a hatan igazi egyéniségnek 
tűntök, hogyan találtátok meg egy-
mást, hogy indult a banda?
- A gimnáziumi éveink alatt volt ze-
nekarunk Attilával, a basszusgitáro-
sunkkal. Aztán a többiekkel különbö-
ző helyeken ismerkedtünk meg. Volt, 
akivel különféle bulikon vagy vol-
tak, akikkel jam session-ön keresztül. 
Ez volt azt hiszem 2017-ben, amikor 
érettségiztünk, nagyjából akkor is-

merkedtünk meg Barnival is, és akkor 
kezdtük el ezt a zenekart összerakni.
- Milyen a tipikus Carson Coma-s ze-
nei stílus?
- Igazából valahogy sosem voltak any-
nyira erősek ezek a műfaji megköté-
sek nálunk, nem is tudom miért. Egy-
szerűen nem nagyon gondoltunk erre 
az elején, és aztán mivel működött a 
dolog, úgy voltunk vele, hogy akkor 
minek kezdjünk el ezen izgulni, ezzel 
foglalkozni. Szerintem ezért nem iga-
zán van olyan nagyon tipikus Carson 
Coma-s hangzás vagy zenei műfaj. 
Mi többféle zenét csinálunk, és ennyi.
- Mi alapján állítjátok össze a koncer-
teket?
- Mivel még nem voltunk Tiszaújvá-
rosban, ezért alapvetően igyekszünk 
minden olyan dalt eljátszani, ami mi-
att valaki úgy döntött, hogy meg akar 
minket hallgatni. Ráadásul most még 
mindig azért eléggé pörög az új le-
mezünk, szóval azért a java része ab-
ból lesz.
- Milyen újdonságokra számíthatnak 
a rajongók még ebben az évben?
- Még most nem igazán tudom. Ez 
szerintem az első ilyen nagyon-na-
gyon igazi, pandémiától teljesen men-
tes fesztiválszezonunk. Ezért most az 
pörög ezerrel és ez a fő fókusz.

venna

2022. augusztus 11. Vegyes � 7.

Gimis zenekarként indultak 2017-ben.

Többféle zenét is játszanak, nincs konkrét zenei műfajuk.



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

elnök

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

Farkas Sándor
elnök

Eladó ház
Tiszaújváros mellett, Hejőbába 

központjában 2,5 szobás, belső felújítást 
igénylő családi ház eladó. 

Ár: 8,5 millió Ft.
 Tel: 70/338-3936

Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2022. augusztus
Augusztus Helye Ideje Kinek a részére

11. 
csütörtök Bölcsőde 3.sz. pavilon 09.00 - 12.00 Szociális étkezés

15. hétfő Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45 - 12.15 Szociális étkezők

17. szerda
Kazinczy-ház (Gondozóház)

08.00 - 12.00 
és 

13.00 - 15.00
Szociális étkezők

Központi Étterem 
(Gimnázium étterme) 09.00 - 12.00 Szociális étkezők

18.                  
csütörtök

Központi Étterem 
(Gimnázium étterme) 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

22. hétfő Bölcsőde 3.sz. pavilon 08.30 - 12.00
Szociális étkezők pót-

befizetése és alkalmazotti 
étkezés-megrendelés

24. szerda

Kazinczy-ház 1.em. 73/3.
8.00 - 12.00 

és 
13.00 - 15.00

Bóbita,Tündérkert és Szi-
várvány óvodák gyer-

mek és alkalmazott pót-
befizetés

Kazinczy-ház (Gondozóház)
08.00 - 12.00 

és 
13.00 - 15.00

Szociális étkezők

Kazinczy-ház 
(Központi étterem) 08.00 - 15.00 Alkalmazotti étke-

zés-megrendelés

29. hétfő

Kazinczy-ház 
(Hunyadi iskola)

08.00 - 12.00 
és 

13.00 - 16.00

Alkalmazotti étke-
zés-megrendelés

Kazinczy-ház (Gimnázium)
07.30 - 12.00 

és 
13.00 - 16.00

Minden Gimnáziumban 
étkező

30. kedd Kazinczy-ház (Gimnázium)
07.30 - 12.00 

és 
13.00 - 16.00

Minden Gimnáziumban 
étkező

31. szerda

Kazinczy-ház (Gimnázium)
08.00 - 12.00 

és 
13.00 - 16.00

Minden Gimnáziumban 
étkező

Kazinczy-ház 
(Széchenyi iskola)

08.00 - 12.00 
és 

13.00 - 16.00

Alkalmazotti étke-
zés-megrendelés

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - 
OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfogadunk!

Tisza úti vásár 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár következő időpontja 2022. 
augusztus 12. (péntek).

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Iskolakezdési támogatás
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy évente egysze-
ri alkalommal iskolakezdési támogatásban részesülhet az a gyermek, illetve 23. élet-
évét be nem töltött nagykorú személy, aki alap- vagy középfokú köznevelési intéz-
mény nappali tagozatán tanul, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem ha-
ladja 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), fel-
téve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek és az egyik törvényes képviselője a kérelem 
benyújtását megelőzően legalább egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakó-
hellyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve a gyermek és törvényes képviselője életvi-
telszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön él. A támogatás összege tanulónként 10.000 Ft.
A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazoláso-
kat.
A formanyomtatvány beszerezhető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is: 
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2022. augusztus 15-től 2022. szeptember 30-ig. 
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási határidő betartására.
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton 
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Csikász Gábor 

kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő

2022. augusztus 17-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

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

Biztosíték (Ft) Árverési alapár (Ft) 
(bruttó) Licitlépcső (Ft)

5.000 50.800 1.000, vagy annak 
egész számú többszöröse

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

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

8. � Közlemény/Hirdetés 2022. augusztus 11.



Szünidei gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, 
hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a gyermek lakó-
helye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tar-
tózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés kereté-
ben a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos hely-
zetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozot-
tan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 
1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: helyi rendelet) 9. § (1) be-
kezdése alapján az ön-kormányzat természetbeni ellátásként a - Gyvt. 21/C. § (1) be-
kezdés a) pontjában foglalt gyermekeken kívül - a szünidei gyermekétkeztetés kereté-
ben a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen bizto-
sítja azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek ré-
szére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelke-
zik, és életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben, 2022. június 16-tól 2022. augusztus 
31-ig valamennyi, azaz 55 munkanapon keresztül a Tiszaújvárosi Eötvös József Gim-
názium és Kollégium éttermében (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.), Tiszaszeder-
kény városrészben élők esetében az „Esély” Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa 
Gy. u. 2.) vehető igénybe.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés helyben történő elfo-
gyasztással biztosított. Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek 
előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte akadályoz-
za, a részére biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szü-
lő, törvényes képviselő által megbízott személy számára lehetővé kell tenni. A szülő, 
más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel csak írásbeli meg-
hatalmazás alapján lehetséges. 
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2022. június 15. nap-
jáig, ezt követően a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása a 
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.) lehetséges. Ha a Szülő/Törvényes képviselő a gyermek számára a 
szünidei gyermekétkezetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell ki-
tölteni és benyújtani!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Munkaköri feladatok:
Városüzemeltetési és egyéb műszaki fel-
adatok ellátása: Közreműködik a feladat-
körébe tartozó beruházások, felújítások 
műszaki előkészítésében. Elvégzi a köz-
beszerzési törvény hatálya alá nem tarto-
zó pályáztatási feladatokat. Ellátja a köz-
világítással kapcsolatos és parkok, játszó-
terek, zöldfelületek fejlesztésével, fenn-
tartásával kapcsolatos feladatokat. Ki-
vizsgálja a városüzemeltetéssel kapcsola-
tos lakossági bejelentéseket és kéréseket, 
megteszi a szükséges intézkedéseket.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú műszaki végzettség,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes isme-
retek.
Előnyt jelent: településüzemeltetés során 
szerzett szakmai tapasztalat, B kategóri-
ás gépjárművezetői engedély, közigazga-
tási gyakorlat.
- Bérezés és juttatások a közszolgála-
ti tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény (továbbiakban: Kttv.) rendelke-
zései és Tiszaújváros Város Önkormány-
zatának 9/2014. (III.28.) rendelete sze-
rint. A cafetéria összege bruttó 250.000 
Ft/év, utazási költségtérítés a 39/2010. 
(II. 26.) Korm. rendelet szerint.

A pályázathoz csatolni kell:
- Kísérőlevelet.
- Fényképes szakmai önéletrajzot a 
87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mel-
léklet szerinti tartalommal, valamint az 
önéletrajzban foglaltakat igazoló mellék-
leteket (oklevelek, bizonyítványok máso-
latai).
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági 
erkölcsi bizonyítványt a Kttv. 42.§ (1) és 
(3) bekezdései alapján.
- A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozó-
an, hogy hozzájárul a pályázat tartalmá-
nak és személyes adatainak a pályázat el-
bírálásában résztvevők általi megismeré-
séhez, továbbításához, a pályázati eljárás-
sal összefüggő kezeléséhez.
- Nyilatkozat a Kttv. 84-86. §-ai alapján, 
mely szerint összeférhetetlenség nem áll 
fenn.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. augusztus 26.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2022. szeptember 2.
Az állás az elbírálást követően azonnal 
betölthető. 
A pályázatokat Tiszaújváros Város Ön-
kormányzatának jegyzőjéhez kell címez-
ni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni lehet a 49/548-014 telefon-
számon.

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet 
a Polgármesteri Hivatalban 

1 fő városüzemeltetési munkatárs 
munkakör betöltésére, 6 hónap próbaidő kikötéssel, 

határozatlan időre szóló kinevezéssel.
FELHÍVÁS 

a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő 
számlálóbiztosok jelentkezésére

Munkalehetőség: vegyen részt Ön is a népszámlálás lebonyolításában!

Számlálóbiztosok jelentkezését várjuk a 2022. október-novemberben tartandó orszá-
gos népszámlálás terepen történő adatgyűjtési időszakára.
Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok munkájától, fel-
készültségétől, kommunikációjától.

A számlálóbiztos feladata:
• körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése,
• az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval 
(ahol nem töltötték ki a kérdőívet interneten),
• a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele,
• folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.
Minden számlálóbiztosnak előreláthatólag 100-140 címen kell kérdőívet kitöltenie, 
tableten keresztül, amit a KSH biztosít az adatfelvétel idejére.

A munkavégzés időtartama: 2022. október 17. - november 20.

Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz:
• nagykorú, cselekvőképes személy,
• saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC, laptop, tablet, stb.),
• e-mail-cím, telefonszám.

A kiválasztásnál előnyt jelent:
• legalább középfokú végzettség,
• magabiztos számítógépes ismeret,
• megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség,
• az összeírás területén való helyismeret,
• rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség.

A szerződéskötés feltétele:
• a jelentkező kiválasztása,
• az e-learning formában megvalósuló képzés sikeres teljesítése. 
A számlálóbiztosi feladatok ellátása díjazással jár, mely két tételből tevődik össze:
- Egyrészt 25.000.- Ft-os alapdíjban részesül minden megbízott, aki a címállománnyal 
kapcsolatos felkészítési és kapcsolattartási feladatait teljesítette.
- Másrészt a számlálóbiztosok díjazásának mértékét a hozzájuk rendelt körzetekben 
lévő címek és az ott élő személyek száma határozza meg, címenként 300 Ft-os, illet-
ve összeírt személyenkénti 620 Ft-os összegben. Tiszaújvárosban 7.628 ellenőrizen-
dő cím van, mely címek és a címeken élő személyek (14.649 fő) összesen 45 számlá-
lóbiztos között oszlanak majd meg.

Számlálóbiztosi díjtétel a megfelelő minőségben kitöltött kérdőív és a validációt köve-
tően elfogadott cím után fizethető ki. 
A számlálóbiztosok az internetes önkitöltés időszakában az adatszolgáltatók által meg-
válaszolt kérdőívek utáni díjazásban nem részesülnek, ezeknél a címeknél kizárólag a 
kötelezően elvégzett címellenőrzés díját számolják el.

Összefoglalva:
Díj megnevezése Számolási egység Egységdíj

Kapcsolatfelvétel, címel-
lenőrzés, aktualizálás

Cím 300 Ft

Lakás kérdőív Cím 300 Ft
Személy kérdőív Összeírt személy 620 Ft

Amennyiben a fenti feltételeknek Ön megfelel, és kedvet érez a népszámlálás lebo-
nyolításában számlálóbiztosként közreműködni, kérjük, keresse fel a helyi népszám-
lálási felelőst, azaz Tiszaújváros jegyzőjét.
Jelentkezni a http://www.varoshaza.tiszaujvaros.hu/index.php/nepszamlalas-2022 ol-
dalon található jelentkezési lap kitöltésével lehet, melyet kérünk a nepszamlalas@tuj-
varos.hu e-mail címre szkennelve megküldeni, vagy a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálati irodáján leadni, legkésőbb 2022. augusztus 12-én (péntek) munkaidő végé-
ig.
A honlapon megtalálható a KSH által központilag előállított adatkezelési tájékoztató 
és számlálóbiztosi toborzóplakát is.
A népszámlálással kapcsolatos bővebb információk a www.nepszamlalas2022.hu ol-
dalon érhetőek el.

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

Diétás étkezés
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az érintett szülőket, tör-
vényes gondviselőket, hogy a 2022/2023. nevelési/tanítási évre vonatkozóan az elté-
rő/diétás táplálkozást igénylő étkezés biztosításához minden régi és új diétás étkezést 
igénylőnek kérelmet kell benyújtania. 
A kérelemhez érvényes szakorvosi igazolás csatolása szükséges. 
A kérelem benyújtásának címe: 
Molnárné Tóth Anita igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 
Helye:
Ferencz-Molnár Judit
Kazinczy Ház 
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/2. iroda

Gyermekétkeztetési térítési 
díjkedvezmények

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény, valamint a 431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 2016. január 1-jétől módo-
sította a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermek-
védelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyí-
tékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet gyermekétkeztetésre vonatko-
zó rendelkezéseit. Intézményünk az étkeztetési térítési díjkedvezmények (ingye-
nes/kedvezményes étkezés; szociális díjkedvezmény) igénybevételével kapcsolat-
ban az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot.

2022/2023. tanítási/nevelési évre igénybe vehető normatív kedvezmény (ingyenes/
kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén ingyenes étkezésre jogosult a gyermek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy családjában tartósan beteg vagy fogyatékos 
gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb 
munkabér (200.000 Ft) személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbizto-
sítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át (2022-ben 
172.900 Ft)
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés esetén az ingyenes étkezés megállapítása iránt 
nyilatkozatot kell benyújtani. 

1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.

1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló: 
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették, vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.

Szociális díjkedvezményre jogosult az a kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke tiszaújvárosi állami fenntartású köznevelési in-
tézményben étkezést vesz igénybe, valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a 62.701 
Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 71.251 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vonatkozó kérelmet kell kitöltenie minden olyan 
kiskorú gyermek, tanuló törvényes képviselőjének, illetve 18. életévét betöltött fiatal 
felnőttnek, aki:
• a 2022/2023. nevelési/ tanítási évben étkezést igényel bölcsődében, óvodában, álta-
lános iskolában, középiskolai kollégiumban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rászorultság alapján kedvezményre nem jogo-
sult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai okta-
tásban résztvevő tanulónak, gondviselőnek az ingyenes/kedvezményes étkezés, a szo-
ciális alapú gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény, valamint a személyi térítési díj 
megállapítása iránt kérelmet kell benyújtania, melyhez csatolni szükséges a kérelem-
ben megjelölt igazolásokat. 

A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
hétfőn 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, szerdán 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, pénteken 8.00 
- 12.00, 13.00 - 14.00,
- a nyomtatvány letölthető a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ honlapjáról
www.tik.tiszaujvaros.hu  
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan információ kérhető az alábbi telefonszámo-
kon: 49/548-328,  49/548-306,  49/548-305, 49/548-382.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása folyamatos, de amennyiben a 2022/2023. neve-
lési/tanév szeptemberétől igénybe kívánja venni az ingyenes vagy kedvezményes ét-
kezést, a kérelmet 2022. augusztus 20-ig le kell adni, illetve a tanév alatt folyamato-
san.  Szeptember 1. után benyújtott kérelmek/nyilatkozatok esetében a kedvezménye-
ket a beadást követő naptól állapítjuk meg.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása személyesen a Tiszaújvárosi Intézményműköd-
tető Központban (Kazinczy Ház, Kazinczy út 3. I.em. 73/3. iroda) lehetséges.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a térítési díjkedvezményt, illetve napi térítési dí-
jat, maximum egy tanévre áll módunkban megállapítani. Étkezési igényét, valamint 
kedvezményre vonatkozó jogosultságának igazolását minden tanév elején újra be kell 
nyújtani, ellenkező esetben a teljes térítési díjat számítjuk ki.

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ

Bevásárlójárat
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a térítésmentesen igénybe 
vehető BEVÁSÁRLÓ AUTÓBUSZJÁRATOK közlekedése a lakossági igényeknek 
megfelelően (a nyugdíjasok számára nyújtott kedvezmény elérése érdekében) 2022. 
július 1-től MEGVÁLTOZOTT! Az autóbuszok páratlan héten a keddi (legközelebb 
augusztus 16-án), páros héten a csütörtöki napokon közlekednek, az alábbi menetrend  
szerint.

Indul Érkezik
9.05 Tisza-part városrész 11.38
9.12 Tiszaszederkény, Művelődési ház
9.13 Tiszaszederkény, Kossuth út 
9.14 Tiszaszederkény, Kossuth út 70.
9.15 Tiszaszederkény, Bajcsy-Zs. út 67. (37.) 11.31
9.16 Tiszaszederkény, Bajcsy-Zs. út 37. (67.) 11.30

Tiszaszederkény, Kossuth út 70. 11.29
Tiszaszederkény, Kossuth út 11.28

9.17 Tiszaszederkény, Művelődési ház 11.27
9.18 Tiszaszederkény, Bocskai út (ált. isk.) 11.26
9.25 Autóbusz-állomás 11.19
9.26 Művelődési központ, Üzletsori megálló 11.18
9.28 Brassai középiskola, Rózsa út 7. 11.16
9.30 SPAR Supermarket, Termálfürdő, Szederkény út 

31.
11.14

9.32 Penny Market, Lévay út 62. 11.12
9.35 LIDL áruház, Lévay út 11.09
9.38 TESCO áruház, Örösi út 11.05
9.40 Autóbusz-állomás 11.04

Érkezik Indul
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A Sportcentrum eseményei

Augusztus 8 - 13.
DEAC utánpótlás kosárlabda edzőtábor I. turnus

Augusztus 11 - 15.
Magyar U18 férfi röplabda válogatott edzőtábora

Augusztus 13. (szombat) 
Labdarúgás
11.00 FCT- DEAC     
U15 edzőmérkőzés        Füves pálya
11.00 FCT- DEAC     
U16 edzőmérkőzés        Füves pálya
Röplabda
17.30 U18 férfi röplabda válogatott - Debrecen  
        Játékcsarnok

Augusztus 14. (vasárnap) 
Röplabda
17.30 U18 férfi röplabda válogatott - Kazincbarcika 
        Játékcsarnok

Augusztus 14 - 19.
DEAC utánpótlás kosárlabda edzőtábor II. turnus

Augusztus 17. (szerda) 
Labdarúgás
17.30 TFCT - FC Hatvan
bajnoki mérkőzés       Centerpálya

Bragato Giada, 
a bronzleány

KAJAK-KENU. Három számban indult és mindhá-
romban bronzérmet nyert Bragato Giada, a Tiszaúj-
városi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület kenusa a 
kanadai Halifaxben rendezett világbajnokságon.

Bragato Giada és Nagy Bianka kenupárosa 500 és 200 
méteren is kvalifikálta magát a legjobb kilenc közé, előbb 
a hosszabbik, olimpiai távon szálltak harcba az éremért. 
A mezőnyben ott volt a tavalyi tokiói játékok mindhá-
rom dobogós egysége, közülük a kínaiak ezúttal is rajt-cél 
győzelmet arattak. A magyarok a visszafogottabb rajt után 
egyre jobban „lábra kaptak”, féltávnál már a második he-
lyen haladtak. A második 250 méteren is erőteljes csapá-
sokkal lapátoltak, nem fáradtak el, s bár az ukránok a haj-
rában megelőzték őket, a harmadik helyük nem forgott ve-
szélyben. Bragato és Nagy 40 perccel első befutója után 
már ismét a rajtgépben állt, hogy a rövidebb távon, 200 
méteren is bezsebeljen egy bronzérmet. Az élen a kubaiak 
és a kínaiak vívtak egymással ádáz csatát - a célvonalnál 
mindkét egység beborult a vízbe -, de a mögöttük kialakult 
harcot a magyarok nyerték a harmadik éremért. 
Másnap a női négyes is dobogón zárt, a Bragato Giada, 
Balla Virág, Takács Kincső, Nagy Bianka egység a kana-
dai és a lengyel hajó mögött harmadikként ért célba. 

Jól szerepeltek a TKKSE fiataljai az országos utánpótlás 
bajnokságon, ahol 6 arany-, 5 ezüst- és 8 bronzérmet sze-
reztek. A legeredményesebb Horváth Kata és Szegi Zsom-
bor volt, mindketten 3 arany- és 1 bronzérmet szereztek.
A hétvégén rendezték meg a gyermek és kölyök magyar 
bajnokságot, melyen a TKKSE legifjabb versenyzői 3 
arany, 4 ezüst- és 3 bronzérmet nyertek. Itt Aczél Már-
ton volt a legeredményesebb újvárosi, aki két bajnoki cí-
me mellé egy bronzérmet is begyűjtött.

Bajnoki vereségre kupatovábbjutás
LABDARÚGÁS. Az elmúlt héten 
kétszer is pályára lépett a Termál-
fürdő FC Tiszaújváros. A sárga ké-
kek előbb az NB III Keleti csoport-
jának 2. fordulójában kaptak ki 
Putnokon, majd a Magyar Kupá-
ban Berkenyén nyertek és jutottak 
tovább a sorozatban.

Hazai vereségük után megyei rang-
adóra készültek Vitelki Zoltán tanít-
ványai. Az ellenfél az a Putnok volt, 
amely 3-0-s sikerrel kezdte a szezont 
Sényőn. A Tiszaújváros az idény nyi-
tófordulójában az újonc Pénzügyőr 
ellen szenvedett 3-0 arányú vere-
séget. Jól kezdte a mérkőzést a ha-
zai alakulat, rögtön támadólag lépett 
fel, igyekezett ráerőltetni akaratát az 
újvárosiakra. A 4. percben Galacs 
szánta el magát lövésre jó 20 méter-
ről, a labda a vendégek kapujában 
kötött ki, 1-0. A gól után továbbra is 
a Putnok irányította a játékot, nem 
sok teret engedett a sárga-kékeknek.  
A házigazdák stabilan védekeztek, 
melynek nem találta ellenszerét Vi-
telki Zoltán együttese. A 38. perc-
ben Veress vezette jobbról középre 
a labdát a tizenhatos vonalában, lö-
vőhelyzetet keresett, a labda Galacs 
elé került, aki tizenhat méterről kilőt-
te az alsót, 2-0.
A második játékrészben is igyeke-
zett kevés teret adni a vendégeknek 
a Putnok. A 60. percben Vajda ka-
pott nagyszerű kiugratást, és a kifu-
tó kapus mellett higgadtan gurított a 
hosszúba, 3-0. A 79. percben meg-
született a szezon első tiszaújváro-
si gólja, a csapatkapitány Bussy vet-
te be szabadrúgásból a gömöriek ka-
puját, 3-1. 

Putnok - Tiszaújváros 
3-1 (2-0)

Punok, 150 néző. V.: Gál P.
Putnok FC: Pápai - Sághy, Kato-
na (Nádimov), Buda, Csiki, Szics, 
Vajda (Komári), Dobrovolszki, Ve-
ress (Csutora), Juhos (Holló), Galacs 
(Gelén). Edző: Szala Ákos. 
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth 
Cs. - Kundrák, Gelsi, Bussy, Vitelki 
B. (Nagy P.), Tóth S., Géringer (Bo-
csi), Erős (Kiss B.), Gönczi (Páll), 

Nagy D., Valkay. Vezetőedző: Vitel-
ki Zoltán. 
Szala Ákos: Nagyon jól kezdtük a 
mérkőzést, nagy örömömre szolgált, 
hogy két gyors gólt tudtunk szerezni, 
egy olyan szituációból, amire készül-
tünk. Szervezettek voltunk, kevés le-
hetősége akadt az ellenfélnek, azok 
is pontrúgásokból.
Viteki Zoltán: Gratulálok a Putnok-
nak.

A bajnoki vereséget követően cse-
kély ideje maradt a tiszaújvárosiak-
nak a sebek nyalogatására, a szer-
da-szombat ritmus értelmében a hét-
végén már a Magyar Kupában is 
meccs várt rájuk. A Nógrád megyei 
első osztályban szereplő Berkenye 
nem tartozott a legyőzhetetlen csa-
patok sorába, így a drukkerek joggal 
várták el a továbbjutást. A házigaz-
dák az első perctől kezdve a védeke-
zésre koncentráltak. A Berkenye 36 
percig tartotta a 0-0-t, ekkor a ven-
dégek Nagy D. révén megszerezték a 
vezetést, 0-1. Három perccel később, 
a 39 minutában Kiss B. volt ered-
ményes, 0-2.
A második játékrész elején, az 52. 
percben Mátyás révén szépítettek a 
házigazdák, 1-2. Úgy tűnt még izgal-
mas lehet a mérkőzés, de a vendégek 
stabilitása védekezésben nem adott 
lehetőséget a hazai gólveszélyes tá-
madások befejezésének. A végjáték-
ban pedig két vendég gól eldöntötte a 
mérkőzés és a továbbjutást sorsát is. 
Előbb a 83. percben Nagy P., majd a 

91-edikben 11-esből Gelsi volt ered-
ményes. A Tiszaújváros magabizto-
san nyert és jutott tovább a Magyar 
Kupában a 2. fordulóba, mely au-
gusztus 27-én, szombaton lesz. Előt-
te augusztus 14-én 11 órától a Kis-
várda II ellen idegenben játszik baj-
nokit a sárga-kék csapat, majd 17-én, 
szerdán a Hatvant fogadja. 

Berkenye -Tiszaújváros 
1-4 (0-2)

Berkenye, 200 néző. V.: Gál P. 
Berkenye SE: Földvári - Porvay, Má-
tyás, Horváth L. (Schlenk), Keresz-
tes, Illés T., Mravik, Fábri, Greff 
(Genzelman), Less K., Pécsi. Edző: 
Rusvay Gergely.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Ga-
lambvári - Nagy P., Bocsi, Lehóczki 
(Gelsi), Bussy, Kiss B. (Illés), Tóth 
S. (Vitelki B.), Géringer L. (Gönczi), 
Lőrincz P., Páll, Nagy D. (Erős). 
Edző: Vitelki Zoltán.

Rusvay Gergely: Egy jó iramú mecs-
cset játszottunk. Játékban látszott az 
egyosztálynyi különbség, de akarás-
ban felvettük a versenyt. A 83. percig 
kiélezett volt a mérkőzés.

Vitelki Zoltán: Egyértelmű cél volt 
a továbbjutás, és ezt sikerült elér-
ni. Végig tudtuk kontrollálni a mér-
kőzést, azonban a támadózónában a 
kapu előtt még pontosabban és kon-
centráltabban kellett volna játszani. 
Gratulálok az egész csapatnak.  

Lehmann az Európa-bajnokságon
TRIATLON. Lehmann Csongor a 
hétvégén a triatlon elit Európa-baj-
nokságon igyekszik minél jobban 
szerepelni.

A müncheni multisport Európa-baj-
nokság keretében megrendezendő 
erőpróbán a magyar férfiak közül Bi-
csák Bence, Lehmann Csongor, Tóth 
Tamás és a Dévay fivérek, Márk és 
Zsombor húzhatja fel a válogatott 
mezt. 
- Ezúttal a klasszikusnak számító 
1500 méter úszás, 40 km kerékpáro-
zás és 10 km futás vár a mezőnyre. 
A sprint távon 110 százalékon megy 
mindenki, abban a reményben, hogy 
vagy kibírja végig, vagy nem. Az 
olimpiai távon kicsit többet kell tar-
talékolni, jobban észnél kell lenni, hi-
szen itt közel 2 órás a verseny - mond-
ta Lehmann Csongor. - Idén még nem 

versenyeztem ezen a távon, de bízom 
benne, hogy jó lesz az „átállás”. Egy 
nagyon magas szintű versenynek né-
zünk elébe. Mindenki a legjobb for-
májában akar versenyezni, termé-
szetesen így vagyunk ezzel mi, ma-
gyarok is. Bárki kifoghat egy jó na-

pot, bármi lehet. Nem szeretnék jóslá-
sokba bocsátkozni, próbálom hozni a 
legjobbamat, minél előrébb szeretnék 
végezni! Reményeim szerint ez ele-
gendő lesz ahhoz is, hogy augusztus 
14-én, vasárnap, a magyar mix-váltó 
tagjaként is rajthoz állhassak.

Csongi a célban. Reméljük, Münchenben is célba ér, kérdés hanyadikként.

A bajnokin a putnokiak (kékben) akarata érvényesült.          (Fotó: Putnok FC)

Giada (balra) és Bianka itt még a páros számok érmeivel. 
Ezt fejelték meg a négyes bronzérmével.
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