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Televíziós fogadóóra

A Tisza Televízió folytatja Fogadóóra című sorozatát. Szeptember 14-én (szerdán) ismét találkozhatnak dr. Fülöp György polgármesterrel. Városunk első emberével aktualitásokról
beszélgetünk, de természetesen nézőinknek is
alkalmuk lesz kérdéseket feltenni, ezeket a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címünkre, vagy a
49/341-844-es illetve 49/341-755-ös telefonszámunkra várjuk szeptember 12-én, hétfőn 12
óráig.

Bragato világbajnok

Vége a nyári szezonnak, szeptember elsején gyakorlatilag bezárt a strand és a Termál Kemping, csak a kalandmedence és a beltéri medence használható szeptember 18-áig. A forró nyár rekordközeli forgalmat hozott,
mindkét hely látogatottsága megközelítette a 2019-es, vírusidőszak előtti számokat. A fürdőkomplexumba
145 ezren látogattak el, a kempingben 16 ezer vendégéjszakát regisztráltak. Cikkünk a 3. oldalon olvasható.

A teniszpálya kész, a járda készül

A hét végén fejeződött be Szegeden az idei ifjúsági és
U23-as kajak-kenu világbajnokság. Az U23-as korosztálytól búcsúzó Bragato Giada, a Tiszaújvárosi KKSE
kenusa egy-egy arany- és bronzéremmel zárta a viadalt.

Készül az Árpád úti járda.

Giada két számban, C-1 1000 méteren, valamint C-2 500
méteren került be a magyar csapatba, utóbbiban a szegedi Nagy Biankával az oldalán. C-2 500-on előfutamozott
a páros, és 1:59,66-os idővel biztosan nyert, így egyenes ágon jutott a döntőbe. A finálét pénteken rendezték,
és Bragatoék még egy lapáttal rátettek, 1:56,28-as idővel
megvédték korosztályos világbajnoki címüket. A második
hely a kínaiaknak, a harmadik a kanadai egységnek jutott.
Bragato Giadának - akinek klubedzője Krucsai József szintén pénteken, nem sokkal a párost követően az egyes
ezer méteren kellett „fináléznia”, és kínai, valamint kanadai vetélytársa mögött vb-bronzérmet szerzett. Az 1999es születésű sportoló ezentúl már csak felnőtt versenyeken indul. Ám idén már ebbe a mezőnybe is beköszönt
nemzetközi szinten: a kanadai világbajnokságon három
bronzérmet, a müncheni Európa-bajnokságon egy-egy
arany- és ezüstérmet gyűjtött be, úgy, hogy a három nagy
versenyt mindössze egy hónap alatt rendezték meg!

Újra jó pályán lehet teniszezni Tisza-part városrészben.

A Bragato - Nagy duó a felnőttek között három világbajnoki bronzot, egy-egy Európa-bajnoki arany- és ezüstérmet
szerzett, továbbá megvédte U23-as világbajnoki címét.

A város több területén is folytatódnak a felújítások.
Tisza-part városrészben elkészült a teniszpálya, a régi, töredezett műanyag
borítást újra cserélték. Ugyancsak a
Tisza-parton hamarosan elkezdődik
a Verebély László út felújítása. Újraaszfaltozzák az út teljes hosszát.
A munkálatok még nem kezdődtek
el, de az önkormányzat már átadta a
munkaterület, így bármikor elindulhat
a felújítás.
Elkezdődtek a munkálatok a Szederkényi út - Lévay út körforgalmi csomópont Vörösmarty út felőli ágán. Az
első ütemben járdát, majd gyalogátkelőhelyet alakítanak ki a területen.
Az átadási határidő október 5.
Folytatódnak a munkálatok az Árpád
út 9.-19. számú épület mögötti területen. Megújul a járda és a lépcső, a balesetveszélyes terméskő helyére térkő
burkolat kerül. A játszótér végén lévő
támfalat is megerősítették. A korábbi
virágágyást kiszedték, a helyére cserjéket ültetnek majd. A felújítás közel
bruttó 10,8 millió forintba kerül és
előreláthatóan szeptember végéig tart
majd.
Előkészületben van egy másik beruházás is. Amint arról már beszámoltunk, az Ifjúsági parkban (a görögkatolikus templom mögött) kutyafuttató
létesül.

Giada 1-1 arany- és bronzéremmel búcsúzott az U23-tól.
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Látogatható az Ezüsthíd
Tisztelt Hozzátartozók!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal 2022. szeptember 2-án kiadott határozatával az
„Ezüsthíd” Gondozóház és Idősek Otthonában 2022.
augusztus 25. napján elrendelt járványügyi elkülönítést
megszüntette. A gondozóház és idősek otthona 2022.
szeptember 2-ától a hét minden napján reggel 09:00
órától este 19:00 óráig a házirend szabályainak megfelelően fogadja a hozzátartozókat és a látogatókat.
Kérem, hogy az ellátást igénybe vevő idős személyeket az idősek egészségének védelme érdekében csak az
egészséges, fertőző betegség jeleit nem mutató hozzátartozó látogassa! Együttműködésüket köszönöm!
Poropatich Péter intézményvezető

Útlezárás
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében valósul meg a Gasztro korzó rendezvény,
mely 2022. szeptember 10-én (szombaton) lesz, tavalyhoz hasonlóan a Széchenyi úton.
A programok zavartalan lebonyolítása érdekében 2022.
szeptember 9-én (péntek) 19.00 órától - 2022. szeptember 10. (szombat) 23.00 óráig a Széchenyi út, a Hamvas Béla Városi Könyvtár és a Borostyán Patika közötti
szakasza teljes szélességben le lesz zárva.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Szervezők

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség
miatt jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot szeptember 11-ig (vasárnap) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd szeptember
12-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
8-20
8-20
8-15
Tisza

Egyházi hírek

Római katolikus

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

Görögkatolikus

Falu

Ezzel a rejtvénnyel folytatjuk szeptemberi sorozatunkat.
A megfejtéseket október 4-ig egyben várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a
3580 Tiszaújváros, Szent István út
16. címre.
Augusztusi nyertesünk:
Kiss Györgyné

Csütörtökön az Istenszülő Szűz Mária születését ünnepeljük: 7.00 reggeli istentisztelet, 17.30 Szent Liturgia. Szombaton 17.30 esti istentisztelet. Vasárnap 11.00
Szent Liturgia. Szerdán 7.45 Szent Liturgia.
2022. szeptember 17-én egyházközségi családi napot
tartunk a tiszaújvárosi görögkatolikus templom udvarán, ahol kézműves foglalkozás, népi játékok, ugrálóvár, bűvészbemutató is szórakoztatja a résztvevőket.
Természetesen nem maradhat el a helyben főzött finom ebéd sem. A program 11 órakor Sacival, az intelligens, barátságos terápiás kutya bemutatójával kezdődik. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Református

Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tartjuk:
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10.00 óra.
Tiszaújváros
Bibliaóra: csütörtök 17.00 óra.
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen.
Rég nem dobban családjáért. Elhagytad a házat, amit
úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél.
Elfogadni muszáj, megérteni nem.
Hiányod kegyetlen. Nem pótolja semmi sem.
Szeretettel emlékezünk

Varga Lászlóra

Szerettei

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Paduch József

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Berta Judit l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Tördelőszerkesztő: Mészáros Attila l Szerkesztőség: 3580
Tiszaújváros, Szent István út 16. l Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Lapzárta: kedd 10 óra l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomda: Mediaworks Hungary Zrt., Budapest Campona út 1. l Felelős vezető: Szabadi Balázs nyomdaigazgató l ISSN 1417-8133
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Jó nyári szezont zártak a fürdőben és a kempingben
Vége a nyári szezonnak, szeptember elsején gyakorlatilag bezárt a strand, és a
Termál Kemping, csak a kalandmedence használható szeptember 18-áig. A forró nyár rekordközeli forgalmat hozott,
mindkét hely látogatottsága megközelítette a 2019-es, vírusidőszak előtti szintet.
Székely István húsz éve jár a gyógyfürdőbe
gyógykezelésekre.
- Nagyon megvagyok elégedve, mióta
megnyílt a fürdő - mondja István. - A gyógyászati részleget pedig különösen szeretem, az tetszik benne, hogy van kinti, szabadtéri része is. Szerintem a tiszaújvárosi
fürdő az egyik legjobb a környéken. Ismerem Hajdúszoboszlót, ismerem Balmazújvárost, ismerem Tiszavasvárit, de ez egy
rendkívül kulturált és elegáns fürdő.

Csaknem 150 ezer vendég
a fürdőben
A belépők szezon eleji negyven százalékos
áremelése ellenére nem csökkent a forgalom.
- Idén a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő egy igen jó szezont zárt - mondja
Fodor-Somodi Gabriella, a Tiszaújvárosi
Gyógy- és Strandfürdő üzemeltetési vezetője. - Ez nyilván köszönhető az időjárásnak, ha jó az időjárás, sok a vendég is,
ez a több éves megfigyelés. De tényleg azt
mondhatjuk, hogy úgymond covid előtti
nyári szezonunk volt. Több mint 145.000
vendéget regisztráltunk a fürdőben, ami a
tavalyi év duplája.

Tizenhatezer vendégéjszaka
A Termál Kemping is teljes kihasználtsággal üzemelt. A vendégek 80 százaléka Lengyelországból, 10 százaléka Szlovákiából
érkezett, 5 százalék volt a hazai nyaraló, 5
százalék pedig egyéb országokból jött hozzánk.
- A kemping is nagyon jó szezont zárt idén
- folytatja Fodor-Somodi Gabriella -, ott
is elmondhatjuk, mint a fürdőnél, hogy a
két évvel ezelőtti csúcsszezont közelítette.
Több mint 16.000 vendégéjszakát töltöttek
a nyaralók a kempingben, ami a tavalyi évhez képest nagyon jónak számít.
A kemping faházainak nagy része már
2023-ra is le van foglalva, de van olyan
visszatérő vendég, aki már 2026-ig foglalt
helyet.
A gyógyfürdő most még nyitva van, de
szeptember 19-étől 10 napra bezár, felújítási munkák kezdődnek.
- Ezek a karbantartások három fő területet érintenek - mondja Szénégető István,
a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő
üzemvezetője. - Az egyik a termálrendszer
vízgépészete, itt karbantartásokat és javításokat végzünk a termálkutakon, a termálvíztározókon, csővezetékrendszeren, szivattyúkon, átemelőkön, szerelvényeken.
A második terület az épületgépészet. Itt
a fűtésrendszereket, szerelvényeket, hőcserélőket tartjuk karban, illetve javítjuk.
A harmadik rész pedig a termálmedencék
burkolatjavítása.
A gyógyfürdő a tisztasági festések és a takarítás után szeptember 30-án nyit újra.
Surányi P. Balázs

Veszélyes hulladék
begyűjtése
Ma még leadhatók a lakossági körben keletkezett veszélyes hulladékok. Az önkormányzat és az ECOMISSIO
Kft. közös akciója hétfőn indult, akkor a Sajó és a Lévay
út csomópontjában volt a mobil gyűjtőpont. Kedden az
Örösi úton, szerdán Tiszaszederkényben várták a veszélyes hulladékot. Az akció ma Tisza-part városrészben zárul, ahol 9-től 15 óráig „üzemel” a gyűjtőpont.
Fontos tudni, hogy technikai okok miatt akkumulátorok,
szárazelemek, autógumik, fénycsövek és izzók nem adhatók le a begyűjtés során.

Mint mindig, most is nagyon sok elektronikai berendezéstől szabadult meg a lakosság.

Festékből is sok gyűlt össze.

A fürdőkomplexumot 145 ezren keresték fel a szezonban.

A Termál Kempingben 16 ezer vendégéjszakát töltöttek el.

Hosszú, forró, száraz volt a nyár
A 2022-es nyár volt a legmelegebb
1901 óta (mióta mérik) - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn megjelent előzetes elemzésében.
A középhőmérséklet országosan 22,8
Celsius fok volt - 1991-2020 között
az átlag 20,8 fok volt -, ami fél fokkal melegebb az eddigi csúcstartó
2003-as nyárnál. A június 2,3 fokkal,
a július 1,6 fokkal, az augusztus 2
fokkal volt melegebb a szokásosnál.
A napi középhőmérséklet országos
átlaga június 29-én és 30-án 27,8 fok,
július 1-jén 28,2 fok volt, ezeken a
napokon ilyen magas érték 1901 óta
nem volt. Július 23-án is 28,2 fok
volt a középhőmérséklet, ilyen magas érték ezen a napon a XX. század
eleje óta nem volt.
A nyári napok száma (amikor legalább 25 fok volt) országosan 84 volt,
az átlag 65 nap, a hőségnapoké (amikor legalább 30 fokot mértek) 46 volt

idén nyáron, az átlag 26 nap, forró
nap (amikor a hőmérséklet meghaladta a 35 fokot) országos átlagban
11 fordult elő, ami 8 nappal több a
sokévi átlagnál.
A meteorológiai szolgálat összegzése szerint 2022 nyarán június végétől augusztus végéig öt hőhullámos
időszak fordult elő, amik között csak
rövid időre hűlt le a levegő.
Az évszak csapadékösszege országos átlagban 137,3 mm, ami a tavalyi
nyárhoz hasonló érték és 32 százalékkal elmarad az éghajlati normáltól
(az 1991-2020-as átlag 203,5 mm),
ezzel az idei a 24. legszárazabb nyár
a XX. század eleje óta.
A legnagyobb csapadékösszeget Rábagyarmaton (347,8 mm), míg a legkisebbet Mezőberény Hosszúfokon
(31,5 mm) mérték. A csapadékosabb
Nyugat-Dunántúlon többfelé elérte a
250 millimétert a nyári csapadékös�szeg, míg az Alföldön, azon belül is
főleg a Tiszántúlon nagy területen

80 milliméter sem esett. Az Alföldön, főleg a Tiszántúlon sokfelé, de
helyenként még a Dél-Dunántúlon is
a 2022. január-augusztus időszak a
legszárazabb első nyolc hónap 1901
óta.
Országos átlagban mindhárom nyári
hónapban kevesebb csapadék hullott, mint az 1991-2020-as átlag. Az
év első nyolc hónapjában országos
átlagban 263,6 milliméter csapadék
esett, ami a harmadik legkevesebb
a XX. század eleje óta, csak 1992ben (244,2 milliméter) és 1993-ban
(247,4 milliméter) volt kevesebb.
A csapadékosabb nyugati országrészben elérte helyenként a csapadékmennyiség az 500 millimétert,
kelet felé haladva viszont gyorsan
csökkent a csapadék mennyisége. Az
Alföldön nagy területen még mindig
200 milliméter, kisebb körzetekben
150 milliméter alatti a 2022-es csapadékösszeg.
(Forrás: OMSZ)
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Ukrajnából magyar iskolába

Elkezdődött az új tanév. Törvény
szerint a Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgárok óvodai nevelést, illetve iskolai oktatást
a magyar állampolgárokkal azonos
feltételekkel vehetnek igénybe. Annak jártunk utána, hogy a háború
elől menekülő ukrán gyerekeknek
hogy sikerül a beilleszkedés a hazai
iskolarendszerbe.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos
Óvodába már az előző nevelési évben
is jártak Ukrajnából menekült gyerekek.
- A tavalyi év végén négy gyerekünk
volt - mondja Kalmár Zsoltné óvodavezető -, most növekedett a számuk,
és még nőhet. Ha menedékes státus�szal jönnek, akkor óvoda- és tankötelezettségük van, ha már eleve itt dolgoztak a szülők, és családi együttélés
jogcímen érkezett hozzájuk a gyermek, akkor szintén.
- Hogy tudnak beilleszkedni a gyerekek?
- Nem hoztunk létre számukra külön
csoportot. Ismeretes, hogy minél kisebb a gyermek, a nyelv elsajátítása
annál könnyebben megy. A nyár elején érkezett egy hároméves kislány, és
már nagyon sok magyar szót megtanult, és szinte mindent megért. Azért
vannak nehézségeink, mert nem csak
a gyerekekkel nehéz a kommunikáció,
hanem a szülőkkel is. Sok információt fordítóprogramok révén tudnak az
óvónők a szülők felé továbbítani. Van
egy-két olyan szülő, aki tud segíteni,
mert tud magyarul.
- Kijönnek egymással a kicsik?
- A gyerekek nem csak beszéd-, hanem metakommunikációs eszközökkel is kommunikálnak, ez számukra
nem jelent problémát. A közös játék, a
közös tevékenység, egymás utánzása
nagyon fontos. Ezért is jó, hogy nem
külön csoportot hoztunk létre. Van
egy Kárpátaljáról érkezett pedagógiai
asszisztensünk, aki tud ukránul, ő is
sokat segít.
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskolába is többen
jelentkeztek a háború elől menekülő
családok gyermekei.
- Alsó- és felső tagozatba is jöttek
gyerekek - mondja Kapczár Krisztina
igazgatóhelyettes -, jól beszélnek magyarul. Vannak, akik kevésbé jól írnak, de a beszédükkel, társalgásukkal,
kapcsolatteremtésükkel nincs probléma. Úgy vettük észre, hogy szeretnek
itt lenni, be tudtak illeszkedni. Jó osztályokba, jó szocializációs közegbe
érkeztek, és szeretik az ittlétet, szeretnek Tiszaújvárosban lenni. Azért
szükségük van plusz foglalkozásokra.
Felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokat, különórákat biztosítunk nekik,
főleg magyarból, matematikából.
- Milyen nehézségeket jelent ez a
helyzet a pedagógusoknak?
- A menekült gyerekek néha gyámmal
érkeznek. Előfordult, hogy a szülő
nem jöhetett át a határon, és szomorú sorsokat ismerhettünk meg. Ez egy
hosszabb folyamat, amíg egy unokatestvér, egy nagymama gyámság alá
tudja venni a menekült gyerekeket.
A gyerekek ebből nem éreznek semmit, hiszen rokonoknál tartózkodnak,
nagynénitől, unokatestvérektől járnak
iskolába. Bár azt is tudjuk, hogy vannak olyan családok, ahol tíz-tizenegy
gyermek tartózkodik, de ez az ő fejlődésüket is szolgálja olyan szinten,
hogy könnyebb nekik a beilleszkedés
az osztályokba, az iskolai életbe.

A Kazinczy iskolába 12 Ukrajnából érkezett gyermeket írattak be.

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában már tavaly voltak
olyan gyerekek, akik szülei Ukrajnából érkeztek még a háború előtt, dolgozni.
- A háborút követően, tavasszal érkezett hozzánk az iskolába két gyermek,
az óvodába három - mondja Makkainé Chmara Marianna igazgató. - Az
iskolából az egyik kettős állampolgár,
a másik Ukrajnából érkezett, magyarul nem beszélő kisfiú. Most augusztus végén pedig még tizenketten iratkoztak be hozzánk.
- Milyen nehézségekkel kellett eddig
szembenézni?
- A gyerekek nagyon segítőkészek.
Akik korábban érkeztek hozzánk,
sokszor tolmácsként is segítettek. A
kollégák velem együtt kezdik el feleleveníteni az orosz nyelvtudásukat,
ez az, ami tulajdonképpen lehet egy
kapocs. Ukrán-magyar, orosz-magyar
fordítóprogramokat is használunk telefonon, tableten. Nyilvánvalóan az a
legfontosabb, hogy ezek a gyerekek a
legalapvetőbb dolgokat megtanulják
magyarul. Minden iskola, amelyik
február 24-e után érkezett diákot fogad, heti öt órát kell, hogy biztosítson
ezeknek a tanulóknak a magyar tanulásra. A gyerekek egymástól amúgy is
nagyon könnyen tanulnak.
- Mire van szükségük a gyerekeknek
és hogyan tudják őket segíteni?
- A legnagyobb gond a nyelvi nehézség. Mindent megteszünk azért, hogy
esetleg még a szülő azt is tudja biztosítani a gyermekének, hogy nyugdíjas tanító nénit, vagy más pedagógust
fogadjon. Képzeljük bele magunkat
a helyzetükbe, akár felnőttként is,
hogy bekerülünk egy olyan országba,
aminek a nyelvét nem beszéljük, ahol
nem tudjuk magunkat megértetni, és
minket sem értenek. Biztos vagyok
benne, hogy az elején ez lelkileg nehéz a diákoknak, de próbálunk ezen
segíteni.
Stanislav Bezugliy márciusban érkezett hozzánk Nyikolajevből, most 9.
osztályba jár az Eötvös gimnáziumban.

Stanislav Bezugliy

- Hogy tetszik az iskola?
- Nagyon tetszik, szeretek ide járni.
Még csak harmadik napja vagyok ebben az iskolában, és úgy alakult, hogy
nagyon jó osztályba kerültem. Úgy
érzem, jó kezekben vagyok, nagyon
jó tanáraim vannak, és az osztály is
barátságos.
- Mi a legnagyobb nehézség számodra, és milyen terveid vannak?
- Az, hogy nem értem a magyar nyelvet, de igyekszem megtanulni, és
figyelek a tanárokra is. Addig szeretnénk itt maradni, amíg azt nem
mondják, hogy befejeződött a háború
Ukrajnában. De ha megtetszik az itteni élet, akkor akár egész életemre is
itt maradnék.
Olena Moiseienko kisfia 5 éves, óvodába jár itt, Szumi-ból érkeztek.

Olena Moiseienko

- Majdnem féléve vagyok itt, a háború elől menekültünk el a kisfiammal,
a férjem nem jöhetett át a határon mondta. - Nem tudom, hogy mikor tudunk visszamenni, nagyon bizonytalan a helyzet. Addig maradunk, amíg
csak lehet. Az unokatestvéremmel
sikerült idejönnünk, együtt találtunk
itt egy családi házat, ahol jelenleg is
élünk.
- Hogy sikerült beilleszkedni a kisfiadnak?
- Nagyon segítőkész mindenki, sokat
segítenek nekünk. Szeretünk is itt lenni. A kisfiam is jól érzi magát az óvodában, könnyen beilleszkedett, jók az
óvónők. Nyilván a nyelvi problémák
nehézséget okoznak, de ez igazából
bárhol máshol is gondot okozna.
- Mi a helyzet most Ukrajnában?
- Minden nap beszélek a családommal
és az ott maradt barátaimmal, nagyon
nehéz a helyzetük, mert Szumi közvetlenül az orosz határ mellett van.
Bármikor jöhetnek az oroszok, állandóan hallják a robbanásokat, egyfolytában megy a sziréna. Amikor elkezdődött a háború, két hétig bujkáltunk
a bunkerben, mielőtt megszöktünk.
Akik ott maradtak, azóta is állandó félelemben élnek, és nem tudják, hogy
mi lesz holnap.
Surányi P. Balázs
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Szent István napok

Az ügyességi játékokból a szülők sem maradtak ki.

Már a tanév első napján sem unatkoztak a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola tanulói.
Színes programokkal és ügyességi feladatokkal ünnepelték a tizedik évfordulóját annak, hogy egyházi iskolává váltak.
Szeptember elsején és másodikán sem tétlenkedtek a katolikus iskola diákjai. Habár tanulás még nem volt, sportversenyeken és akadálypályákon kellett teljesíteniük, de a
táncház, a lovasbemutató és az ugrálóvár sem maradt ki a
családi nap kínálatából.
- Nagyon vártam már a sulit, főleg a barátok miatt - kezdi
jókedvűen Kövér Ábel 5. osztályos tanuló. - Már eleget pihentem, nyaraltam, de azért tanultam is. Jó volt az első nap
a suliban, az órákon játszottunk és ismerkedtünk a felső
tagozattal, de most ezek a programok is nagyon tetszenek.
- A legkisebb gyermekünk 8. osztályos, úgyhogy szeretnénk kihasználni ennek az évnek minden javát, ezért is
vagyunk ma itt - meséli az egyik szülő, Oleszka Anita. Már július végétől készülünk a sulira, mivel három gyermekünk van és ebből kettő iskolás. Elég húzós anyagi és
idő tekintetében is, de megoldottuk, reméljük simán megy
majd minden.
A focipályán kötélhúzás és sorversenyek, mellettük élő
csocsó, a füves területen lovasbemutató, kicsit arrébb pedig nagy eszem-iszom. A kavalkádban csak nehezen találtam meg az iskola igazgatóját, Koscsó Mónikát.
- Ősziesen indult a tanévünk, hűvösen, de vidáman, hiszen
megjöttek ma a gyermekeink - kezdi az igazgató. - Tanévnyitó szentmisével indult a napunk, a diákok örülnek,
hogy újra látják egymást, a barátaikat. Kezdésnek egy
családi napot is szerveztünk nekik, hiszen ebben a tanévben ünnepeljük a tízéves évfordulónkat, hogy egyházi
iskola lettünk. Ennek jegyében több programot is fogunk
szervezni az év során, ez az első ilyen alkalom, ahová a
szülőket, testvéreket is meghívtuk, hogy ismerkedjenek,
beszélgessenek és játszanak együtt a családok. Nagyon
bízom benne, hogy ha így folytatódik minden, akkor egy
kellemes évünk lesz, de tanulni, azt természetesen idén is
kell.
venna

Vigyáznak
a gyalogosokra

Egész szeptemberben rendőrök és polgárőrök segítik a
forgalmat az iskolák és óvodák környékén lévő gyalogátkelőhelyeknél. A tanév első heteiben a gyerekek még figyelmetlenebbek, szétszórtabbak, de az autósok is elszoktak már attól, hogy az iskolák és az óvodák környékén,
főleg reggel becsengetés előtt és délután, amikor vége a
tanításnak, megnőtt a gyalogos és az autós forgalom.
ema

„Még mindig várják haza apát”
Rendhagyó családi ünnepre voltam
hivatalos vasárnap délután. Három testvér, Dávid, Márk és Milán
ötödik születésnapjára érkeztem.
Vidámnak kellett volna lennem,
mégsem voltam az, mert tudtam,
hogy már csak az édesanyjuk és segítőkész, tiszaújvárosi barátok kísérik el őket a nevezetes eseményre
Miskolcról. Az édesapjukat két éve
veszítették el örökre. Halványan
még magam is emlékszem, milyen
érzés volt apa nélkül folytatni az
életemet az ő korukban, így hát
némán helyet foglaltam a cukrászda asztalánál, és csak sodródtam a
történésekkel. Szilágyi Laura és három gyermeke rendszeres támogatói, Kovács Gyuláné Margitka néni
és férje, valamint a Pöstényi család
születésnapi tortával és ajándékokkal kedveskedett a fiúknak, akik
nemsokára már a játszótéren mosolyogtak a kora őszi napsütésben.
- Fél tizenegykor érkeztek meg a
busszal, a tízórai végeztével pedig
elindultunk sétálni. Délig körbejártuk
Tiszaújváros játszótereit, majd ebéd
után gyorsan összekészültünk, hogy
időben ideérjünk. Még egy kicsit játszunk, és ha már nagyon elfáradnak,

Érkeznek a fiúk.

Tulajdonképpen a saját gyermekkori emlékeink ösztönöztek bennünket
arra, hogy rendszeresen segítsünk Lauráéknak - és nemcsak mi segítünk,
hanem a gyerekeink is. Óvják a ruháikat és a játékaikat, hogy később odaadhassák azokat Dávidnak, Márknak
és Milánnak. Én magam ugyancsak
egy házaspár támogatásának köszönhetem, hogy olyan élményekben is
részesülhettem annak idején gyerekként, amelyeket a szüleim - elegendő
pénz híján - nem tudtak megadni nekem.

Jár a puszi Margó néninek! Balra Laura, a hármas ikrek édesanyja.

Pöstényi papa hazaviszi őket, mert
sok a csomag meg az ajándék - kezdi a nap menetrendjének ismertetését
Kovács Gyuláné Margitka. Voltunk
egy másik helyi támogatónál is, aki
még két család és a szegedi rokonok
mellett szintén segíti a gyerekeket és
Laurát. Június óta nem találkoztunk,
akkor strandoltunk velük a városban.
- Mióta részesei a férjével a család
életének?
- Amióta megszülettek. Akkor hírt
adott róluk a megyei lap is. Nagyon
átéreztem a helyzetüket, hiszen nekünk is hármas ikrek az unokáink,
tudtuk jól, hogy a sok-sok örömteli
pillanat mellett milyen nagy feladat vár a szülőkre úgy is, ha teljes a
család. Akkor még élt a gyermekek
édesapja. Tragikus halála után sem
engedtük el Laura és a kicsik kezét,
sok jószándékú társammal együtt azóta is segítünk nekik, amiben tudunk.
Júniusban Mónikáék szerveztek nekik programot itt, Tiszaújvárosban.
- Kezdődött a szezon, és úgy gondoltuk, meglepjük a fiúkat. Azelőtt utoljára babakorukban voltak a strandon.
Nagyon boldogok voltak, a gyerekeink azóta is kérdezgetnek bennünket,
hogy mikor megyünk újra együtt veszi át a szót Pöstényi Mónika, aki
férjével ugyancsak babakoruk óta
patronálja a családot. - Mindketten
szerény anyagi körülmények között
nőttünk fel, dolgozó szüleink csak a
létfenntartásunkat tudták biztosítani.

- Nagyon várták már a fiúk ezt a találkozást. Tegnap mondtam nekik, hogy
jövünk Margó néniékhez és Mónikáékhoz. Nem is aludtak sokáig, reggel
hat óra óta vártak az indulásra - szólal
meg halkan Szilágyi Laura, a gyermekek édesanyja.
- Hogyan teltek az elmúlt évek?
- Bár a család és a barátok segítenek,
lelkileg meglehetősen nehezen. Nagyon megviselte a gyerekeket apa halála, pszichológus foglalkozik velük.
Kitűnő szakember, játékos formában
enyhíti a szomorúságukat. Nagyon
apásak voltak a fiúk, amióta kétéves
korukban újra munkába álltam, attól
fogva vele töltötték az idejük legna-

gyobb részét, ő vett részt a nevelésükben leginkább. Tizenkét órában, ápolóként dolgozom a megyei kórházban
- gyakran két egymást követő napon
- ezért nagy szervezést igényel már az
óvodába való eljutás is, a nap végén a
hazaút nemkülönben - attól függően,
hogy nappalos vagy éjszakás vagyok
éppen. Ha úgy jön ki, hétvégén is meg
kell oldanom a gyerekek felügyeletét.
Pihenőnapon sincs megállás, mert
ügyeket kell intéznem, de a játszótérnek mindig szorítok időt. Éjszakás
műszak idején anyukámék vagy a
testvéremék vigyáznak a fiúkra. Nagyon nehéz most az egészségügyben,
mert egyre kevesebben vagyunk, de a
kollégáim a beosztás összeállításakor
is figyelnek rám mindig.
- Magamról tudom, hogy az első hónapok különösen nehezek a kisgyerekek számára, amikor elvesztik egy közeli hozzátartozójukat. Önök hogyan
vészelték át ezt az időszakot?
- Ha reggel hatra megyek dolgozni,
fél ötkor már elindulok otthonról.
Olyankor a fiúk még alszanak, de apa
halála után ez sokáig nem így volt.
Dávid mindig felkelt négy előtt tíz
perccel, és sírva kért, hogy ne hagyjam magára, ne menjek dolgozni. Ha
én vittem őket óvodába, ugyanúgy
nehezen engedtek el. Az óvó nénik
is megtesznek minden tőlük telhetőt,
hogy könnyebb legyen nekik. Ennek
ellenére még mindig várják haza apát.
- Miben nyilvánul meg az apahiányuk
manapság?
- Bárhol járunk, odaszaladnak bárkihez - leginkább a férfiakhoz. Megölelik őket és elmondják nekik, hogy
nincs apukájuk. Ez olykor kellemetlen, mert nem mindenki veszi jó néven. Időbe telik még, mire megértik,
hogy nem megyünk oda csak úgy idegenekhez. Egyébként nagyon szépen
fejlődnek és egyre okosabbak. Bárcsak inkább ne lennénk ennyire kiszolgáltatva mások segítségének!
Ördögh István

Az ikrek és Pöstényi Mónika gyermekeivel.
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Bőrművészet ezer oldalon

Köszönés és bemutatkozás után
azonnal kaptam egy feladatot, egy
mozaikkockát kellett beillesztenem
a megfelelő helyre, amiért cserébe
ajándék is járt. Így indult a múlt
pénteki könyvbemutató Zajácz Tamás bőrműves iparművésszel, aki
sosem a klasszikus formában nyitja
meg rendezvényeit. 70. születésnapján is újdonsággal rukkolt elő, egy
1,7 kg-os könyvet adott ki, ami az
egész életművét összefoglalja.
Nem ám egy hétköznapi könyv, egy
jókora, vaskos album ez, tele képpel
és szinte nulla szöveggel. Hogy miért? Mert Tamás szerint csupán a végeredmény számít, felesleges annyit
beszélni, hiszen szavak helyett beszélnek maguk a bőrképek. A művész
a Hamvas Béla Városi Könyvtárban zenés teadélutánnal egybekötött
könyvbemutatón mesélt albumának
születéséről, majd a tiszteletpéldányokat adta át támogatóinak, aztán
velem is beszélgetett.
- Mikor készítette a legelső bőrképét?
- A ’70-es évek közepén csináltam
az első bőrtárgyamat, képnek azért
nem nevezhető. Egy kisméretű tükör volt, ami apám egyik barátjának
megtetszett és megvásárolta. Ez engem annyira felbuzdított, hogy rögtön
csináltam egy nagyobbat. Annyira
lelkesített az egész, meg az anyaggal
való ismerkedés is sok örömet okozott, hogy egy bő év múlva már egy
ÁFÉSZ boltossal, teherautóval mentünk a pécsi bőrgyárba vásárolni, mert
akkor még direktbe, magánembernek

A Tiszaújvárosi Református Énekkar az elmúlt hétvégén - az önkormányzat hathatós támogatásával - háromnapos táborozáson vett részt a Bükk-fennsíkon
elhelyezkedő Jávorkúton. Ezt a helyszínt immár negyedszer választottuk, így elmondható, hogy ez lett a
legnépszerűbb táborozó helyszínünk.

Zajácz Tamás a '70-es évek közepén kezdte pályáját.

jut valamiről valami, és ha azt jól találom el, akkor sokkal szélesebb skálán
tudok mondanivalót kifejezni, mintha
konkrétan mutatnék meg például egy
fát. Úgyhogy a nonfiguratív világ az,
ami egyre jobban érdekel.
- Mennyien foglalkoznak ezzel manapság?
- Magamon kívül nem nagyon tudok senkit. Voltak persze próbálkozók, akik évekig engem másoltak, de
nem találtak ki újat, így nem tudtak
továbblépni. A világhálót lapozgatva
sem nagyon látok ilyesmit. Igazából
ez egy sajátos eljárás, ami már régen
szabadalmi oltalmat is kapott. Egy ragasztórétegről van szó, ami biztosítja
azt, hogy az átitatott bőr formázhatóvá válik, és úgy marad. Ezután már
domborműként használható, festeni lehet rá, kiegészíteni, kialakítani,
vagy akár beleépíteni valami mást.

A jól beillesztett mozaikkockáért ajándék járt.

nem lehetett gyárból vásárolni. Aztán
így szépen kinőtte magát ez a dolog.
- A bőrön kívül mással is próbálkozott?
- Ifjúkoromban a szüleim nagy képzőművészet-kedvelők voltak, anyukám remekül mintázott agyagból,
apám rézdomborításokat csinált. Ezeket az anyagokat én is végigjátszottam, de aztán a bőr volt az, amivel a
leginkább ki tudtam teljesedni.
- Meg lehet tanulni a bőrképkészítés
technikáját?
- Úgy lehet, hogy az ember elkezdi
és a saját tapasztalatai alapján tanulja meg. Megismeri az új fortélyokat,
hogy bőr és bőr között milyen sok különbség van, eltérő vastagság, más töredezettség és minőség. Ezáltal másmás érzések, gondolatok kifejezésére
válik alkalmassá. Elég összetett művelet.
- Melyik irány most a kedvence?
- Így idősödve észreveszem magamon
az absztrahálási vágyat, kevesebb jellel akarok többet kifejezni. Ez talán
sikerülhet is, mert az emberek agya is
absztrahál, tehát mindenkinek eszébe

Kórustábor
Jávorkúton

- Említette, hogy újat kitalálni, ön
rengeteg képet készít, honnan jön
mindig az új?
- Én szerencsére azzal fekszek és azzal kelek, ami foglalkoztat. Szokták
mondani, hogy a sikeres ember azt
csinálja, amihez kedve van. Nekem
két dologhoz nincs kedvem, az alváshoz, meg a gyalogláshoz, mindkettőt

időpocsékolásnak tartom, de aludni muszáj. A gyaloglást kihagyom,
amennyire lehet, mindenhova kocsival megyek, például bevásárolni is.
De szerencsére ritkán kell mennem,
mert a feleségem biztosít nekem minden hátteret ahhoz, hogy időm többségét arra fordítsam, amit igazán szeretek, ez pedig a bőrözés.

„Úgy lehet ezt tanulni, hogy az
ember elkezdi és a saját tapasztalatai alapján tanulja meg.
Megismeri az új fortélyokat,
hogy bőr és bőr között milyen sok
különbség van, eltérő vastagság,
más töredezettség és minőség.
Ezáltal más-más érzések, gondolatok kifejezésére válik alkalmassá.„
- Gyönyörű ez a könyv, szándékosan
nem bőrkötésben van?
- Lehetne abban is, de akkor körülbelül százszorosába kerülne. Így sem olcsó a mai nyomdatechnika és papírárak miatt. 1,7 kg a könyv, 500 lapon
1000 oldal, ennyi papír van benne.
Nem sok ilyen képzőművészeti albummal lehet manapság találkozni.
Egy oldal kivételével gyakorlatilag
nincs benne szöveg, hisz egy alkotónak a végeredmény számít, hogy mit
csinált, és mit talált ki, nem pedig az,
hogy mit mesél el róla.
- Mostanában hol találkozhatunk a
műveivel?
- Egész évben komoly kiállítássorozatom van, mert minden galériás rám
ugrott azzal, hogy most 70 évesen
biztosan csinálok valami jót. Sárospatak után Tarcalon van egy nagy tárlatom, aztán nemsokára Hajdúnánáson,
majd Debrecenben lesz még ebben az
évben egy-egy komoly kiállításom.
A most kiadott könyvek nagy részét
a támogatók kapták meg, de a többit
a Városházán bárki megvásárolhatja.
venna

Kevés ilyen képzőművészeti albummal lehet manapság találkozni.

Sajnos négy évet ki kellett hagynunk, alapvetően a pandémia okozta nehézségek miatt, ami sajnos a kórus működését is ellehetetlenítette. El kellett halasztanunk az énekkar
jubileumi, húszéves koncertjét is, ami 2020-ban lett volna
aktuális. Az összejövetel ennek az elhalasztott koncertre
történő felkészülés jegyében telt el, melyet ez év októberében szeretnénk megtartani.
Az összejövetel nagyon jól szolgálta a covid-járvány miatt
fellazult csapatszellem összekovácsolását is, hiszen ez a
három nap kemény próbák, és baráti beszélgetések jegyében telt el. Nagy előnye egy ilyen összetartásnak, hogy
több heti próba eredményét tudtuk itt realizálni. Énekeltünk délelőtt, délután, amíg hanggal és energiával bírtuk.
Csodálattal kellett megállapítanunk, hogy az örökifjú Birtalan Judit karnagy ügyszeretete, munkabírása, lelkesedése még most is felülmúlhatatlan!
Énekkarunkat külön próbateremmel, és kiváló vendégszeretettel fogadta a panzió személyzete. Elmondható, hogy
törzsvendégeknek tekintenek bennünket, és szinte várják
jövetelünket, mivel többszólamú éneklésünkkel, színvonalas nótázásunkkal kellemes színfoltot viszünk a vendégek, és a személyzet életébe.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Tiszaújváros önkormányzatának nagyvonalú támogatását, amely nagyban
megkönnyítette táborozásunk lebonyolítását.
Szutor István, az énekkar elnöke

Aranylakodalom
Felhívjuk nyugdíjas társaink figyelmét, hogy a 2022.

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

7. � Oktatás

2022. szeptember 8.

Új zongoratanárokkal indul a zeneiskolai tanév
Soha ennyi gyerek nem akart zenét tanulni, mint az
idén. A Vándor Sándor Zeneiskolában szeptemberben
271 diák kezdte meg a tanévet. Nem csak növendékek
érkeztek az intézménybe, hanem új zenepedagógusok
is, két miskolci fiatalember, két egyetemista, akik tanulmányaik mellett tanítanak is. A Bartók Béla Zeneművészeti Főiskolán márciusban diplomáznak, nálunk
Tiszaújvárosban pedig tanítanak, munkatapasztalatot
szereznek.

jó lesz. Én úgy érzem, hogy nagyon jó hangulat van itt,
úgyhogy csak nagy reményeket fűzök ehhez az iskolához.
- Zenét tanítani nehéz vagy könnyű?
- Szerintem nehéz, mert kell hozzá türelem, és inspirálni kell a gyereket arra, hogy csinálja. Nem szabad, hogy
elenyésszen, mert a zene is csak úgy működik, és így lesz
eredményes.
Petró Csaba, a zongora tanszak új tanára.

fel, akiknek alapvetően van érzékük a zenéhez.
Somogyiné Sándor Dóra, a zeneiskola igazgatója.

Kiss István, a zongora tanszak új tanára.

- Én még egyetemre járok, két év van hátra belőle, mellette már tanítottam 1-2 évet. Örülök, hogy ezt a lehetőséget kaptam Tiszaújvárosban, mert úgy gondolom, igazán
színvonalas ez a zeneiskola, itt az alkalom, hogy megmutathassam magam, és kamatoztathassam azt, amiket a tanáraimtól tanultam.
- Hogy képzeled el a mindennapokat, megy a klasszikus
mederben a zeneoktatás, vagy kicsit szabadabb lélek vagy?
- Szabadabb lélek vagyok, de inkább a klasszikus felé sodródom, de semmi gondom nincs azzal, ha valamelyik gyerek a dzsesszstílust akarja vinni. Nyitott vagyok, remélem

Vidékbajnokság
Tiszaújvárosban
Szeptember 10-én 10 órától a Tiszaújvárosi Sportcentrumban rendezik meg a II. Magyar Karate Vidékbajnokságot.
A bajnokság szervezője a tiszaújvárosi csoporttal is rendelkező miskolci Justitia-Fuji-Yama SE, a rendezvény
házigazdája Tiszaújváros.
A vidékbajnokságra a magyarországi - de Budapesten
kívüli - székhellyel rendelkező egyesületeket (szakosztályokat) várják a szervezők. Összesen 152 kategóriában lesz lehetőség 6 éves korosztálytól a szeniorokig a
vidékbajnoki cím elnyerésére. A kata (formagyakorlat)
és kumite (küzdelem) versenyszámai egyéniben és csapatban is biztosítanak versenyzési lehetőséget.
A szervezők idén is megrendezik Miskolcon az Egyetemi Körcsarnokban az Avas kupa - Csordás József nemzetközi emlékversenyt, október 8-án. A belépés mindkét
eseményre ingyenes.

A Tisza TV műsora
Szeptember 8., csütörtök
A szerdai adás ismétlése
9:00 HétHatár: Strand és kemping szezonzáró - Covid-helyzet - Duális tanévnyitó - Sulirendőr - Tiszaújváros szolgálatáért - Felújítások - Határvadász - Giada
sikerszéria - Katás gondok
9:15 Hétről-Hétre: Zajácz könyvbemutató - Telt ház a
zeneiskolában - Iskolakezdés - Sport: foci
Szeptember 9., péntek
18:00 Tiszaújváros Retro magazin
Szeptember12., hétfő
18:00 Sporthétfő
TFCT - Vasas II bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
Szeptember14., szerda
18.00 HétHatár: Utcafórumok - Közeledik a távleolvasás - Covid-helyzet - Zöld hónap, zöld napok - Gasztro korzó
18:15 Hétről-Hétre: Rezsiszámlák, családi gondok Karate vidékbajnokság - Magyar dal napja - Foci ös�szefoglaló
18:45 Fogadóóra dr. Fülöp György polgármesterrel

- A tiszaújvárosi zeneiskola teljesen új terep nekem, viszont nagyon sokat hallottam már róla, mert édesanyám
Petróné Nyíri Zsuzsanna itt dolgozik már nagyon régóta.
Ő mindig szerette volna, hogy én is ide jöjjek, és most úgy
hozta a sors, hogy Bakos Irina zongoratanárnő elment és a
helyét ketten Istvánnal vesszük át.
- Te már pedagógus vagy, vagy még egyetemre jársz?
- Egyszerre a kettő, most vagyok ötödéves. Tavaly volt a
diplomakoncertem, idén még van egy pedagógiai év, viszont mellette Harsányban tanítok már 3 éve, úgyhogy
van egy minimális munkatapasztalatom is. Ma van az
első napom, jönnek a növendékek, órákat egyeztetünk, és
megmondom őszintén, nagy reményeket fűzök ehhez az
iskolához, mert úgy hallottam, hogy itt kiváló gyerekek tanulnak és felvételi is van, tehát olyan gyerekeket vesznek

- Ebben az évben nagyon sok gyerek iratkozott be a zeneiskolába, amire évek óta nem volt már példa. Az elmúlt
években fokozatosan növekedett, de most kirívóan magas
a gyerekek létszáma, 271 tanulónk van jelenleg, aminek
nagyon-nagyon örülünk. Gitárra és zongorára óriási túljelentkezés volt, felvételiztetnünk kellett a gyerekeket, illetve most már a hegedűre is olyan sokan jelentkeznek, hogy
már oda sem tudunk mindenkit fölvenni.
- Nehéz manapság zenepedagógust találni?
- Nagyon nehéz, az országban több mint 80 zongoratanári
állást hirdettek meg, nagyon sokan - mint a mi új zenetanáraink is - még a felsőoktatásban tanulnak és tanítanak is
mellette, de sok más hangszernél ugyanez a helyzet.
- Év közben van lehetőség becsatlakozni a zeneművészeti
oktatásba?
- Csak abban az esetben, ha év közben elmegy egy-egy
tanuló, olyankor a helyét fel kell tölteni, de általában azt
szeretjük, ha már olyan gyerekeket veszünk föl a kimenők
helyére, akik a zeneiskola tanulói, van már egy kis előtanulmányuk, és így könnyebben tudnak haladni.
berta

Kreativitás, sokszínűség a Csibetáborban

Alig fértek a képre a táborlakók.

Ha meghalljuk azt a két szót, hogy
augusztus és Eötvös, akkor minden
tiszaújvárosi diáknak egyszerre
dobban meg a szíve: jön a Csibetábor! Mi, felsőéves diákok ismét
nagy odaadással szerveztük meg a
kétnapos eseményt leendő diáktársaink számára.
Minden évben próbálunk valamilyen
újdonságot belecsempészni a programokba, ezért idén az évfolyam ös�szekovácsolásán túl az osztálytársak
ismerkedésére is nagyobb hangsúlyt
fektettünk. Az első délelőttre osztályok közötti versenyt hirdettünk,
ahol a 0. osztályfőnöki órán LEGO
logót kellett terveznie, illetve indulót
kellett írnia a négy csapatnak az osztályfőnökök vezényletével. A rendkívül szoros versenyt végül a 9.B
osztály nyerte, ők jutalomként részt
vehetnek egy csapatépítő bowlingozáson az ősz folyamán.
Akik nem nyertek, azoknak sem kellett elkeseredniük, hiszen délután
kezdődtek az évfolyamprogramok

a diáksegítők irányításával, külön
nyereményekért. Tíz csapat küzdött
egymással másfél napon keresztül:
sorverseny, csapatlogó, táncpróbák,
röpiverseny, illetve egy izgalmas városismereti túraverseny is várt ránk,
melynek során QR-kódokat kellett
keresnünk és Tiszaújváros történetével, művészetével, múltjával kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolnunk.
Az aranyérmet a 7-es csapat nyerte
Barancsi Flóra és Szabó Lili (10.H)
csapatkapitányok vezetésével. A csapat tagjai: Hajdu Gréta Emma (7.H),
Molnár Dóra Laura (7.H), Veréb
Emma (7.H), Magyar Sára (9.E), Supák Ákos (9.A), Böcsödi Péter (9.B),
Fodor Luca (9.B), Kiss Réka (9.E),
Szurkos Liliána (9.E), Vigh Orsolya
(9.E).
A második nap délutánján kezdődött
a legjobban várt program, a Csillag
születik. Az előzetesen kihúzott zenére kellett koreográfiát bemutatnunk
az osztályfőnökökből álló zsűrinek.
És hogy miért ezt várjuk mindig a
legnagyobb izgalommal? Mert mi,

felsőévesek is beállunk a csibékhez
táncolni, és így itt tudjuk leginkább
bebizonyítani, hogy az Eötvös diákközössége régen és ma is ugyanolyan
vidám, kreatív társaság, mint volt 20,
30 vagy 50 évvel ezelőtt. A győztes
csapat vezetői Oláh Boglárka (11.B)
és Utassy Melinda (11.D), a csapat tagjai pedig Gál Boglárka 7.H,
Sallai Hédi 7.H, Firtkó Bálint 7.H,
Czakó Petra 9.A, Marozsán Jázmin
9.A, Kánai Csongor 9.B, Tóth Adrienn 9.B, Csipke Emese Zselyke 9.E,
Aczél Márton Ádám 9.E voltak.
Ám az újdonságok sora itt még nem
ért véget, hiszen a kétnapos rendezvény zárásaként mind beálltunk egy
nagy körbe és Korda György Reptér című számára egyszerre dobtunk
színes port a levegőbe és egymásra,
kifejezve, hogy nálunk mindenki
sokszínű egyéniség. Úgy gondoljuk,
ezzel feltettük az i-re a pontot és bízunk benne, hogy akik most kiscsibék voltak, jövőre csatlakoznak hozzánk szervezőként!
Csanálosi Dominika, Nagy Natália
Alexandra, Utassy Melinda 11.D

8. � Közlemény

2022. szeptember 8.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Vendlerné Polyák Ilona
az 5. sz. választókerület képviselője

Étkezési térítési díjak szedése
és ebédjegyosztás
Augusztus

12. hétfő

13. kedd

2022. szeptember

Helye

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

Ideje
7.30-12.00
és
13.00-16.00
07.30-8.00
11.00-12.00
7.30-12.00
és
13.00-16.00
07.30-9.00

2022. szeptember 14-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Kinek a részére

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.

Gyerek és alkalmazott
befizetés
"Esély" Napközi otthon
Szociális étkezők
Gyerek és alkalmazott
befizetés
Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

7.30-12.00
Gyerek és alkalmazott
és
befizetés
13.00-16.00
Őszirózsa Idősek Klub
10.30-12.00
Szociális étkezők
7.30-12.00
Bóbita, Tündérkert, és
14. szerda
Kazinczy-ház I. em. 73/3.
és
Szivárvány óvodák gyer13.00-16.00
mek és alkalmazott
08.00-12.00
Kazinczy-ház
és
Szociális étkezők
(Gondozóház)
13.00-15.00
7.30-12.00
Kazinczy-ház
Gyerek és alkalmazott
és
15.
befizetés
(Széchenyi Iskola)
13.00-16.00
csütörtök
Bölcsőde 3. sz. pavilon
09.00-12.00
Szociális étkezés
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfogadunk!
Kazinczy-ház
(Hunyadi Iskola)

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 lakóhellyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve a gyermek és törvényes képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön él. A támogatás összege tanulónként 10.000 Ft.
A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
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. szeptember 30.
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

Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati tulajdonú lakótelkek
értékesítése

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

S.sz.

hrsz

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

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

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

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

Tisza úti
vásár

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár következő időpontja 2022.
szeptember 9. (péntek).
Tiszaújvárosi Városgazda
Nonprofit Kft.
üzemeltető

Zarándoklat

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. szeptember
17-én zarándoklatot szervez Máriapócsra, a Szent Kereszt felmagasztalásának búcsújára. Várja azok
jelentkezését, akik részt szeretnének
venni a búcsún. Jelentkezni lehet
2022. szeptember 12-ig személyesen
a Rákóczi utca 81. szám alatt.
Farkas Sándor elnök

9. � Közlemény

2022. szeptember 8.

Rágcsálómentesítés
Tiszaújváros rágcsálómentességének őszi
fenntartási munkái 2022. szeptember 12.
- október 12. közötti időszakban zajlanak
a város területén (beleértve 3. sze., 4. sze.
Kertváros, Örösi úti lakópark, Tiszaszederkény városrész, Tisza-parti városrész),
a csapadékcsatorna hálózaton és a megjelölt felszíni gócterületeken.
A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szert, Broditop Forablock kockát helyeznek ki. Hatóanyag: Brodifakum, 0.005 g Bitrex védelemmel ellátva,
III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú szer.
A Broditop antikoaguláns, ellenszere a
K-1 vitamin.
A munkálatok 2022. szeptember 12-én
reggel kezdődnek el a város 1. sze. terü-

letének kezelésével. Az egy hónap alatt
folyamatosan történik a fenntartó kezelés,
illetve ezt követően a visszaellenőrzés.
Az utolsó fázisban a próbakockák kihelyezését követően, az őszi rágcsálómentesség fenntartásának eredményességi
vizsgálatára 2022. október 12-én lesz.
Tiszaújvárosi Városgazda
Nonprofit Kft.

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet
a Tiszaújvárosi Gyógy-és Strandfürdőben betöltendő pozícióra:

FŐKERTÉSZ
munkakör

3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló munkaszerződéssel.
Munkaköri feladatok, mint főkertész:
• közel 7 hektáros területen kertészeti és
parkfelület-fenntartási feladatok ellátása,
• a fürdő virágosításának megtervezése,
növény- és anyagszükségletek leadása,
• szezonban 5+2 munkarendben, napi 8
órás munkavégzés, szezonon kívül megszakítás nélküli 12 órás folyamatos munkarendben való munkavégzés.
Munkaköri feladatok, mint kabinos (szezonon kívül):
• kiskasszagép kezelése,
• fürdőbe érkező vendégek részére szekrényjegy kiadása,
• szabályoknak megfelelő pénzkezelés,
• házirend betartatása,
• öltözőhelyiségben előforduló takarítási
feladatok ellátása,
• megszakítás nélküli 12 órás folyamatos
munkarendben való munkavégzés.
Pályázati feltételek:
• mezőgazdasági vagy kertészeti szakmunkás bizonyítvány,
• egészségügyi alkalmasság,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
Előnyt jelent:
• tiszaújvárosi lakhely,
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
Elvárások:
• megbízhatóság,

• rugalmasság,
• önálló, precíz, igényes munkavégzés.
Amit kínálunk:
• bérezés: megegyezés szerint,
• munkába járás támogatása,
• cafetéria,
• hosszútávú munkalehetőség.
A pályázathoz csatolni kell:
• fényképes önéletrajz,
• bizonyítványok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív elbírálás esetén
vállalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munkaszerződés megkötésének
időpontjára,
• a borítékon fel kell tüntetni „főkertész
munkakör”.
A pályázat benyújtásának módja:
postai úton: TiszaSzolg 2004 Kft., 3580
Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
elektronikus úton: tiszaszolg@tszolg.hu
személyesen: Tiszaújvárosi Gyógy- és
Strandfürdő főpénztárában
(Tiszaújváros, Szederkényi út 12.)
A pályázat benyújtásának határideje:
2022. szeptember 19. A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 23.
Az állás betölthető: elbírálást követően
azonnal.
A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető:
Fodor-Somodi Gabriella üzemeltetési vezető: +36-70/383-2722

Kedves Tiszaújvárosiak!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy
Tiszaújváros önkormányzata Lokálpatrióta frakciójának tagjai szeptemberben
elindítják az „Akarsz róla beszélni?”
programsorozatot. Ennek során városunk valamennyi választókerületének
egyéni képviselője utcafórumot tart,
ahol szabadon tehetnek fel kérdéseket,
jelezhetnek problémákat vagy adhatnak
ötleteket a lakókörnyezetükkel kapcsolatban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Dr. Fülöp György,
polgármester

Pénzbeli gyermekétkeztetési
térítési díjkedvezmény
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete alapján a 2022/2023-as tanítási évre
pénzbeli ellátásként megállapítható gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményben részesülhet azon tanuló, aki nem tiszaújvárosi állami vagy önkormányzati fenntartású köznevelési intézményben
veszi igénybe az étkeztetést, vagy tartós
betegségben szenved és az ellátást nyújtó intézményben nem tud étkezést igénybe venni. A pénzbeli ellátásként megállapítható térítési díjkedvezményre az a szociálisan rászorult, tiszaújvárosi lakóhel�lyel rendelkező tanuló jogosult, aki életvitelszerűen lakóhelyén él, és családjában

az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem
haladja meg a 62.700 Ft-ot, egyedülálló,
gyám által nevelt tanuló esetén a 71.250
Ft-ot.
A támogatást formanyomtatványon kell
igényelni, melyhez csatolni szükséges a
kérelemben megjelölt igazolásokat. A kérelmek benyújtása folyamatos.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
ügyféltermináljáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi
Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út
7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet
a Tiszaújvárosi Gyógy-és Strandfürdőben betöltendő pozícióra:

RENDSZERKEZELŐ GÉPÉSZ
munkakör

3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan
időre szóló munkaszerződéssel.
Munkaköri feladatok:
A munkahelyi vezető iránymutatása alapján a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő vízgépészeti, épületgépészeti berendezéseinek, technológiai rendszereinek
kezelése, folyamatos ellenőrzése, gyógyés strandmedencék üzemeltetése. A munkavégzés 12 órás nyújtott műszak megszakítás nélküli munkarendben történik.
Pályázati feltételek:
• gépésztechnikusi végzettség vagy szakközépiskolai érettségi bizonyítvány,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• B kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
• tiszaújvárosi lakhely,
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
• úszómedencék üzemeltetésében szerzett
gyakorlat,
• uszodamesteri végzettség.
Elvárások:
• megbízhatóság,
• rugalmasság,
• önálló, precíz munkavégzés.
Amit kínálunk:
• bérezés: megegyezés szerint,

• munkába járás támogatása,
• cafetéria,
• hosszútávú munkalehetőség.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajz,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív elbírálás esetén
vállalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munkaszerződés megkötésének
időpontjára,
• oklevelek, bizonyítványok másolatai
• a borítékon fel kell tüntetni „rendszerkezelő gépész munkakör”.
A pályázat benyújtásának módja:
postai úton: TiszaSzolg 2004 Kft., 3580
Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
elektronikus úton: tiszaszolg@tszolg.hu
személyesen: Tiszaújvárosi Gyógy- és
Strandfürdő főpénztárában
(Tiszaújváros, Szederkényi út 12.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2022.
szeptember 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022.
szeptember 23.
Az állás betölthető: 2022. szeptember 30.
napjától.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Szénégető István fürdő üzemvezető: +3649/540-326

10. � Hirdetés

2022. szeptember 8.

Műanyagtermékek előállításával foglalkozó tiszaújvárosi középvállalat,
a PARTIUM ’70 ZRT.
TARGONCAVEZETŐ, RAKTÁROS
és
VILLANYSZERELŐ
munkakörökbe munkatársakat keres.
Targoncavezetői munkakörbe a jelentkezési feltétel: targoncavezetői jogosítvány. Az állás betöltésénél előnyt jelent a gyártási folyamat kiszolgálásában
és raktározásban szerzett gyakorlat.
Villanyszerelő munkakörbe azon jövőbeni munkatárs jelentkezését várjuk, aki
min. szakmunkás végzettséggel rendelkezik (villanyszerelő), nyitott az új feladatok ellátásához szükséges ismeretek elsajátításához, vállalja a 2 műszakos
munkarendet. Az állás betöltésénél előnyt jelent: hasonló munkakörben
szerzett tapasztalat.
A fényképpel ellátott pályázatokat a 3581 Tiszaújváros, Pf.: 254. címre,
vagy az info@partium.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.
A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet
a Tiszaújvárosi Gyógy-és Strandfürdőben betöltendő pozícióra:

TAKARÍTÓ
munkakör

3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan
időre szóló munkaszerződéssel.
Munkaköri feladatok:
A gyógy- és strandfürdő medencéinek,
medenceterének, helyiségeinek, külső területeinek takarítási feladatainak ellátása.
Pályázati feltételek:
• legalább általános iskolai végzettség,
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
Előnyt jelent:
• tiszaújvárosi lakhely,
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
Elvárások:
• megbízhatóság,
• rugalmasság,
• terhelhetőség,
• önálló, precíz, igényes munkavégzés.
Amit kínálunk:
• munkába járás támogatása,
• cafetéria,
• hosszútávú munkalehetőség.
A pályázathoz csatolni kell:
• fényképes önéletrajz,

• bizonyítványok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív elbírálás esetén
vállalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munkaszerződés megkötésének
időpontjára,
• a borítékon fel kell tüntetni „takarító
munkakör”.
A pályázat benyújtásnak módja:
postai úton: TiszaSzolg 2004 Kft., 3580
Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
elektronikus úton: tiszaszolg@tszolg.hu
személyesen: Tiszaújvárosi Gyógy- és
Strandfürdő főpénztárában
(Tiszaújváros, Szederkényi út 12.)
A pályázat benyújtásának határideje:
2022. szeptember 19.
A pályázat elbírálásának határideje:
2022. szeptember 23. Az állás betölthető:
elbírálást követően azonnal.
A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető:
Fodor-Somodi Gabriella üzemeltetési vezető: +36-70/383-2722

Szünidei gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a
gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek
életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei
gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg
főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek
és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.
Tiszaújváros 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) bekezdése
alapján az önkormányzat természetbeni
ellátásként - a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés
a) pontjában foglalt gyermekeken kívül a szünidei gyermekétkeztetés keretében
a szülő, törvényes képviselő kérelmére a
déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek
részére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel,
vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen bejelentett
tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés az őszi
szünetben valamennyi, azaz 3 munkanapon (2022. november 2., 3., 4.), a téli
szünetben valamennyi, azaz 7 munkanapon (2022. december 22., 23., 27., 28.,
29., 30., 2023. január 2.), a tavaszi szünetben valamennyi, azaz 2 munkanapon
(2023. április 6., 11.) keresztül a Központi Étteremben (Tiszaújváros, Kazinczy út

3.), Tiszaszederkény városrészben élők
esetében az „Esély” Napközi Otthonban
(Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető
igénybe.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében
a déli meleg főétkezés helyben történő
elfogyasztással biztosított. Amennyiben
az étel helyben történő elfogyasztását
a gyermek előre nem látható hiányzása,
betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte akadályozza, a részére biztosított étel
elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, törvényes képviselő
által megbízott személy számára lehetővé
kell tenni. A szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az
elvitel csak írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, melynek benyújtási határideje az őszi szünetre vonatkozóan 2022. október 28., a téli szünetre
vonatkozóan 2022. december 21., a tavaszi szünetre vonatkozóan 2023. április 5.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház, (Tiszaújváros, Bocskai út 33.)
- 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 gyermekétkeztetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő

élelmezésvezető
munkakör

betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel,
határozott időre szóló kinevezéssel.
Határozott idő vége: 2023. 12. 31.
Pályázati feltételek:
• középfokú iskolai végzettség, élelmezésvezetői végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• élelmezési program - HACCP ismerete
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett
tapasztalat, illetve szakács és diétás szakács végzettség
Feladatok:
• koordinálja a konyhaüzem munkatársainak munkáját
• megállapítja munkarendjüket
• biztosítja konyhájának a folyamatos és
zavartalan működését az érvényes jogszabályok betartásával
• figyelemmel kíséri a fogyóeszközök, segédanyagok felhasználását, az élelmiszer
raktárkészletet
• felel a konyhaüzem rendjéért, tisztaságáért
• felel a közegészségügyi előírások betartásáért
• vezeti az élelmezéssel kapcsolatos adminisztrációt

Gombavizsgálat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a városközponti piac és vásárcsarnok területén a lakossági gombavizsgálat időpontja: szerda 18:00 20:00 óra, vasárnap 18:00 - 20:00 óra
Tiszaújvárosi Városgazda Kft.

A bérezést az 1992. évi XXXIII. évi
törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény; valamint az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról rendelkező
368/2011. (XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő heti 40 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás
megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni a 3-10/2022
számot.
A pályázat benyújtásának határideje:
2022. 09. 15
A pályázat elbírálásának határideje:
2022. 09. 16
Az állás betölthető: 2022. 09. 19
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor
u. 7. (117-es iroda)
Telefon: Stefánné Andrea: 06-49/548-308
Molnárné Tóth Anita igazgató
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Elismerés
Pogonyi Sándornak

Sanyi bácsi 51 éve van jelen városunk kosárlabda életében.

KOSÁRLABDA. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kosárlabda Szövetség szeptember 2-án - a Szaniszló
Sándor-emléktorna alkalmából - elismeréseket adott
át a megyei kosárlabdasport kiválóságai számára. A
„Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kosárlabdázásért”
díjjal kitüntetettek között ott volt a tiszaújvárosi Pogonyi Sándor is.
Sanyi bácsi pályája ezer szállal kötődött megyénk kosárlabdázásához. Miskolci diákként ismerkedett meg ezzel a
szép sporttal a Földes Ferenc Gimnáziumban, debreceni
egyetemi évei során a DEAC-nál játszott, ám vendégjátékosként szerepelt a Miskolci VSC-ben is.
Az egyetem után néhány évet még itt töltött el, majd 1971ben már tiszaújvárosi - pontosabban leninvárosi - színekben játszott. A Leninvárosi MTK-nak mintegy tíz esztendőn keresztül játékosa, majd játékosedzője volt, 1985-től
pedig edzőként nevelte városunk újabb kosaras nemzedékeit. Dolgozott a gimnázium, az Olefin SC férfi-, majd a
Tiszaújvárosi SC férfi és női játékosaival is, egy ideig az
Old Boys útját is ő egyengette. 1997-ben alapító tagja volt
a Tiszaújvárosi Phoenix KK-nak, ahol elnökségi tagként
és edzőként is tevékenykedett egészen nyugdíjba vonulásáig.

Remek helyezések, érmek
TRIATLON. Sűrű hétvégét zártak az európai versenypályákon a Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói. Kiss
Gergely Európa-kupa bronzérmet szerzett Alhandrában, a
sorozat portugáliai futamán. Bledben, a Junior Európa-kupa sorozat záró állomásán Kovács Gyula (képünkön) 10.,
Lehmann Sára 25., Bán Lilla 66. helyen ért célba. Kovács
Gyula a szezont az európai junior ranglista 1. helyén zárta!
Bledben a nyílt versenyről Sinkó-Uribe Aurél bronzérmet,
a gyermek kategóriában Bán Petra aranyérmet hozott haza.

A Sportcentrum eseményei
Szeptember 10. (szombat)
06.00 Tisza Gátak Teljesítménytúra			
Versenyiroda: zászlósterem
10.00 Magyar Karate Vidékbajnokság
Játékcsarnok
Labdarúgás
10.00 FCT - Encs 					
U13 csapatok bajnoki mérkőzése
Füves pálya
10.00 FCT - Nyíregyházi FILO				
U9 csapatok edzőmérkőzése
Kis műfüves pálya
12.00 FCT - Encs					
U12 csapatok bajnoki mérkőzése
Füves pálya
Szeptember 11. (vasárnap)

Labdarúgás
16.00 TFCT - Vasas FC II.				
felnőtt csapatok bajnoki mérkőzése
Centerpálya
Szeptember 13. (kedd)
08.00 ProCoop Árubörze		

Játékcsarnok

Csupán egy pont termett a két bajnokin
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti csoportjában két mérkőzést is
játszott a Termálfürdő FC Tiszaújváros együttese. A bajnokság 6.
fordulójában hazai pályán 1-1-es
döntetlent értek el a sárga-kékek a
Füzesgyarmat ellen, majd a 7. játéknapon 2-1-re kikaptak a DVSC
II otthonában.
A szerdai mérkőzést megelőzően zsinórban szerzett két győzelmet Vitelki
Zoltán együttese, mely arra készült,
hogy a Füzesgyarmat ellen meglesz a
harmadik siker is. Az első játékrészben, a 17. percben Tóth Simon 18 méterről megeresztett lövése szállt kapu
fölé. A 40. percben ugyancsak Tóth
S. volt a főszereplő, akit Oltean buktatott a büntetőterületen belül. A jogos
11-est Nagy D. a vetődő Fildan mellett remekül helyezte a kapuba, 1-0.
Az első játékrészben újabb említésre
méltó esemény már nem történt, így
a házigazdák vonulhattak minimális
előnnyel pihenőre.
A második 45. percben visszafogottabb játékkal rukkolt elő a tiszaújvárosi együttes. A házigazdák vezetésük
birtokában a kelleténél jobban megnyugodtak, és nem igazán erőltették
a támadásokat. A 74. percben Páll
lövése kerülte el a kaput, majd a vendégek számára a hajrában összejött az
egyenlítés. A 85. percben Oravecz
beadását Raducu vágta a vendéglátók kapujába, 1-1. A hátralévő időszakban a Tiszaújváros állt közelebb
a gólszerzéshez, de a 93. percben Páll
közelről ordító helyzetben fölé lőtt. A
sárga-kékek közel álltak újabb sikerükhöz, de ezúttal meg kellett elégedniük a döntetlennel.
Tiszaújváros - Füzesgyarmat
1-1 (1-0)
Tiszaújváros, 150 néző. V.: Muhari.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth
Cs. - Bocsi (Kiss B.), Kundrák, Nagy
P., Gelsi, Vitelki B. (Lehóczki), Tóth
S., Gönczi, Páll, Valkay, Nagy D.
(Erős). Edző: Vitelki Zoltán.
Füzesgyarmat: Fildan - Raducu, Kis
Sz. (Orovecz), Achim Á., Cigan, Oltean, Popescu (Szabó B.), Achim S.
(Bódis), Virág (Kiss G.), Vasiljevic
(Toca), Pataki. Edző: Szabados Tamás.
Vitelki Zoltán: Egy kicsit elfogytunk,
de azok, akik ma játszottak, mindent
megtettek a győzelemért. El is fáradtunk rendesen, de a végén meg is
nyerhettük volna a meccset.
Boros Tibor, elnök: Mindkét csapat
győzelemre játszott, mindkét csapatnak megvoltak a helyzetei, hogy megnyerje a mérkőzést. Úgy gondolom,
reális a döntetlen.
*
A hazai iksz után nem sok ideje volt
a Tiszaújvárosnak a regenerálódásra,
hiszen vasárnap már Debrecenben
az NB I-es Loki tartalékcsapatánál
vizitáltak a sárga-kékek. A vendégek a mérkőzés elején közel jártak
a gólszerzéshez, a 24. percben Nagy
D. a kapufát találta el, majd Vitelki
ugyan bevette a házigazdák kapuját,
de mivel Nagy D. szabálytalankodott
a hazaiak kapusával szemben, így a
gólt érvénytelenítette a játékvezető. A
31. percben egy balról belőtt labdára
Tordai érkezett és 3 méterről betalált
Tóth Cs. kapujába, 1-0. A bekapott
gól után hamar összejött az újvárosi
egyenlítés. A 35. minutában Vitelki

Csúcsforgalom a füzesgyarmati kapu előtt.

lőtt 18 méterről a házigazdák kapujába, 1-1. Nem sokáig örülhetett az
egyenlítésnek a vendég együttes. A
41. percben ugyanis Dreskovic egy
balról laposan elvégzett szöglet után
10 méterről a hálóba talált, 2-1.
A második játékrészben a vendégek voltak kezdeményezőbbek, de a
gólszerzés elmaradt, így vereséggel
zárták a játéknapot.
DVSC II - Tiszaújváros
2-1 (2-1)
Debrecen, 100 néző. V.: Takács Á.
DVSC II: Erdélyi - Fábián, Szabó
K., Tordai (Doktor Zs.), Baranyai,
Sós, Farkas T., Horváth Z. (Zahuczky), Rácz (Bokonyi), Takács B (Horváth-Gaudi), Dreskovic. Vezetőedző:
Máté Péter.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth
Cs. - Nagy P., Valkay, Lehóczki (Kiss
B.), Kundrák, Vitelki B., Tóth S.
(Tóth B.), Lőrincz, Gönczi (Bussy),
Páll Zs., Nagy D. Vezetőedző: Vitelki
Zoltán.
Máté Péter: Úgy gondolom, hogy
egy nagyon jó Tiszaújvárost sikerült
legyőznünk, egy igazi férfi felnőtt
bajnoki mérkőzésen. Mindkét csapat
kiadta magából a maximumot.
Vitelki Zoltán: A visszajátszókkal is
További eredmények
Békéscsaba - Hatvan 3-0
Sényő - Zugló 0-3
Tiszafüred - Hajdúszoboszló 0-0
DVTK II. - Eger 3-4
Vasas II. - Pénzügyőr 3-0
Füzesgyarmat - Kisvárda II. 1-1
BKV Előre - Körösladány 1-2
Karcag - DEAC 2-3
Putnok - Jászberény 0-1

megtűzdelt Debrecent sikerült teljes
mértékben lefutballozni és itt kellettek volna azok a döntő momentumok,
amelyekkel meg tudtuk volna nyerni
a mérkőzést. Egy olyan meccset játszottunk, amiben minden eredmény
benne volt. A mérkőzés elején még
fel kellett venni a ritmust, de aztán
szépen át tudtuk venni a kezdeményezést. Bosszantó szituációban kaptunk
két gólt, aminél egyszerűen csak jobban kellett volna koncentrálnunk. Közelebb álltunk a győzelemhez, sajnos
a legnagyobb helyzeteket sem tudtuk
gólra váltani.

Vitelki Zoltán szerint mindkét meccsben benne volt a tiszaújvárosi győzelem.

Következik a 8. forduló
2022. szeptember 11., vasárnap
13:00 Békéscsaba II. - Putnok
16:00 Hatvan - Füzesgyarmat
Kisvárda II. - DVSC II.
Tiszaújváros - Vasas II.
Pénzügyőr - DVTK II.
Eger - Tiszafüred
Hajdúszoboszló - Sényő
Zugló - Karcag
DEAC - BKV Előre
Körösladány - Jászberény

Az NB III. Keleti csoport állása
1. Zugló		
2. Putnok		
3. Kisvárda II.		
4. Körösladány		
5. Hajdúszoboszló
6. DEAC		
7. BKV Előre 		
8. Pénzügyőr		
9. Tiszafüred		
10. Karcag		
11. DVSC II.		
12. Eger		
13. Tiszaújváros
14. Vasas II.		
15. Füzesgyarmat
16. DVTK II.		
17. Sényő		
18. Hatvan		
19. Jászberény 		
20. Békéscsaba II.

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

1
0
2
2
2
0
0
0
2
1
1
1
2
2
2
0
2
1
1
0

0
2
1
1
1
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
5
4
5
5
6

19-3
13-6
18-7
16-6
13-4
12-8
9-6
13-12
12-10
9-12
8-11
10-17
11-12
11-12
8-10
8-17
4-14
13-18
9-16
7-22

19		
15		
14		
14		
14		
12		
12		
12		
11		
10		
10		
10		
8		
8		
8		
6		
5		
4		
4		
3
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