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Nyári idő

Előre, mutatók!

Európában, így hazánkban is
március utolsó vasárnapján
kezdődik a nyári időszámítás.
Hivatalosan március 25-én,
vasárnap hajnali 2-ről 3-ra kell
állítani az órákat.
Az utóbbi időben egyre gyakrabban vetődik fel, hogy el
kellene törölni az óraátállítást.
Energiatakarékossági szempontból nem biztos, hogy megéri, ugyanakkor az emberi
szervezetet megviseli az évenkénti két „áthangolódás”.

Madárbajok

Felépült a MOL-csoport és a japán JSR Corporation közös szintetikusgumi-gyára. Az itt gyártandó szintetikus gumi a világ egyik legkeresettebb vegyipari terméke, melynek legfontosabb alapanyaga a MOL Petrolkémia által előállított butadién. A két fél közös beruházásaként megvalósult, világviszonylatban is élenjáró technológiát alkalmazó gyár évente 60
000 tonna műgumit állít elő, és több mint 100 új munkahelyet teremt. 720 napig tartott az építkezés, átlagosan 800 ember
dolgozott a telephelyen, 40 ezer köbméter földet mozgattak meg, 15 ezer köbméter betont öntöttek ki, 1800 tonna acélt
használtak fel, 2800 tonna csövet fektettek le. Az építkezés során lenyűgöző mérnöki és szakipari munkával 680 berendezést, kolonnát, reaktort, gépet, szivattyút állítottak be.
Hétfőn a műgumigyár ünnepélyes avatását hatalmas sajtóérdeklődés övezte. A ceremónián megjelent és beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök is. Cikkünk a 3. oldalon.

Az időjárás közbeszólt

A hídlezárás elhalasztva

Határozatlan időre elhalasztották a felújításra váró kesznyéteni Sajó-híd lezárását.
- Február 16-án a kivitelező és az önkormányzat részvételével megtartott egyeztetésünkön a munkaterület átadását március 19-ére, a híd lezárását pedig március
22-ére terveztük - nyilatkozta lapunk érdeklődésére Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút kommunikációs osztályveze-

A hídlezárás egyelőre elmaradt. A Kesznyétenbe, illetve Kesznyétenből közlekedők azonban nem nyugodhatnak meg. A Sajó áradása még okozhat gondot.
Lehet, hogy nem a hidat, hanem az utat zárják le rövidesen.

Szabad a pálya.

tője. - A télies időjárás elhúzódása miatt
társaságunk téli üzemletetési időszakának lezárása a szokásos március 15-éről
bizonytalan időre - az időjárás tavaszira
fordulásáig - el lett halasztva, ami az építési, kivitelezési munkák kezdésének mó-

dosítását is jelenti. A téli időszak lezárását
követően újabb egyeztetés várható, ahol a
tényleges munkakezdési időpontot is rögzíteni fogjuk. Az új kezdési dátumokról
és a lezárás pontos időpontjáról a lakosságot időben tájékoztatni fogjuk.

Ismerik a mondást? Tudják, arról az illetőről, aki más tollával
ékeskedik. Ez jutott eszembe a közös fotóról, amelyen országunk
miniszterelnöke, a japán JSR vezetője, a japán nagykövetasszony és
a MOL vezetője felavatták a műgumigyárat városunkban, Tiszaújvárosban. Nos, négyük mellett ott éktelenkedett egy ötödik „illetékes”, Szerencs város polgármestere, aki beszédet is mondott a tiszaújvárosi beruházás kapcsán. Hogy miért ő? Ne kérdezzék. Főleg ne, hogy a kemikáliák egyik borsodi birodalmában mit keresett
Zemplén kapujából a „csokoládégyáros”?
Bízzunk csak benne, hogy nem alapanyagért jött hozzánk, s hogy a
kakaóbabot nem váltja fel a jövőben valami mű anyag. S míg ezen
elmélkedtem, eszembe jutott városunk polgármestere is, hogy talán
kaphatna egy felkérést az idei szerencsi Csokoládé Fesztivál megnyitó beszédére. Sőt, ha már ott jár, át is nevezhetné a szerencsi piros mogyoróst tiszaújvárosi ínyenc szeletre. Mit szólnak hozzá? Jó
ötlet, nem?
Igen ám, de a fent írt mondást így is ismerni: más tollával ékeskedni lehet, de repülni nem.
Radácsi Zsuzsa

Itt a tavasz hírnöke

Különböző népi hiedelmek övezik a gólyákat. Egyesek úgy tartják, hogy akinek a kéményére gólya fészkel, áldás lesz a ház
gazdáján. Mások szerint, ha tavasszal álldogáló gólyát látunk,
egész évben lustaság vár ránk, ha pedig repülő gólyával találkozunk, akkor szorgalmasak leszünk az esztendő során. Akár hiszünk e babonákban, akár nem, az biztos, hogy március 20-án,
kedden megérkezett az első gólya városunkba, ami talán azt jelzi, hogy végre beköszönt a tavasz. A madarat a Vasvári úton kaptuk lencsevégre, amint az egyik villanyoszlopon fészkel. Valószínűleg nagyon hosszú út áll mögötte, így nem is csoda, hogy
megpihent.

Sokféle

2. oldal

Lezárt ügyek

Csalás az internetes piacon

Vádemelési javaslattal élt a
rendőrség egy férfivel szemben, aki egy internetes piactéren megtévesztett egy tiszaújvárosi nőt.
Csalás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
egy 34 éves gárdonyi lakossal szemben.
A gyanúsított 2016 decemberében egy internetes oldalon eladásra kínált egy nagyobb értékű mobiltelefont. Egy tiszaújvárosi nő jelentkezett az ajánlatra, majd
megegyezett a hirdetővel, hogy elküldi az ő szintén nagyobb értékű készülékét, plusz fizet még tizenegyezer forintot,
így hozzájuthat a hirdetésben szereplő telefonhoz. A gyanúsított azonban nem teljesítette ígéretét, így a nő nem kapta meg
a készüléket.
Az ügyben indított nyomozást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság a napokban befejezte és az iratokat vádemelési javaslattal megküldte az ügyészségnek.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osz-

Szolgáltak és védtek

nyel, lehetőséggel jár, azonban nem árt ismerni a jogainkat és körültekintéssel eljárni a vásárlások során. Az online vásárló ugyanis hajlamos csak a termékkel és
annak árával foglalkozni.

Madarat mentettek a rendőrök

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai mentették meg a bajba jutott kismadarat.
Halász Szabolcs rendőr őrmester és Kardos Zoltán rendőr zászlós március 20án 11 óra 30 perckor a Hejőbába és Szakáld közötti útszakaszon észlelt egy, az
út mentén sántikáló kismadarat. Megálltak az állat mellett, ekkor látták, hogy bal
szárnya feltehetően törött és egyik lábára sántít. A bajba jutott kismadarat szolgálati autójukkal beszállították a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságra, majd értesítették a sérült madárról a Bükki Nemzeti
Park munkatársát.

Becsület
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik márciusi sorozatunk. A megfejtéseket a hónap végén egyben várjuk e-mailben a
kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István
út 16. címre.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot március 25-ig (vasárnapig) az
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688),
majd március 26-tól (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út
1/A., tel.: 20/400-1952) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
8-20		
8-20
8-19
Tisza Gyógyszertár

Helyreigazítás

Veszélyeket is rejt az internetes vásárlás.
tálya az eset kapcsán felhívja a figyelmet, hogy az online vásárlás lehetőségével a fogyasztói szokások gyorsan és jelentősen megváltoztak. Az interneten keresztül bonyolított vásárlás számos előn�-

2018. március 22.

2018. március 14-ei számunkban Csővel hadonászott, késsel fenyegetett című cikkünkben tévesen írtuk, hogy a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ munkatársait érte támadás, amiért elnézést kérünk. A Miskolci Törvényszék kiadott
közleményében az szerepelt, hogy a Tiszaújvárosi Járásbíróság tárgyalta a humánszolgáltató központ munkatársait ért támadás ügyét.
Szerkesztőség

Egyházi hírek

Római katolikus

Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30 órakor, kedden és
szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek szentmisék templomunkban.
Húsvét előtti gyóntatás március 24-én, szombaton fél 5-től
lesz a templomban.
Nagyböjti időben minden héten, pénteken a reggeli mise előtt
¾ 8-tól keresztúti ájtatosságot végzünk. Szeretettel várjuk a
kedves híveket.

Görögkatolikus

Húsvét előtti lelkigyakorlatunkat, melyet Kiss Attila atya, sajópálfalai paróchus vezet, március 23-án és 24-én tartjuk. A
gyóntatás és az Előreszentelt Adományok Liturgiája pénteken (23-án) 17.00 órakor, a Szent Liturgia szombaton (24-én)
11.00 órakor kezdődik.
Virágvasárnap 11.00 Szent Liturgia. Délután 3 órától húsvéti játszóház a gyerekeknek a közösségi házban. Nagyszerdán 17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája, utána betegek
kenetének kiszolgáltatása.

Református

Tiszaújváros
2018. március 22-én, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra lesz.
2018. március 24-én, szombaton 17.00 órakor ifjúsági óra kezdődik.
2018. március 25-én, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz.
Ezzel párhuzamosan az imateremben foglalkozást tartunk kisgyermekek számára. 15 órakor konfirmációi előkészítő kezdődik.
Tiszaszederkény
2018. március 25-én, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet lesz.
Sajószögeden 2018. március 25-én, vasárnap 9.00 órától istentiszteletet tartunk.
„Ha emlegettek, köztetek leszek,
De fáj, ha látom könnyeteket.
Ha rám gondoltok, mosolyogtok,
Emlékem így áldás lesz rajtatok!”
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Kéri Sándorné
(szül:Bodnár Gizella)

A Hotel Olefin volt dolgozója, 80 éves korában elhunyt.
Temetése 2018. 03. 22-én (csütörtök) 15 órakor lesz
a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család

Pataki Katalin

újságíró
tiszaújvárosi gyászszertartása március 23-án, pénteken, 16
órakor lesz a tiszaújvárosi görögkatolikus templomban.
Kérjük, cserepes virággal emlékezzünk szerettünkre, a búcsú után ezek díszítik majd a templomot húsvétkor.
A gyászoló család
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László 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 Kiadó: Tiszaújváros Önkormányzata l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi
Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Inform Média Lapkiadó Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Inform Média Lapkiadó Kft. Debrecen l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133

2018. március 22.

Nyál a szájban

„Emmeg ki a rosseb? - kérdezte két szertartásos meghajlás közben
amúgy dunántúliasan, de japánul Koichi Kawasaki a gyáravató pulpitusához tartva. „Tudja a bront!” - felelte hamisítatlan borsodi kiszólással Sato Kuni, kinek szeme még inkább összeszűkült, s arcára kedves, huncut mosoly költözött. „Szerintem Viktor szan szerencsi szintetikus szakértője” - tette hozzá a nagykövet. A japánok legendásan udvariasak.
Így is lehetne. Így is lehetne írni arról a botrányos esetről, ami történt a minap.
Meg úgy is, ahogy a Krónika főszerkesztője teszi az első oldalon.
Nem tagadva meg női mivoltát, elegánsan, finoman, cuki (csoki) módon cikizi cikkében a szerencsi szerencselovagot.
Udvariasságom, finom modorom nekem is legendás. Jó-jó, időnként
vitriol csepeg tollamból, de mérgezett nyilaimat igyekszem az irónia
ellenszérumával semlegesíteni. Most nem teszem.
Nem teszem, mert vannak olyan helyzetek, amikor a humorba ágyazott mondanivaló - bármily maró - kevés.
Az esettanulmány Alfonzótól származik - én tőle ismerem.
Csodás vendéglátásra, lakomára készül a család. A hatalmas asztal bőségesen megterítve, sültek, sütemények, tenger gyümölcsei, lazac, kaviár, töltött káposzta, disznótoros, fagylaltkehely. Nem sorolom tovább. Királyi lakoma. Elindul a nyálelválasztás, már nyúlnak
a kezek az étkekért, ám ekkor orrfacsaró bűz hatol be a szaglóhámokba. Az asztal sarkán gyönyörű herendi porcelántányérkán emberi ürülék terpeszkedik hurkaformán. Csoda, ha egy falat nem sok,
annyi sem megy le a torkokon?
Velünk le akarták nyeletni.
Kevésbé gusztustalanul fogalmazva: Tiszaújvárost, a tiszaújvárosi
embereket arcul köpték március 19-én.
Nem azzal, hogy átadtak egy beruházást, ami jó, ha 80%-os készültségi fokon van. Ezt már megszokhattuk. Lásd Várkert Bazár,
ahol háromszor vágták át a szalagot.
Nem azzal, hogy szégyenteljes kampányeseménnyé silányították az
avatóünnepséget. Ez sem újdonság.
Nem azzal, hogy polgármesterünket a második sorba száműzték és
némaságra kárhoztatták egy olyan beruházás átadásakor, melyért
oly sokat tett a város, s melyért - az adókedvezmény okán - anyagi
áldozatot is hozott a város és polgárai.
A turhát a hűbérurát elkísérő fidesznyik vágta a képünkbe. Már
puszta jelenléte is érthetetlen egy normális világban, de hogy még makoghatott, s indítógombot nyomogathatott… Erre nincsenek szavak.
Zemplén Zarathustrájának volt. Nem átallotta ezt állítani: „A kormány nem félt az egyik legnagyobb fejlesztést a tiszaújvárosiakra bízni, én arra kérem a tiszaújvárosiakat, hogy ne féljenek jövőjüket a
kormányra bízni.”
Stílust váltok.
Na, idefigyelj Csokipubi!
A tiszaújvárosiakra bátran rá lehet bízni mindent. Az elmúlt évtizedek alatt az itt élők bebizonyították, hogy becsülettel, tisztességgel
teszik a dolgukat, megoldják a feladatokat.
Kormányodat illetően más a helyzet. Igenis féltjük a jövőnket. Az elmúlt nyolc év bebizonyította, hogy jó okunk van erre.
Végezetül én is kérek valamit. Ha újra felénk sodor a szél, kérlek,
ne félj kiszállni a közigazgatási határon autódból. Töröld le cipődet
- de ne belénk - s úgy folytasd utadat.
Előtte pedig mosd ki a szádat!
-efel-

Kertvárosi íjász

A magyarok nyilaitól ments meg Uram minket kertvárosi nyilaktól ments meg Uram minket fohászra módosulhat. Egy ott élő
olvasónk hívta fel figyelmünket arra, hogy a múlt héten valakinek íjászkodni támadt kedve a Kertvárosban. Olvasónktól kaptuk a fotót is, valamint azt az információt, hogy személyi sérülés
szerencsére nem történt, az anyagi kár azonban jelentős. Az ügyben feljelentést tettek, a rendőrségi helyszínelés is megtörtént.
Várjuk a folytatást. Nem az íjásztól.

Aktuális

3. oldal

Thaiföld után Tiszaújváros

Átadták a szintetikusgumi-gyárat

2013-ban tették le a butadién üzem alapkövét, s átadásakor, 2015-ben a műgumigyár
alapkövét. Hétfőn a műgumigyár ünnepélyes avatását
övezte hatalmas sajtóérdeklődés. Öt éven belül ez már a
második üzemátadása volt a
MOL-nak Tiszaújvárosban.
Felépült a MOL-csoport és a japán JSR
Corporation közös szintetikusgumi-gyára. Az itt gyártandó szintetikus gumi a világ egyik legkeresettebb vegyipari terméke, melynek legfontosabb alapanyaga a MOL Petrolkémia által előállított butadién. A két fél közös beruházásaként
megvalósult, világviszonylatban is élenjáró technológiát alkalmazó gyár évente
60 000 tonna műgumit állít elő, és több
mint 100 új munkahelyet teremt.

Csúcstechnológia
Tiszaújvárosban
720 napig tartott az építkezés, átlagosan
800 ember dolgozott a telephelyen, 40
ezer köbméter földet mozgattak meg, 15
ezer köbméter betont öntöttek ki, 1800
tonna acélt használtak fel, 2800 tonna
csövet fektettek le. Az építkezés során
lenyűgöző mérnöki és szakipari munkával 680 berendezést, kolonnát, reaktort,
gépet, szivattyút állítottak be. Számokban ez történt a szintetikus műgumigyár
2015-ös alapkőletétele óta.
- Ez egy olyan üzem, amiből összesen
kettő van a világon, Thaiföld után itt Magyarországon építettük meg japán partnerünkkel. A japánok élen járó tudást, innovációt, szemléletet hoztak Magyarországra, Japán csúcstechnológia érkezett
hazánkba - mondta megnyitóbeszédében
Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója. - Öt éven belül ez a második üzemátadásunk. A térség fejlesztése érdekében a kormány adókedvezményt adott, ennek köszönhetően a butadién- és a műgumigyár 130 milliárd forint befektetését tette lehetővé a régióban. Vállalatunk tovább gyarapította petrolkémiai értékláncát, amely így a világ
egyik leginnovatívabb termékével bővült.
Büszkék vagyunk arra, hogy a MOL évről évre még speciálisabb, még jövedelmezőbb termékeket tud előállítani. A beruházási láncot folytatjuk, hiszen 2021ben 300 milliárd forintból felépítjük Tiszaújvárosban a poliol üzemünket. Stratégiánk szerint 2030-ig 4,5 milliárd dollárt
fogunk elkölteni petrolkémiai és vegyipari fejlesztésekre, ennek jelentős részét itt,
Tiszaújvárosban.
Az új termelőegység évi 60 000 tonna oldószeres eljárással készült sztirol-butadién gumit (S-SBR) állít elő, amely az
egyik legkeresettebb vegyipari termék a
világon. A műgumi legfontosabb alapanyaga a butadién, melyet a MOL Petrolkémia 2015-ben átadott üzeme állít elő.
Az S-SBR az üzemanyag-hatékony és a
nedves felületen is kiváló tapadást biztosító gumiabroncsok gyártásának legfőbb
alapanyaga. A Tiszaújvárosban előállított
termék a hazai és nemzetközi piacokon is
keresett.
A következő hónapokban a gyárat beüzemelik, nyáron indul a tesztüzem, ősztől pedig indulhat a termelés. A tervek
szerint 160 szakembert foglalkoztatnak
majd, többségüket már felvették.

Japán szemmel
A MOL és a JSR Corporation 2013-ban
állapodott meg a magyarországi vegyesvállalat létrehozásáról. Az üzem a JSR
MOL Synthetic Rubber Zrt. beruházásaként valósult meg. A szintetikusgumi-gyár építése 2015 novemberében kezdődött. Koichi Kawasaki, a JSR Corpo-

Jelképes üzemindítás.
ration ügyvezető igazgatója elmondta,
hogy a leginnovatívabb technológiát honosították meg a most átadott tiszaújvárosi üzemben, aminek révén kiváló minőségű szintetikus gumit gyárthatnak.
- Köszönöm mindenkinek, aki támogatta
a közös munkát, Tiszaújvárosnak és Magyarország kormányának. Az elmúlt hónapokban számunkra a biztonság és a biztonságos építkezés volt a legfontosabb.
Az elmúlt időszakban a gépkocsigyártás nagy fejlődésen ment keresztül, ami
hatással van a gumiabroncsgyártásra is.
Üzemanyag-hatékony abroncsot fogunk
gyártani, amiben a technológia legjava
benne van, reményeink szerint mindenki
elégedett lesz vele - mondta.
Koichi Kawasaki nem csak dinamikus
üzletvezetést ígért, hanem stabil, biztonságos működést is.

Orbán Viktor miniszterelnök, Hernádi
Zsolt, Koichi Kawasaki, Sato Kuni és
Koncz Ferenc együtt, egyszerre nyomták
meg azt a zöld gombot, amivel szimbolikusan átadták a két vállalat új, szintetikus
gumit előállító tiszaújvárosi gyárát, és ezzel a mozdulattal jelképesen elindították
az üzemet.
- Jó ipartörténetet írni, mert munkát adhatunk vele az embereknek, szakmát adhatunk a fiatalok kezébe. A japán tulajdonban lévő cégek évente 25 ezer magyar embernek adnak munkát. Szeretjük
a MOL-t, mert magyar, mert a miénk. Első számú nemzeti vállalat, ilyennek szeretnénk látni az egész magyar gazdaságot,
mint a MOL, nagynak, erősnek, versenyképesnek, hiszen ez a jövő útja, ez a közös cél. A MOL Magyarországon évente
8000 embernek ad munkát, 20 milliárdnyi adót fizetett be az ország költségvetésébe legutóbbi nyereségéből, és 2030-ig
1300 milliárd forintot fog befektetni a cég
- mondta a miniszterelnök.

Tiszaújvárosi szemmel

Koichi Kawasaki, a JSR ügyvezető
igazgatója.
Sato Kuni, Japán magyarországi nagykövete gratulált a létesítmény felépítéséhez.
Mint mondta, az üzemanyag-hatékony
gumiabroncsok gyártása hozzájárul a globális felmelegedés okozta környezeti terhelés csökkentéséhez. Reményeit fejezte
ki azzal kapcsolatban, hogy a technológiai, gazdasági együttműködésen túl, a magyar-japán kapcsolat tovább fog fejlődni,
és ezért a nagykövetség mindent meg is
tesz a jövőben.

Két japán, három magyar
Sokak meglepetésére Tiszaújváros polgármestere helyett Koncz Ferenc, Szerencs város polgármestere kapott szót
a beruházás ünnepélyes átadásán. A Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje a japán-magyar mentalitás hasonlóságát taglalta és egy japán mondást idézett, miszerint fontos az út, amin végigmegyünk, de
ettől fontosabb, hogy nyomot hagyjunk
magunk után. Ez a beruházás az, ami erre
képes. Szerencs város polgármestere szerint Magyarország olyan gazdaságpolitikát és adópolitikát hozott létre, ami idevonzza a befektetőket.

Tiszaújváros polgármestere nem kapott
szót az ünnepélyes gyáravatón, helyette a fideszes városvezető, országgyűlési képviselőjelölt, Szerencs polgármestere mondta el gondolatait. Lapunk annak
a városvezetőnek is kíváncsi volt a véleményére, aki nem csak az elmúlt években, hanem az elmúlt évtizedekben is figyelemmel kísérte a helyi beruházásokat,
a gazdaság fejlődését, s a városvezetéssel
együtt közösen hozta meg a döntést arról a befektetőknek is kedvező helyi adópolitikáról, melynek köszönhetően egyre több befektető érkezik Tiszaújvárosba.
- Mindig is tudtuk, hogy ezt a várost az
ipar hozta létre és a továbbiakban új lendületre van szükség. Ez az óriási beruházás megalapozza a város jövőjét - nyilatkozta Bráz György. - Különösebben nem
zavart, hogy én nem kaptam szót az ünnepségen, az viszont tisztán látszik, hogy
közeleg a választás. Egy biztos, én nem
vállaltam volna egy ilyen beszédet, ha
történetesen Szerencsen felkértek volna
egy gyáravatáson, hogy mondjam el ünnepi gondolataimat. Ellenben meghallgattam volna a beszédekben szívesen,
hogy a város önkormányzata mi mindent
tett meg azért, hogy ez a beruházás és a
következők megvalósulhassanak. Azt viszont örömmel vettem, hogy japán részről a nagykövetasszony és a JSR ügyvezető igazgatója is megköszönték a közreműködésünket. Ebben két dolog játszott
közre, a rendezési terv módosítása és az
adókedvezmény. Mi továbbra is tartjuk
magunkat a megállapodáshoz, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy
további beruházások is megvalósulhassanak Tiszaújvárosban - mondta a polgármester az ünnepség után.
berta
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Emlékező fiatalok

Büszkén tekinthetünk a múlt tükrébe
A hagyományokhoz híven városunk fiataljai is megemlékeztek az
1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről. A múltidézésre először az óvodások érkeztek, és elhelyezték saját készítésű
nemzeti színű zászlóikat a Március
15-e parkban, a Petőfi szobornál.
A Himnusz után az ünneplőkhöz Bereczki Judit, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium diákja, a beszédíró pályázat harmadik helyezettje szólt.
Tisztelt Hallgatóság, Kedves Diáktársaim!
,,Legyen béke, szabadság, egyetértés…” - olvashatjuk a 12 pont nyitányaként, ami a legfontosabb történelmi eseményt idézi hazánk életében, 1848. március 15–ét. Ezen a napon a magyarság összefogott, és kiállt egy cél mellett,

Bereczki Judit

Sajtónap

amely rengeteg veszteséggel és áldozattal járt,
de a legvégén meghozhatta volna azt, amelyre
a korban minden magyar ember vágyott: a szabadságot.
Mindig voltak, vannak, és lesznek olyan helyzetek, amikor a nemzet számára szükségessé
válik az összefogás, hiszen együttes erővel képesek vagyunk elérni a lehetetlennek tűnő célt.
170 éve bebizonyítottuk egész Európának, hogy
mi is érünk annyit, mint más nemzet, és ugyanúgy ki merünk állni hazánk fejlődéséért és jólétéért, mint ők. Megmutattuk, hogy merünk felszólalni a Habsburgok ellen, és mindent elkövetünk Magyarország függetlenségéért.
Talán nem is ünnepelnénk a mai napot, ha nem
lettek volna hazánknak olyan jeles képviselői,
mint Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál,
Irinyi József és Pest ifjúsága, akik kihasználták a forradalmi hullámot, és élve a lehetőséggel, megszervezték Európa történelmének egyik
legjelentősebb forradalmát. Azok a bátor, radikális gondolkodású férfiak, akik március 15-e
reggelén összegyűltek a Pilvax-kávéházban és
hozzákezdtek álmuk megvalósításához.
Tisztelt Hallgatóság!
Bizonyára mindenki ismeri már a forradalom
menetét, de azért hadd elevenítsek fel pár történést az eseménysorból. Például a 12 pont, és
a Nemzeti dal kinyomtatását, majd felolvasását a Nemzeti Múzeum előtt, a 12 pont elfogadtatását a városi tanáccsal, majd a petíció aláírását, Táncsics Mihály kiszabadítását, a nap
végén pedig a betiltott Bánk bán előadását a
Nemzeti Színházban.
Ne feledkezzünk meg a kor kiemelkedő politikusairól sem: Kossuth Lajosról, Deák Ferencről,
Széchenyi Istvánról, Wesselényi Miklósról, akik
már a forradalom szele előtt törekedtek megvalósítani a reformkor gondolatait, vívmányait és újításait, és miután V. Ferdinánd elfogadta az áprilisi törvényeket, amelyeket jeles politikusaink az utolsó rendi országgyűlésen véglegesítettek, megalakult Batthyány Lajos minisz-

A Széchenyi iskola tanulói adtak ünnepi műsort.
terelnökségével a független felelős magyar kormány.
Emlékezzünk a szabadságharc idején a hazáért küzdő katonákra, akik az életük árán is harcoltak hazánk szuverenitásáért. Ne felejtsük el,
hogy a Habsburg Birodalom egyedül nem tudott volna megállítani minket, csak orosz segítséggel tudták leverni a magyar haderőket.
Igaz, véresen megtorolták, és a földbe tiporták
sikereinket, nekünk mégsem a veszteség gondolata maradt meg, hanem az, hogy eddig eljutottunk és bebizonyítottuk, ha az egész ország ös�szefog, akkor erősebbek, sikeresebbek vagyunk,
és ez a jövőre nézve is érvényes.
Tisztelt Hallgatóság!
Március 15-e ráébreszt minket arra, hogy büszkén tekinthetünk a múlt tükrébe, tanulhatunk
belőle, és erőt meríthetünk! Ez az az ünnepünk,
ami minden korban összetartotta, és össze fog-

ja tartani az országot, hiszen minden magyar
ember ezen a napon piros, fehér, zöld színű kokárdát tűz a szíve fölé és emlékezik.
Kedves Diáktársaim!
Viseljétek ma ti is büszkén kokárdátokat, és
hordjátok szívetekben 1848. március 15-e üzenetét.
Sándor József Lászlót idézve:
„Egy nép, amely elfelejti saját történelmét, annak nincs múltja és nincs jövője, azt a népet elfelejti a történelem. Minden népnek a múltja
képezi az alapot, a múltra épül a jövő, s amely
népnek nincs múltja, nem lesz jövője sem.”
Az ünnepi beszéd után a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola felsős tanulói elevenítették fel a jeles nap eseményeit. Az alsó
tagozatosok zenés, táncos ünnepi műsorral készültek.
ema

Hitelesen, tisztességesen, sokoldalúan

A hagyományoknak megfelelően
a város vezetői március 15-én köszöntötték a helyi sajtó munkatársait. A magyar sajtó napján köszöntötték az idei Lovas Lajos Díjjal kitüntetett Fazekas Sándort,
aki az esti ünnepségen vehette át
az elismerést.
Történelmi visszaemlékezéssel kezdte köszöntőbeszédét Dr. Fülöp György alpolgármester,
aki szólt a jelenkor kihívásairól is, az álhírek,
márkázott tartalmak világáról. Mint mondta,
amit régen hazugságnak hívtunk, azt ma alternatív ténynek, és rengeteg embert félrevezetnek így.

Hírek, álhírek, tények
- Itt helyben viszont nagyon rendben mennek a
dolgok - mondta Dr. Fülöp György -, köszönhető ez önöknek, akik a mindennapokban hitelesen, tisztességesen, sokoldalúan tájékoztatják a lakosságot. Persze nyilván van, akinek
az a véleménye, hogy a Krónika egyoldalú, de
én úgy gondolom, a lap a tényeket, a valóságot
sokrétűen mutatja be. Gondoljunk csak a város
költségvetésének elfogadására, ami után minden ellenzéki elmondhatta a véleményét a helyi
médiában. Tiszaújvárosban sokan élünk, sokfélék vagyunk sokféle véleménnyel. A tájékoztatásnak mindig korrektnek, hitelesnek kell lennie. Nagyon nehéz ma sajtómunkásnak lenni,
de itt helyben azt tapasztalom, hogy a sajtóban
dolgozóknak van becsülete, az emberek tisztelik őket - tette hozzá az alpolgármester.
Bráz György polgármester a világ megosztottságáról szólt, de mint mondta, a legfontosabb,
hogy az itt élők hogyan viszonyulnak a világhoz, hogy a közösség szolgálatába szegődők
mit tesznek annak érdekében, hogy egy normális városban élhessünk.
- A tiszaújvárosi sajtó jól végzi munkáját, nem
próbáljátok megosztani a város lakosságát, hanem tényszerűen tájékoztatjátok. Még akkor is,
ha vannak olyan emberek, akik valótlan dolgokat jelentetnek meg itt-ott. Félrevezetik az
embereket, nekünk kell felemelni a szavunkat
ez ellen. Ez nem a ti feladatotok, a ti feladatotok az, hogy írjatok szilárd erkölcsi alapokon mondta a polgármester.

Kamerával és katedrán
Fazekas Sándor és sok-sok tanítványának
egyike, Kelemen Tamás.

Az ünnepi eseményen köszöntötték Fazekas
Sándort, aki az esti ünnepségen Lovas Lajos

Ünneplők és ünnepeltek.
Évi díj kitüntetést kapott. Operatőr, tanár, és
mindenki Pamachként ismeri, ő alapította meg
1988-ban a Suli TV-t, több száz fiatallal ismertette meg a média különleges világát.
- 1983-ban futballistaként kerültem ide - emlékezett vissza a kezdetekre -, az akkori hatos
iskolában testnevelő tanárként dolgoztam. Korábban már filmeztem, és szerettem volna valahogy a gyerekeknek is átadni ezt a tudást. 1987ben a városi tévé az egyik VHS-kameráját a
szederkényi ÁMK-nak adta, amit ott nem használtak folyamatosan, így tudtam szervezni egy
videószakkört. Kéthetente volt nálunk a kamera, ebből kerekedett ki aztán a Suli Tévé, aminek adásai megjelentek a városi tévé diáktévéjeként, Magyarországon először, mint diáktévé. Sok gyerek érezte úgy, hogy szeretne va-

lamelyik oldalán állni a kamerának, olyan csapatok, stábok voltak, akik szerették egymást,
jól együtt tudtak működni. Mindig voltak, akik
jöttek, volt utánpótlás. Ennek nem én voltam az
oka, én csak terelgettem őket - mondta.
- Büszke vagy azokra a tanítványaidra, akik végül ezt a pályát választották?
- Egy tanárnak az a legnagyobb büszkeség, ha
a tanítványa túlnövi. Nagyon jó szakemberek
lettek a tanítványaimból, sajnos nem mindenki lehet már közöttünk. Dózsa Márkot kisfiamként szerettem, felnőttként is dolgoztunk
együtt. Nagyon büszke vagyok azokra is, akik
itt, a televízióban dolgoznak, és jó viszonyban
vagyunk azóta is - mondta a díjazott.
Fodor Petra
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Összefogással közös jövőnk érdekében

A zord időjárás ellenére a hagyományos helyszíneken és forgatókönyv szerint zajlottak az 1848/49es forradalom és szabadságharc
170. évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségek. A megemlékezések diákszónokai - a beszédíró pályázat helyezettjei – a
történelmi események felidézése
mellett az összefogás fontosságát
hangsúlyozták.
A városi megemlékezések sora Tiszaszaderkény városrészben kezdődött. A Hősi emlékműnél Illés Zsófia Panna, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium növendéke szólt a résztvevőkhöz.

Harc a közös álmokért
Tisztelt Ünneplő Közönség! Tisztelt Szederkényi Polgárok!
Szeretettel köszöntöm a március 15-ei megemlékezés alkalmából itt megjelenteket.
,,Talpra magyar, hí a haza!” - hallhatjuk Petőfi
szavait, és most itt az idő, hogy közösen felidézzük történelmünk egy meghatározó eseményét.

Illés Zsófia Panna
Emlékezzünk, hiszen pontosan 170 évvel ezelőtt a bécsi forradalom hírére egy maroknyi
tettre kész pesti fiatal a cselekvés útjára lépett.
Nem volt másuk, csak a megtörhetetlen hitük
és a haza iránt dobogó szívük. Így indultak el
1848. március 15-én a Pilvax Kávéházból. Lefoglalták Landerer és Heckenast nyomdájának
egyik gépét, kinyomtatták a Petőfi Sándor által
írt Nemzeti dalt és az Irinyi József által megfogalmazott tizenkét pontot, melyben többek között olyan létfontosságú kérdésekben kívántak
változást elérni, mint az ország vezetése, a katonaság, a sajtószabadság, Magyarország és
Erdély egyesítése.
A Nemzeti Múzeum előtt nagygyűlést tartottak,
majd a pesti városháza elé vonultak, és a városi tanáccsal elfogadtatták a tizenkét pontot.
Így a petíció, mint Pest város követelése mehetett Pozsonyba. Kitartásukat és hazafiasságukat komoly siker koronázta.
Tisztelt Hallgatóság!
Azért vagyunk most itt, hogy erre a napra és
ezekre a fiatalokra emlékezzünk. Ma minden
magyar a szíve fölé tűzi a piros-fehér-zöld szalagot határainkon belül és kívül, hálás szívvel
gondolva vissza pesti forradalmárjainkra, akik
kiálltak nemzetünkért.
Legyünk hálásak azért, hogy nem kell rettegésben és bizonytalanságban élnünk nap, mint
nap.
Mi most élünk és nem évszázadokkal ezelőtt.
Nem tudjuk milyen, amikor bármelyik pillanatban fegyvert foghatnak ránk egy őszinte szóért, és szemrebbenés nélkül húzzák meg a ravaszt. Nekünk nem kell bujdosnunk a származásunk vagy a vallásunk miatt. Számunkra megszokott az egyenlőség, a szabadság. Az ifjaknak
meg kellett küzdeni mindazért, ami nekünk ma
már természetes. Harcoltak az álmaikért, a közös álmokért.
Hogy miért tették? A múltjukért, az elődeikért,
akik életüket adták a hazáért. Nem hagyhatták,
hogy hiábavalóvá váljék küzdelmük. Szerették
volna, hogy mi, az utódok már büszkén mondhassuk: Magyar vagyok, Magyarország az otthonom.
De mindenekfelett értünk tették. Mindnyájunkért, akik ma itt élünk. Azért, hogy élettel töltsük meg az utcákat, hogy gyermekkacagástól
legyen hangos a tér. Azért, hogy tanulhassunk,
és azokká válhassunk, akik szeretnénk lenni.
Hogy legyenek olyan lehetőségeink, amelyek
nekik nem voltak. Azért, hogy mi élhessünk egy

olyan országban, ami nekik nem adatott meg.
Hogy rabok legyenek vagy szabadok? Választaniuk kellett és választottak. Ők mertek nagyot
álmodni, és nem adták fel. A haza iránt érzett
önzetlen szeretetük és a megingathatatlan hitük
életben tartotta a bennük lakozó harcost. Bíztak abban, hogy az utókor büszkén, hálás szívvel gondol majd rájuk a haza hőseiként. Hitték, hogy ezen a földön, hol sírjaik domborulnak, együtt fogunk róluk megemlékezni, és ,,áldó imádság mellett mondják el szent neveiket”.
Tisztelt Tiszaszederkényi Polgárok!
,, A jelen sokkal tartozik a múltnak, s ha ezt a
tartozást ki nem egyenlíti, a jövőtől sem követelhet.” - mondta Jókai Anna. Most a mi kezünkben van a lehetőség. Nekünk kell tennünk
azért, hogy egy jobb országot teremtsünk. Ha
összetartunk és elég erős bennünk a remény,
akkor semmi sem lehetetlen.
Én itt élek Szederkényben, és nap, mint nap tapasztalom, hogy ennek a kis közösségnek milyen fontos a hagyományok őrzése, a kultúra,
a művészetek közösségformáló szerepe. Nagy
hangsúlyt fektetnek arra, hogy a fiatalabb generációnak is átadják ezeket az értékeket. Jó itt
élni, jó ennek a közösségnek a tagjaként létezni, hinni és tenni a jövőéért.
Hiszen ne felejtsük el: ,, A jövő a most és az itt
találkozásában néz vissza a múltba.”
A beszédet követően az Eötvös Diákszínpad, a
Bokréta Citerazenekar és a Mezei Virág Népdalkör adott ünnepi műsort, majd az emlékezők
helyezték el koszorúikat, virágaikat az emlékmű talapzatánál.
Az ünnepi program Tiszaújvárosban folytatódott. A református templom elől induló fáklyás
felvonulók útja a Petőfi szoborig vezetett, ahol
Kelemen Aliz, az Eötvös középiskola kilencedikes tanulója - a beszédíró pályázat első helyezettje - volt az ünnepi szónok, aki egy idézettel
kezdte mondandóját.

Felemelt fejjel
„A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk
kötelességgel, amely van, hanem az iránt is,
amely lehet, s lesz.”
Tisztelt Ünneplő Közönség!
A Kossuth Lajos idézett szavaiban rejlő igazság
minden idők nemzedéke számára fontos üzenetet hordoz magában. Az üzenetet, amely meghatározza napjainkat, életünket, az egész világ
működését. Az üzenetet, ami arra késztet bennünket, hogy tegyünk valamit a hazánkért, a
közösségünkért, ami óhatatlanul magában foglalja a saját érdekünket is.
1848. március 15-én ez az üzenet megfogalmazódott. Fiatalok százainak lelkében gyúlt fel a
szikra és elhatározták, hogy tesznek valamit
azért, hogy számukra a világot jelentő hazájukat egy jobb, egy élhetőbb hellyé változtassák.
Elég volt egy aprócska szikra a lelkekben, ami
aztán továbbterjedt és hatalmas lánggal fellobbanva erdőtüzet szított. Pontosan 170 éve a
nemzetben vívódó szabadság utáni vágy kitört,
mit sem foglalkozva a látványosan túlerőben
lévő császári ellenséggel. Nem számított semmi, ami hátrányukat növelte, megingathatatlanul küzdöttek azért, hogy mi most itt nyugodt
körülmények között, békében élhessünk.
„A magyar mélyen aludt. Eközben nyelvét felejté, nemzeti színét veszté. Sok azt hitte, nem
eszmél már fel többé, s el van olvasztva. De a
magyar felébredt.”- mondta Széchenyi István.
Az ő hasonlatára építve mindenképpen mondhatjuk, hálával tartozunk ezért az ébredésért. A
márciusi ifjak bátor tettéért, azért, hogy felemelték hangjukat az elnyomással szemben.
Elgondolkodtató, hogy vajon ma képesek lennénk-e ugyanezt megtenni a hazánk jövője érdekében, ha arra lenne szükség. Azért, hogy
gyermekeink egy szebb világban nőjenek fel,
ahol nem kell félve, politikai elnyomásban élniük. Azért, hogy a jövő nemzedéke ne tapasztalja meg azt, amit nekünk kellett.
Vajon szükség esetén képesek lennénk megtenni ugyanezt, tűzre lobbantani egy ekkora forradalmat? Vajon meg tudnánk ezt tenni a mai világban, ahol naponta kommentháborúk százainak lehetünk tanúi, ahol mindenki a telefonja fölé borulva tudomást sem vesz a másikról,
ahol mind egyre és egyre kezdjük elveszíteni érdeklődésünket társaink érzései iránt?

Koszorúk, virágok, zászlócskák a Petőfi szobornál.
1848. március 15-én összefogott a nemzet. Bajtársakként, testvérekként fogta egymás kezét a
nép és ez volt az, ami a legtöbbet számított. Az
összefogás. Senki sem lehet hős egymaga, mind
együtt harcolunk, és pontosan azért válunk hősökké, mert egymást segítjük.
Szerencsére ma már nincs szükség ilyen drasztikus megmozdulásokra, én mégis úgy gondolom, mi is tehetünk azért, hogy munkájuk, a hazáért való fáradozásuk ne menjen kárba. Ehhez elég, ha csak egy kicsit jobban kinyitjuk a
szemünket, ha csak egy kicsit többször felemeljük a fejünket, ha csak egy kicsit együttérzőbbé,
egy kicsit empatikusabbá válunk. Olyan emberekké, akik képesek észrevenni egymást. Olyan
emberekké, akik képesek az összefogásra.
Én hiszem, hogy még ma is össze tudnánk tartani, még ma is tudnánk egymást segítve és
nem egymást hátráltatva küzdeni, ha úgy hozná a sors. Hiszem, hogy a lelkünk mélyén mind
képesek vagyunk a világ szebbé tételére, arra,
hogy fejünket felemelve, szemeinket kinyitva
észrevegyük és segítsük egymást.

Kelemen Aliz
Tisztelt Tiszaújvárosiak!
Az 1848. március 15-ei forradalom hősei példaként álljanak előttünk. A hazaszeretet, az
önmagunkért és szeretteinkért való kiállás, az
összefogás példájaként. Hálával tartozunk, de
ezt a hálát, ezt a tisztelet nem csak az évforduló napján kell bizonyítanunk. Nem csak a kokárdákkal, nem csak a virágokkal, hanem azzal is, hogy minden nap igyekszünk fáradalmaik gyümölcsét tovább érlelni és a világot egy
tisztességesebb, településünket, Tiszaújvárost
egy még szebb, egy még emberibb hellyé varázsolni.
Széchenyi István szavaival élve: „Tiszteld a
múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”
Az ünnepi beszédet követően a Debreceni Csokonai Színház művészei adtak ünnepi műsort,
mely után az ünnepség résztvevői koszorúkat,
virágokat helyeztek el a Petőfi szobornál.
Az ünnepi program a Derkovits Kulturális
Központban zárult.
A kulturális központ színháztermében Bódi
Tamás zongoraművész ünnepi zongorajátékát
hallgathatta meg a közönség, majd Dr. Fülöp
György alpolgármester köszöntötte a beszédíró
pályázat helyezettjeit.
A hagyományoknak megfelelően az ünnepi
események zárásaként a képviselő-testület által adományozott ágazati kitüntetéseket adta át
az önkormányzat nevében Bráz György polgármester és Dr. Fülöp György. Ezt megelőzően a

polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Együtt ünnepelve
Tisztelt Ünneplő Tiszaújváros, Tisztelt Kitüntetettek! Hölgyeim és Uraim!
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm önöket abból az alkalomból, hogy újra együtt ünnepeltünk március 15-én. Az országban sok helyen
zajlottak ünnepi események. Hallgatva a beszédeket, kicsit elbizonytalanodtam, hogy tulajdonképpen én magyar vagyok-e? Azt tudom, hogy magyar állampolgár vagyok, azt is
tudom, hogy Magyarországon élek, hogy magyar az anyanyelvem. Viszont annyiféle értelmezést hallottam március 15-éről, annak az
üzenetéről, hogy - megmondom őszintén - össze
vagyok egy picikét zavarodva. Nyilvánvalóan
mindenkinek megvan március 15-éről a véleménye, vannak elképzelései arról, hogy milyen
üzenetei vannak, de mégiscsak furcsa, hogy
közel 30 évvel a rendszerváltás után még ma
sincs egyetértés, még március 15-ével kapcsolatban sem. Én büszke vagyok arra, hogy Tiszaújvárosban minden alkalommal a város apraja- nagyja együtt ünnepel. Jó érzés látni, hogy
az általános- és középiskolások együtt ünnepelnek, és együtt tudtunk ünnepelni Tiszaszederkényben, együtt ünnepeltünk a Petőfi szobornál, együtt vettünk részt a fáklyás felvonuláson.
Az is egy nagyon jó dolog, hogy Tiszaújváros
képviselő-testülete együtt van ezeken az ünnepeken, s megmutatjuk, hogy bizonyos ügyekben
képesek vagyunk együttműködni, közösen megjelenni. (…)
Ebben a városban sok mindent tettük annak érdekében, hogy legyen jövőnk. A város úgy jött
létre, - mert csinált város vagyunk - hogy a
vegyipar létrehozta, az itt élő emberek tisztességes, becsületes munkája révén pedig gyarapodtunk. Akár egyénileg, akár a közösség. Ez a
jellemző a városban élők nagy többségére. Közöttünk nagyon kevesen vannak olyanok, akik
ügyeskedéssel boldogulnak, úgy gyarapítják a
vagyonukat. Azt gondolom, hogy ebben a városban addig lesz békesség, nyugalom, addig
lesz egyetértés, amíg többségben lesznek azok
az emberek, akik tisztességes, becsületes munkával gyarapodnak. Sikereket is értünk el közösen. Nemhogy befejeztük a város gazdaságának építését, hanem tovább is épül. Mindannyian tudják, hogy komoly beruházások előtt áll
Tiszaújváros. (…)
Tudom, hogy most mindenki tele van izgalommal, nem csak március 15-e miatt, hanem április 8-a miatt is. Én biztos, hogy csak erkölcsös emberekre fogok szavazni. Erkölcsös embereket kell megválasztani arra, hogy képviseljenek a magyar országgyűlésben, hogy intézzék
a haza dolgait.
Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt ünnepeltünk, köszönöm mindenkinek, aki hozzátett
ehhez az ünnephez. És köszönöm azt is, hogy
most is együtt adhatjuk át a jól megérdemelt kitüntetéseket azoknak a város intézményeiben, a
város szervezeteiben dolgozó munkatársaknak,
akiknek köszönhetjük, hogy ez a város valóban
életképes.
F.L.
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Tiszaújváros kitüntetettjei
Tiszaújváros Közneveléséért
Tóth Erika
tanító
Pályáját 1984-ben kezdte, s azóta dolgozik a jelenlegi Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában.
Tanítói tevékenységét a kimagasló hivatástudat
a kreativitás és gyermekszeretet jellemzi. Tanítási óráit széleskörű motivációs bázisa és a folyamatos tevékenykedtetés teszi élményszerűvé. Tehetséggondozó munkájának köszönhetően tanítványaival számos kimagasló eredményt ért el különböző tanulmányi versenyeken, de szívügyének tekinti a tanulásban lemaradó gyermekek segítését is. Kiemelkedő osztályfőnöki tevékenysége összetartó közösséggé
formálja a rá bízott csoportokat. Munkaközösség-vezetőként precíz, megbízható és igényes.
Jelentős szerepet vállalt a helyi tanterv követelményrendszerének kidolgozásában. Szívesen kapcsolódik be iskolai rendezvények, versenyek szervezésébe.
Az oktató-nevelő munka területén végzett lelkiismeretes és kimagasló szakmai munkája elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért”
Életműdíj kitüntetésben részesült.
Szabóné Gubányi Éva
tanár
Pedagóguspályáját 1993-ban kezdte a Széchenyi István Általános Iskolában, 2000-től jelenlegi munkahelyén, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában dolgozik. Rendszeresen bővíti szaktárgyi-módszertani ismereteit, szakmai
eszköztárát. Eredményesen dolgozik a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztésének és felzárkóztatásának
területén. Magyar nyelv és irodalom tárgyból
tehetséggondozó csoportot is vezet. Tanítványaival szép eredményeket ér el városi és megyei vers-és prózamondó versenyeken. Részt
vesz iskolai pályázatokban, több éve osztályfőnöki, valamint munkaközösség-vezetői feladatokat is ellát. Az intézmény emelt óraszámú angol oktatásának kidolgozásában is jelentős szerepet töltött be.
Lelkiismeretes, kimagasló szakmai munkája
elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért”
Évi díj kitüntetésben részesült.
Törökné Tóth Judit
gyógypedagógus
1986-ban kezdte tevékenységét városunkban
napközis nevelőként és tanítóként. 1993-tól a
Széchenyi István Általános Iskola Kisegítő Tagozatán, a mai Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás
Általános Iskola intézményegységében, gyógypedagógusaként végzi tevékenységét. Alapos, korszerű szakmai tudással rendelkezik.
Munkája során szívesen használja a kooperatív technikákat, mellyel egymás tiszteletére neveli tanítványait. Nyugodt, kiegyensúlyozott
személyiségével biztonságos tanulási környezetet teremt számukra. Fontosnak tartja a tanulók pozitív megerősítését, bátorítását. Osztályfőnökként is bizonyítja elhivatottságát. Kezdeményezőként vesz részt az intézmény által
szervezett tanórán kívüli tevékenységek megszervezésében, lebonyolításában. Minden megmozdulását áthatja a nagyfokú hivatás- és gyermekszeretet.
Több évtizedes kimagasló szakmai munkája,
nagyfokú hivatástudata elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért” Évi díj kitüntetésben
részesült.
Gulyás Sándorné
tanár
Pedagógusi pályáját a 3. számú Általános Iskolában kezdte, majd 1980-ban került jelenlegi munkahelyére, a mai Széchenyi István Általános Iskolába. Szakmai munkája kiemelkedő,
oktató-nevelő tevékenységében, módszereiben
felkészült, következetes és precíz pedagógus.
Ismereteit önképzéssel, továbbképzéseken való
részvétellel folyamatosan bővíti. Tanóráin változatos technikákat alkalmaz, segíti a fejlesztésre szorulókat, illetve támogatja a tehetségek
kibontakozását. Tanulóit rendszeresen készíti
fel különböző tanulmányi versenyekre, melyeken szép eredményeket érnek el. Kiváló osz-

Huszonöt személy és egy sportszervezet részesült önkormányzati elismerésben.
tályfőnök, aki nagy odafigyeléssel fordul osztálya, diákjai felé. Az iskola közösségi életéből
is aktívan kiveszi a részét, segítőkész közösségi ember. A tanulókkal, szülőkkel és kollégáival kialakított kapcsolata példaértékű.
Hosszú évtizedek óta végzett lelkiismeretes, kimagasló szakmai munkája elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért” Életműdíj kitüntetésben részesült.
Zákány Ferencné
tanító
Pedagógusi pályafutását 1979-ban kezdte városunkban és 1990-ben lett tagja a mai Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola tantestületének, ahol munkaközösség-vezetői és igazgatóhelyettesi feladatokat is ellátott.
Vezetői és pedagógusi tevékenységére az alaposság, a precizitás, a felelősségteljes hozzáállás és az áldozatkészség jellemző. Nevelő-oktató munkáját magas színvonalon végzi, komoly
részt vállal a tanórán kívüli programok lebonyolításában. Több éve foglalkozik a tanulási
problémákkal küzdő gyerekekkel. Osztályfőnökként elhivatottsága, gyermektisztelő és szerető tevékenysége kitartó következetességgel
párosul. Kiemelt feladatának érzi, hogy a gyerekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a személyiségük kibontakoztatását a legjobb tudása szerint elősegítse. Több éve nagy odaadással dolgozik „A Tehetséges Gyermekeinkért”
Alapítvány kuratóriumában. Szakmai és emberi kapcsolataiban nyitott, példamutató pedagógus.
40 éven át végzett kimagasló, lelkiismeretes és
magas szintű szakmai munkája, nagyfokú hivatástudata elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért” Életműdíj kitüntetésben részesült.
Szilágyi Gyuláné
tanár
1982-ben került a mai Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskolába. Éveken keresztül magyar munkaközösség-vezetőként tevékenykedett. Pályája során folyamatosan irodalmi színpadot vezetett, diákjaival, több alkalommal is részt vett diákszínjátszó találkozókon. Munkáját magas színvonalon végzi, emellett nagy gondot fordít önmaga szakmai fejlesztésére. Alapos, pontos nevelő-oktató tevékenységének köszönhetően tanítványai biztos alapokkal lépnek tovább a középiskolába.
A nyitott, pozitív, gyermekközpontú iskola híve, fontosnak tartja a tanulók személyiségének
fejlesztését. A tehetséggondozást a pedagógiai
munka kiemelkedő területének tekinti. Lelkiismeretesen készíti fel tanítványait a különböző versenyekre ahol szép eredményeket érnek

el. Szakmai és emberi kapcsolataiban nyitott, a
tantestület megbízható és fontos tagja.
Kimagasló szakmai munkája, a nevelés-oktatás
területén végzett magas színvonalú tevékenysége elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért” Életműdíj kitüntetésben részesült.
Majoros Lászlóné
tanár
1980-tól dolgozik Tiszaújvárosban, jelenleg a
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanára. Határozott, pedagógiai elveiben következetes, ugyanakkor diákjaival mindig segítőkész pedagógus. Fontosnak tartja tanulói
természettudományos kompetenciájának fejlesztését. Pedagógiai munkájában alkalmazott
módszerei sokrétűek, a biztos elméleti alapok
lefektetésén túl, nagy hangsúlyt helyez a gyakorlati képzésre. Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés, az ismeretlen megismerésének igényét. Oktatómunkája
mellett mindig elegendő időt fordít diákjai nevelésére, hosszú éveken át látott el osztályfőnöki tevékenységet. 2007-től vezette az intézmény Ember és természet munkaközösségének
munkáját. Több mint tíz évig látta el az iskola
közalkalmazotti tanácsának elnöki tisztét. Évek
óta intézményi szakszervezeti bizalmiként tevékenykedik.
Az oktató-nevelő munka területén végzett közel négy évtizedes magas színvonalú szakmai,
valamint kollégái érdekében végzett tevékenysége elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért” Életműdíj kitüntetésben részesült.
Simonné Varga Katalin
tanár
1986-tól tanít Tiszaújváros oktatási intézményeiben, megalakulásától tagja a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolának. A „Reformáció 500” emlékévben végzett tevékenysége kapcsán egy sokoldalú, a református iskola ügyének elkötelezett embert ismerhettünk
meg személyében. Kutatómunkájával, hozzáállásával és hitével erősíti a közösséget. Odaadóan készítette fel tanítványait a „Re:formáció
- kulturális kincskereső” komplex műveltségi vetélkedő országos versenysorozatára, ahol
VI. helyezést értek el. Osztályfőnökként pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal teli légkört alakít ki, felismerve a diákok tanulási, személyiségfejlődési nehézségeit, szükség esetén
megfelelő segítséget nyújt számukra. Korábban munkaközösség-vezetői feladatokat látott
el, a pedagógus életpályamodell bevezetésével
az iskola első szakmai mentora lett.
Emberi kvalitásai és az elmúlt időszakban végzett kiemelkedő szakmai munkája, pedagógusi

helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért” Évi-díj kitüntetésben részesült.
Cseh Katalin
tanár
2008 augusztusától dolgozik a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiumban. Előtte külső óraadó tanárként látta el a Brassai épület ének-zene tanári feladatait. Az előző tanévben bekapcsolódott a gépírás tantárgy oktatásába is. Közel egy
évtizede irányítja az iskolai énekkar munkáját. Nagy odaadással segíti a végzős osztályok
szalagavatós műsorainak lebonyolítását. Tevékenységével időt, energiát nem kímélve járul hozzá az iskola jó hírnevének öregbítéséhez
és a városi szintű rendezvények színvonalának emeléséhez. Osztályfőnökként szeretettel,
megértéssel vezette osztályát, figyelemmel kísérte tanulmányi eredményeiket, szervezte iskolai és iskolán kívüli életüket. Elhivatott, kiváló szakember, önmagával, kollégáival és tanítványaival szemben is igényes, következetes
tanáregyéniség.
Lelkiismeretes magas színvonalú szakmai, közösségi munkája elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért” Évi díj kitüntetésben részesült.
Wágner Judit
tanár
Pályáját 1996-ban kezdte Tiszaújvárosban kollégiumi tanárként, emellett részmunkaidőben
dolgozott a jelenlegi Szerencsi Szakképzési
Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája elődintézményében. 2014 óta vezeti az iskola legaktívabb csoportját, a magyar-történelem munkaközösséget. Ennek keretében számos program
és rendezvény szervezését vállalta fel. Kollégáival több alkalommal készítettek fel diákokat megyei és országos versenyekre, melyeken elért eredményeikkel öregbítették az intézmény és Tiszaújváros hírnevét. Szakmai munkáját nagy hozzáértéssel, pontossággal, precizitással, lelkiismeretesen végzi, ismereteit folyamatosan gyarapítja. Közvetlen, segítőkész személyiség, tevékenységét nagy elhivatottság, a
diákok, és a pedagógusok iránti elkötelezettség
jellemzi.
A köznevelés területén végzett magas színvonalú szakmai munkája és a tiszaújvárosi szakképzés melletti elkötelezettségének elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért” Évi díj kitüntetésben részesült.
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Ábrók Andrea
óvodapedagógus
Óvodapedagógusi pályafutását 1985-ben kezdte. 1988-tól dolgozik jelenlegi munkahelyén, a
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Tündérkert épületében. Mindennapi nevelőmunkáját áthatja alkotó, kreatív személyisége. Nagyfokú pedagógiai és módszertani sokszínűség,
igényesség és tudatosság jellemzi. Pályája kezdete óta elhivatottan képviseli, és csoportjaiban
alkalmazza az egészséges életmód kialakítását
célzó óvodai módszereket, e területen folyamatosan képzi magát. 2011 óta lelkesen vezeti a Tündérkert óvodában a „Kezek szárnyán”
vizuális tehetséggondozó műhelyt, mely tevékenységgel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
az intézmény már kétszer elnyerhette az „Akkreditált kiváló tehetségpont” címet. Több éve
vezeti a „Báb és drámajáték” munkaközösséget, melynek keretében sikeres bábelőadásokat
tartottak az óvodások számára. Segítőkész, aktív közösségi ember.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában
végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai,
közösségi munkája, pedagógusi elhivatottsága
elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért”
Évi díj kitüntetésben részesült.

Ünnep
zásában. Csoportvezetőként kiemelt figyelmet
fordít a belső- és külső kommunikáció minőségére és hatékonyságára. Felelősségteljes, elkötelezett könyvtáros, kiemelkedő hivatástudattal
rendelkezik. A Minőségirányítási Tanács tagjaként a könyvtár minőségirányítási rendszerének kialakításában és működtetésében jelentős
feladatokat lát el.
Több évtizedes, magas színvonalú, lelkiismeretes könyvtárosi, csoportvezetői tevékenységének elismeréseként „Tiszaújváros Közművelődéséért” Életműdíj kitüntetésben részesült.

évben mini tájékozódási versenyt szervez az
óvodásoknak a Tisza-szigeten.
A mozgás, a természetjárás és az egészséges
életmód népszerűsítésében végzett több mint
egy évtizedes kiemelkedő tevékenysége, a versenysport és a szabadidősport területén nyújtott
kimagasló teljesítménye elismeréseként „Tiszaújváros Sportjáért” Évi díj kitüntetésben részesült.

Tiszaújváros Sportjáért

Vékony János
parkgondozó-gépkocsivezető
2012-től dolgozik a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-nél, de 24 éve vesz részt városunk közterületeinek, intézményeinek karbantartási, fenntartási és felújítási munkálataiban. Munkaköréhez kapcsolódó szakmai feladatait önállóan és szakszerűen látja el. Jelenlegi tevékenységei közé tartozik a gépkocsivezetői feladatok ellátása, a közterület-fenntartási és karbantartási, a téli-nyári közterület-tisztítási munkák végzése, a könnyű- és nehézgépek
kezelése. Megbízható munkatárs, rendkívüli munkavégzések, egyéb nem várt események
során azonnal rendelkezésre áll. A hatékony és
folyamatos feladatellátás érdekében minden
esetben vállalja a túlmunkát. Részt vesz a rendezvények előkészítésében. Munkája során segítőkész, szorosan együttműködik kollégáival.
Precíz, pontos munkaerő, feletteseivel, munkatársaival munkakapcsolata jó.
Lelkiismeretes, pontos és precíz munkavégzése
elismeréseként és közelgő nyugállományba vonulása alkalmából „Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban” Életműdíj kitüntetésben részesült.

Tiszaújvárosi Triatlon Klub
1992-ben alakult és Dr. Márkus Gábor alapító
és klubelnök szándéka szerint a sport és a rendezvények erejét felhasználva a klub közösséget teremtett Tiszaújvárosban. Ugyanezen elveket vallja Lehmann Tibor is, aki 2013-tól az
egyesület elnök-vezetőedzője, és a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnöke. Az amatőr
sporton túl profiljába tartozik az utánpótlás-nevelés, élversenyzők felkészítése, és a versenyés rendezvényszervezés. A Tiszaújvárosi Triat-

Néhányan a tiszaújvárosi triatlonisták népes táborából.
Káposzta Zoltánné
óvodapedagógus
Óvónői pályafutását 1984-ben kezdte. Pedagógiai, szakmai tudásával kivívta vezetői elismerését, ezáltal munkaközösség vezetői és vezető-helyettesi feladatokat is ellátott. 2004 óta a
Bóbita óvoda pedagógusa. Szakmailag jól képzett, megbízható, jól terhelhető, minden új kihívásnak megfelelni akaró kolléga. Csoportjában
a megszokott rendezvényeken túl évente szervez nyílt napokat, délutánokat, nyitott ünnepeket a családok számára. Nagy türelemmel neveli, fejleszti a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel bíró, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekeket. Mosolygós, derűs
természetével minden gyereket megnyerő magatartásával igazi „óvó néni”. 1994 óta kuratóriumi tagként önzetlenül segíti a 3. számú Napközi Otthonos Óvoda Gyermekeiért alapítvány
működését, a pályázatok, rendezvények lebonyolításában is aktív szerepet vállal.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában
végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai,
közösségi munkája, pedagógusi elhivatottsága
elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért”
Évi díj kitüntetésben részesült.

Tiszaújváros Közművelődéséért
Vajnárovits Mihályné
szolgáltatási csoportvezető
1986-tól dolgozik a városi könyvtárban, ahol
kezdetektől olvasószolgálati feladatokat lát el.
Munkáját lelkiismeretesen, nagy hozzáértéssel és odafigyeléssel végzi. 2003-tól olvasószolgálati csoportvezetői, 2015-től szolgáltatási csoportvezetői beosztásban tevékenykedik.
A gyermekkönyvtárban meghonosította a családi programokat, ahol nagy szeretettel fogadja
a kisgyermekes családokat. Húsz éve szervezi
és vezeti a nyári napközis olvasótáborokat kisiskolások számára. Számos emlékezetes könyvtári rendezvény megrendezése fűződik a nevéhez. Aktívan részt vesz a könyvtár stratégiájának, munkatervének, fejlesztéseinek kidolgo-
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lon Klub az eltelt két és fél évtizedben válogatott versenyzők sorát nevelte ki. 25 versenyzője
állt dobogón világ és Európa-bajnokságokon,
ifjúsági olimpián. 2008-tól a Magyar Olimpiai Bizottság Utánpótlás-nevelési és Módszertani központjaként tevékenykedik és 2009ben megkapta a Nemzetközi Triatlon Szövetség Akkreditált Triatlon Edzésközpontja címet.
Legfőbb versenyeik és rendezvényeik közül a
Tisza Triatlont 1992-től, az ITU Triatlon Világkupát 1997-től, a Triatlon Nagyhetet 1999-től
rendezik meg. A programok kapcsán egy több
száz főt számláló közösség kovácsolódott ös�sze. Jelenleg öt edző irányításával mintegy száz
sportoló dolgozik a sportsikerekért.
Tiszaújváros nemzetközi és hazai jó hírnevének öregbítésében végzett két és fél évtizedes
munkája, a triatlon élsport és tömegsport területén szerzett elévülhetetlen érdemei, a sportág
rendezvényeinek tiszaújvárosi meghonosításában kifejtett sportszervezői tevékenysége elismeréseként „Tiszaújváros Sportjáért” Évi díj
kitüntetésben részesült.
Tóth Éva
szakosztályvezető
2006-ban lett a TSC természetjáró szakosztályának tagja és már ebben az évben elindult az
országos tájékozódási egyéni- és csapatversenyen. Az országos egyéni bajnokságban 2017ben sikerült a kupát is megszereznie. 2007-ben
választották be a szakosztály vezetőségébe,
ekkor már több túrát is vezetett és szervezett.
2009-ben a túraverseny szakág igazgatásának
feladatát látta el. 2010-ben választották meg a
szakosztály vezetőjének. A túravezetés és versenyzés mellett a szakosztály által szervezett
négy országos rendezvény lebonyolításában
is aktív szerepe van. A tagság igényét mindig
szem előtt tartva készíti el az éves programokat, ennek köszönhetően 2010 óta megkétszereződött a szakosztály taglétszáma. Nagy figyelmet fordít a fiatalok körében a természetjárás megismertetésére, megszerettetésére. 2010ben szervezett először tájékozódó tábort kicsiknek. Mikulás túrát, valamint 2014 óta minden

Tiszaújvárosért
a Közszolgáltatásban

Víg Mónika
humánerőforrás munkatárs
1993-tól dolgozik a TiszaSzolg 2004 Kft.-nél,
illetve annak jogelődjénél. Raktárkezelői munkakörben és biztonságtechnikai területen dolgozott, majd gazdasági irányban képezte magát tovább. 1999-ben már számlázó-nyilvántartó munkakört töltött be. 2003-tól bér- és társadalombiztosítási ügyintéző, humánerőforrás munkatárs lett. Tevékenységére az alaposság, precizitás, megbízhatóság, empátia és körültekintés jellemző. A szakmai ismeretek terén
naprakész, folyamatosan képzi magát. Kollégáival jó kapcsolatot ápol, segítőkész, a közösségi munkából is kiveszi a részét. Munkakörében
a TiszaSzolg 2004 Kft. bér- és adóelszámolásai
mellett az önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok teljes körű bérszámfejtési, könyvelési és adatszolgáltatási feladatait is ellátja.
25 éve fennálló, lelkiismeretes és kiemelkedő
munkavégzése elismeréseként „Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban” Évi díj kitüntetésben részesült.
Czerva Zoltánné
pénzügyi előadó
1982-ben került a jelenlegi Napközi Otthonos Óvoda alkalmazásába, előadó munkakörbe. 2008-tól a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pénzügyi előadójaként az intézmény és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek könyvelési felada-

tait látja el. Munkáját mindenkor a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, precízen, határozottan végzi a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ és az intézmények érdekeit
szem előtt tartva. Munkakörét meghaladó helyettesítési feladatok megoldása sem jelent számára gondot. Tevékenységével elősegíti az intézmény munkájának mindennapi gördülékeny
megoldását. Feletteseivel, kollégáival jó kapcsolatot ápol, mindenkor közvetlen és segítőkész.
A köz szolgálatában végzett közel 40 éves lelkiismeretes és színvonalas munkavégzése elismeréseként „Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban” Életműdíj kitüntetésben részesült.
Szabó Anna
élelmezésvezető
Közalkalmazotti jogviszonya 1997-ben kezdődött a Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központnál, ahol konyhalányként, később szakácsként látta el feladatát, jelenleg élelmezésvezetőként dolgozik. Munkája során biztosítja
az óvodák konyháinak folyamatos és zavartalan ellátását az érvényben lévő jogszabályok,
valamint az intézmény szabályzataiban foglalt
előírások betartása mellett. Kiss Bertalan Tamás szakács kollégájával benevezett a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint
a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos
Szövetsége 2017-2018-ban megrendezett közétkeztetési szakácsversenyére, ahol a selejtezőn való továbbjutást követően a 14. helyezést
sikerült megszerezni. A versenyre való felkészülésre a szabadideje jelentős részét áldozta.
Magas szintű munkavégzése, valamint a versenyen való tisztes helytállása elismeréseként
„Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban” Évi díj
kitüntetésben részesült.

Humanitás Szolgálatában
Tiszaújvárosért
Fülöp Ágnes
szakmai vezető
1998-tól a tiszaújvárosi Városi Gondozási Központ vezetőhelyetteseként dolgozott, majd
2000-ben az intézményi összevonást követően a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
Gondozási Központja szakmai vezetője lett.
Az alapszolgáltatások irányítójaként szerteágazó területekért felelős. Feladatát odaadóan, lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint, sokszor erején felül látja el. Egyéniségére a határozottság, a lendületes munkavégzés, a jó problémamegoldó készség jellemző. Kreatívan vesz
részt a szakmai és ellátotti programok szervezésében, megvalósításában. Pontosan, lelkiismeretesen dolgozik, vezetőivel és beosztottjaival való kapcsolata a kölcsönös tiszteleten alapul. Részt vett a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakításában, működésének beindításában. Munkájával nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy a szolgáltatás magas színvonalon működik.
Szakmai életútja, közel négy évtizedes kiemelkedő munkája és emberi hozzáállása elismeréseként „Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért” Életműdíj kitüntetésben részesült.
(folytatás a 8. oldalon)

Vékony János negyedszázada vesz részt városunk közterületeinek, intézményeinek karbantartásában, felújításában.

Ünnep
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Dr. Szurdoki Virág
háziorvos, palliatív ellátó orvos
Városunkban 2006-ban, háziorvosi szakvizsgájának megszerzésével egy időben kezdte meg
tevékenységét a VII. számú háziorvosi praxisban. A betegek felé mindig nyitottan és segítőkészen fordul. Lelkén viseli a szenvedők és kiszolgáltatottak sorsát, ezért mutatott rögtön érdeklődést a Tiszaújvárosban 2011-ben kezdődött hospice ellátás iránt. A segíteni akarás iránti vágy sarkallta arra, hogy a feladatellátáshoz
szükséges gyakorlat megszerzése után palliatív
orvosi képzésben vegyen részt, és 2014-ben licencvizsgát tegyen. Munkája során nagyon sok
betegnek segített már az utolsó napok szebbé,
fájdalom mentesebbé tételében, az emberi méltóság megőrzésében. Személyiségére és tevékenységére a nagyfokú empátia, szakmai felkészültség és hivatástudat jellemző.
Az elmúlt tizenegy évben a tiszaújvárosi betegek háziorvosi és hospice ellátásában végzett
kiemelkedő szakmai tevékenységének és segítőkészségének elismeréseként „Humanitás
Szolgálatában Tiszaújvárosért” Évi díj kitüntetésben részesült.
Kovalcsik Lászlóné
asszisztens
1985-ben került a Tiszaújváros Városi Rendelőintézetbe asszisztensként. Szakdolgozói munkáját a belgyógyászati rendelőben kezdte, majd
2000-2006 között a fiziko- és balneoterápiás
részlegen tevékenykedett reumatológiai as�szisztensként. 2006-tól ismét belgyógyászati,
majd kardiológiai szakrendeléseken végez as�szisztensi feladatokat. A betegekkel mindig nagyon közvetlen és segítőkész, empátiájával, kimagasló szakmai hozzáállásával nagymértékben segíti az orvosok munkáját. Szakmája iránt
elkötelezett, szolgálatkész kolléga. Szakmai és
emberi kapcsolatai példaértékűek. Munkáját
nagy elhivatottsággal, pontosan, precízen, a páciensek érdekeinek figyelembevételével a legjobb tudása szerint végzi.
Több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájának és emberi hozzáállásának elismeréseként
„Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért”
Életműdíj kitüntetésben részesült.

Tiszaújvárosért
a Közszolgálatban
Szakolczai Mária Katalin
szociális munkatárs
1995-ben kezdett dolgozni a Tiszaújvárosi Családsegítő Központban, mint családgondozó.
2007-ben került át a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalba szociális munkatárs munkakörbe,
mely területen azóta is tevékenykedik. Munká-

ja során folyamatosan figyelemmel kíséri a szociális- és egészségügyi intézmények feladatellátását, gazdálkodását. Munkakörébe tartoznak
a szakterületét érintő Európai Uniós pályázatokkal járó tevékenységek is. Részt vett számos
önkormányzati intézmény kialakításában, valamint a fenntartói feladatok ellátásában. Biztos
szakmai ismeretekkel rendelkező, nagy munkabírású szakember. Munkájára igényes, körültekintő, kezdeményező és problémaérzékeny. Jó
kommunikációs képességeinek, empátiájának
köszönhetően az intézményekkel, munkatársaival és az ügyfelekkel való kapcsolata kiváló.
A közigazgatásban végzett több mint egy évtizedes kiemelkedő munkavégzése, szakmaszeretete, példamutató helytállása elismeréseként
„Tiszaújvárosért a Közszolgálatban” Évi díj kitüntetésben részesült.

Tiszaújváros Közbiztonságáért
Hanyecz Roland
címzetes rendőr zászlós
2008-ban kezdte meg szolgálatát a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály, Őr- és járőrszolgálati Alosztályán járőrvezetőként. Kiemelkedő munkavégzését, jogszerű, szakszerű intézkedéseit követően 2008
végén körzeti megbízotti kinevezést kapott. A
járőrkutya-vezető szaktanfolyam elvégzését
követően 2017-től a közterületi szolgálat ellátását szolgálati kutyával hajtja végre. Rendszeresen részt vesz rendezvények biztosításában. Tevékenységére kiemelkedő szakmai tudás, megbízhatóság és lelkiismeretesség jellemző. Munkájával, problémamegoldó képességével, hatékony kommunikációjával és közösségi kapcsolattartásával az állampolgárokban a rendőrség
iránti bizalmat erősíti.
Tiszaújváros és térsége közbiztonságának növeléséhez való hozzájárulása, kiemelkedő
szakmai munkája elismeréseként „Tiszaújváros Közbiztonságáért” Évi díj kitüntetésben részesült.

gét nagy igyekezettel és szorgalommal végzi. A
rábízott feladatokat pontosan, gyorsan, legjobb
tudása szerint igyekszik megoldani. Szakmai
ismereteit, tapasztalatait szívesen adja át fiatalabb kollégáinak. Elhivatottsága példaértékű.
Több mint 20 éves szolgálati viszonya, szakmai tudása, hozzáértése, tenni akarása elismeréseként „Pintér Ferenc Díj” Életműdíj kitüntetésben részesült.
Hoffman István
beosztott tűzoltó
1995-ben kezdte tűzoltói pályafutását a Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft.-nél, majd 2013 novemberétől a FER Tűzoltóság Kft-nél folytatta,
ahol a belépéstől a mai napig beosztott tűzoltói
feladatokat lát el. Tevékenysége során folyamatosan képezte magát, számos szerkezelői, valamint gázmentő vizsgát tett. Tudásával és szakmai tapasztalatával, személyes példamutatásával jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a létesítményi tűzoltóság személyi állománya teljes értékű csapatként állhasson készenlétben az ipari üzemek védelmére. Munkáját mindig alapo-

Pintér Ferenc Díj

Fazekas Sándor (Pamach) a díj átvételekor.

Bordás Szabolcs
tűzoltó főtörzsőrmester
1995-ben kezdte a szolgálatot a Tiszaújvárosi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Tiszaújvárosi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságán beosztott
tűzoltóként, majd az évek során többféle képesítést megszerezve, jelenleg gépjárművezetői
feladatokat lát el. Vezetési rutinja, helyismerete
kimagasló. Fizikai állóképessége, terhelhetősége átlag feletti. Tapasztalt, rutinos tűzoltó, az elmúlt években számos nagyobb káresetnél bizonyította rátermettségét. Szolgálati tevékenysé-

san, precízen, nagy gondossággal és odaadással végzi. Elhivatottságát mutatja, hogy a létesítményi tűzoltóság számára több mint egyszerű munkahely. Szakmai felkészültségével,
gyakorlati tapasztalatával, kiemelkedő, tudásával, rátermettségével kivívta vezetői és kollégái
megbecsülését.
Több mint két évtizedes munkássága, kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként
„Pintér Ferenc Díj” Életműdíj kitüntetésben részesült.

kronika@tiszatv.hu

Szabadság, szerelem,
avagy nők a szabadságharc idején

Sajátos megközelítésben, rendhagyó módon ünnepelték március tizenötödikét a
Nikodémus Idősek Otthonának lakói. Az
ünnephez méltó módon feldíszített aula,
és a kokárdás, ünneplőbe öltözött idősek
részesei lehettek a tiszaújvárosi Paletta
Baráti Kör „Szabadság, szerelem” című
előadásának.
A reformkor nemzeti lelkesedése a magyar nőket is magával ragadta. Sokan aktív részesei voltak a márciusi forradalomnak. Életüket végérvényesen meghatározta férjük, testvérük, családtagjuk ’48as szerepvállalása. A megtorlások után
özvegyekké váltak, mások követték férjüket az emigrációba, és soha többé nem
térhettek vissza magyar földre. Olyanok
is akadtak, akik kemény börtönbüntetést
kaptak.
A március idusára szerkesztett megemlékezés ezeknek a nőknek állított emléket. Szendrey Júlia, aki a harcok női szószólója, és az első kokárda elkészítője.
Kossuth Zsuzsa - Kossuth Lajos húga öt gyermekét hátrahagyva ápolónőként
vett részt a szabadságharcban. Batthyányi Lajos felesége, Zichy Antónia magyar eszmét hirdetvén magyar ruhát hordott, magyarul beszélt és magyar zenére

2018. március 22.

Lovas Lajos Díj
Fazekas Sándor
operatőr, tanár
1983-ban kezdett el tanítani a 6. számú Általános Iskolában, ahol 1986-ban elindította az audio-vizuális fakultációt, majd 1988-ban a „Suli TV”-t, melynek adásai 1992-től a Tisza TV
csatornáján voltak láthatók. 1994-ben megalakította a Tiszaújvárosi Ifjúsági Vizuális Egyesületet. Tanári diplomája mellé újságírói, video-szerkesztői és operatőri végzettséget, majd
felsőfokú műsorszerkesztői diplomát szerzett.
2008-tól 2011-ig külsős médiatanár az Eötvös József Gimnáziumban, ahol megalapította és vezette az Eötvös Médiakört. Több, a városunkban forgatott játékfilm előkészítése és
gyártása fűződik a nevéhez. Dolgozott az MTV
Miskolci Regionális Stúdiójánál operatőrként,
a TV2-nél rendezőasszisztens-operatőrként, a
Duna TV szerkesztő-operatőreként is. A Nyíregyházi Főiskola, majd Nyíregyházi Egyetem, valamint a Magyar Táncművészeti Egyetem művésztanára. Aktív szakmai közéleti te-

vékenységet folytat, számos hazai és külföldi szakmai szervezet tagja, projektmunkatársa.
Publikációi jelentek meg, illetve több film rendező-operatőri munkáiban vett részt.
A média területén kifejtett több mint három évtizedes kiemelkedő munkavégzése, Tiszaújvárosban a vizuális nevelés alapjainak lefektetésében és fejlesztésében, a város értékeinek
széleskörű megismertetésében és terjesztésében nyújtott elévülhetetlen érdemei elismeréseként „Lovas Lajos Díj” Évi díj kitüntetésben
részesült.

Újra
tojásfa díszítés
A Remény Klub szervezésében idén március 29-én
16 órakor húsvéti tojásokkal díszítjük a házasságkötő
terem melletti fákat. Hagyományainkhoz híven részt
vesznek a díszítésben a Guzsalyasok, a Lisztérzékenyek, az Ügyes kezek, az Esély napközisek és tavaszi
dalokkal a Szivárvány kisegyüttes.
Szeretettel várunk mindenkit, hogy együtt hangolódjunk a húsvéti ünnepekre.
A Remény Klub tagjai

Sajátos módon, rendhagyó megközelítésben ünnepelték március 15-ét a Nikodémus Idősek Otthonában.
táncolt. Damjanich János özvegye a forradalom árváit segítette. Lebstück Mária, aki „Lebstück Károly” néven harcolt
a bécsi légiósoknál férfiruhában, fegyverrel a kezében.
A sok-sok ’48/49-es női hősről alig, vagy
csak nagyon keveset tudunk. Róluk, akik
1848 férfi szereplőit a háttérből támogat-

ták, vagy maguk is fegyvert ragadtak, sebesülteket ápoltak, menekülteket bújtattak. Ezek az asszonyok soha nem tudtak
megbocsátani Ferenc Józsefnek. Haláluk
napjáig igaz magyarként éltek.
A megható megemlékezés nemzeti imánk
eléneklésével zárult.
Paletta Baráti Kör

Kultúra/Oktatás
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A Derkovits Kulturális
Központ programja
Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem
Ember és táj - Demeter Imre képzőművészeti kiállítása.
Helyszín: Barcsay tér 2-4. Látogatható: március 29-ig.
Derkó MiniGaléria
Némethiné Hulicskó Ágnes pasztell és tusrajz kiállítása.
Helyszín: aula és félemelet. Látogatható: 2018. április 13-ig.

Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Március 23. (péntek) 15.00 óra: Szederkényi Ki Mit Tud?
Helyszín: Bocskai út 33.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Március 22. (csütörtök) 17.00 óra: ÖkoKalauz - ismeretterjesztő előadássorozat.
A komposztálás ismeretei és gyakorlata gazdaságban, kertben, vagy éppen a lakásban.
Előadó: F. Nagy Zsuzsanna az Ökológiai Intézet munkatársa.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Március 23. (péntek) 17.00 óra: HAMVAS MOZAIKOK
„A könyv: nagyítóüveg” - gondolatébresztő beszélgetés felnőtteknek.
Téma: Boldogságon innen és túl - elérhető, megszerezhető,
elveszíthető… de hogyan?
A beszélgetést vezeti: Kázsmér Ágnes könyvtáros, fejlesztő
biblioterapeuta.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Március 27. (kedd) 16.30 óra: Családi játszóház.
Húsvéti nyuszi filcből és ajtódísz készítése.
Helyszín: a Gyermekkönyvtár. Belépődíj: 300 Ft.
„A kellemes apokalipszis” - 100 éve halt meg Gustav Klimt
– kamarakiállítás.
A kiállítás április 14-ig látható. Helyszín: a könyvtár földszintje.

Szülők a padban

Nyílt órák az általános iskolákban
Tavasszal minden évben néhány napra megnyílnak az általános iskolák kapui. Ilyenkor nem csak a gyerekek figyelnek a tanár magyarázó
szavaira, hanem a szülőknek
is lehetőségük van arra, hogy
bekukucskáljanak a tanórákra és megnézzék, hogyan teljesít csemetéjük.
Egy matematikaóra erejéig Nagy István is
visszaült a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola padjába.
- Szerintem a gyerekeknek is meg nekünk
is nagy élmény - mondja az apuka. - A kíváncsiság mellett azért is jöttem el, mert
emlékszem, hogy amikor én elsős voltam,
az édesapám is eljött megnézni engem és
nekem az nagyon nagy élmény volt. Nagyon büszke voltam, hogy az én apukám
is ott ül a hátsó padban és engem figyel.
Meg akartam mutatni, hogy én vagyok a
legügyesebb. Én is szeretném megadni ez
az élményt a fiamnak.
Ezen a héten tartanak nyílt tanítási órákat
a Kazinczy Ferenc Református Általános
Iskolában is.

Matematika órán a katolikus iskola elsősei és szüleik.
- Nagyon sokan jönnek, mindenki kíváncsi, hogy mi történik a picinyével első
osztályban - mondja Zimmermanné Fekete Judit, aki az első osztályban tartott angolórát. - Az elsősök szüleinek ősszel és
tavasszal is tartunk nyílt órát, így be tudjuk mutatni, hogy milyen sok mindent ta-

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Március 22. (csütörtök) 14.30 óra: Könyvtári délután.
„A természet ébredése” - Tavaszi tevékenységek otthon és a
szabadban.
Tematikus foglalkozás nyugdíjasoknak.
Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja.
Március 23. (péntek) 14.00 óra: INTERNET FIESTA.
„Tippek, trükkök” - A Google + szolgáltatások használata.
Március 27. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” klubja.
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit. Eszközöket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának biztosít. Bárki,
bármikor bekapcsolódhat!

9. oldal

Angolóra a Kazinczyban.

nult az első hónapokban. Természetesen
45 perc alatt nem lehet bemutatni az elmúlt hónapok munkáját, azonban a fejlődés azt gondolom látható.
- Ez egy nagyon jó lehetőség, hogy bemutathassuk az iskolánkat - nyilatkozta
lapunknak Makkainé Chmara Marianna,
a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola igazgatója. - A leendő elsősök
és szüleik megismerkedhetnek az iskola
életével, egy kis ízelítőt kaphatnak arról,
hogy hogyan is gondoljuk mi ezt az iskolának nevezett csodát. A már ide járó tanulók szülei pedig bepillanthatnak gyermekük fejlődésébe, tanulmányaiba.
A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolában április 9. és 12-e között
lehet tanórákat látogatni. A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola több időpontban is várja a nyílt órákra a szülőket és a
kíváncsi óvodásokat. Ezen a héten, kedden és csütörtökön, majd áprilisban az elsősök beiratkozását megelőző időszakban. A pontos dátumokról a későbbiekben ad tájékoztatást az iskola.
ema
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Tisztelt Nyugdíjas Barátunk!

A zene mindenkié!

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete ebben az évben már tizennegyedik alkalommal rendezi meg a
BALOGH SÁNDOR
VERSÍRÓ-VERSMONDÓ GÁLÁT!
Időpont, helyszín: 2018. április 19. 14 00 óra, a nyugdíjas egyesület székhelyén. (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.sz.)
Ezúton meghívunk minden verset kedvelő és verset

A Tisza TV műsora

Március 22., csütörtök
9:00 Héthatár: Műgumigyár-avató - Választás 2018 - Iskolai igazolások - Látogatóban a nyílt órákon - Szerezzünk
jogosítványt - Sport
9:15 Hétről-Hétre: Közelmúlt: márciusi tél – Kitüntetettjeink: ünnepi csokor a március 15-i kitüntetettekkel
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
18:00 A Poenix KK - Szombathely kosárlabda mérkőzés
közvetítése felvételről
Március 28. szerda
18:00 Héthatár: Lakossági fórum - Eötvös-napok - 30 éves
a TIFO Baráti Klub - Komposztáljunk - Választás 2018 Sport
18:15 Hétről-Hétre: Boomerang Baby - Hurkapite Fesztivál
- Szederkényi Ki Mit Tud? – Húsvétolunk - Állatok a menhelyen – Közelmúlt
Március 29., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána a szerdai adás ismétlése
Utána a testületi ülés ismétlése

író „szépkorú” társunkat, akik az alábbi kategóriákban szívesen fellépnének:
- Saját vers elmondása.
- Balogh Sándor versének tolmácsolása.
- Kedvenc vers mondása.
Minden kategóriát külön díjazunk, és közönségdíjat
is kiosztunk.
Egy fő több kategóriában is jelentkezhet.
Jelentkezni április 11-ig lehet személyesen az egyesület irodájában , e-mailben (tnyugdijasok98@gmail.
com), vagy írásban ( cím: lásd fent). Jelentkezéskor
a kategóriát meg kell jelölni, és le kell adni a verset.
Nagyon szeretnénk, ha minél többen jelentkeznének,
és ezzel méltóképpen emlékeznénk a gála névadójára.
Ha a környezetében ismer olyan nyugdíjast, aki verset ír, vagy mond, kérjük, tolmácsolja Neki is a felhívást.
Varjas Lászlóné elnök
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete

Március 9-én rendezték meg Emődön a XII. Muzsikáló vidék
zenei találkozót. A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája
három kamarazenei csoporttal indult. Mind a három csapat sikeresen szerepelt. A versenyen különdíjat kapott a Survivor trió,
melynek tagjai: Tóth Melinda - fuvola, Takács Anett - zongora,
Ferenczi Viktor - ütőhangszerek. Felkészítő tanáraik: Lakatos
Veronika, Sára Jenő és Virágh Márk.
Hok Csaba intézményvezető

Költészet-napi
barangolás
A Paletta Baráti Kör „Az igazat mondd, ne csak a
valódit” címmel költészet-napi barangolást rendez április 4-én 14 órakor a Hamvas Béla Városi
Könyvtárban. A baráti kör bemutatkozó műsorral
készül az eseményre.

Mindenes

10. oldal
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Illemtan, protokoll
Jobbik Magyarországért

Megállítani a kivándorlást

Lakossági fórumot tartott a
Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje, Bíró László. A
Hotel Phőnixben tartott rendezvényen elmondta, a párt
országos programja mellett helyi, a választókerületet
megcélzó elképzelései is vannak.
- A legfontosabb a kivándorlás megállítása és visszafordítása - kezdte programismertetőjét a jelölt. - Választókerületi terveink között szerepel a feldolgozóipar újraindítása. Azt a szerencsi cukorgyárat és
a szerencsi édesipart, amit szétvertek az
elmúlt kormányok, mindenképpen szeretnénk újraindítani.
Tiszaújvárossal kapcsolatban a jelölt úgy
fogalmazott, hogy az ipar túlhaladt a közigazgatáson, és ez egy olyan versenypálya, ahol a közigazgatás csak vonszolja
magát. Ezen mindenképpen lényeges változtatásokat terveznek.
Fontos eleme a programnak a helyben élő
fiatalok támogatása. Ennek egyik alappillére a helyben lakhatás támogatása, ez pedig összefonódik azzal, hogy megfelelő
képesítéssel rendelkezzenek a fiatalok.
- Tiszaújvárosban minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy ezeket a képesítéseket megkapják - mondta a képviselőjelölt. - Azoknak, akik az iparban már most

Akinek volt gyerekszobája.

Bíró László szerint Tiszaújvárosban az ipar túlhaladt a közigazgatáson.
is dolgoznak, lehetőséget kell biztosítani korengedményes, korkedvezményes
nyugdíjra. Erről már folytattunk tárgyalásokat, erre már van egy hűségprogram,
amit a kormány egyszerűen lesöpört az
asztaláról.
Arról, hogy a hódmezővásárhelyi ös�szefogáshoz hasonlatos választókerületi egyeztetés elképzelhető-e a következő
válasz érkezett.
- Ellenzéki tárgyalásokat nem igazán próbáltunk meg koordinálni, és nem is áll

szándékunkban - mondta Bíró László. Mi igazából egy zászló alá hívjuk az embereket. Nagyon fontos lenne, hogy az
esélyes jelöltet támogassa minden ember.
Ez lehet a választókerületi siker titka.
A lakossági fórum vendége volt Sneider
Tamás, az Országgyűlés alelnöke, a Jobbik alelnöke, aki a párt országos programját ismertette, melyet nyomtatott formában is megkaptak a megjelentek.
borza

Zöld út a Széchenyiben

Tíz napot igazolhat a szülő

Mint arról tavaly novemberben beszámoltunk, a Házi Gyermekorvosok Egyesülete a szülők által igazolható
iskolai mulasztások módosítását kezdeményezte. Az oktatásért felelős államtitkárságnak levelet juttatott el, a
szülőnek pedig egy kérdőívet,
amin felmérték az érintettek
véleményét.
A kérdéssorra válaszolók több mint 80
százaléka támogatta a szakma kezdeményezését, hogy a szülők a jelenlegi 3 helyett akár 15 nap iskolai hiányzást is igazolhassanak.
Dr. Gyimes Zsófia tiszaújvárosi gyermekgyógyász, aki egyben tagja a változást
szorgalmazó szakmai egyesületnek, volt
az ügy helyi elindítója. Ősszel a fészbukon megosztott írásaival, posztjaival is
hangot adott ennek a lehetőségnek, s kérte is a szülők támogatását. A hír gyorsan
eljutott az iskolákba és a szülőkhöz, változás azonban nem történt. Eddig. A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános
Iskola vezetése ugyanis márciustól zöld
utat adott a kezdeményezésnek.
- Konstruktív együttműködés zajlik a
szülői választmány és az iskola vezetése között, odafigyelünk egymás érdekeire
és sok mindenben közösen gondolkodunk
- mondja Farkas Tivadarné intézményvezető. - Ez az ügy már az első félévben felmerült, akkor a nevelőtestületünk
leginkább az aggodalmait és kritikáit fogalmazta meg a félévi választmányi ülésen, majd ez a szülői igény hivatalosan is
megfogalmazódott, amit a soron következő munkaértekezleten vittem a kollégák
elé, s kértem őket, hogy döntsünk. Arra
a megállapításra jutottunk, hogy valóban
vannak olyan helyzetek, családi programok, problémák, amikkel nem kell feltétlenül orvoshoz fordulni és miért terheljük a gyermekorvosokat, miért vegyük
el az idejüket a tényleges gyógyító munkájuktól, így azt a döntést hoztuk, hogy
márciustól félévente 5 napot igazolhatnak a szülők saját hatáskörükben. Én hi-

Miért van szükség
a jó modorra?

szem, hogy a szülők zöme akkor fogja ezt
igénybe venni, amikor valóban szüksége
is van rá. Ezzel a döntésünkkel azt bizonyítottuk, hogy nem csak papíron, hanem
tettekben is igyekszünk gyermek- és szülőbarát iskola lenni.
A szülők képviseletében Barnáné Kalamár Tünde, a Széchenyi iskola szülői
munkaközösségénekelnöke nyilatkozott
lapunknak.
- A szülők által igazolható napok számának növelése szülői kezdeményezés volt,
többször is felmerült a téma gyűléseinken - mondta. - Az igazgatónő továbbította a kérésünket a tanári karnak, ők elfogadták, így a második félévtől életbe is
lépett az új rendelkezés, azaz évi 10 napot igazolhat a szülő, a korábbi hárommal
szemben. Azt gondolom, hogy nagy kön�nyebbség ez a szülőknek, mert előfordul
olyan, hogy nem kell feltétlenül orvoshoz
menni, és jó, ha otthon maradhat a gyerek. Nagyon örültünk neki, hogy ilyen
könnyen átment ez a dolog, és a pedagógusok egyetértettek velünk.
Dr. Gyimes Zsófia is üdvözölte a szülők
által kivívott változást.
- Örülök a fejleményeknek, azt gondolom, hogy a mindennapi életben ennek
így kell működnie, ha felmerül egy sokakat érintő probléma, akkor azt meg kell
vitatani, át kell gondolni, és változtatni kell tudni, ha úgy adja az élet. Gratulálok az iskola szülői munkaközösségének, akik okosan felvezették és kivívták
a változást, valamint a nevelőtestületnek
és az iskola vezetésének, hogy felvállalták ezt a változást. Az eset nem egyedi,
hiszen nem csak Tiszaújvárosban, hanem
az ország több más iskolájában is kivívták a változást. A jogszabály módosítását
sürgető Házi Gyermekorvosok Egyesülete azt a választ kapta novemberben az illetékes minisztériumtól, hogy helyileg az
iskolák - mert jogszabály nem tiltja - módosítsák a szabályzatukat nyolc vagy akár
tíz napra. Volt, aki rugalmasan, volt, aki
kevésbé rugalmasan állt a dologhoz. Itt
szülői hatásra mérlegelt és döntött az iskola. Azt gondolom, hogy a szülőket fel-

nőttnek kell tekintenünk, hiszen számos
olyan enyhe betegség van, amivel nem
javasolt közösségbe menni, de nem kell
még orvosi vizsgálat sem és ezt a szülők is nagyon jól tudják. Ezekben az esetekben van szükség azokra a szülők által
igazolható napokra, melyeknek a számát
most a Széchenyiben triplájára emelték mondta Dr. Gyimes Zsófia.
Tiszaújváros állami és egyházi iskoláiban
is érdeklődtünk, hogy tervezik-e a változást. A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatója, Gál Benjáminné elmondta, hogy nem érkezett
hozzájuk semmiféle kérés, megkeresés,
ezért nem is foglalkoztak az üggyel, jelen
álláspontjuk szerint nem kívánnak változtatni a jogszabályban meghatározott, szülők által igazolható iskolai mulasztások
számán.
Hok Csaba, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője megkeresésünkre elmondta, hogy nem zárkóznak
el a változtatás lehetőségétől, azonban ebben a tanítási évben már marad minden a
régiben. Terveik szerint csak szeptembertől lehet szó a módosításról.
A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium igazgatója, Erdélyi Lajos elmondta, hogy az
iskola házirendjében rögzített három napot jelenleg is csak úgy igazolhatja a szülő, ha azt előre jelzi az iskolának. Mint
mondta, akár az évi öt naptól sem zárkóznak el, ám azt is kizárólag úgy tudnák támogatni, hogy tervezhető legyen, vagyis a szülő által igazolható napokat előre
egyeztetik az iskolával.
A Brassai középiskolától azt a választ
kaptuk, hogy egyelőre nem foglalkoznak
az üggyel, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola igazgatója, Makkainé
Chmara Mariann kérdésünkre azt a választ adta, hogy egyelőre ők sem tervezik
a módosítást, mivel erre nem is merült fel
igény a szülők részéről, ugyanakkor hozzátette, hogy minden ilyen irányú szülői
kérelmet pozitívan bírál el az iskola.
berta

Bizonyára mindannyian találkoztunk olyan „illemtagadókkal”,
akik fennhangon hirdetik: „Nincs szükségem arra, hogy jobban
ismerjem az illemszabályokat, a többiek annyira sem tudnak viselkedni, mint én.” Olyan illemtudókat is ismerünk, akik kiválóan tudják a szabályokat, mindaddig, amíg számukra kedvező.
Amennyiben az a célunk, hogy jó, és emlékezetes legyen a rólunk kialakuló (első) benyomás, ehhez éppen a jó modor az
egyik legegyszerűbb eszköz. Az illemszabályok - bár folyamatosan változnak és alakulnak az élet adta új és újabb helyzetekhez - arra hivatottak, hogy segítsenek az embereknek az egymás
közötti viselkedésben.
Sokszor nem is tudjuk, hogy egy pillantással, egy előzékeny
gesztussal milyen képet alakítunk ki magunkról.
Gondoljunk csak bele, arra nem emlékszünk, aki átlagos volt.
Csak arra, akiről az volt a benyomásunk, hogy „volt gyerekszobája”, illetve arra, akinek kifejezetten rossznak találtuk a modorát.
Sajnos sokszor pont ezek a példák nyernek teret. Sikk modortalannak lenni, megbotránkoztatni a közvéleményt. Ám ha a polgárpukkasztók hazamennek, egyedül érzik magukat, mert a lelkük mélyén ők is tudják, hogy nem fogadják el őket.
Ezért példaképeinknek olyanokat válasszunk, akiknek az erényeik szolgálnak irányjelzőül számunkra, s nem a gyengeségeik. Azokból van nekünk is elég…
Medina

kronika@tiszatv.hu

Matekguruk
és nyelvészkedők

A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola diákjai nagy
sikerrel szerepeltek a Matekguru országos matematika csapatverseny és a Nyelvészkedők csapatverseny megyei fordulóján, melyet még februárban rendeztek meg Miskolcon a Szabó
Lőrinc Általános Iskolában.
A versenyen a következő eredmények születtek: Matekguru: 2.
évfolyam: 2. Profik 2. c osztály (csapattagok: Dósa Fruzsina, Juhos Lia, Mézes Laura, Üveges Kristóf); 3. Robotok 2. c osztály
(csapattagok: Herbák István, Komló Márk, Rontó Dávid, Veres
Zina), felkészítőjük: Zolnai Éva. 3. évfolyam: 3. Szuperhősök 3.
b osztály (csapattagok: Gulácsi Márk, Kassai Bálint, Makó Panna, Suba Dániel), felkészítőjük: Petrikné Kiss Edina. 4. évfolyam: 6. Számkivetettek 4. b osztály (csapattagok: Csipke Emese Zselyke, Herczeg Olivér, Vámosi Szofi, Zsandár Zénó Szabolcs), felkészítőjük: Kiss Piroska.
Nyelvészkedők: 5. Nyelvelők 4. b (csapattagok: Kiss Réka, Tomozi Zoé Laura, Vámosi Réka, Zsandár Zénó Szabolcs), felkészítőjük: Kiss Piroska.
Az országos ranglistán, amit a két levelezős és a megyei forduló összesítéseként adtak ki, a Profik 17., a Robotok 18., a Szuperhősök a 16., a Számkivetettek 19. és a Nyelvelők csapata 19.
helyezést ért el.
Ugyancsak februárban rendezték az országos Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulóját, melynek a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola adott otthont. Az ünnepélyes eredményhirdetést 2018. március 7-én tartották Sajószentpéteren.
Iskolánk diákjai ismét kiválóan szerepeltek. 2. évfolyamon 5.
helyezést ért el Dósa Fruzsina 2. c osztályos tanuló (felkészítő
tanára: Zolnai Éva). 3. évfolyamon 8. helyezést ért el Suba Dániel 3. b osztályos tanuló (felkészítő tanára: Petrikné Kiss Edina). 5. évfolyamon 4. helyezést ért el Cziáky Ádám 5. b osztályos tanuló (felkészítő tanára: Vanczó Sándorné), aki kiváló
eredményével továbbjutott az országos versenyre. 6. évfolyamon 16. helyezést ért el Kun Tamás 6. b osztályos tanuló (felkészítő tanára: Dózsa Imre).
A megye legeredményesebb iskolája versenyben a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola az előkelő 2. helyet szerezte meg az általános iskolák között.
Zolnai Éva munkaközösség-vezető

Gyermeki

2018. március 22.
A Tiszaújvárosi Református Egyházközség
ÉRTESÍTI A SZÜLŐKET
intézményébe, a Tiszaújvárosi Református Óvodába
a 2018/2019. nevelési évre az óvodaköteles gyermekek
jelentkezéséről.
2018/2019. nevelési évben óvodakötelesek azok a gyermekek, akik:
2015.01.01. - 2015.08.31. között születtek
(3 éves óvodakötelesek)
2014.01.01. - 2012.12.31. között születtek
(4 éves óvodakötelesek)
2013.01.01. - 2013.08.31. között születtek
(5 éves óvodakötelesek)
2012.09.01. - 2012.12.31. között születtek
(6 éves óvodakötelesek)
A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján történik.
Az egyházi fenntartású intézménybe való jelentkezés körzethatártól független.
Az óvodába történő jelentkezés az „Óvodai felvételi kérelem” elnevezésű nyomtatványon történik, melyet az óvodában lehet beszerezni. Mindhárom korosztályra (kis-, középső- és nagycsoport) beadható a kérelem. Várjuk azoknak
a családoknak a jelentkezését, akik a református óvodába szeretnék járatni gyermeküket.
A felvételi kérelem beadása:
2018. április 23. és 24. napján történik a Tiszaújvárosi Református Óvodában ( Tiszaújváros, Irinyi János út
4.). Reggel 8.00-tól délután 17.00-ig fogadjuk a beiratkozókat.
Kérjük, hogy a saját és a gyermek személyi adatait igazoló okmányokat hozza magával!
Magyar állampolgár esetén:
- szülő/gondviselő: személyi igazolványát, lakcímkártyáját
- gyermek: lakcímkártyáját, születési anyakönyvi kivonatát,
TAJ-kártyáját.
Külföldi állampolgár esetén:
- A fentebb felsoroltakon túl
- gyermek: születési anyakönyvi kivonatának magyar nyelvre fordított, közjegyző által hitelesített másolatát.
- a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma.
Kettős állampolgárság esetén:
- szülő/gondviselő: személyi igazolványát, lakcímkártyáját
- gyermek: lakcímkártyáját, TAJ-kártyáját, születési anyakönyvi kivonat magyar nyelvre fordított, közjegyző által hitelesített változatát.
Tiszaújvárosi Református Egyházközség

Óvodások, iskolások pályázhatnak

A tűzoltók világa

11. oldal

Nyílt tanítási órák a Széchenyi iskolában
Első évfolyam
Dátum
04.09
04.09
04.09
04.09

Óra
1. óra
2. óra
4. óra
4. óra

04.10
04.10

4. óra
4. óra

04.11
04.11
04.11
04.11
04.12

2. óra
2. óra
3. óra
3. óra
1.óra

04.12
04.12
04.12
04.12
04.12

1. óra
3. óra
3. óra
4. óra
5. óra

Pedagógus
Szabó Éva
Nagy Zsuzsa
Kovács Emese
Árkosi
Adrienn
Ivett
Iványiné Burai Éva
Borsósné Tuza Katalin
Rácz Zita
Kovács Emese
Vad Gertrúd
Ruzsányi Éva
Borsósné Tuza Katalin
Iványiné Burai Éva
Szabó Éva
Rácz Zita
Nagy Zsuzsa
Makó Éva

Negyedik évfolyam

Oszt.
1.a
1.b
1.c
1.a

Tantárgy
magyar
magyar
matematika
angol

1.a
1.c

matematika
magyar

1.b
1.c
1.a
1.b
1.c

matematika
matematika
angol
angol
magyar

1.a
1.a
1.b
1.b
1.c

matematika
magyar
matematika
magyar
angol

Pedagógus

Oszt. Tantárgy

04.12

1. óra

4.a

angol

04.12

2. óra

4.a

matematika

04.12
04.12

2. óra
3. óra

Árkosi Adrienn
Ivett
Nagyné Tar Erzsébet
Kiss Piroska
Kun Albertné

4.b
4.b

04.12

5. óra

Bencs Karolina

4.c

magyar
környezetismeret
környezetismeret

Ötödik évfolyam
Dátum Óra
04.09 2. óra

Pedagógus
Réthi Zoltánné

04.09
04.09

3. óra
3. óra

Lendvay Viktor
Kurucz Erzsébet

04.09
04.10
04.10

4. óra
1. óra
1. óra

Második évfolyam
Dátum Óra
Pedagógus
04.09 1. óra Kéki Zoltánné
04.09 1. óra Hajduné
Vásári
Nóra
04.09 1. óra Bóna Mária Anikó

Oszt. Tantárgy
2.a
magyar
2.b
magyar

04.09

2. óra Bóna Mária Anikó

2.c

04.10
04.10
04.10
04.10
04.11

1. óra
1. óra
2. óra
4. óra
1. óra

Kéki Zoltánné
Zolnai Éva
Lovász-Tóth Beáta
Böröcz Léda
Bana-Bátori Judit

2.a
2.c
2.b
2.c
2.a

04.11

3. óra Lovász-Tóth Beáta

2.b

04.12
04.12

1. óra Bana-Bátori Judit
2.a
1. óra Hajduné
Vásári 2.b
Nóra
2. óra Zolnai Éva
2.c

04.12

2.c

környezetismeret
testnevelés-tánc
magyar
matematika
matematika
informatika
környezetismeret
környezetismeret
matematika
magyar
magyar

Harmadik évfolyam
Dátum Óra
Pedagógus
04.09 2. óra Csapó Csabáné

Olyan alkotásokat várnak, melyek megmutatják a tűzoltók
világát.
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság alkotói pályázatot hirdet
óvodások és iskolások részére. A műveket május 3-ig kell eljuttatni a megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságra.
Olyan alkotásokat várnak, amelyeken keresztül az óvodások és
az iskolások megmutatják, hogyan látják ők a tűzoltókat, a tűzoltói hivatás világát.
Az óvodásoktól szabadkézi rajzokat várnak, az iskolások három
korcsoportban (6-10, 11-14, 15-18 éves kor között) pályázhatnak. Ők szabadkézi rajzot, plakátot, egyéb kézműves alkotást
küldhetnek be, de írhatnak verset vagy mesét is, esetleg készíthetnek számítógépes alkalmazást.
A pályaműveket május 3-ig kell benyújtani az alkotástól függően személyesen, postai úton vagy e-mailen a fővárosi, megyei
igazgatósághoz.
A területi versenyen első helyezést elért alkotások részt vesznek
az országos versenyen is, melynek díjait május 25-én, a Fővárosi Nagycirkuszban adják át. Az országos verseny nyertese családjával balatoni nyaraláson vehet részt, az országos verseny további nyertesei a Fővárosi Állat- és Növénykertbe felhasználható családi belépőt kapnak. Az az óvoda, illetve iskola, ahonnan
országosan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb óvoda/iskola 2018” címet, amely együtt jár a tűzoltóság egyszeri, az intézményben tartandó bemutatójával (füstsátor, tálcatűz-oltás, olajtűz-oltás, roncsvágás) és egy tűzvédelmi oktatással.

Dátum Óra

04.09
04.09

2. óra Agárdi Helga Ditta
2. óra Izsó Alexa

04.10
04.10
04.10
04.11

1. óra
1. óra
3. óra
1. óra

Oszt. Tantárgy
3.a
testnevelés-tánc
3.b
magyar
3.c
környezetismeret
3.a
magyar
3.b
magyar
3.b
matematika
3.b
matematika

04.10
04.10
04.11
04.11
04.11

04.11

Lendvay Viktor
Böröcz Léda
Kristályné
Medgyesy Andrea
2. óra Homródi Zsolt
4. óra Slezák Istvánné
1. óra Slezák Istvánné
3. óra Pipoly István
10:30- Komlós Barna11:30 bás
5. óra

Dózsa Imre

Oszt. Tantárgy
5.a
magyar nyelvtan
5.c
technika
5.b
természetismeret
5.b
technika
5.b
informatika
5.c
természetismeret
5.c
5.b
5.c
5. c
5.b

5.c

testnevelés
ének
ének
irodalom
testnevelés-úszás
(uszoda!)
matematika

Hatodik évfolyam
Dátum Óra
04.09 1.óra

Pedagógus
Réthi Zoltánné

Oszt. Tantárgy
6.a
magyar nyelvtan

Hatodik évfolyam
Dátum Óra

Pedagógus

Oszt. Tantárgy

04.09
04.09

4. óra
5. óra

Homródi Zsolt
6.c
Makrai Marianna 6.c

04.10

3. óra

04.11
04.12
04.12

2. óra
3. óra
5. óra

Kassainé Kovács
Anett
Dózsa Imre
Gulyás Sándorné
Kurucz Erzsébet

6.c
6.b
6.b
6.b

testnevelés
magyar nyelvtan
matematika
matematika
német
természetismeret

Hetedik évfolyam
Dátum Óra

Pedagógus

04.09

4. óra

biológia

04.10

1. óra

Böcsödiné Had- 7.b
házi Anikó
Vanczó Sándorné 7.b

04.10

2. óra

Vanczó Sándorné 7.c

fizika

04.10
04.10

3. óra
4. óra

7.o
7.a

német
kémia

Dátum Óra
Pedagógus
04.11 1. óra Izsó Alexa
04.11 3. óra Szabóné Tóth Irén

04.10

4. óra

7.c

biológia

04.10

6. óra

Gulyás Sándorné
Kovácsné Pintér Éva
Böcsödiné Hadházi Anikó
Makrai Marianna

7.a

04.11
04.12
04.12

04.11

2. óra

7.b

04.11
04.12
04.12

2. óra
3. óra
5. óra

Kovácsné Pintér Éva
Kurucz Gábor
Pipoly István
Baloghné Fodor
Ágota

magyar nyelvtan
kémia

7.c
7.b
7.a

testnevelés
irodalom
történelem

Szabóné Tóth Irén
Agárdi Helga Ditta
Petrikné Kiss Edina
Petrikné Kiss Edina

Harmadik évfolyam
Oszt. Tantárgy
3.c
matematika
3.a
vizuális kultúra
3. óra Majoriné Veres Éva 3.c
magyar
2. óra Majoriné Veres Éva 3.c
magyar
4. óra Csapó Csabáné
3.a
környezetismeret

Negyedik évfolyam
Dátum
04.09
04.10
04.10

Óra
4. óra
1. óra
2. óra

04.10
04.10
04.11
04.11
04.11
04.11
04.11

2. óra
2. óra
2. óra
3. óra
3. óra
3. óra
4. óra

Pedagógus
Ruzsányi Éva
Kiss Piroska
Nagyné Tar Erzsébet
Vad Gertrúd
Szendi Adrienn
Szendi Adrienn
Deák Etelka
Kun Albertné
Bencs Karolina
Deák Etelka

Oszt.
4.c
4.b
4.a
4.b
4.c
4.c
4.a
4.b
4.c
4.a

Tantárgy
angol
matematika
környezetismeret
angol
matematika
magyar
etika
etika
etika
magyar

Oszt. Tantárgy

fizika

Nyolcadik évfolyam
Dátum Óra
04.09 3. óra
04.09 4. óra
04.11

1. óra

04.11

5. óra

04.12

1. óra

Pedagógus
Makó Éva
Baloghné Fodor
Ágota
Kristályné
Medgyesy Andrea
Kassainé Kovács
Anett
Kurucz Gábor

Oszt. Tantárgy
8.b
angol
8.b
történelem
8.b

vizuális kultúra

8.a

matematika

8.a

testnevelés

Hirdetmények

12. oldal

Felhívás

Táboroztatási támogatás

A Tiszaújvárosi 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 természetbeni ellátásként táboroztatási támogatásban részesülhet az a tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező gyermek, illetve tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint Tiszaújváros közigazgatási területén működő állami, egyházi fenntartású alap- vagy középfokú köznevelési intézmény
nappali tagozatán tanul, és Tiszaújváros Város Önkormányzata által fenntartott intézmény, vagy állami, egyházi köznevelési intézmények által szervezett nyári táboroztatásban vesz részt.
A táboroztatási támogatás iránt kérelmet kell benyújtani, melyhez csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A táboroztatási támogatásra való jogosultság értékhatárai és
mértéke:
Családban élő gyermek esetén:
A családban az egy főre jutó Támogatás mértéke a táborohavi jövedelem (Ft)
zási költség
0 - 35.700
70%-a, maximum 30.000 Ft
35.701 - 40.700
50%-a, maximum 20.000 Ft
40.701 - 48.000
30%-a, maximum 10.000 Ft
Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén
A családban az egy főre jutó Támogatás mértéke a táborohavi jövedelem (Ft)
zási költség
0 - 38.500
70%-a, maximum 30.000 Ft
38.501 - 45.500
50%-a, maximum 20.000 Ft
45.501 - 57.000
30%-a, maximum 10.000 Ft

A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyiségében (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola (Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.)
• Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola
(Tiszaújváros, Deák F. tér 16.)
• Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.)
• Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája (Tiszaújváros, Rózsa út 10.)
• Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
(Tiszaújváros, Munkácsy M. út 18.)
• Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
(Tiszaújváros, Rózsa út 12.)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
(Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és csütörtöki napokon)
•A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
www.ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2018. március 1-jétől 2018.
március 31-ig.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kérelem a táborozásra történő jelentkezést követően nyújtható be.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7., I. em.
111. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G.
út 7.) lehetséges.
Bráz György
polgármester

Közlemény az óvodai felvételek rendjéről
Felhívjuk a Kedves Szülők, Gondviselők
figyelmét arra, hogy 2015. szeptember
1-jétől az óvodakötelezettség megkezdődik abban az évben, amelynek augusztus
31. napjáig a gyermek betölti a harmadik
életévét.
Fentiek szerint, a 2018/2019. nevelési évben óvodakötelesek azok a gyermekek,
akik:
2015. 01.01. – 2015. 08.31. között születtek (3 éves óvodakötelesek)
2014. 01.01. – 2014. 12.31. között születtek (4 éves óvodakötelesek)
2013. 01.01. – 2013. 12.31. között születtek (5 éves óvodakötelesek)
2012. 09.01. – 2012. 12.31. között születtek (6 éves óvodakötelesek).
A szabad férőhelyek függvényében előfelvételt nyerhetnek azok a gyermekek,
akik harmadik életévüket 2018. december 31. napjáig töltik be.
A szülő az óvodaköteles gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban
köteles beíratni. A kötelesség elmulasztása esetén szabálysértési eljárás indítható
a szülő ellen.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. szeptember 1. előtt
születtek, és még nem járnak óvodába.
A már óvodába járó gyermekeket nem
kell újból beíratni!
Mentesül a gyermek óvodai beíratásának
kötelezettsége alól annak az óvodaköteles
gyermeknek a gondviselője, amely gyermek bölcsődében marad és ellátását a
bölcsőde vezetője, illetve családi bölcsődében való ellátás esetén a családi bölcsőde fenntartója a jegyző felé lejelentette.
A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján történik.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodába történő felvételre vonatkozó kérelmek beadása az intézmény székhelyén,
a Szivárvány Óvodában (Tiszaújváros,
Pajtás köz 13.)
2018. április 23. és 24. napján történik.
Az óvodában 8.00 órától 17.00 óráig fogadják a beiratkozókat.
A törvényi szabályozás lehetőséget ad arra, hogy a gyermek az ötödik életév betöl-

téséig felmentést kapjon az óvodába járás
alól, ha családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt
indokolja. Az engedélyt a jegyző (egyházi és magánintézmény esetében a fenntartó) adhatja a szülő kérésére, a védőnő és

az óvodavezető egyetértése alapján.
Az a szülő, aki gyermeke felmentését kéri a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, 2018. április 20. napjáig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor
a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda
fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.
Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a beiratkozás utolsó határnapját, 2018. április
24-ét követő 15 napon belül a szülő írásban köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes jegyzőt.
Az óvodába történő jelentkezés „Óvodai
felvételi kérelem” nyomtatványon történik, melyet az óvodákban lehet beszerezni. Mindhárom korosztályra (kis-, kö-

zépső és nagycsoport) beadható a kérelem.
Az intézmény felvételi körzete: Tiszaújváros közigazgatási területe.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetében ellátja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű
mozgásszervi, érzékszervi (enyhe fokban
hallássérült, gyengén látó), vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek nevelésével-oktatásával kapcsolatos
szakmai feladatokat.
Az óvoda azt a gyermeket köteles felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az
ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában
a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első
határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványát, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, társadalombiztosítási
azonosító jelét. (Amennyiben indokolt, a
gyermek sajátos nevelési igényéről, illetve beilleszkedési – tanulási - magatartási
zavarának megállapításáról szóló szakértői/szakvéleményét.)
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője
dönt, amelyről 2018. május 28-ig írásban
értesíti a szülőket. A jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtől számított 15
napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást
megindító kérelmet (fellebbezés) az óvodához kell benyújtani, de Tiszaújváros
Város jegyzőjéhez kell címezni.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek
beíratásáról.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2018. március 22.

Ülésezik
az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2018. március 29-én, csütörtökön 10.00 órakor ülést tart a Városháza III.
emeleti tanácskozó termében.
Napirendi javaslat.
Zárt ülés:
1. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
2018. évi üzleti terveire és az ügyvezetők jutalmazásának mértékére
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016.
(I.28.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
4. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
5. Javaslat az önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok 2018. évi üzleti terveire és az ügyvezetők jutalmazásának mértékére
6. Javaslat egyesületek, civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálására
7. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata, valamint a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2018. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására
8. Javaslat energiatakarékosságot célzó és gépészeti, illetve
egyéb beruházásokat, felújításokat támogató pályázat kiírására
9. Javaslat a Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában lévő
intézmény átszervezésének véleményezésére
10. Beszámoló a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés 2017.
évi közszolgáltatási feladatainak ellátásáról
11. Beszámoló az Épületfenntartási Alap elmúlt időszaki felhasználásáról
12. Tájékoztató a polgármester elmúlt egy évi munkájáról
Kérdések

Zöld növényi hulladék

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 13. héten 2018.
március 29-én (csütörtökön) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosztották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is kihelyezhető az átadási pontokon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.
Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi
internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/ index.php/
szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit főigazgató

Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon
lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás
ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24
órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján
a Polgármesteri Hivatal megteszi
a szükséges intézkedéseket.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Molnár István
a 8. sz. választókerület képviselője
2018. március 28-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Hirdetés

2018. március 22.

13. oldal

Óvodapedagógus munkakör

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján
pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2018. 04. 04- 2018. 08.
31-ig tartó jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Munkaköri feladatait az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épített Helyi Pedagógiai Program, valamint az óvoda éves munkaterve alapján, az óvodavezető útmutatásai szerint, önállóan és felelősséggel végzi.
Az illetmény megállapítására és a jutta-

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. pályázatot hirdet 1 fő
karbantartó, pályamunkás munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• alapfokú végzettség
• „B” kategóriás jogosítvány
• számítógép felhasználói szintű ismerete
• egészségügyi alkalmasság
• büntetlen előélet
• önálló, precíz munkavégzésre való hajlandóság
Előnyt jelent:
• hangtechnikai eszközök ismerete, hangosításban szerzett tapasztalat
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajzot
• bizonyítványmásolatokat
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 03.
A pályázat benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft székhelyén (Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. sz) munkanapokon 8-16
óra között.
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu
e-mail címen
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám alatti címre
A munkakör az elbírálást követően betölthető.

Kőműves, nehézgépkezelő, hegesztő,
csőelőkészítő köszörűs

szakmunka azonnali munkakezdéssel,
versenyképes fizetéssel.
A munkavégzés helye: Magyarország.
(A szállást, utazást a cég állja.)
Jelentkezés: 06204799542-es telefonszámon.

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót az alábbi munkakör betöltésére:

Műtőssegéd/gipszmester

munkaügyi előadó

(teljes munkaidőben, határozatlan időre történő foglalkoztatásban 3 hónapos próbaidő kikötésével).

(teljes munkaidőben, határozatlan időre történő foglalkoztatásban 3 hónapos próbaidő kikötésével).

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- műtőssegéd/gipszmester szakképesítés
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- középfokú vagy felsőfokú iskolai végzettség
- felsőfokú munkaügyi/személyügyi szakképesítés
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- műtőben szerzett szakmai tapasztalat
Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz
- szakképesítést igazoló okiratok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- illetmény a KJT szerint
- beérkezési határidő 2018. április 10.
- az elbírálás határideje 2018. április 12.
- az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően
- a jelentkezés benyújtása postán:Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát:
50069/2018 , valamint a munkakör megnevezését: „műtőssegéd/gipszmester”.
Nagyné Kántor Judit
főigazgató

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- költségvetési intézményben szerzett szakmai tapasztalat
- KIRA rendszer ismerete
Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz
- szakképesítést igazoló okiratok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- illetmény a KJT szerint
- beérkezési határidő 2018. április 20.
- az elbírálás határideje 2018. április 26.
- Az állás betölthető: 2018. július 1-től
- A jelentkezés benyújtása postán:Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát:
50171/2018 , valamint a munkakör megnevezését: „munkaügyi előadó”.
Nagyné Kántor Judit
főigazgató

Tiszaújvárosi telephelyű,
villanyszereléssel foglalkozó cég

IRODAI ASSZISZTENS
munkatársat keres.

Tiszaújvárosban és környékén

pénzügyi értékesítő
munkatársakat keresünk
mellékállásban, független tanácsadói munkakörbe.
Kiemelkedő kezdő jutalék, további plusz juttatásokkal.
Értékesíthető széles termékválaszték:
biztosítások, befektetések, nyugdíjmegtakarítások,

Hulladékszállítás az ünnepek alatt
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás munkaszüneti napokon, azaz nagypénteken és húsvét hétfőn változatlanul, a megszokott
módon és ürítési rend szerint történik.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

lakástakarék pénztárak, hitelezés.
Elvárás: ügyfélcentrikus gondolkodás, megbízhatóság.
Ha felkeltettük érdeklődését, várjuk fényképes önéletrajzát a tiszaujvaros.pk@gmail.com e-mail címre!
A TA-Logistics Kft.
tiszaújvárosi telephelyére,
RAKTÁROS munkakörbe,
érvényes targoncavezetői jogosítvánnyal rendelkező
kollégákat keres
hosszú távú munkavégzésre.
További információ: 06/70 455 8090

Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük
feltüntetni a pályázat azonosítószámát
(130/2018.), valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• Szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági
bizonyítvány.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a
szivarvany@tujvaros.hu e-mail címen lehet.
Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót az alábbi munkakör betöltésére:

Pályázati felhívás

Karbantartó, pályamunkás
munkakör

tásokra a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv., valamint a 326/2013.
(VIII. 30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus.
• Magyar állampolgárság, vagy külön
jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve
bevándorolt vagy letelepedett.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Egészségügyi alkalmasság.
A munkakör legkorábban 2018. április
04. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. március 27.
A pályázat elbírálásának határideje:
2018. március 28.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros,

Ügyfélszolgálatok nyitvatartása:
2018. március 30. péntek			

ZÁRVA

2018. április 2. hétfő			

ZÁRVA

Hulladékudvarok nyitvatartása:
2018. március 30 - 31. péntek-szombat

ZÁRVA

2018. április 2. hétfő			

ZÁRVA

A hulladéknaptárak letöltéséhez és egyéb információkért látogasson
el a www.bmhnonprofit.hu weboldalra vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat.
BMH Nonprofit Kft.

Elvárások:
- min. középfokú végzettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeret
(Word, Excel),
- magabiztos angol nyelv tudás (középfok),
- precizitás, megbízhatóság
Feladatok:
- általános és ügyviteli feladatok elvégzése
Amit nyújtunk:
- versenyképes bérezés,
- cafetéria,
- stabil, hosszú távú munkalehetőség
és szakmai fejlődés lehetősége
Érdeklődni:
Telefon: 06-30/465-56-50
Önéletrajzokat a következő e-mail címre várjuk: bkalamart@gmail.com

Rendezvények

14. oldal

SZELFIZZ EGY VERSET!
A Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyvtár a KÖLTÉSZET NAPJA tiszteletére VIRTUÁLIS SZAVALÓVERSENYT hirdet.
Mutasd meg kreativitásodat, ügyességedet, bátorságodat! Mondd el kedvenc versedet
egy szelfi videóban, és küldd el nekünk facebook oldalunkra (www.facebook.com/hamvasbelakonyvtar) messenger üzenetben!
A videó elkészítésében szükség esetén segítséget nyújtunk a könyvtárban.
Egy produkció előadásának hossza nem haladhatja meg a 2 percet.
A videót közzétesszük a facebook oldalunkon, ahol a közönség szavazhat
a neki legjobban tetszőre. A legtöbb lájkot kapó videó készítője jutalomban részesül.
A KÖLTÉSZET NAPJÁN a beérkezett videókat a könyvtárban lejátsszuk.

Derkovits Kulturális Központ
Hamvas Béla Városi Könyvtár

PÖTTYÖZZÖN velünk ÚJRA!

2018-ban ismét elindítjuk pöttygyűjtő játékunkat.
Kölcsönzéseit pöttyel jutalmazzuk.
Ha februártól októberig 12 pöttyöt összegyűjt,
a Könyves Vasárnapon nyereménysorsoláson vehet részt.
Jöjjön! Kölcsönözzön! Pöttyözzön! Nyerjen!
Játékszabály:
1. A játékban és a sorsoláson beiratkozott olvasók vehetnek részt.
2. Dokumentumkölcsönzés esetén jár a pötty.
3. A játék februártól októberig tart.
4. Összesen 12 db pöttyöt kell gyűjteni.
5. A nyeremények sorsolása október 7-én, a Könyves Vasárnapon lesz.

2018. március 22.

Egy százalék
a kultúráért

Tisztelettel kérem Önt, hogy személyi jövedelemadója 1%-ával támogassa a Derkovits Kulturális Központ szakmai munkáját. A befolyt ös�szeget a kulturális központban működő amatőr
művészeti csoportok támogatására, illetve a
könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó beszerzésekre fordítjuk.
Adószámunk: 15549800-2-05
Csak egy csepp a tengerben, de minden tenger a
vízcseppek összessége!
Mátyás Zoltán igazgató

Sport

2018. március 22.

Erős emberek

Tavaszi Tisza Kupa

A tekintet elől, a súly hátul.
Mintegy 120 nevezés érkezett a különböző kategóriákban a Tiszaújvárosi Fitness Sport Club hagyományos versenyére, az
Eötvös gimnázium tornatermében.
- 1989 óta szervezzük ezt a tavaszi erőfelmérő regionális versenyt - mondta a rendezvény házigazdája, Nánásiné Tóth Ibolya. - Az erőemelők és a fekve nyomók kezdik a versenyt, majd
délután jönnek a testépítő és fitness versenyzők.
Az idei viadalra a Dunán innen szinte minden régióból érkeztek versenyzők. A TIFIT SC sportolói erőemelés és fekve nyomás kategóriában a 76 fős mezőnyben a következő eredményeket érték el.
Nagy Fruzsina, erőemelés ifjúsági és junior kategória I. hely,
fekve nyomás ifjúsági és junior kategória I. hely. Firtelmeiszter Erika, erőemelés felnőtt II. hely és masters kategória I. hely,
fekve nyomás felnőtt III. hely és masters I. hely. Tibád Mária,
fekve nyomás masters II. hely.
Lotters Márk, fekve nyomás ifjúsági I. hely. Székelyhidi Bence, fekve nyomás felnőtt I. hely (83 kg súlycsoport) erőemelés I. hely (83 kg). Kocsis Gábor, fekve nyomás és erőemelés
felnőtt I.hely (105 kg). Kurucsai György, fekve nyomás és erőemelés felnőtt I. hely (120 kg). Bordás János, fekve nyomás felnőtt I. hely (+120 kg). Hülber János, fekve nyomás és erőemelés masters II. hely.
Dr. Dózsa László, fekve nyomás masters I. hely, erőemelés masters II. hely. Fenyvesi Rudolf fekve nyomás masters II. hely.
Szabó Dávid, fekve nyomás junior I. hely. Dr. Budai Balázs fekve nyomás és erőemelés felnőtt III. hely.

Futóverseny

A mező legjobbjai

Mintegy háromszázan álltak rajthoz.
Megtartották a II. III. IV. korcsoportos mezei futóverseny körzeti döntőjét. A Sportcentrumban megrendezett versenyen közel
300-an álltak rajthoz, hogy közülük kerüljenek ki a megyei döntő
résztvevői. A futamokban a Kazinczy iskola négy egyéni és három csapat elsőséget gyűjtött be, a Szent István iskola két egyéni
és egy csapat, míg a Hunyadi egy csapat elsőségnek örülhetett A
megyei döntőt március 22-én tartják Miskolcon.
A győztesek:
II. Kcs. lány: Filep Zóra, (Kazinczy), Kazinczy Ferenc Ref. Ált.
Isk., fiú: Varga Martin (Kazinczy), Kazinczy Ferenc Ref. Ált. Isk.
III. Kcs. lány: Bán Lilla (Kazinczy), Kazinczy Ferenc Ref. Ált.
Isk., fiú: Oláh Attila (Szent István), Tiszaújvárosi Szent István
Kat. Ált. Isk.
IV. Kcs. lány: Berencsi Lili (Szent István), Kazinczy Ferenc
Ref. Ált. Isk., fiú: Vágási Zoltán (Kazinczy), Hunyadi általános iskola.

A Sportcentrum eseményei

Március 25., (vasárnap)
Labdarúgás
10.00 FCT U14 – Tállya KSE Bajnoki mérkőzés
				
Műfüves pálya
12.00 FCT U15 – Tállya KSE Bajnoki mérkőzés
				
Műfüves pálya
16.00 KBSC - Dorogi FC
bajnoki mérkőzés		
				
Centerpálya
Március 26., (hétfő)
Labdarúgás
16.30 Bozsik torna U11 és U13 korosztály		
				
Füves- és műfüves pálya

15. oldal

Labdarúgás

Hó és halasztás halasztás hátán

Az extrém időjárás miatt a
Tiszaújvárosi Sportcentrum
centerpályája alkalmatlanná
vált arra, hogy vasárnap
megrendezzék az MTK II. elleni bajnoki mérkőzést. Elmaradt az egyszer már elhalasztott, szerdára tervezett
Nyírbátor elleni hazai derbi is.
Az időjárás alaposan átírta az FC Tiszaújváros tavasz eleji menetrendjét. Eddig két
mérkőzés maradt el, ezeknek új időpontot
kellett keresni, de egyéb változás is lesz.
Az egyesülettől kapott tájékoztatás szerint így néz ki az elkövetkező hetek programja.
Március 25., vasárnap 16:00
Jászberény - Tiszaújváros
Március 31., szombat 16:00
Tiszaújváros - DVTK II.
(Az eredeti időpont április 1. volt.)
Április 4., szerda 16:00
Tiszaújváros - Nyírbátor
Április 7., szombat 16:00
Tállya - Tiszaújváros
Április 14., szombat 16:00
Tiszaújváros - DEAC
Április 18., szerda 16:30
Tiszaújváros - MTK II.
Április 22., vasárnap 16:30
ESMTK - Tiszaújváros
A 19. forduló eredményei
Füzesgyarmat - ESMTK (elmaradt)
Gyöngyös - Debrecen 1-1
Tiszafüred - Tállya 0-2
Balassagyarmat - Jászberény 2-2
Cigánd - Monor 0-3
Putnok - Nyírbátor 0-1
Salgótarján - DVTK II. (elmaradt)
Tiszaújváros - MTK II. (elmaradt)
Következik a 20. forduló

Futsal

2018. 03. 24., szombat 15:00
Tállya - Salgótarján
Debrecen - Tiszafüred
Nyírbátor - Füzesgyarmat
2018.03.25., vasárnap 14:00
Monor - Putnok
2018.03.25., vasárnap 16:00
MTK II. - Cigánd
Jászberény - Tiszaújváros
DVTK II. - Balassagyarmat
ESMTK - Gyöngyös

Lehengerlő utánpótlás

Még az elmúlt hétvégén játszottak a bajnokságban a FC Tiszaújváros serdülő csapatai a Tiszafüred együttese ellen. A hazai szezonnyitó mérkőzéseken gólzáporos győzelmeket szereztek a fiatalok.
U14
Tiszaújváros - Tiszafüred 10-0 (6-0)
Gólszerzők: Oláh A. 6, Tarnóczi B. 2,

Lestál Sz., Illés R.
Császár Zoltán: Soha rosszabb szezonkezdetet! Néha még kicsit akadozott a játékunk, azonban a tíz rúgott gól mindenképpen dicséretes. Örülök, hogy az új
igazolásunk, Tóth Bence jól beilleszkedett a csapatba. Gratulálok a csapatnak!
U15
Tiszaújváros - Tiszafüred 6-0 (4-0)
Gólszerzők: Gulyás K. 3, Kozma Sz., Káposzta B., Váradi Gy.
Bán András: Első mérkőzésünk kiválóan
sikerült, soha rosszabb kezdést. Úgy érzem a mérkőzés 90%-ban a mi akaratunk
szerint alakult. Másfél tucatnyi helyzetünkből hatot sikerült kihasználni. Ezzel
az eredménnyel bizakodhatunk a jövőre
nézve, bár nem biztos, hogy lesz még egy
ilyen megilletődött ellenfelünk. A második félidei játékunkon azért még van mit
javítani.

A megye legjobbjai

Március 13-án megnyerték a
futsal megyei döntőt a TFC
U11-es labdarúgói. A négyes
döntőben előbb a felsőzsolcai
ifjakat győzték le 5-0-ra, s ezzel beverekedték magukat a
döntőbe, ahol a Cigánd korosztályosait lépték le 7-0-ra,
magabiztosan szerezve meg
az első helyet.
- Gratulálok a csapatomnak - nyilatkozta edzőjük, Kurucz Gábor. - A következő
körben más megyék győzteseivel fogunk
játszani az országos döntőbe jutásért. A
fiúk olyan teljesítményt nyújtottak, amire a jövőben lehet és kell is építeni. A mai
napon két jó csapatot sikerült magabiztos
játékkal legyőznünk.

Kosárlabda

A pálya kiváló - a sífutásra.

Tizenkettőt lőttek, egyet sem kaptak.

Nem húzott falat a Falco

A szombathelyi Falco KC
U23-as csapatával játszott
bajnokit rendhagyó időpontban, kedden a Phoenix. A
mérkőzésen a fiatalokat leiskolázta a hazai alakulat.
Tiszaújvárosi Phoenix KK - Falco KC
Szombathely U23 85-62 (18-14, 29-10,
21-15, 17-23)
Tiszaújváros, 100 néző V.: Gegely, Borgulya, Tóth.
Bár az első negyedben a zónát védekező ifjoncok még el-elbizonytalanították
a Szendrey alakulatot, a játékrész végére már egyértelművé vált, hogy a hazaiak győzelmét csak a saját magabiztosságuk veszélyezteti, mert a lelkes és gyors
vendégcsapat nem tudott igazán jelentős
ellenállást kifejteni.
Ehhez az is hozzájárult, hogy mindössze

három cserejátékossal érkeztek a vendégek és a rövid kispad a mérkőzés végére
szinte teljesen el is fogyott, mert két sérülést is elszenvedtek. Ez egyébként inkább a Phoenix-et zavarta meg, mert az
esetek után a vendégek a 30 pontos hátrányukból 10 pontot lefaragtak, igaz a mérkőzés végére megint növelte valamicskét
az előnyét a hazai alakulat.
Szendrey Zsombor: Nehezen kezdtük
megint, ugyanúgy, mint legutóbb, de utána átvettük az irányítást. Ez egy fontos
győzelem volt. Most a kezünkben van,
hogy a negyedik, vagy akár a harmadik
helyen végezzünk az alapszakaszban.
Váradi Attila: Meglehetősen rövid
kispaddal és nem a legjobb szerkezetben
álltunk fel. Nagyobb ellenállást szerettünk volna kifejteni, de ma ennyire voltunk jók.

Ponterős volt a Phoenix.

16. oldal

Téltavasz
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2018.
március
17-20.

