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Elkezdődtek az érettségi vizsgák
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XXXVI. évfolyam, 19. szám

Tavaszi sorozat

Közmeghallgatások

Tisza-part városrész legnagyobb problémája a bekötőút állapota.
Május 8-án Tisza-part városrészben kezdte tavaszi közmeghallgatás-sorozatát városunk képviselő-testülete.
A hagyománnyal szakítva ezúttal meglehetősen sokáig tartott a
rendezvény, a városrész lakói ugyanis több problémát is felvetettek. Szerdán a Városházán folytatódott a sorozat, mely ma
16:30-tól Tiszaszederkény városrészben zárul.
A három eseményről jövő heti számunkban tudósítunk.

Rimaszombat-Tiszaújváros

Az elmúlt hétvégén tartották a középiskolai ballagási ünnepségeket. Előbb a Brassai, majd az Eötvös középiskola végzősei búcsúztak el az alma matertől. A hétvégi ballagás után közel 200 végzős középiskolás ült vissza az iskolapadba városunkban hétfőn reggel, hogy elkezdje érettségi vizsgáit. Először magyar nyelv és irodalomból mérték fel tudásukat, majd
a matematika, szerdán a történelem következett. Ma idegen nyelvből maturálnak a fiatalok. Cikkeink a ballagásokról és
az érettségi megkezdéséről lapunk 3. oldalán.

Testvérvárosi
látogatás

Gerincvezetéket cserélnek

Folytatódik a távhőrekonstrukció

A TiszaSzolg 2004 Kft. az elmúlt évekhez hasonlóan 2018ban is folytatja az elöregedett
távhővezetékek rekonstrukciós munkáit.
- Az elkövetkező hónapokban kicseréljük a DN 300-as primer gerincvezetéket
a Rózsa út 13. és a Béke út Teleki Blanka úti kereszteződése közötti szakaszán nyilatkozta Ódor Istvánné, a TiszaSzolg
ügyvezetője. - A helyszín kiválasztásakor arra a területre esett a választásunk,
ahol az elmúlt időszakban többször is történt meghibásodás, ezáltal az üzemzavar
elhárítások sok kellemetlenséget okoztak
az érintett fogyasztóknak. Az előzetes tervek szerint a munkálatok 2018. május 2.
és 2018. július 15. közötti időtartamban
zajlanak. Ebben az időszakban két alkalommal 2 napos, egy alkalommal pedig
1 napos szolgáltatás-kimaradásra számíthatnak fogyasztóink, melyek pontos idő-

Bráz György polgármester, Vendlerné Polyák Ilona és Molnár
István települési képviselők 2018. május 4-én Rimaszombat
testvérvárosunk városnapi programján vettek részt. A delegáció
tagjai a 2018. évi városdíjak és a polgármesteri díjak ünnepélyes
keretek között lezajlott átadását követően Rimaszombat város
vezetésével egyeztetést folytattak az amatőr művészeti közösségek, csoportok fellépési lehetőségeiről, illetve a települések közötti további együttműködésről.

444 emberen segítettek

Véradás a könyvtárban

Már dolgoznak a munkagépek a Rózsa úton.
pontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást. A kivitelezési munkák során előforduló kellemetlenségekért, kényelmet-

lenségekért előre is köszönjük a lakosság
szíves megértését és türelmétt.

Kétnapos véradást szervezett a Hamvas Béla Városi Könyvtárban a Magyar Vöröskereszt területi szervezete. A múlt héten
csütörtökön és pénteken rendezett véradáson összesen 148-an
jelentkeztek donornak, ezzel 444 ember gyógyulását segíthetik.

Sokféle

2. oldal

Közlekedésrendészeti verseny

Kiváló vezető

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Balesetmegelőzési Bizottság
idén is meghirdette szakmai közlekedésrendészeti versenyét.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság kiemelt figyelmet fordít a közterületen szolgálatot teljesítő rendőri
állomány közlekedésrendészeti ismereteinek bővítésére, vezetéstechnikai tudásának javítására. A kollégák Miskolcon április
27-én a rendőr-motorkerékpáros, járőr-gépkocsivezető és karos
forgalomirányító versenyen adtak számot szakmai tudásukról.
A megmérettetés KRESZ és szakmai elméleti tesztlap, valamint vezetéstechnikai pálya- és gyakorlati feladatok teljesítéséből állt. A versenyzők csapat és egyéni kategóriában mérték ös�sze tudásukat.
Az országos döntőn a megyei verseny kategóriánkénti legjobbjai képviselik majd a főkapitányságot. Így Vajas Norbert, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság főtörzszászlósa, aki járőr-gépkocsivezető kategóriában szerezte meg az első helyet, a csapatversenyben pedig Szarka Norbert főtörzsőrmesterrel párban a
második lett.
(Forrás: Police.hu)

Graffiti-gondok

Falcsúfítók

Kiürítési gyakorlat

Tűz tombolt
a színpadon

Tűz ütött ki a Derkovits Kulturális Központ színpadán, beindult
a vízfüggöny, mely a nézők elől zárta el a lángokat. Ezt a feltételezett helyzetet is bemutatták a kulturális központ éves kiürítési gyakorlatán. A Kazinczy iskola diákjai segédkeztek a gyakorlaton, akik előbb a főbejáraton, majd a vészkijáratokon át hagyták
el az épületet. Több helyzetet is szimuláltak, hogy felkészüljenek
egy esetleges tűzesetre. Túl azon, hogy a nézők mennyi idő alatt
tudják elhagyni az épületet, azt is megvizsgálták, hogy megfelelően működnek-e az elszívók, a vészkijáratot jelző fények.

Felfüggesztett a volt ügyvédnek

Zugírászat és csalás

Falfirkák csúfítják a katolikus általános iskola épületének falait, pedig még be sem fejeződtek teljesen az iskola külső festési munkálatai.
Az elmúlt hétvégén, vélhetően szombat éjszaka történt a rongálás.
- Hétfőn reggel vettük észre a falfirkákat - mondta Gál Benjáminné, a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatója -, szombat délután még nem, vasárnap délután viszont már látták azok, akik az udvaron jártak. Rögtön hívtam
a rendőrséget, akik kijöttek, felvételeket készítettek, felmérték a kárt. Hívtam a kivitelezőt is, hogy körülbelül mekkora a
kár, ez meghaladja a százezer forintot. Bízunk abban, hogy vannak olyan segítőkész emberek, akik abban tudnak majd segíteni, hogy ráismernek ezekre a rajzokra és szólnak nekünk, vagy a
rendőrségnek, hogy kik tehették ezt.

Szerencsés
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik májusi 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.

A Tiszaújvárosi Járásbíróság zugírászat és három rendbeli csalás bűntette miatt 1 év 4 hónap börtönbüntetésre és 225.000 forint pénzbüntetésre ítélte azt az ügyvéd foglalkozású vádlottat,
aki több alkalommal látott el ügyvédi feladatokat, miután törölték a névjegyzékből. A bíróság a szabadságvesztés végrehajtását
3 évi próbaidőre felfüggesztette, valamint 60.000 forint erejéig
vagyonelkobzást rendelt el.
Az elsőfokú ítélet szerint a vádlott ügyvédi kamarai tagsága
megszűnt, ezért őt törölték a névjegyzékből. Ezt követően több
alkalommal vett részt különböző büntetőeljárásokban meghatalmazott, illetve kirendelt védőként. Egy alkalommal üres papírlapot íratott alá meghatalmazóival, azzal az ígérettel, hogy azt,
mint meghatalmazást visszajuttatja részükre. Egyidejűleg ügyvédi munkadíjat is átvett tőlük, melyet azonban nem adott vis�sza és így kárt okozott.
A bíróság enyhítő körülményként értékelte, hogy a vádlott az
okozott 100.000 forint kárt megtérítette.
Az ítélet nem jogerős, az ellen a vádlott és védője fellebbezett,
az ügyész 3 nap gondolkodási időt tartott fenn. A büntetőper a
Miskolci Törvényszéken folytatódik.
(Forrás: Miskolci Törvényszék)
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot május 13-ig (vasárnapig)
a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341050), majd május 14-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
8-17		
8-12
Remény Gyógyszertár
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-19

Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön, pénteken 8:30 órakor, kedden és szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek szentmisék
templomunkban.
Májusban a hétköznapi szentmisék után májusi litánia.

Görögkatolikus
Csütörtökön az Úr mennybemenetelének ünnepét tartjuk: 8.00
Szent Liturgia. Pénteken 8.00 Szent Liturgia, 17.30 Akathisztosz (Dicsérőének az Istenszülő Szűz Máriához). Szombaton
17.00 vecsernye. Vasárnap 8.30 utrenye, 9.30 Szent Liturgia
(időpontváltozás!!!). Hétfőn, kedden és szerdán 17.30 paraklisz.

Református
Tiszaújváros
2018. május 10-én, áldozócsütörtökön, 11.00 és 17.00 órakor
istentisztelet lesz.
2018. május 13-án, vasárnap 11.00 órakor kezdődik a konfirmációi istentisztelet. Ezzel párhuzamosan az imateremben az
óvodás és kisiskolás gyermekek számára foglalkozás lesz.
Tiszaszederkény
2018. május 10-én, áldozócsütörtökön 10.00 órakor kezdődik
az istentisztelet.
2018. május 13-án, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet lesz.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

Jakab Andor

66 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni temetése 2018. 05. 15-én (kedd) 11 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben lesz. Kérjük kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
„Egész életeden át dolgozva éltél.
Most bánatot ránk hagyva csendesen elmentél.
Örök álom zárta le drága szemed.
Megpihenni tért dolgos két kezed.”
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy

Bán András

életének 80. évében türelemmel viselt betegség után
elhunyt.
Hamvasztás utáni temetése 2018. 05.11-én (péntek)
14.30 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben.
Kérjük kegyeletüket egy szál virággal róják le.
Szerető felesége és családja
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett Édesanyánk,

Nyegra Ferencné
(Eta)

73. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. május 11-én, pénteken, 12.30 órakor a tiszaújvárosi katolikus altemplomban lesz.
Kérjük kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l
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Díjak, elismerések, búcsúzás

A sikerért, a tudásért meg kell dolgozni
Az elmúlt hétvégén tartották a középiskolai ballagási ünnepségeket.
Előbb a Brassai, majd az Eötvös
középiskola végzősei búcsúztak el
az alma matertől.
Virágokkal díszítették fel a Brassai épületét, a
folyosókat, a tantermeket a ballagó diákok tiszteletére. Osztálytermeikben gyülekeztek a végzősök, még utoljára nevetgélve, viccelődve
egymással, ugyanúgy, mint előtte évekig. Ez az
alkalom mégis más volt.
- Nagyon vártam már ezt a napot - mondta Papp
Balázs -, izgulunk, hogy mi lesz. Kezdődik az
érettségi is lassan. Elektronikát és elektrotechnikát tanultam a Brassaiban, egyelőre maradok
a technikumon, aztán majd egyszer megpróbálom az egyetemet is. Bár én csak három évet
jártam ide, szerettem itt tanulni.
A szakgimnáziumi képzést 48-an, a szakközépiskolait ugyanennyien fejezik most be, a technikusi évfolyam létszáma 70 fő. Mindannyiuktól búcsúzott Jakab Dénes, a Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája igazgatója.
- Ez egy olyan mérföldkő a diákok számára,
amelyre hosszan készül szülő, gyermek, család
- mondta az igazgató. - Jelentőségét egy korszak lezárása és egy új korszak kezdete adja.
Amikor a család a gyermek születése pillanatában már a jövőjéről gondoskodik, számolgatja
az alkalmakat, hogy mikor záródik le egy szakasz a gyermeke életében, és hogyan fogja teljesíteni az újabb és újabb kihívásokat. Bölcsőde, óvoda, iskola, mind egy-egy szakasza a tanulásnak, de a középiskola lezárása már egy új
kihívás, a felnőtté válás küszöbét jelzi. Az a pillanat, amikor megkapjuk azt az útravalót, amivel a felnőttek világába léphetünk és a függőség és önállóság határát átléphetjük, mindennél
fontosabb - mondta Jakab Dénes.
A ballagási ünnepségen díjazták a kiemelkedő
teljesítményt nyújtó végzős diákokat és átadták
a Brassai-tégla kitüntetéseket is. A diákok kö-

tosságáról szólt. - Megtanultam, hogy mindenki a hegytetőn akar élni, anélkül, hogy tudná,
a boldogság a meredély megmászásában rejlik
- írta Wass Albert, ne keressétek tehát az igazi
munka és a teljesítmények nélkül kiadott bizonyítványok csalóka világát. A sikerért, a tudásért mindig meg kell dolgozni.
Az ünnepségen adták át az Eötvös-érem kitüntetést, melyet ezúttal ketten kaptak: Kiss Ádám
és Ferenczi Viktor.
- Nagyon gyorsan elrepült ez a négy év - mondta Ferenczi Viktor -, örülök, hogy ebben az iskolában tanulhattam, ilyen osztályban és ilyen
tanároktól. A legbüszkébb talán az úszás országos diákolimpiai döntős második helyezésemre vagyok - tette hozzá Viktor, aki a Miskolci
Egyetemen szeretne továbbtanulni, nemzetközi gazdálkodás szakon.
A ballagási ünnepségen adták át az Eötvös-díjat
is, melyet idén a 2008 óta az intézményben tanító Dr. Fónagy-Sütőné Hocza Beáta kapta meg.
Fodor Petra

Az Eötvös ballagói az iskolazászlóval.
zül az elismerést Ferenczi Renáta kapta meg, a
pedagógusok közül Szentpéteri Mónika, míg a
műszaki dolgozók közül Szabó Józsefné.
Másnap, szombaton délelőtt az Eötvös középiskola 137 diákja ballagott el az iskolából. A diákokat Erdélyi Lajos intézményvezető köszöntötte, aki elsőként a szülőknek mondott köszönetet az együttműködésért, bizalomért, közös
munkáért, majd Márai Sándor gondolatát idézve így folytatta.
- Az utakat sokáig nem érti meg az ember, csak
lépdel az úton, és másra gondol - mondta Erdélyi Lajos -, egy napon aztán megtudjuk, hogy az
utaknak értelmük van, elvezetnek valahová. Az
utaknak céljuk van, minden út összefut végül
egy egyetlen közös célban. Az út melyen eddig
jártatok, hozott számotokra sok sikert, örömöt,
néha kudarcot is és szerelmet. Most biztosan
azt érzitek, hogy az út, amire 4, 5, vagy 6 évvel
ezelőtt léptetek, túlságosan is gyorsan fogyott
el. Hogy még maradtak ki nem használt lehetőségek - mondta, majd a tanulás, a munka fon-

Lezárult egy korszak, kezdődik egy új a Brassai végzőseinek is.

Magyar, matek, töri
A hétvégi ballagás után közel 200
végzős középiskolás ült vissza az
iskolapadba városunkban hétfőn reggel, hogy elkezdje érettségi
vizsgáit. Először magyar nyelv és
irodalomból mérték fel tudásukat.
Hétfőn nyolc óra előtt néhány perccel még nehéz volt megjósolni, hogy milyen feladatokat
kapnak a diákok.
- Szerintem elég kiszámíthatatlan a magyar
érettségi - mondta Kiss Ádám, a Tiszaújvárosi
Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium egyik végzőse. - Korábban emlékszem, hogy a téma megválasztásánál figyelembe vették az abban az évben lévő évfordulót.
Az utóbbi években azonban nem igazán e szerint adták meg a feladatokat, így nagyon nehéz
megtippelni, mit kapunk majd. Személy sze-

Elkezdődtek az érettségi vizsgák

Feszült tekintetek, enni- és innivaló az iskolapadon. Kezdődik!

Tiltott mobilok sorakozó!

rint József Attilának vagy Radnótinak örülnék
a legjobban.
A magyar írásbelit összesen 240 percig, azaz 4
órán át írhatták a diákok. A magyar érettségi két
részből állt. Az első feladatnak is két része volt.
Az egyik a szövegértés. A barátság szociológiájáról szóló könyvismertető cikket kaptak a magyarból középszinten érettségizők, ez alapján
kellett megoldaniuk tíz feladatot. A másik része
érvelési feladat volt, ahol két téma közül lehetett
választani. Írhattak a Valentin-napról, de egy levelet is megfogalmazhattak a helyi önkormányzati képviselőnek. Erre a két feladatra 90 perc
állt a rendelkezésre. Majd a következő részben
ismét két téma közül lehetett választani. Balázs
Béla mesét kellett elemezni vagy összehasonlító műelemzést kellett készíteni József Attila és
Szabó Lőrinc egy-egy verse alapján.
- Én alapvetően elégedett vagyok - mondta a
magyar írásbeli érettségi után Szabó Martin

Gergő. - Nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen témákat fogunk kapni. Szerintem nem volt
nehéz. A szövegalkotás kicsit érdekes volt, de
összességében jól sikerült.
Kedden folytatódott a megmérettetés. Százalékot számoltak, halmazokba csoportosítottak,
statisztikai adatokat elemeztek, függvényeket
ábrázoltak a matematika érettségi első részében. Kétismeretlenes egyenletet számoltak és
geometriai feladatot oldottak meg a másodikban.
- Nehezebb volt, mint amire számítottam, főleg a második rész - mesélte Horváth Kálmán
Vendel. - Igyekeztem mindent megtenni a jó jegyért, bízom benne, hogy sikerült. Ezen a héten
már csak a történelem és az idegen nyelv van
hátra, meg két hét múlva az informatika. Nekem ez a választott tantárgyam.
- A mi iskolánkban összesen 137-en vannak a
végzősök, de rajtuk kívül 76-an úgynevezett

előrehozott érettségit tesznek - tudtuk meg Erdélyi Lajostól, a gimnázium intézményvezetőjétől.- Korábban bármilyen tantárgyból meg
lehetett tenni, most már korlátozták, csak élő
idegen nyelv, illetve informatika tárgyból lehet egy évvel korábban érettségizni. Több okból választják a tizenegyedikesek az előrehozott érettségit. Egyrészt, ha a gyermek jól halad a tanulásban és megcsinálja most, mondjuk
az angol érettségit, akkor jövőre nem kell csak
négy tantárgyból vizsgáznia. Vagy most megcsinál egy középszintű angol érettségit, jövőre pedig már nagyobb esélye van az eredményes emelt szintű érettségire. Intézményünkben idén összesen 58-an választották az emelt
szintű megmérettetést, nekik Miskolcon kell
számot adni tudásukról. A középszinten érettségizők pedig itt helyben vizsgáznak.
Ezen a héten a főtantárgyakból vizsgáznak, a
magyar és a matematika után, szerdán történelem, majd csütörtökön és pénteken az idegen nyelveké a főszerep. A következő héten a
választható tantárgyak vizsgái következnek. A
Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában pedig elkezdődnek a technikusi
és szakmai komplex vizsgák is.
- Most hatvan végzős diákunk érettségizik, a
jövő héten kezdődő szakmai vizsgákon pedig
120 fő tesz majd, reményeink szerint sikeres
vizsgát, ami három részből áll. Először gyakorlatban, majd írásban, végül pedig szóban adnak
számot a tudásukról - tudtuk meg Bukta Mártától, a Brassai igazgatóhelyettesétől. - Azonban nem ez az egyetlen vizsgaidőszak nálunk
az idén, mert februárban közel 50 tanulónk
szerzett szakmai végzettséget a felnőtt képzésünkön.
Az emelt szintű szóbeli érettségiket június 7. és
14. között, a középszintű szóbeliket június 18.
és 29. között tartják.
		
ema

Mozaik

4. oldal

Ülésezett a foglalkoztatási tanács

Szaktudás és szakemberhiány

Hogyan lehet itt tartani a fiatalokat, munkát adni nekik, hogyan lehetne orvosolni az egyszerre jelentkező munkaerőhiányt és fölösleget. Ilyen kérdésekről is szó esett a Tiszaújvárosi Térségi Foglalkoztatási Tanács legutóbbi ülésén. A
testület vendégelőadókat is hívott, akik szakmai tapasztalataikat osztották meg a hallgatósággal.
- Két év alatt 70.000 ember ment el Miskolcról és térségéből, bizonyos területeken, szakmákban nincs munkaerő, máshol pedig munkaerő fölösleg van, hiszen
szakmai tudásukat tekintve sokan nem felelnek meg az elvárásoknak - problémafelvetésként ezzel a gondolattal kezdte tájékoztatóját Kovács József, a tanács elnöke.
- Ezt évek óta érzik az álláshelyeket kínáló
cégek, vállalkozások, s ezt igyekszik enyhíteni a duális képzés, ami többek között
Tiszaújvárosban is beindult. Mindemellett egyéb kitörési pontokat is kell találni,
amivel be lehet vonzani a térségbe a szakképzett munkaerőt, s ha már ott van, akkor
meg is kell tartani - mondta az elnök.
Ezekről a kérdésekről az elmúlt időszakban folyamatosan tartottak eszmecseréket a helyi cégek, gyárak, vállalkozások
vezetőivel, a környékbeli és a helyi szakképző iskolákkal, valamint a BOKIK elnökével - hangzott el az ülésen.
Pálffy Gábor, a Mol Petrolkémia Zrt. üzleti támogatás szakértője a duális képzéssel kapcsolatosan számolt be az ülésen a
legfrissebb fejleményekről.
- Öt villanyszerelő tanulónk van jelenleg
a Brassai Sámuel Szakképző Iskolából,
valamint a Debreceni Vegyipari Szakgimnázium harminc vegyésztechnikusa tanult ebben a tanévben társaságunknál. A
Miskolci Egyetem négy gépészmérnök
hallgatója és a Debreceni Egyetem szintén négy vegyészmérnök hallgatója januártól keresztféléves képzésben kezdte
meg tanulmányait.
Lengyel Lászlóné, a Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályvezetője arról számolt be, hogy a megye gazdaságfejlődéséhez milyen pályázatok lesznek elérhetőek, de szólt a szakemberhiányról is, illetve a foglalkoztatási problémák megoldását szolgáló terveikről. Kiemelte a Nemzetgazdasági Minisztérium gyakornoki program pályázatát, ami
július 31-ig elérhető, s ezt ajánlotta is a
jelenlévő cégek, vállalkozások vezetői-

A tanácskozás résztvevői.
nek figyelmébe, hiszen, mint mondta, ez
a program jó alkalom arra, hogy a fiatalok munkatapasztalatokat szerezhessenek. Tervezik olyan átképzések indítását
álláskeresőknek és közfoglalkoztatottaknak, melyek megpróbálják lefedni a munkaerőhiányt. Mint mondta, a munkanélküliségi ráta Tiszaújvárosban 4.03%-os,
Tiszaújváros és térségében ez valamivel
magasabb 5.59%-os.
Jakab Dénes, a Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
igazgatója felszólalásában többek között
a fiatalok tudásának minőségéről szólt, illetve a kompetencia mérések nem túl fényes eredményeiről. A vezető szerint hiába a jó, tanulást segítő programok, ha hiányzik a diákokból az érdeklődés, a motiváció.
A tanulás hatékonyságát segítő újdonsült online lehetőségről, az úgynevezett
Okosdoboz programról, maga a program
ötletgazdája, Szlankó János tartott előadást, aki a tanácsülés egyik szakmai meghívottja volt. Szlankó János 40 évvel ezelőtt írta meg a Százhalombatta és Leninváros közötti termékvezeték szoftverét,
most leginkább közoktatással foglalkozó
szakember minőségében egy olyan lehetőségről beszélt, amit a fiatalok kezébe ad
a sikeres tanulás érdekében. Az Okosdoboz feltalálójának programja online elérhető, a Nemzeti Alaptantervre építve tartalmazza azokat az ismereteket, amiket
az iskolában is tanulnak a gyerekek, az
online változatban rengeteg játékos feladattal erősítik, segítik a tanulást. A program megalkotója a szakképzésben terve-
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Közterületi felújítások

Jól haladnak
beruházások

A munkálatok a tervek szerint haladnak azon a
három helyszínen, ahol áprilisban kezdték el a
közterületi felújításokat. A beruházások összköltsége mintegy 250 millió forint.
Új játszótér épül a bölcsőde mellett, a római katolikus templomnál pedig 38 normál és egy mozgáskorlátozott parkolót építenek. Javában tart az Ifjúsági park rekonstrukciója is. Itt két futópályát alakítanak majd ki, egy salakos és egy rekortán burkolatút, a napokban a parkon átvezető kerékpárutat is lezárták, és
a garázsok mögötti betonozott területen is munkálatok zajlanak.
A múlt héten a Király közi játszótér felújítása is megkezdődött,
a tervek szerint július közepére már megújulva várja a gyerekeket a tér.
zi a folytatást különböző szakmacsoportoknak.
Koncz Ferenc a Fidesz-KDNP nemrég
megválasztott országgyűlési képviselője
is jelen volt a foglalkoztatási tanács ülésén. A szervezet az évek óta húzódó nyugdíjügy megoldásához kért segítséget tőle,
csakúgy, ahogy korábban Mengyi Rolandtól és Csöbör Katalintól. A sok ígéret után
Koncz Ferenc egy újabb ígéretet tett, miszerint teljes vállszélességgel az ügy mögött állva próbál intézkedni és támogatást
szerezni az illetékes minisztériumnál.
Az ülésen a foglalkoztatási tanács elnöke a Poliol beruházás kapcsán beáramló
5-6000 fős munkavállalói létszámról is
beszélt.
- A legfrissebb információm az, hogy az
MPK Zrt.-hez kerülőknek a mi munkásszállónk ad helyet a felújítás után, 2019
első negyedévének végén. A beruházáshoz érkező nagyszámú vendégmunkásnak pedig tudomásom szerint egy konténerváros épül, ez 2019 második felében lesz. Hogy pontosan hol lesz a konténerváros, azt még nem tudni, de az biztos, hogy a felvonulási területeken. Lehet, a Mol közeli területeken, ott kell az
alapokat megteremteni, élelmiszerellátást, egészségügyet megszervezni. Az a
nagy kérdés, hogy valóban elegendő lesze ez, az oda érkező emberek elhelyezésére. A másik nagyon fontos dolog az, hogy
mindez érinti a közbiztonságot, az egészségügyet, az ellátást, ami hatalmas kihívás a városnak, a cégnek, a tanácsunknak,
a védelmi szerveknek. Mi azon leszünk,
hogy segítsünk - mondta Kovács József.
berta

Még „szárazdokkban” a kalózhajó a bölcsőde melletti játszótéren.

Már körvonalazódik a parkoló jövőbeni képe.

Versenyek, bemutatók a Jabilnél

Első a biztonság!

A biztonságos munkavégzés
fontosságára hívták fel a figyelmet a Jabil Circuit Magyarország Kft.-nél. A „Safety Day” programjait első ízben rendezték meg, versenyekkel, előadásokkal, bemutatókkal.
Ügyességi versenyt is rendeztek, melyen
targoncával kellett egy akadálypályán
minél gyorsabban és pontosabban végigmenni, továbbá kvíz várta a Jabil dolgozóit, ahol a biztonságos munkavégzésről tölthettek ki tesztlapot. A bemutatókon különböző biztonsági vágóeszközökkel ismerkedtek az érdeklődők, de megtekinthették a különféle típusú egyéni védőeszközöket is, és vegyi anyagok kölcsönhatásáról is szólt egy bemutató. A
tűzoltási gyakorlat során bárki kipróbálhatta, hogyan is kell tűzoltó-készülékkel
megfékezni a lángokat. Első alkalommal
szervezték meg a programokat, melybe
bevonták a családokat is: közös fotókkal
és gyerekrajz-pályázattal.
- Nagyon örülök annak, hogy a mai napon nagyobb fókuszba kerül a biztonság
- mondta Győri Péter, a Jabil Circuit Magyarország Kft. gyárigazgatója. - Ez min-

Készül a kettős futópálya az Ifjúsági parkban.

Bárki gyakorolhatta a tűzoltást.
denekfelett álló prioritás, hogy dolgozóink épségben és egészségesen térjenek haza minden nap. Ez a vállalat kultúrájába illeszkedő szlogen is: Első a biztonság! Ez
azt is jelenti, hogy nem csak beszélünk a
biztonságról, hanem megfelelő környezetet is biztosítunk a biztonságos munkavégzéshez. Szerintem minden vállalati kultú-

rában fontos helyen szerepel a biztonság,
erről ugyanúgy nap, mint nap beszélnünk
kell, mint a gyártási folyamatokról. A dolgozóink is beadhatnak projekteket, és javaslataikkal hozzájárulhatnak ahhoz, hogy
még biztonságosabb legyen a környezetük
- mondta a gyárigazgató.
Fodor Petra

A Király közi játszótér is munkaterületnek minősül.
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Tiszaújvárosiak előnyben!

Jegyáremelés
a fürdőben

Május 19-étől újra lehet pancsolni. Igaz, kicsit drágábban.
Jó hír: május 19-én nyit a strand. Rossz hír: emelkednek a belépőárak. Jó hír: a tiszaújvárosiak olcsóbb jegytípust vásárolhatnak, és Tiszaújváros
kártyával további 50 százalékos kedvezményt kapunk.
- A 2018-as nyári szezon kezdete előtt felülvizsgáltuk a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő jegyárait és megállapítottuk, hogy
indokolttá vált azok módosítása – nyilatkozta lapunknak Ódor
Istvánné, a fürdőt üzemeltető TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetője. - Az elmúlt 7 évben összesen két alkalommal, minimális mértékben emelkedtek a jegyárak, azonban a fürdő kiadásai számos
területen nagymértékben nőttek. Az új létesítmények átadásával
bővítettük szolgáltatásainkat, emellett a személyi jellegű ráfordítások esetében is jelentősen megnövekedtek költségeink, hiszen például csak a minimálbér 2010 óta több mint 100%-kal
emelkedett. Az előző évek tapasztalatai alapján az eddig alkalmazott belépőjegyek komplex átalakítására tettünk javaslatot,
melyet a tulajdonos, az önkormányzat támogatott.

Versenyben
- Melyek a konkrét módosítások?
- A hétköznapi és hétvégi árak megszűnnek, helyette egységes
árakat vezetünk be az egyszerűbb, átláthatóbb jegyártábla érdekében. Tekintettel arra, hogy szezonban jóval több szolgáltatás elérhető a strandfürdő révén, ezért bevezetjük az úgynevezett szezonárat, mely csak a strandfürdő nyitvatartása alatt lesz
érvényben.
- A fürdők versenyében nem okoz majd hátrányt az emelés?
- Folyamatosan figyeljük a környékbeli fürdők aktivitásait (jegyár változás, fejlesztések) és szinte minden versenytársnál megfigyelhető volt az elmúlt években különböző mértékű
jegyáremelés. Az emelés mértékének megállapításakor egyebek
mellett figyelembe vettük azt is, hogy míg a Tiszaújváros közelében található szinte összes fürdő a parkolásért további díjakkal
terheli az oda érkező vendégeket, addig a Tiszaújvárosi Gyógyés Strandfürdő összes parkolója egész évben ingyenes a fürdő
vendégei számára.

Előnyben
- A tiszaújvárosiak kedvezménye marad?
- A helyi lakosok számára külön jegytípust vezetünk be, így részükre a jegyárak csak minimális mértékben változnak, valamint a Tiszaújváros kártya használatával további jelentős, 50
százalékos kedvezményben részesülnek. A wellness szolgáltatások árait is aktualizáltuk, figyelembe véve, hogy hosszú évek óta
ezen a területen sem történt áremelés, viszont szolgáltatásbővítés igen, tekintettel az áprilisban elkészült gőzkabinra. A szauna
napijegy ára emelkedik, de bővül az ezzel igénybe vehető szolgáltatások köre: vendégeink a finn-, infra, és bioszaunát, valamint a gőzkabint is használhatják.
F.L.

A 2018. május 19-től érvényes új jegyárak
a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben

KEF nyílt nap

Lógok a szeren!

Lógok a szeren, avagy nyári élményeim címmel tartott
előadást a Miskolci Drogambulancia Alapítvány elnöke,
addiktológiai konzultánsa a
Tiszaújvárosi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum (KEF) tavaszi nyílt napján.
Hetedik, nyolcadik és kilencedik osztályos diákoknak tartott előadást a drog veszélyeiről a Miskolci Drogambulancia
Alapítvány elnöke és segítőjük, aki maga
is a kábítószer fogságában élt évekig. A
szerről lejövő, ma már kétgyermekes apuka osztotta meg a fiatalokkal saját drogos
múltját, leszokásának gyötrelmes heteit. A rendezvényt a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezte a helyi ifjúságnak, a szervezet vezetője Pálnokné Pozsonyi Márta, a KEF elnöke köszöntötte a vendégeket.
A program nyitányaként elsősorban a fiatalokhoz szólt dr. Fülöp György alpolgármester, aki így fogalmazott.
- Arra kérlek benneteket, hogy amikor
döntéseket hoztok, akkor felelősen -ezektől a szertől távol tegyétek ezt. Higgyétek
el, olyan szép, színes az élet, hogy ehhez
nincs szükség semmiféle kábító, bódítószerre, drogra – intette, óva a fiatalokat az
alpolgármester.
Ezután Juhászné Ceglédi Tünde, a Miskolci Drogambulancia Alapítvány elnöke
tartott tájékoztatót a diákoknak.
- Nagyon sok információval rendelkeznek a mai fiatalok, a kábítószerekről is, hiszen az internet világában csak egy kattintás, és minden azonnal jön, a kérdés az,
hogy mennyire hiteles az információjuk és
tudnak-e szűrni. Ezért is fontosak az ilyen
előadások, hogy fókuszálva legyen az az

Ma ez vagyok!
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Juhászné Ceglédi Tünde, a Miskolci Drogambulancia Alapítvány elnöke tartott
tájékoztatót a fiataloknak.
adathalmaz, amit kapnak innen-onnan. Itt eszméletlen állapotba került páciensnek az
inkább most az kap hangsúlyt, hogy érez- orvos nem tudja, mit adjon be. Sajnos akár
zék, mennyire fontos az ő személyiségük, halálos kimenetelű is lehet a dizájner drohogy tudjanak dönteni, és hogyan döntse- gok használata, hiszen a növényvédő szenek, tudják, mit raknak a mérleg két ser- rektől a körömlakk lemosóig bármi lehet
penyőjébe, hiszen ezek birtokában tud úgy benne, amit bevesznek vagy belőnek, Ez
dönteni, hogy később a tetteiért is tud- utóbbi a problémásabb, hiszen az intravéja majd a felelősséget vállalni - mond- násan beadott szer pár másodperc alatt beja a szakember. - Az utóbbi tíz évben be- jut az agyba, szívbe és visszafordíthatatjöttek a dizájner drogok, ez felborította a lan dolgot vált ki. Az a tapasztalat sajnos,
teljes kábítószerpiacot. Korábban be lehe- hogy nem érzik a fiatalok ennek a veszétett határolni, ki mit használt, most viszont lyét, mert a köztudatban benne van, hogy
a dizájner drogok világában már nem le- a dizájnerek legálisnak minősülnek, folyahet, hiszen bármit bármivel kombinálnak, matosan jönnek és jönnek az újabb szekevernek, így nem tudjuk mit rejt magá- rek, óriási a kínálat, az viszont, amivel ninban a kliens, aki bizonyos tünetegyüttes- csenek tisztában és nem veszik figyelemsel érkezik. Bár nálunk a drogambulanci- be, hogy az illegális vagy legális nem az
án ez nem olyan nagy probléma, mert itt anyag veszélyességét minősíti, sőt veszéinkább csak beszélgetünk, terápia van, de lyesebb is lehet, ami nem tiltott, de mivel
képzeljük el ugyanezt a helyzetet egy toxi- legális, könnyebben hozzányúlnak.
berta
kológiai, sürgősségi osztályon, amikor egy

Benó, aki lejött a drogról

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum rendezvényén egy
miskolci fiatal, Berci - vagy
ahogy, csak barátai hívják,
Benó - mesélt őszintén saját
drogos történetéről.
Hosszú éveken át mérgezte magát mindenféle droggal. Szerencséje volt. Itt van.
Nem úgy, mint néhány drogos haverja,
akiket már se jóról, se rosszról nem tudnám kérdezni.
-Benó! Mi volt az első, amit megkóstoltál?
- Mint mindenki más én is füves cigivel kezdtem, a haverokkal, azután jöttek
a diszkó drogok, bogyók, speed, bélyeg,
majd a keményebbek, a heroin és a kokain. Mindet végig kóstolgattam.
- Aki nem próbálta még, az nem tudja, mi
az a jó érzés, ami jön néhány slukktól.
- Igen, én azt az érzést kaptam, amire vágytam. Igazából nehéz elmondani, hogy milyen, talán az a jó kifejezés,
hogy eufórikus. Egy idő után azonban
egyre több és több kell, hiszen kezd ráállni a szervezet, egyre többre van igénye, amit ki kell elégíteni a várt hatás érdekében. Nekem volt is, hogy már annyira sok anyag kellett ehhez, hogy rosszullétet okozott a mennyiség. Drogozás közben olyan, mintha megszűnnének a problémáid, valaki pont ezért csinálja, hogy
feledje a mindennapos gondokat, valaki
azért, mert menekül valami elől.
- Te menekültél valami elől akkor, amikor
elkezdtél drogozni?
- Talán. Igen, nekem is voltak olyan periódusok az életemben, de aztán rájöttem,
hogy nem menekülni kell a problémák
elől, hanem szembe kell nézni velük.
- Hány évig voltál a szeren?
- Tíz évig drogoztam. Hosszú idő, de sikerült megszabadulnom tőle.
- Vannak nyomai a szervezetedben? És a
lelkedben?
- Inkább a lelkemben van nyoma, hál’ istennek egészségileg nincs problémám,
de a lelkemben nyomot hagyott. Sokszor

Benó egy évtizedig drogozott, de már évek óta tiszta.
visszagondolok, miért másztam bele, de
nem tudom megmagyarázni magamnak
sem. Van két gyermekem, a nagyobb 14
éves, nem szeretném, ha erre az útra lépne, se ő, se a testvére. Szoktam mondani nekik, hogy én vagyok a rossz példa,
vagy most már a jó, hogy miért ne válas�szák ezt az utat, ha döntés elé kerülnek,
ne rosszul döntsenek.
- Halálfélelem közeli érzésed nem volt soha?
- De bizony volt, vagy a drog hiánya miatt, meg azért is, mert túl sok volt bennem. Többször is volt, hogy azt éreztem,
ott maradok.
- És mégis jött a következő adag?
- Pontosan így, de ez így egy ördögi kör.
- Mégis lejöttél róla, igaz tíz év önpusztítás után.
- Igen, sikerült, de amíg nem döntöttem
el, hogy ki akarok szállni, addig nem is sikerülhetett volna, és e nélkül másnak sem
fog. Csak így lehet abbahagyni. Őszintén,
komolyan kell gondolni végig, amíg nem
tud lejönni a szerről.
- Fájdalmas lejönni a szerről?
- Mondhatjuk így is. Az elvonás valóban
nagy szenvedés, és nem is tart rövid ideig.
Ez a folyamat egy jó két-három hetes fi-

zikai fájdalom, utána jön a mentális, pszichés, de ebből is ki lehet jönni teljesen. A
lényeg, hogy akarni kell. Sajnos sokan ott
bukják el, hogy ha jön újra az elvonási tünet, akkor feladják, nem bírják, mert tudják, hogy egyetlen lövés vagy egy szippantás rögtön véget vet a szenvedésüknek.
- Ma már tiszta vagy, évek óta. Vannak
még régi drogos haverjaid?
- Igen, van néhány, és ők is átestek azon,
amin én, de olyanok is vannak, akiket már
nem neveznék barátnak, még most is fogyasztók és a jelét sem mutatják annak,
hogy le akarnak állni.
- Őket látva, jó most a tükör másik oldalán állva nézni, hogy akár te is lehetnél
ott, egy eltorzult másik énnel?
- Jó bizony! Nem könnyű visszatekinteni,
hogy én is ez voltam, de jó érzés, hogy én
ezen már túl vagyok, egyfajta megkön�nyebbülést ad. Persze nekem is voltak
kritikus pillanatok leszokás közben, hogy
vajon, hogy lesz ennek vége, de sikerült, teljesen tiszta vagyok, sínen vagyok.
Gyerekek, család, munka, sport, egészség, így tökéletes. Ma ez vagyok!
berta

Levélhullás

6. oldal
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Újjáéledt a Kastélykert
Május 1-jén lezárult a 2017. április 1-jén
elindított Kastélykert Újjáéledése Programunk, melyre a MOL Zöldövezet pályázata útján nyertünk pénzt.
A Wass Albert Kulturális Egyesület és a
Sajóörös Községért Közalapítvány 2016
októberében pályázott és sikeresen nyert
a MOL Zöldövezet pályázatán a községi
Kastélykert zöld területének megújítására, valamint közösségi programok szervezésére.
A megvalósítás 2017 áprilisában kezdődött 35 facsemete ültetésével, a régi, elöregedett fák pótlására. Májusban ezt követte az évelőágyások kialakítása és beültetése.
A nyári karbantartási munkák mellett augusztusban MOL önkéntes munkavállalók egész napos munka keretében kihelyezték az összeszerelt kültéri elemeket,
padokat, asztalokat, szemeteseket, illetve az ágyások körüli utat újították meg,
geotextiliával és zúzott kő szétterítésével.
Ősszel kialakítottuk a középső ágyást, füvesítettünk, örökzöldeket ültetettünk be.
Idén tavasszal újult erővel folytattuk a
munkát, sajnos az időjárás csak áprilisban adott erre lehetőséget. Az egynyári
virágágyások előkészítését követően április 22-én közel 50 önkéntes részvételével 650 db begóniát ültettünk el.
A program megvalósítása során 9 rendezvényt tartottunk, közel 430 önkéntes vett
rajtuk részt (a falu lakosságának száma
1310 fő).
Május elsején közel 250-en jöttek ki az
átadó ünnepségre. Színes programokkal
vártuk őket.
A májusfa állítását követően a Wass Al-
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A Kastélykert megújítására és közösségi programokra kapták a pénzt.
bert Kulturális Egyesület elnöke, Kőrösy Sándor, valamint a Sajóörös Községért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke, Mészáros-Vincze Annamária mondott köszöntő beszédet, megköszönve az
önkénteseknek, támogatóknak az áldozatos munkát, valamint a felajánlott anyagi
és természetbeni eszközöket.
Ezt követően zenés-verses táncos blokk
keretében először Vincze Klaudia énekelt, majd Csányi Lóránd mondott verset.
11 órától a Karakter Alapfokú Táncművészeti iskola növendékei kápráztatták el a
nézőket két táncukkal. Majd Novák József énekelt.
Ezt követően a Pepper SE táncosai foglalták el a színpadot, több csapat és páros is
bemutatkozott.
Délben Cukor Bohóc várta a kisebbeket,

lufit hajtogatott számukra, buborékot fújt,
mesélt, játszott a gyermekekkel.
13 órakor a miskolci Before the last zenekar lépett fel nagy sikerrel a közönség
előtt.
Közben a falu önkormányzata ebéddel
vendégelte meg a kilátogatókat.
Köszönjük mindenkinek a támogatását,
részvételét.
Bízunk benne, hogy folytatódik a program és egyre szebb lesz a település és a
Kastélykert is. További terveink biciklitárolók kialakítása, fedett pergola építése,
valamint kültéri játékok (lengőteke, jenga, stb.) kihelyezése.
Tolvéth Anna
Sajóörös Községért Közalapítvány
kuratóriumi tagja

Karakteres fellépések

A tavasz nem csak jó időt, hanem nagyon sok programot,
fellépést, versenyt hozott a
Karakter táncosai számára.
A megmérettetések sora Hajdúböszörményben a VI. Eötvös Országos Minősítő
Versenyen kezdődött március 24-én, ahol
3 osztályunkat 5 koreográfiával neveztük.
Az eredményhirdetésen nem győztünk ujjongani, hiszen a legjobbaknak járó díjakat vehették át csoportjaink: arany minősítést kapott a Lime csoport mambo, valamint a Fruttis csoport twist koreográfiája. Kiemelt arany minősítést ítélt a zsűri
a Boston csoport lindy hop és merengue,
valamint az Orlando csoport ír tánc produkciójának. A csoportokat Kertész Csaba és Szabó Norbert táncpedagógusok készítették föl.
Két hét múlva a modern táncos osztályunk is versenyzett az MLTSZ szervezésében, a szintén Hajdúböszörményben megrendezett területi megmérettetésen. A helyezésen, illetve minősítésen túl
az is cél volt, hogy kvalifikációt szerezzen a benevezett két koreográfia az országos bajnokságra. Nagy-nagy örömünkre

Kedves Mindenki!

A tűzeset után rengeteg embertől kaptam segítséget: jó szóval,
biztatással, együttérzéssel, pénzzel és mindenfélével. Csak megköszönni tudom, de azt tiszta szívvel és hálával teszem.
Valamiért ez volt a sors könyvébe írva, figyelmeztetve, hogy
többet fohászkodjam szeretteimért, minden emberért, azokért is,
akiket nem ismerek.
Belelátást kaptam, hogy milyen nehéz a fiatalok élete, az állandó rohanás a gyerekneveléssel; a sokat követelő mindennapokkal, a munkahellyel. Nehéz a középkorúaké, akik állásuk megtartásával, kezelendő betegségekkel küzdenek.
(Selye János a stresszről) Nehéz az időseké. Élnek ugyan, de bezárkóznak. Félnek a hátralevő élettől, a hazavezető úttól.
Hiányzik a megbocsátás, a megbékélés, az elfogadás, a türelem,
az istenhit ereje. Hiányzik a „Kincskereső kisködmön” varázsa.
Mégis történnek csodák. Csodák, mely lelkünket a másikra való odafigyeléssel töltik el, amit nem közelítenek meg a korszerű
technikai berendezések. Beszélgetni. Meghallgatni. Teljes arccal a másik felé fordulni. Ilyen csoda történt most is.
Idős társaimnak küldöm az Öreg szülő imáját:
Te adj erőt, hogy bízni tudjak,
Ha bántanak, ne zokogjak.
Te ad meg, hogy eltűrjenek,
Hogy hibáimmal is szeressenek.
Te erősítsd meg erőtlenségem,
Hogy hősként vigyem a keresztem.
Te légy árvaságom erős támasza,
Tudom, Te vagy a gyengék gyámola.
Te őrizd meg gyengülő eszem,
Hogy életem nagy teher ne legyen.
És adj azoknak szeretetet,
Akiknek én adtam életet.
Legyen szívünkben jóság, irgalom,
Öregségemet értő szánalom.
Áldd őket édes Jézusom,
Hogy találkozzunk nálad egykoron.
Vezess, erősíts, oltalmazz,
Végső órámon oltalmazz
Ámen
A fiataloknak:
„Hinni taníts Uram,
hinni taníts!”
Hogy a nehézségek között gyermekeitek szeretete kísérje végig
napjainkat akkor is, ha kamaszok lesznek és nekik is viselniük
kell saját terheiket. Bocsássatok meg mindig magatoknak, másoknak. A harag rossz tanácsadó. Isten az embert boldogságra
teremtette. Ha kéred, segít. A bajban tenyerén hordoz. Embertársadon keresztül üzen neked. A nap mindig kisüt. Csak időnként felhő takarja.
Kecskés Ferencné
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Állítsuk meg!

A Boston csoport kiemelt arany minősítést kapott.
a kitűzött célt sikerült elérni, tehát mindkét versenyszám indulhat a budapesti országos bajnokságon, amely május végén
lesz. A felkészítő tanár: Pallai Zsolt és
Pallai Krisztina.
A díjnyertes produkciókat a tiszaújvárosi közönség is láthatta, hiszen több városi

A szintén kiemelt arany minősítésű Orlando csoport.

eseményen is volt alkalmuk a gyerekeknek megmutatni a tudásukat: az Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért jótékonysági estjén, a Showtánc
Fesztiválon, és május 1-jén Sajóörösön
egy pályázati projekt záró eseményén.
Április 27-én Bagamérban „vendégszerepeltek” a Karakter táncosai. Az ottani iskola meghívására standard- és latin-, valamint a szórakoztató- és népek tánca kategóriákból válogatva állítottuk össze 50
perces műsorunkat.
A versenyeken elért eredmények mellett a legnagyobb elismerést a közönség
tetszés- nyilvánítása, bíztató tapsa jelenti, amelyből minden rendezvényen bőven
kijutott a Karakter táncosainak.
A nyári szünetig hátralévő idő is felkészüléssel telik még, hiszen a hagyományos év végi vizsgán - június 3. - a növendékek színpadi körülmények között
adnak számot ebben a tanévben gyarapított tudásukról a Derkovits Kulturális
Központban.
Kolosai Katalin
vezető

Egy szép április végi délelőttön végighaladva az Árkádsor nemrég felújított járdáján, a vége felé letértem az úttestre, mert az
utolsó ház végénél ott állt a jellegzetes kis négykerekű, zászlós,
takarítószerekkel megrakott jármű és tulajdonosa két segítőjével
a szennyvízzel telt vödröket ürítette a mozgáskorlátozottak számára kialakított lejárónál az úttestre. Természetesen az út ritkán
lejt a csatornanyílások felé, így a habzó tócsa egyre nőve szépen
helyben maradt.
„Nem gusztusos” - engedtem meg magamnak egy megjegyzést,
míg elhaladtam mellettük.
„Miért, maga megissza?” - jött ordítva a válasz.
A néhány méterre lévő csatornanyílás felé mutattam: „Ott a helye!” Na, erre elszabadult a pokol. Ötven éve élek ebben a városban, de ilyen durva beszédet még nem hallottam, pláne nőtől és ráadásul nekem címezve. Nyomdafestéket nem tűrő, idézhetetlen módon előkerült anyám a szokásos kapcsolt jelzővel,
majd biológiai alkatomnál fogva számomra végrehajthatatlan
cselekedetre buzdíttattam természetesen tegező módban. Az
egész kb. 30 másodperc alatt lezajlott. Már túlhaladtam a tett
színhelyén, mikor szóhoz jutva a megdöbbenéstől megkértem,
hogy ne tegeződjünk és biztosítottam, hogy ehhez az eseményhez lesz még egy-két szavam.
Azóta is gondolkozom, hogy mi válthatta ki ezt a féktelen indulatot. Talán az, hogy tudni mertem: szabálytalanul jár el, vagy pedagógiai célzattal akarta demonstrálni két dermedten álló segítőjének, hogy miképpen kell a tétlenül sétálgató idős városlakókat
helyretenni, ha szóban inzultálják a keményen dolgozó kisembereket.
Én egyelőre nem a migránsoktól félek, de az ilyen önmagukból
kivetkőzött, nem európai módon megnyilvánuló honfitársaimtól
igen. Ezért név és cím csak a szerkesztőségben.
Az estre aludtam jónéhányat, de még jelenleg is úgy gondolom,
szóvá kell tennem, hogy továbbra is élhető, barátságos, biztonságos városban élhessünk.
Név és cím a szerkesztőségben
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A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ

Május 23. (szerda) 18.00 óra
Egy bolond százat csinál - a Sodrás Amatőr Színtársulat előadásában
Helyszín: Széchenyi út 2.
Jegyek 1500 forint egységáron kaphatóak a kulturális központ jegypénztárában.
Derkó MiniGaléria
Pataki János - Grácia tisztelettel című kiállítása
Helyszín: aula és félemelet
Látogatható: 2018. május 25-ig.

Tiszaszederkényi Művelődési Ház

Óvárosi KULT Galéria
Szederkényi Ki Mit Tud? - kiállítás a versenyművekből
Helyszín: Bocskai út 33.
Látogatható: 2018. május 18-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Május 18. (péntek) 17.00 óra
HAMVAS MOZAIKOK
„A könyv: nagyítóüveg” - gondolatébresztő beszélgetés felnőtteknek
Téma: A bizalom
A beszélgetést vezeti: Kázsmér Ágnes könyvtáros, fejlesztő
biblioterapeuta
Helyszín: a könyvtár előadóterme

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár

Május 15. (kedd) 10.00 óra
Olvasósarok – irodalmi foglalkozás nyugdíjasoknak
Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja
Május 15. (kedd) 16.00 óra
„Társas” délután
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok felnőtteknek.
Május 17. (csütörtök) 14.30 óra
Könyvtári délután - tematikus foglalkozás nyugdíjasoknak
Ünnepnapok a hétköznapokban. Megemlékezünk róluk? Hogyan?
Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja

Jelentkezés a zeneiskolába
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája értesíti a szülőket, hogy a 2018/2019-es tanévre várja minden korosztályban
a zenét tanulni vágyó növendékeket. Az általános iskolát most
kezdőket zenei előképzőre, a nagyobbakat furulyára, fuvolára,
oboára, klarinétra, szaxofonra, hegedűre, trombitára, harsonára,
tenorkürtre, zongorára, gitárra, ütőhangszerekre várjuk.
Beiratkozni 2018. május 31-ig lehet a zeneiskola épületében a
jelentkezési lap leadásával.
(Jelentkezési lap beszerezhető az iskola I. emeleti irodájában,
Tiszaújváros, Teleki Blanka út 5.) naponta 09.00-17.00 óráig
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Kazinczys mozaik

A két tanítási nyelvű általános iskolák
megyei angol versenyének szóbeli döntőjén tanulóink a következő eredményeket érték el.
Aczél Lili Rebeka 5.a osztály II. helyezés, felkészítő: Gerőcsné Berkes Judit.
Eke Laura 5.a osztály III. helyezés, felkészítő: Gerőcsné Berkes Judit. Kiss Hunor
5.a osztály IV. helyezés, felkészítő: Magyarné Simon Anita. Kiss Gábor Botond
7.a osztály III. helyezés, felkészítő: Gerőcsné Berkes Judit.
A megyei angol versenyt a miskolci Avastetői-Széchenyi Általános Iskolában rendezték, amelyen 178 tanuló indult. Iskolánk tanulói hat kategóriában értek el
dobogós helyezést. Gál Gréta Vivien 5.a
osztály II. helyezés, kategória: 5. évfolyam kéttan, felkészítő: Gerőcsné Berkes
Judit. Bolgár Dániel 5.b osztály I. helyezés, kategória: 5. évfolyam, felkészítő:
Csehovicsné Guba Adrienn. Szabó Luca
6.a osztály I. helyezés, kategória: 6. évfolyam kéttan, felkészítő: Zimmermanné Fekete Judit. Lőrincz Loránd 6.b osztály III. helyezés, kategória: 6. évfolyam,
felkészítő: Polgári Luca. Bari Dominika
7.a osztály II. helyezés, kategória: 7. évfolyam kéttan, felkészítő: Gerőcsné Berkes Judit. Tóth Csenge 8.a osztály II. helyezés, kategória: 8. évfolyam kéttan, felkészítő: Magyarné Simon Anita.
A Langwest Országos Tehetségkutató Tanulmányi Versenyt két fordulóban rendezték. Döntőbe jutott tanulóink eredményei:
Vass Virág 4.a írásbeli II. helyezés, szóbeli döntő: IX. helyezés, felkészítő: Soltészné Szörfi Anikó. Hanus Máté 4.a írásbeli V. helyezés, szóbeli döntő X. helyezés, felkészítő: Zimmermanné Fekete Judit. Kiss Hunor 5.a írásbeli II. helyezés,
felkészítő: Magyarné Simon Anita. Kiss
Gábor Botond 7.a írásbeli VII. helyezés, szóbeli döntő: V. helyezés, felkészítő: Gerőcsné Berkes Judit. Venglovecz

Bence 8.a írásbeli VIII. helyezés, szóbeli döntő VI. helyezés, felkészítő: Csehovicsné Guba Adrienn.
A versenyen Kiss Gábor Botond és
Venglovecz Bence B2-es szintű középfokú szóbeli nyelvvizsgát szerzett. Egyiküknek sem ez az első nyelvvizsgája, hiszen Bence tavaly németből szerzett középfokú szóbeli nyelvvizsgát, Botond pedig márciusban tett sikeres Cambridge
Assessment English First nemzetközi középfokú angol nyelvvizsgát. Papp Anna
7.a osztályos tanulónk szintén büszkélkedhet B2-es szintű szóbeli nyelvvizsgával, melynek lehetőségét a Langwest
nyelvi napon nyerte. Mindezek a szép
eredmények a magyar-angol két tanítási
nyelvű tagozat létjogosultságát támasztják alá. Szívből gratulálunk minden diáknak és pedagógusnak!

Bajnokok diadala

A Nemzetközi Matematika Verseny Szabadkán megrendezett több napos döntőjén Kiss Hunor, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 5.a osztályos diákja 18. helyezést ért el a nívós megmérettetésen. Hosszú, rendszeres gyakorlás,
elmés feladatok megoldásának sokasága előzte meg a kiutazást. Osztályfőnöke
és matematika tanára, Tölgyesiné Liktor
Mária segítette a fiatalembert a felkészülésben. A tehetség és a szorgalmas munka
ismét meghozta gyümölcsét.
A Tudásbajnokság megyei döntőjének
eredményei: Anyanyelv: 1. helyezés, bejutott az országos döntőbe: Hanus Máté
4.a, felkészítő: Bacsó Csilla, 4. helyezés:
Dajkó Virág 4.a, felkészítő: Bacsó Csilla.
Irodalom, szövegértés: 1. helyezés, bejutott az országos döntőbe: Kiss Hunor 5.a,
felkészítő: Nagy Réka, 2. helyezés: Kádár Anna 2.a, felkészítő: Tibáné Mészáros
Éva, 4. helyezés: Petrányi Linda 2.a , felkészítő: Tibáné Mészáros Éva. Matematika: 2.helyezés Kovács Veronika 3.a, Felkészítő: Csernikné Nagy Mária Kriszti-
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Kiváló katolikusok

A Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóság Alapítványa által meghirdetett rajzpályázaton a katolikus iskola tanulói a következő kiváló eredményeket érték el:
1-2. évfolyamon I. helyezett: Fajta Hanna 1.a
3-4. évfolyamon I. helyezett: Giák Tekla 4.a
Felkészítő tanáruk: Oroszné Kolosai Zsuzsanna
5-6. évfolyamon II. helyezett: Slezsák Judit 6.a
7-8. évfolyamon I. helyezett: Bodolai Lili 8.a, II. helyezett: Jávorszki Csenge 8.a
III. helyezett: Prókai Balázs 8.a
Felkészítő tanáruk: Ardeyné Tóth Zsuzsanna

A Tisza TV műsora
Május 10., csütörtök
9:00 Héthatár: Közmeghallgatások - Elballagtak a középiskolások - Érettségi vizsgák - Falfirka az iskolafalon - Kiürítési gyakorlat - Biztonságban a Jabilben - Üzemavató - Közterületi felújítások
9:15 Hétről-Hétre: Ülésezett a foglalkoztatási tanács - Lógok a szeren - Közelmúlt - Kezdődik a Tavaszi Fesztivál
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Május 16. szerda
18:00 Héthatár: Távhő-rekonstrukció - Nyílt nap a bölcsődében - Rendőrökkel járőröznek a KEF- esek - Játékos tudomány - Ásványkiállítás - Pataki-kiállítás - Csipkekiállítás - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Ifjúsági nap - Horváth Charlie - Színház
- Közelmúlt - Gimnasztráda - Sport

7. oldal

A Kazinczy iskola kiváló nyelvészei.

na, 2.helyezés:Kerékgyártó Anna 2.b, felkészítő: László Éva Angol: 1. helyezés,
bejutott az országos döntőbe: Vass Virág 4.a, felkészítő Soltészné Szörfi Anikó. 4. helyezés Aczél Lili Rebeka 5.a, felkészítő: Gerőcsné Berkes Judit, 4, helyezés: Kiss Hunor 5.a, felkészítő: Magyarné Simon Anita. Természetismeret, környezetismeret: 2. helyezés: György Kristóf 6.a, felkészítő. Rontóné Durucz Éva,
6.helyezés: Tömösközy Dalma 2.a, felkészítő: Tibáné Mészáros Éva. Történelem:
Ágoston Attila 6.b, felkészítő: Kocsis Katalin Ildikó.
Makkainé Chmara Marianna
igazgató

Határtalanul

A rigókkal ébredtünk egy keddi reggelen. A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola elől indulva négy óra utazás után megérkeztünk első állomásunkra, Erdődre, ahol megnéztük a várat és
szájtátva hallgattuk a hozzá kötődő mondákat. A következő megálló Nagybánya volt, ahol a város nevezetességeiben gyönyörködtünk. Első esténket Koltón töltöttük. Vidáman telt az este a helyi
táncházban, a moldvai táncosok kíséretében. Egyből határtalan jókedvünk kerekedett. Második napunk Petőfi Sándor és
Szendrei Júlia szobrának megkoszorúzásával indult. Ezután Szatmárnémetiben és
Nagykárolyban álltunk meg, ahol idegenvezetőnk a városok nevezetességeit tárta
elénk. Megtekintettük a Vécsey palotát,
a Láncos templomot, a nagykárolyi kastélyt, és még sok érdekes látványosságot.
Érdmindszenten körbejártuk Ady Endre szülőházát és megkoszorúztuk a tiszteletére állított szobrot. Este Nagyváradon
szálltunk meg. A harmadnapot egészében
Nagyváradnak szenteltük. Megnéztük a
Püspöki Palotát és a Szent László emlékmúzeumot. Ezután a belváros következett, ahol megtekintettük az Állami Színházat, majd átsétáltunk a várba. Itt különféle érdekes feladatokat oldottunk meg.
Majd az útirányt Nagyszalonta felé vettük, ahol egy gyermekotthonban szállásoltak el bennünket. Vacsora előtt egy kis
ajándékkal kedveskedtünk az ottani fiataloknak, akikkel hamar összebarátkoztunk. A negyedik napon megkoszorúztuk
Arany Juliána sírját, majd Arany János
szülőházát tekintettük meg, megcsodálva személyes tárgyait. A Csonka toronyban töltöttük el a következő pár órát. Ott
összegeztük az elmúlt napok eseményeit,
majd elindultunk haza. Hálásak vagyunk
a lehetőségért, hogy eljuthattunk ezekre a
szép helyekre. Köszönjük tanárainknak,
hogy vigyáztak ránk és idegenvezetőnknek a széleskörű tájékoztatást.
Kiss Gábor Botond, Mátyás Boldizsár
7.a osztályos tanulók
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Széchenyis versenyeredmények

Az országos német nyelvi verseny megyei
fordulóján a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola tanulói a következő eredményt érték el: 8. helyezett Sugár
Anett 7. a , 9. helyezett Drahos Dominik
7. a (Mindkét tanuló felkészítő tanára Gulyás Sándorné).
Az országos történelem verseny megyei fordulóján kimagaslóan szerepeltek
a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola diákjai. 1. helyezést ért el Fedák Zsombor 7. a, 6. helyezett lett Gyivák
Bálint Zsombor 8.b és 8. helyen végzett
Rontó Balázs 7. a osztályos tanuló (felkészítő: Baloghné Fodor Ágota).
A Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan verseny megyei fordulójának eredményei: 4. helyezett lett Fedák
Zsombor 7. a, 7. helyezett Gyivák Bálint
Zsombor 8.b osztályos tanulók. (felkészítő: Kristályné Medgyesy Andrea).
A Logo országos számítástechnika ver-

seny területi fordulóján a következő eredményeket érték el tanulóink: 1. korcsoport
(3-4. osztály): I. helyezett: Görömbei Levente 4. c (felkészítő: Böröcz Léda); II. helyezett: Zsandár Zénó Szabolcs 4. b (felkészítő: Körhegyi István) és Farkas Balázs 4.
c (felkészítő: Böröcz Léda); IV. helyezett:
Böcsödi Péter 4.c. (felkészítő: Böröcz Léda); VI. helyezett: Pápai Petra 4. b (felkészítő: Körhegyi István). 2. korcsoport (56. osztály): I. helyezett: Tóth Ádám 5. b,
II. helyezett: Berta Gábor 5. b. (felkészítő: Böröcz Léda), Tóth Ádám az Országos Döntőben 17. helyezést ért el. 3. korcsoport (7-8. osztály): IV. helyezett: Kiss
Marcell 7. b (felkészítő: Böröcz Léda).
Alapműveleti matematika verseny megyei
fordulóján a következő eredmények születtek: 4. évfolyam: III. helyezet: Fülöp
Kolos 4. c, VI. helyezett: Komló Dávid
4. c (felkészítő: Szendi Adrienn). 5. évfolyam: I. helyezett: Suller Tamás Zsolt 5.

b, II. helyezett: Bessenyei Sára 5. b (felkészítő: Vanczó Sándorné). 6. évfolyam:
III. helyezett: Fedák Botond 6. b (felkészítő: Dózsa Imre). 7. évfolyam: II. helyezett: Fedák Zsombor 7. a, IV. helyezett:
Suszter Roland 7. a, V. helyezett: Hajdu
Máté Bendegúz 7. a, VI. helyezett: Orosz
Donát András 7. a (felkészítő: Kovácsné
Pintér Éva). 8. évfolyam: VI. helyezett:
Kincses Máté 8. a (felkészítő: Kassainé
Kovács Anett).
Hevesy György kémia verseny megyei
fordulójának eredményei: II. helyezett:
Fedák Zsombor 7. a, VII. helyezett: Hajdu Máté Bendegúz 7. a (felkészítő: Kovácsné Pintér Éva).
A Herman Ottó verseny országos döntőjébe
jutott tanulóink: Bessenyei Sára 5. b, Elek
Mátyás 5. a, Boda Noémi 5. b, Bessenyei
Martin 6. b (felkészítő: Kurucz Erzsébet).
Farkas Tivadarné
		
intézményvezető

8. oldal

Önkormányzat

Intézményvezetői pályázat

Tiszaújváros Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
(3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás
ellátására.
A megbízás időtartama: 5 év
A megbízás kezdő napja: 		
2018. október 1.
Megszűnésének időpontja:
2023. szeptember 30.
A vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gyermekjóléti alapellátást, valamint
személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakellátást nyújtó integrált
intézmény vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése és
irányítása. A költségvetés keretein belül
az intézmény személyi és tárgye feltételeinek biztosítása, az alapító okiratban foglalt feladatok ellátásáról való gondoskodás, és az intézmény által nyújtott szolgáltatások ellenőrzése.
Az intézmény vezetője az alkalmazottak
felett munkáltatói jogokat gyakorol. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, a különböző szakmai szervezetekkel, és intézményekkel.
Pályázati feltételek:
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről szóló 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklete, vagy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz.
melléklete szerinti felsőfokú végzettség.
- Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést
igénylő, a gyermekvédelem, vagy a szociális ellátás, vagy az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
- Legalább 5 év vezetői gyakorlat a gyer-

mekjóléti szolgálat és a szociális ellátás,
igazgatás területén.
- Cselekvőképesség.
- Büntetlen előélet.
- Vagyonnyilatkozattételi kötelezettség
vállalása.
- A magasabb vezető beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy
a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A betöltendő közalkalmazotti munkakör
a pályázó legmagasabb iskolai végzettségének megfelelően lesz megállapítva.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a
szociális szakvizsgával való rendelkezés.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a vezetői pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet 4. sz. mellékletében foglaltak az
irányadóak.
A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettséget igazoló okiratok
másolatai,
- részletes szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére
vonatkozó program,
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
tv. 20.§ (4) és (5) bekezdése alapján került kiállításra,
- nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek vállalásáról,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
- nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
- a pályázó nyilatkozata, amely szerint
a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem
áll fenn,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem
áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. június 28.
A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történő megjelenés időpontja: 2018.
május 10.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázat Tiszaújváros Város Önkormányzata Polgármesteréhez
történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a „Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ intézményvezetői pályázata” szöveget.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálására a pályázati határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen, 2018. augusztus 30-án kerül
sor.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója
által összehívott bizottság véleményezi.
A bizottság tagjai a 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet 1/A. § (10) bekezdésében
meghatározott személyek.
Az állás 2018. október 1. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztálya (06-49/548-031).

Tiszaújváros Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor
út 7.) igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A megbízás időtartama: 5 év
A megbízás kezdő napja: 		
2018. október 15.
Megszűnésének időpontja: 		
2023. október 14.
A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Irányítja, vezeti és ellenőrzi az intézményt, felelős az intézmény által ellátandó feladatok végrehajtásáért, az intézmény éves költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással, továbbá az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a vagyon használatával, védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért.
Feladata az intézményhez tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatainak irányítása, szervezése, ellenőrzése.
A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, az alapító okiratban foglalt feladatok ellátásáról való gondoskodás.
Az intézmény vezetője az alkalmazottak
felett munkáltatói jogokat gyakorol. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, a különböző szakmai szervezetekkel, és intézményekkel.
Pályázati feltételek:
- Gazdaságtudományi egyetemi végzettség.
- Büntetlen előélet.

- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalása.
- A magasabb vezető beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy
a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A betöltendő közalkalmazotti munkakör
a pályázó legmagasabb iskolai végzettségének megfelelően lesz megállapítva.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
költségvetési szervnél vagy gazdasági
társaságnál szerzett legalább 5 év vezetői
gyakorlat.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a vezetői pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvénynek a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményekben történő végrehajtását szabályozó
77/1993. (V. 12.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.
A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettséget igazoló okiratok
másolatai,
- részletes szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére
vonatkozó program,
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
tv. 20.§ (4) és (5) bekezdése alapján került kiállításra,
- nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.
évi CLII. törvény szerint előírt vagyon�nyilatkozat-tételi kötelezettségek vállalásáról,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pá-

lyázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
- nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. június 28.
A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történő megjelenés időpontja: 2018.
május 10.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázat Tiszaújváros Város Önkormányzata Polgármesteréhez
történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a „Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
igazgatói pályázata” szöveget.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálása a pályázati határidő
lejártát követő első képviselő-testületi ülésen, 2018. augusztus 30-án történik.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése
alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi. A
bizottság tagjai: alpolgármester, a Pénzügyi Ellenőrző, Tulajdonosi és Ügyrendi Bizottság elnöke, az Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke.
Az állás 2018. október 15. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztálya (06-49/548-031).

Igazgatói pályázat

2018. május 10.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Bráz György polgármester
2018. május 14-én (hétfőn)
13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentés alapján történik, negyedórás
beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését
az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal
Amennyiben lehetősége van rá, és szeretné felajánlani a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítványnak a személyi jövedelemadója 1 %-át, úgy az erre vonatkozó rendelkező nyilatkozatot szükséges kitöltenie.
Adószám: 18412262-1-05
Köszönjük, hogy megtisztel bennünket felajánlásával!
a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
kuratóriuma
Horgászok figyelem!
Kérünk minden egyesületi tagot és a horgászatot támogató
szimpatizánst, hogy az adójuk 1%-át a 19918974-2-05 adószámra ajánlják fel.
Köszönettel: Zabos Géza Horgász Egyesület

Tisza úti vásár időpontja

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár következő időpontja 2018. május 11. (péntek).
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Szelektív begyűjtés

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros,
Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött
hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató
a 20. héten, 2018. május 17-én (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Zöld növényi zsákok

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld növényi zsákok a BMH Nonprofit Kft. Tisza út 2/C szám alatti ügyfélszolgálatán (a volt APEH épület) ügyfélfogadási időben igényelhetők és vehetők át.
Az ügyfélszolgálat nyitva tartásáról tájékozódhatnak a BMH
Nonprofit Kft. honlapján a bmhnonprofit.hu oldalon a Hírek
menüpontban.
BMH Nonprofit Kft.

Orvosi ügyelet

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

06-46/477-104.

Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságothogy 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.

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.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Pap Zsolt
a 6. sz. választókerület képviselője
2018. május 16-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

2018. május 10.

Hirdetmények/Hirdetés

Rendkívüli felvételi eljárás!
A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium rendkívüli felvételi
eljárást hirdet a 2018/2019-es tanévre, a következő tanulmányi területekre:
- tagozatkód: 0002 - általános gimnázium;
- tagozatkód: 0003 - emelt szintű matematika;
- tagozatkód: 0006 - emelt óraszámú dráma-média.
A rendkívüli felvételi eljárás ideje: 2018. május 07. és május 18. között.
A rendkívüli felvételi eljárásra egy új jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni, a kitöltött
jelentkezési lapot a szülő juttatja el intézményünkbe. (Jelentkezési lapok kérhetők az iskola titkárságán, vagy letölthetők honlapunkról: http://www.eotvos-tuj.sulinet.hu.)
Amennyiben a tanuló a rendes felvételi eljárás során nem felvételizett iskolánkba, kérjük csatolni az
5., 6., 7. év végi és a 8. félévi bizonyítvány hitelesített fénymásolatát, valamint a központi írásbeli felvételi magyar és matematika pontozó lapjának másolatát.
Erdélyi Lajos
intézményvezető

Rendkívüli felvételi eljárás!
A Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (OM:
203055) az alábbi tanulmányi területekre ír ki rendkívüli felvételi eljárást a 2018/2019-es tanévre:
SZAKGIMNÁZIUM
Tagozatkód Szakképesítés
elektronikai technikus OKJ-szám: 54 523 02
0421		
0422		
műszaki informatikus OKJ-szám: 54 481 05
gépgyártástechnológiai technikus OKJ-szám: 54 521 03
0423		
0425		
pénzügyi - számviteli ügyintéző OKJ-szám: 54 344 01
SZAKKÖZÉPISKOLA
Tagozatkód Szakképesítés
0431		
villanyszerelő OKJ-szám: 34 522 04
központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő OKJ-szám: 34 582 09
0433		
0434		
hegesztő OKJ-szám: 34 521 06
A rendkívüli felvételi eljárás időpontja: 2018. május 7 - augusztus 31.
A beérkezett felvételi kérelmeket az iskola 2018. augusztus 31-ig bírálja el.
A rendkívüli felvételi eljárásra egy új jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni, a kitöltött
jelentkezési lapot a szülő juttatja el iskolánkba. A jelentkezési lap beszerezhető intézményünk
portáján, vagy letölthető a honlapunkról: www.brassai-tiszaujvaros.hu
Amennyiben a rendes felvételi eljárás során nem felvételizett iskolánkban, kérjük csatolni az
5., 6., 7. év végi és a 8. félévi bizonyítvány hitelesített fénymásolatát.
Jakab Dénes
igazgató

9. oldal

Tájékoztatás

Szünidei gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdés a) pontja
alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő
kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos,
halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl, az önkormányzat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendeletének 9. § (1) bekezdése alapján, természetbeni ellátásként a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés
a) pontjában foglalt gyermekeken kívül a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon alap- vagy
középfokú köznevelési intézménnyel tanulói
jogviszonyban álló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek
részére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy
bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és
életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén
él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben
(2018. június 16-tól 2018. szeptember 2-ig) valamennyi, azaz 54 munkanapon igénybe vehető
a következők szerint: 2018. június 16-tól július
1-ig, 10 munkanapon keresztül a Központi Étteremben ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), július 2-től várhatóan augusztus 12-ig, 30 munkanapon keresztül a Tiszaújvárosi Eötvös József
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium éttermében (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.),
augusztus 13-tól szeptember 2-ig, 14 munkanapon keresztül ismét a Központi Étteremben. A
Tiszaszederkény városrészben élők esetében az
étkezés 54 munkanapon keresztül az „Esély”
Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy.
u. 2.) vehető igénybe.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli

meleg főétkezés helyben történő elfogyasztással biztosított. Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte akadályozza, a részére biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, törvényes képviselő által
megbízott személy számára lehetővé kell tenni.
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte esetén az étel ételhordóban történő elviteléhez igazolás benyújtása szükséges,
illetve a szülő, más törvényes képviselő által
megbízott személy számára az elvitel csak írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2018. június 15. napjáig, ezt
követően a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége ( Tiszaújváros, Bethlen G.
út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház ( Tiszaújváros, Bocskai u. 33., kedden és csütörtökön
9.00-13.00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti,
Szociális és Sport Osztályán (I. em. 114. iroda),
valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
A nem hátrányos helyzetű, 16. életévét betöltött
gyermek esetén a nyilatkozathoz iskolalátogatási igazolás becsatolása szükséges.
Ha a Szülő/Törvényes Képviselő a gyermek
számára a szünidei gyermekétkeztetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell
kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Hirdetés

10. oldal

Álláshirdetés
A POLI-FERR 2000 Kft.
Műanyag termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft.
munkatársat keres

gépkezelő
munkakörbe (betanított munka)
Előny: Extruderes illetve nyomdász szakképzettség.
Betanulási időszak után
KIEMELT BÉREZÉST tudunk nyújtani,
minden munkavállaló számára útiköltség
támogatást biztosítunk.
Jelentkezni a 06-46/318-156-os telefonszámon 6-14 óráig
vagy a 06-20/447-1333-as telefonszámon 6-19 óráig, illetve
a poliferr@poliferr2000.hu e-mail címen.
Ha hosszú távon gondolkodik és versenyképes fizetést szeretne, jelentkezzen az elérhetőségünk valamelyikén.

Kőműves, nehézgépkezelő,
hegesztő,
csőelőkészítő köszörűs
szakmunka azonnali munkakezdéssel,
versenyképes fizetéssel.
A munkavégzés helye:
Magyarország.
(A szállást, utazást a cég állja.)
Jelentkezés: 06204799542-es
telefonszámon.
Eladó Sajószögeden a Vasút út mögötti úton zárkert kis házzal, árammal,
nortonkúttal, szalonnasütővel, szeretettel gondozott gyümölcsössel, veteményessel, szőlővel.
Érd.: 06-70/633-2344
Tiszaújvárosban az Építők útján 41
nm-es lakás eladó.
Irányár: 9.200.000 Ft.
Érd: 06-30/269-6198
Kedves Szülők és Támogatók!
Köszönjük szépen a diákok nevében, hogy személyi jövedelemadójuk
1%-ával támogatták az Eötvös Alapítványt. A befolyt összeget évente egy
alkalommal ítéljük oda azon pályázóknak, akik kiemelkedő teljesítményükkel, illetve helyzetükből adódóan megérdemlik azt. Örömmel ves�szük, ha támogatásával idén is hozzájárul az eötvösös diákok jutalmazásához!
Adószámunk: 18420070-1-05
Köszönjük!
Pogonyi-Simon Edit elnök
az Eötvös Alapítvány
kuratóriumának nevében

Gyermek horgászok figyelem!

A Zabos Géza Horgász Egyesület gyermeknapi horgászversenyt rendez
2018. május 27-én (vasárnap) a tiszaújvárosi Dísztavon.
A versenyzők az alábbi kategóriákban indulhatnak:
- gyermek kategória 6-9 éves korig
- serdülő kategória 10-14 éves korig
Program:
07.00 –től gyermek kategória regisztrációja, sorsolása, helyfoglalása
07.30-tól gyermek kategória versenyének kezdete, serdülő kategória regisztrációja, sorsolása
A versenyzők kategóriánként, létszámtól függő időbeosztásban versenyezhetnek.
Kategóriánként az első 3 helyezett versenyzőt díjazzuk.
A jelentkezők számára immár hagyományosan az Energofish Kft. biztosít a horgászathoz felszerelést. A versenyen csak a kapott horgászbottal,
és 2018. évre érvényes állami horgász-, és területi jeggyel lehet horgászni.
Összesen 100 fő jelentkezését várjuk, ezen túl nem fogadunk el nevezést.
A versenyre a nevezés díjtalan!
A versenyen a gyermekek csak szülői felügyelettel és felelősséggel vehetnek részt.
Állami horgász-, és területi jegyet váltani és a versenyre jelentkezni csak
előzetesen lehet 2018. május 25-ig az egyesület irodájában (Tiszaújváros
Bartók B. út 7) ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda, péntek 13-17 óráig és
kedd, csütörtök 8-12 óráig) vagy a 06-49-343-000 telefonszámon.
A versenyre mindenkit szeretettel várunk.
A verseny támogatói:
CASTELLO Cukrászda
ENERGOFISH Kft
Magyar Országos Horgász Szövetség
NAPSUGÁR Horgászbolt
Tiszaújváros önkormányzata
Zabos Géza Horgász Egyesület
Makó Zoltán
versenyfelelős

2018. május 10.

Sport

2018. május 10.

Asztalitenisz

Labdarúgás

Füreden halásztunk három pontot

Diadal
idegenben

A megyei bajnokságban játszó Eötvös DSE csapata újabb fordulót teljesített a megyei döntő első csoportjában. A Miskolc ellen
idegenben nagy csatában szereztek győzelmet.
MEAFC II. - Eötvös DSE Tiszaújváros 7-11
A győzelmeket szerezték: Tóth Sándor Róbert (4), Lovász Bence
(2), Koncsik Viktor (4), valamint a Tóth- Jakab páros.

Tenisz

Győzelemmel
kezdtek

Visszalépés miatt elmaradt a Tiszaújvárosi Tenisz Club első bajnokija, mégsem maradtak mérkőzés nélkül. A folytatásban ugyanis a miskolci MIVAS csapata ellen léphettek pályára
és nyertek 8-1 arányban. A győzelmeket szerezték: Gyuris Norbert, Nemes Nándor, Fehet Péter, Marossy Szilárd, Kiss Csaba,
Szombati Gábor, valamint a Nemes-Marossy és a Gyuris-Szombati páros.

Kajak-kenu

Felmérettek
a gyerekek

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által elő írt kölyök és serdülő régiós felmérésen vett részt a Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület. Versenyzőik az
alábbi eredményeket érték el.
Mezei Balázs kölyök fiú mk-1 2000 m 1. hely; mk- 1 16 km 1
hely.
Császár Dávid kölyök fiú k-1 2000 m. 2. hely; k-1 16 km. 1.
hely.
Dudás Bence kölyök fiú k-1 2000 m. 4. hely; k-1 16 km 4. hely.
Tóth Eszter kölyök leány k-1 2000 m. 4. hely; k-1 16 km. 4.
hely.
Molnár Bernadett serd. leány k-1 2000 , 4. hely.
Kovács Vendel serd. fiú k-1 2000 m. 4. hely; k-1 16 km. 4. hely.
Krajnyák Bálint serd. fiú k-1 2000 m. 5. hely; k -1 16 km.5. hely.

A bajnokság 26. fordulójában a Tiszafüredi VSE otthonában lépett pályára csapatunk és 3 gólt lőve szerezte meg a győzelmet.
Tiszafüredi VSE - TFC Tiszaújváros
1-3 (0-2)
Tiszafüred: néző. V.: Hanyecz (Belicza,
Vrbovszki)
Tiszafüredi VSE: Szalánczi-Szövetes, Keményffy, Kalóz, Székely D., Székely D.,
Bozsó, Pataki, Benedek (Tóth), Csábi,
Éder (Varga)
TFC Tiszaújváros: Tóth-Dajka, Pap (Turcsik), Faggyas, Bussy, Kovács, Hussein
(Fodor), Illés, Márton, Balogh, Molnár,
(Bucz)
11. perc: Büntetőhöz jutott a Tiszaújváros. Faggyas állt a labda mögé, de a bal
alsóba tartó lövést Szalánczi hárítani tudta. A kipattanóra Márton érkezett először
és 10 méterről a hálóba lőtt. (0-1)
32. perc: Egy rövid hazaadásra Hussein
csapott le és a hálóőrt kicselezve lőtt a kapuba. (0-2)
72. perc: Faggyas egyéni akció végén

Kosárlabda

Vasárnap rajtol a Jabil 3Próba
nem a versenynek nevet adó cégnél dolgoznak, kisorsolnak a helyszínen 1-1 darab Trekking kerékpárt, 2-2 darab kerékpáros sisakot,
továbbá a JABIL dolgozóinak 5 darab meglepetés-ajándékot. A kerékpáros próbázókat a
házigazdák 11.30-tól gulyáspartival várják.
A folytatást jelentő úszó-próba június 17én, vasárnap lesz a Tiszaújvárosi Sportcentrum uszodájában, ahol 400 m (20 perc, 3
pont) és 1000 m (40 perc, 6 pont) teljesítése
vár a sportemberekre. A futáspróba ideje június 30., szombat, helye a Tiszaújváros Önkormányzata és a Phőnix Hotel közötti útszakasz. A kispróba 3,5 km (30 perc, 3 pont), a
közepes próba 7 km, (60 perc, 4 pont), míg a
nagypróba 14 km (120 perc, 6 pont).
Az idei sorozat utolsó felvonásán, a harmadik próba után a 12 pontot , vagy annál többet
teljesítők között értékes sportszer-ajándékcsomagokat sorsolnak ki. A legalább 15 pontot begyűjtők között két fődíj – egy a Jabil-os
dolgozó és egy az összes többi résztvevő közül – talál gazdára. A fődíj 2 személyre szóló
Wellness-hétvége, félpanziós ellátással.

A Sportcentrum eseményei
Május 12. (szombat)

Labdarúgás
10.00 FCT U19 - Cigánd bajnoki mérkőzés		
Füves pálya
12.00 FCT U17 - Cigánd bajnoki mérkőzés		
Centerpálya
10.00 Petrolszolg foci kupa				
Játékcsarnok
Május 13. (vasárnap)
Labdarúgás
11.00 FCT U14 - Eger bajnoki mérkőzés		
Centerpálya
13.00 FCT U15 - Eger bajnoki mérkőzés		
Füves pálya
10.00 Bozsik torna U11 és U13 korosztály Műfüves pálya és füves pálya

okosan passzolt Turcsik elé, aki 5 méterről lőtt a kapuba. (0-3)
78. perc: Egy előrevágott labdáért a védők és Székely félpályás futóversenyéből
utóbbi került ki győztesen, majd Tóth kapust megverve juttatta a hálóba a labdát.
(3-1)
A meccs a várakozásnak megfelelően hazai rohanással kezdődött. A Füred kemény belemenésekkel és ütközésekkel
próbálta megfojtani a TFCT játékát, majd
a labdaszerzést követően azonnal a védelem mögé ívelt labdákkal szeretett volna
veszélyeztetni. Mégis a Tiszaújváros tudott vezetést szerezni a 10. percben, az
egyik remek kontra végén sikerült büntetőhöz jutni, sőt a vétkes védőt ki is állította a játékvezető. Innentől nem volt kérdéses, hogy csak a Tiszaújváros tudja elveszíteni a találkozót, nem pedig a Tiszafüred megnyerni.
Zoran Kuntic: Korán ember- és gólhátrányba kerültünk, majd egy egyéni hiba után már kettővel vezettek a nálunk
amúgyis képzettebb vendégek. A második félidőben mindent egy lapra feltéve

próbáltunk változtatni az eredményen,
de sajnos nem sikerült szorossá tennünk
a mérkőzést.
Gerliczki Máté: Lehet, hogy kívülről ez
egy sima meccsnek tűnt, de belülről nem
volt az. Gratulálok a csapat taktikailag
érett játékához.
További eredmények
Gyöngyös - Cigánd 2-0
Tállya - Monor 1-3
Debrecen - Nyírbátor 3-2
DVTK II. - MTK II. 0-0
ESMTK - Putnok 0-0
Jászberény - Füzesgyarmat 0-0
Szabadnapos: Balassagyarmat
Következik a 27. forduló
2018.05.12., szombat 17:00
Füzesgyarmat - Balassagyarmat
Cigánd - Tiszafüred
Putnok - Gyöngyös
Nyírbátor - ESMTK
Monor - Debrecen
2018.05.13., vasárnap 17:00
MTK II. - Tállya
Jászberény - DVTK II.
Szabadnapos: Tiszaújváros

Príma bajuszhúzogatás

Három negyeden át nagyon
jól dobva és a vendéglátók
szerint is stílusosan harcolva
játszott a Phoenix az NB I/B
Zöld csoportjának rájátszásában az elődöntőben, ám végül a papírforma érvényesült
a BGK-Príma SE ellen.
BKG-Príma - Tiszaújvárosi Phoenix KK
97-84 (26-21, 23-32, 22-17, 26-14)
Szigetszentmiklós, 150 néző. V.: Hervay,
Vida, Csabai-Kaskötő.
BKG: Nagy Benedek (-), Nagy Botond
(27/18), Halász (14), Khakunov (-), Reizer (9), Kaluha (21/12), Tanács (23),
Czakó (1), Szendrei (-), Dévényi (-), Szeleczki (2).

Triatlon

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub
idén is megrendezi a JABIL
3Próba szabadidősport eseménysorozatát, melynek első állomásán, május 13-án a kerékpározásé lesz a főszerep.
A versenyközpont a JABIL Circuit Magyarország Kft. parkolója lesz (Huszár Andor u.
1). A próba napján a helyszínen 7.30–09.45
között a regisztrációs irodán lehet térítésmentesen a próbára jelentkezni, ahol át lehet
venni a pontgyűjtő füzeteket.
A 15 km-es kispróba (60 perc, 3 pont) és a 40
km-es nagypróba (180 perc, 6 pont) útvonalát a Kesznyéten felé vezető országúton jelölik ki. A rajt 10.00-kor lesz. 10.15-től az óvodások, kisiskolások részére ügyességi kerékpáros versenyt rendeznek.
Minden célba érkező és próbafüzettel rendelkező résztvevő egyedi, emblémázott kerékpáros zoknit és kerékpáros kulacsot kap ajándékba a Lehmann Tibor vezette szervezőktől! A
próbát teljesítő JABIL Circuit Magyarország
Kft. dolgozói között, és azok között is, akik

11. oldal

Tiszaújvárosi Phoenix KK: Piukovics
(12/6), Szilasi (11/3), Gáspár B. (19/6),
Pongrácz (10/6), Jackson (17), Szabó N.
(3/3), Pöstényi (12/3), Endrész (-), Kiss
B. (-), Molnár (-).
Bár az első negyed végén ötpontos hazai vezetés állt a táblán, a mérkőzésnek
ebben a szakaszában egy kiválóan dobó
és agresszívan védekező Phoenix állt a
szigetszentmiklósi pályán. Ez a félidőre
számszakilag is megmutatkozott, mert a 9
pontos fölényt hozó második negyed után
4 pontos vezetéssel várhatták a második
játékrészt. A BGK itt már kezdeményezőbb volt, és átvette a vezetést, ám ös�szességében el kell mondani, hogy a bajnokságban eddig veretlen (!!!) csapat el-

len szépen helytállt a Phoenix KK. A két
győzelemig tartó párharc második mérkőzése május 18-án (pénteken), 18.00-tól
lesz Tiszaújvárosban.
Szendrey Zsombor: Kísértetiesen hasonló volt a forgatókönyv, mint a legutóbbi
egymás elleni mérkőzésünkön. Talán an�nyi volt a különbség, hogy jobban el tudtunk húzni a 25. perc környékén. Az utolsó játékrészhez egállal érkeztünk, és ekkor már nem ment olyan jól, hogy zökkenőmentesen tudjuk feldolgozni azokat
a hibákat, amelyeket felfedeztünk a játékvezetők tevékenységében. Gratulálok a
csapat tagjainak, majd próbálunk otthon
egyenlíteni.

12. oldal

Rendezvények

2018. május 10.

