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Tiszaújváros hetilapja

Lecsaptak a nyomozók
Március idusán ünnepelt a város

Szabadon, együtt, összefogva

A hagyományos helyszíneken és a megszokott forgatókönyv szerint zajlottak az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
171. évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségek. A megemlékezések diákszónokai - a beszédíró pályázat helyezettjei - a történelmi események felidézése mellett a szabadság, az összefogás fontosságát hangsúlyozták. Tudósításunk a 3., további ünnepi cikkeink a 7., a kitüntetettekről készült írások a 4., 5. és 6. oldalon.

Új szolgáltatás a betegeknek

Sms-ben értesít a rendelő

Egyes szakrendelésekre a várólista akár a több hónapot
is meghaladhatja a Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben. Így előfordulhat, hogy
elfelejtjük, illetve más programot szervezünk a már előre lefoglalt időpontra.
Ezt a problémát szeretné csökkenteni a
rendelőintézet a január elseje óta működő
új üzenetküldő szolgáltatással, ami azt jelenti, hogyha a beteg olyan szakrendelésre kér időpontot, ahová egy hónapot meghaladó várólista van, egy sms küldő rendszer két nappal a lefoglalt időpont előtt
üzenetet küld a betegnek.
- Szerintem ez egy nagyon jó ötlet - mondta Szabó Imre, aki éppen a betegirányítónál kért időpontot az egyik szakrendelésre. - Ma már a technika lehetővé teszi,
hogy felhívják az emberek figyelmét arra, hogy ne feledkezzen meg az időpontjáról. Nekem szerencsére nem volt még
rá szükségem, de mindenképpen hasznosnak tartom, hogy ezt bevezették.

Sms-ben figyelmeztetnek az időpontra.
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XXXVII. évfolyam, 12. szám

Már Petőfi is ciki
Azért írom le gondolataimat az ünnep kapcsán, mert volt itt egy
„ügy”, amiről muszáj beszélni, egyszerűen nem léphetünk túl rajta pusztán azért, mert megszoktuk, hogy ebben az országban lassan
már minden „belefér”.
Az ügy pedig az, hogy Petőfi ciki lett. Kínos, ha így jobban tetszik!
Miközben lábai előtt koszorúkat helyeztünk el, és némán tisztelegtünk a hős költő előtt, aközben valahol Magyarországon nem kívánatos verssé nyilvánították Magyar vagyok című költeményét. Történt, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ünnepségén egy nyolcadikos fiú szavalta volna az ominózus verset, akinek már akkor
mondták, hogy nem biztos, hogy az utolsó versszakát is mondani
kell, de azért tanulja meg, biztos, ami biztos. Később, a próbán egy
alezredes jóvá is hagyta, hiszen hogy is néz ki egy költemény, ha nem
kerek egész. Majd valakik mégis úgy döntöttek, hogy nem vállalják Petőfi Magyar vagyok című verséért a felelősséget, és inkább egy
az egyben levették műsorról. Ennyi a hír. Ez pedig a vállalhatatlan versszak:
„Magyar vagyok. S arcom szégyenben ég,
Szégyenlenem kell, hogy magyar vagyok!
Itt minálunk nem is hajnallik még,
Holott máshol már a nap úgy ragyog.
De semmi kincsért s hírért a világon
El nem hagynám én szűlőföldemet,
Mert szeretem, hőn szeretem, imádom
Gyalázatában is nemzetemet!”
Nos, ez történt a szabadság ünnepén a szabadság hős költőjével, Petőfivel 2019 márciusában. Az akkoriban írt verse ma valakiknek
nagyon kínos. Vagy azért, mert faragatlan tuskókról van szó, akik
nem érzik, nem értik, hogy időközben eltelt másfél évszázadnál is
több, vagy pedig azért, mert a költemény a mai viszonyok közt is túlságosan igaz. Ám a legszégyenletesebb ebben a történetben az, hogy
hasonló helyzetben a mi Petőfink ma is forradalmat robbantana értünk, és a szabadságunkat követelné, ezzel szemben mi semmit nem
teszünk az őt ért sérelem, és egyre csorbuló szabadságunk okán.
Valamiért Babits sorai jutnak eszembe a Jónás könyvéből: „vétkesek közt cinkos, aki néma”. Tényleg, vajon Babits lesz a következő?
Radácsi Zsuzsa

Japánok ütköztek
A várólisták is rövidülhetnek a szolgáltatás révén.
Az endokrinológiára az egyik leghos�szabb a várólista. Aki erre a rendelésre
szeretne időpontot kérni annak számolnia
kell azzal, hogy több mint öt hónapot kell
várakoznia.
- Az a célja ennek a szolgáltatásnak, hogy
emlékeztessük a betegeket arra, hogy mikor és melyik szakrendelésre kértek időpontot - tudtuk meg Nagyné Kántor Judittól, a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatójától. - Emellett szeretnénk
lehetőséget is biztosítani a betegnek arra,
hogy ha nem tud megjelenni a szakrendelésen, akkor kérhet egy másik időpontot is, hiszen az sms-ben küldünk egy telefonszámot, amelyen ezt megteheti. Azt
gondolom ez mindenkinek hasznos, hi-

szen a lakosság értesítést kap, és ha szükség van rá, akkor tud módosítani az időponton. A szakrendelésnek is jó, hiszen
ha a beteg előre jelzi, hogy mégsem tud,
vagy nem akar megjelenni a rendelésen,
akkor másokat, akik szintén ide várnak,
előbbre tudunk hozni. Azt reméljük, hogy
így is rövidíthetünk a várólistákon. Azt
azonban még hozzá kell tenni, hogy csak
azoknak a betegeknek tud a rendszer üzenetet küldeni, akik kitöltenek egy adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatot. Ezt
megtehetik személyesen a rendelőintézetben a betegirányítóknál, vagy a rendelő
honlapjáról le kell letölteni, kinyomtatni,
kitölteni, aláírni és leadni a betegirányító
kollégáknak.

Mindkét autóban megsérültek egy szerda reggeli balesetben Sajószöged határában. Információink szerint egy Suzuki Sajószöged felé tartott, majd a zászlópark magasságában balra nagyívben úgy akart bekanyarodni, hogy nem adta meg az elsőbbséget
a Sajószöged felől Tiszaújváros felé szabályosan haladó Mazdának, így összeütköztek. A Mazda sofőrje és utasa, valamint a
Suzuki sofőrje könnyű sérüléseket szenvedett. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Sokféle
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Értékmentés

„A TVK-ban dolgoztam”

Várostörténeti kincsre bukkant a Tiszapalkonyán élő
Tar Mária. Egy hatalmas
plexi táblát talált a kidobott
lim-lomok között a valamikori TVK kettes telepén. A
monstrumon ennyi áll, „a
TVK-ban dolgoztam”, alatta
nevek és évszámok sorakoznak, azoké, akik egykoron a
gyár dolgozói voltak.
Az ereklyét Marika megmentette, hazavitte és az egyik tiszaújvárosi facebook
csoportban tette közkinccsé a talált tárgyról készült fotókat. Így akadtam Marikára, majd harmadnap összehoztam őt egy
olyan emberrel, aki legalább annyira örült
ennek az ereklyének, mint az az egykori TVK-s dolgozó, aki anno rávéste a táblára a nevét. Urbán Anett muzeológus felcsigázva mondott igent a találkozóra.
A városi könyvtár előtt találkoztunk. Marika begurult a kis piros Suzukijával, épp
hogy befért a sofőr a saját kocsijába a hatalmas táblától. A műanyag monstrum vége Marika fejére hajlott sapkaként, úgy
kászálódott ki az autóból. A csomagtartóból végül együtt húztuk ki a hatalmas
táblát.
- A kettes telepen keresztül járok dolgozni, egyszer, amikor mentem be, észrevettem, hogy az egyik épületből ki volt dobálva mindenféle ócskaság, bútorok, kacatok, ez a tábla is oda volt ledobva. Szemet szúrt, megálltam megnézni, mert érdekesnek találtam, nem tudtam, hogy mit
lehet ez, de sajnáltam otthagyni, mert szerintem ez még így, egy kicsit viharverten
is érték. Gondoltam, hátha valakit érdekel, így hát lefotóztam, kitettem a facebookra, és körbeérdeklődtem az ismerőseimet, kollégákat, hogy vajon tud e róla valaki, valamit - meséli Marika. - Jómagam is TVK-s voltam 16 évig, helyileg
most is ott dolgozom, csak máshogy hívják. A kollégáimmal együtt olvasgattuk a
táblán sorakozó neveket, több ismerőst is
felfedeztünk rajta. Éreztem, hogy valamit
kezdeni kell vele, a mérete miatt nagy nehezen, de elhoztam, és most itt van, jó helyen van. Igaz kicsit töredezett, koszos,

Lelkiismeret
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.

Tar Mária az ereklyével.
láb és keréknyomok vannak rajta, de nem
szemétbe való - fejezi be Marika.
A talált tárgynak egy kicsit én is utánanéztem, kérdezősködtem innen-onnan, míg végül kiderült, hogy a szemétben landoló relikvia nem is olyan ősrégi, bár ettól muzeális értékéből mit sem
veszít, csupán néhány évtizedet. A tábla
egy kiállítás darabja volt 2011-ben, amikor a TVK fennállásnak 45. évfordulójára rendeztek egy jubileumi bemutatót, ekkor hozták be a gyár saját kiállítását a Városi Kiállítóterembe. Ez a nagy plexi volt
a tárlat legfiatalabb darabja, afféle „tabula rasa”, amit azért raktak ki a falra, hogy
mementóként ráírhassa a nevét bárki, aki
valaha itt dolgozott a TVK-ban. Szóval
ott és akkor született, de mostohagyerek-

Koczor Géza látja el kézjegyével a táblát 2011-ben.

ként gyorsan megfeledkeztek róla. Kicsit
csalódtam, ahogy Marika is, hiszen azt
hittük valami ősrégi írásos emlékről van
szó, ám az emlék, emlék, legyen mögötte
bármennyi esztendő, és akármilyen ütöttkopott, szakadt is, egy muzeológus mindig örömmel fogadja.
- Nekem nem ismerős a tábla, most látom először valószínűleg akkor írták tele, amikor én még nem dolgoztam a városban muzeológusként. De nagyon nagy
öröm számomra, hogy láthatom és ezúton
is szeretném megköszönni, hogy itt lehet,
mert ez az a hely, ahol ennek a táblának
lennie kell, hiszen ez a várostörténet és
az ipartörténet egy darabja - mondja lelkesen Urbán Anett muzeológus. - Szeretnénk, ha az emberek köztudatába bekerülne, hogy ezeknek az emlékeknek a legjobb helye a Helytörténeti Gyűjteményben van, hiszen mi gyűjtjük, feldogozzuk, kiállítjuk ezeket. Itt szeretném kérni a lakosság segítségét, és felhívni a figyelmét, ha rendelkezik bárki olyan értékkel vagy információval, amiről ő úgy
gondolja, hogy itt van a helye, az jelezzen nekünk. A tábla nagy része épségben
van, de a törött részek valószínűleg restaurálásra szorulnak, bár azt gondolom, ez
így, ahogy van, önmagában is érték, majd
meglátjuk, mikor, hogy tudjuk kiállítani a
későbbiekben.
berta
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot március 24-ig (vasárnapig) a
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050),
majd március 25-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-15

Egyházi hírek
Római katolikus

Kedd, csütörtök, pénteki és szombati napokon a szentmisék
18.00 órakor, szerdán 08.30 órakor kezdődnek. A vasárnapi
szentmise kezdete 11.00 óra.
Az ifjúsági hittan időpontja: 2019. április 6., 19.00 óra, helyszíne a plébánia közösségi terme. A következő felnőtt katekézis időpontja március 22. péntek 19.00 óra, helyszíne a plébánia.
Akik ebben az évben a római katolikus templomban házasságot szeretnének kötni, jelentkezzenek a plébánián. A következő jegyes kurzus időpontja 2019. április 5. péntek 18.45 óra,
a plébánián.
Szentségi felkészítők minden pénteken: elsőáldozók - 15.00
óra, bérmálkozók - 16.00 óra, helyszíne a templom. Április 18án Nagycsütörtökön a bérmálkozásra készülőkkel Egerben az
olajszentelési misén veszünk részt. Kérjük, hogy az érintettek
jelentkezzenek a plébánián.
Nagyböjt pénteki napjain a Keresztút végzése szentmise előtt
17.30-tól.
Nagyböjti lelkigyakorlat március 29. péntek, 30. szombat,
31. vasárnap. A lelkigyakorlatot vezeti Juhász Ferenc Miskolc-Mindszent plébánosa, pápai káplán.
Nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés templomunkban! Kérjük,
hogy a rászorulóknak szánt adományaikat március 24-étől 31éig a szentmisére hozzák magukkal és a baloldalon lévő Magyarok Nagyasszonya mellékoltár elé helyezzék. Az adományokat az egyházközség karitász csoportja fogja továbbítani a
rászorulók részére.
Plébániairoda nyitvatartási idő: Hétfő: 09.00-11.00, Kedd:
09.00-13.00, Szerda: 09.00-13.00, Csütörtök: 15.30-17.30,
Péntek: 15.30-17.30.

Református

Tiszaújváros
2019. március 21-én, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra kezdődik.
2019. március 24-én, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz.
Ezzel párhuzamosan az imateremben foglalkozást tartunk kisgyermekek számára. 15.00 órakor konfirmációi előkészítő
kezdődik az imateremben.
Tiszaszederkény
2019. március 24-én, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet lesz.

Görögkatolikus

Pénteken 17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája. Szombaton elhunyt szeretteinkre emlékezünk, 11.00 Szent Liturgia és
pannichida. 17.00 vecsernye. Vasárnap az Úr keresztje előtt
hódolunk, 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Szerdán Előreszentelt Adományok Liturgiája.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Tompa Ferencné
(Sz.: Kovács Jolán)

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
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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Március idusán ünnepelt a város

Szabadon, együtt, összefogva

A hagyományos helyszíneken és a
megszokott forgatókönyv szerint
zajlottak az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségek. A megemlékezések
diákszónokai - a beszédíró pályázat helyezettjei - a történelmi események felidézése mellett a szabadság, az összefogás fontosságát
hangsúlyozták.
A városi megemlékezések sora Tiszaszaderkény városrészben kezdődött. A Hősi emlékműnél - csakúgy, mint tavaly - a beszédíró pályázat második helyezettje, Illés Zsófia Panna, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium növendéke szólt
a résztvevőkhöz.

Egy a haza, egy a cél
Tisztelt Ünneplő Közönség! Kedves Tiszaszederkényiek!
Immár két és fél éve mondhatom otthonomnak
Szederkényt, és megtiszteltetés, hogy újra én
oszthatom meg Önökkel a gondolataimat nemzeti ünnepünkön szívemnek kedves arcokkal körülvéve - kezdte beszédét a szónok.
Úgy gondolom, hogy nincs köztünk olyan, aki
számára ne hangozna ismerősen az Oláh Ibolya által előadott dalrészlet:
„Van egy ország, ahol álmomban jártam: Magyarország, ahol az arcodban láttam a magam
arcát…/ Velem az ősök kérnek, engedd, hogy
benned éljek tovább, ahogyan ők élnek bennem, Magyarország!”
Minden évben a mai napon életre keltjük a márciusi ifjak emlékét, és felidézzük a szabadságharc sorsdöntő pillanatait. 171 évvel ezelőtt néhány bátor fiatal bebizonyította, hogy nem kell
nagy létszámú sereg vagy pusztító fegyver ahhoz, hogy nyomot hagyjanak történelmünkben.
Csupán maréknyian voltak. Üres kézzel, mégis a legerősebb fegyverrel, a tiszta szavak erejével indultak harcba az elnyomó hatalommal
szemben. Hiába jöttek nehéz idők, ők nem hátráltak meg, töretlenül tartottak ki a haza mellett. Arany János szavait idézve:
„Nem kérdezték : sok-e az ellenség ?/ Olvasatlan próbáltak szerencsét;/ Tudták, a szerencse
mindig ahhoz pártol, Kinek szive még a halálban is bátor.”
Tisztelt Megemlékezők!
Március 15-e több, mint egy történelemórán tanult dátum. De akkor mit is jelent ez a nap?
Mindannyiunknak mást és mást. Tiszteletet, hűséget, szabadságot, példát. Hordoz magában
egy olyan megfogalmazhatatlan érzést, amely
halhatatlanná teszi a nemzet számára 1848-49
hőseit, akiknek hála ma itt lehetünk, együtt, és
évszázadokon keresztül élteti az akkor történtek emlékét.
A márciusi ifjak harcoltak, és végül életüket adták hazánkért és a következő generációkért, így
értünk is. Tartozunk minden magyar hősnek és
magunknak is annyival, hogy együtt álmodunk
meg egy szebb jövőt, és egy nemzetként harcolunk azért, hogy az álomból valóság legyen.
Nem azért, mert kötelező, hanem azért mert
összetartozunk, mert itt az otthonunk. Itt akarom, itt akarjuk elképzelni a jövőnket, az életünket.
Tisztelt Hallgatóság! Kedves Mai Márciusi
Ifjak!
Forradalmárokra mindig szükség van. Igaz,
napjainkban nem kell kardot fognunk, vérben és verítékben áznunk a győzelemért, mégis ezernyi változásra van szüksége az emberiségnek.
Mi, a XXI. század emberei is képesek vagyunk
változást hozni a világ számára, hiszen mindannyiunkban megvan az az erő, amely évszázadokkal ezelőtt megvolt azon elődeinkben is,
akik hittek és tettek egy szebb jövőért. Mindenki a maga módján harcolt: karddal, szóval, művészettel vagy épp egy segítő kézzel, de mindannyian akartak és mertek változtatni, kitűnni
a tömegből. Most kell felemelni a fejünket, kivenni a zsebünkből a kezünket és szárnyat bontanunk.
Tiszaújváros számos lehetőséget kínál arra,

kor vagy, ha nem vagy szolgája még magadnak sem.”
Az ünnepi beszédet követően a Pántlika Néptáncegyüttes és az Eötvös Diákszínpad adott
ünnepi műsort, mely után a résztvevők koszorúkat, virágokat helyeztek el a Petőfi szobornál.

Egyetértés, békesség

Szép hagyomány, hogy az ünnepi szónok együtt koszorúz a város vezetőivel, a képviselő-testülettel.
hogy megmutathassuk, kik is vagyunk igazán. tesnek vélt, egyszerű dolgok voltak, ahogy a 12
Működnek színtársulatok és különböző klubok, pontban is olvashatjuk: egyenlőség, szabadság,
ahol új ismeretségeket köthetünk, illetve csa- testvériség.
láddá kovácsolódhatunk össze, ezzel is erősít- De vajon eleget teszünk-e mi, a mai kor embeve a városon belüli összetartozást. Minden év- rei azért, hogy küzdelmük és áldozataik ne válben számos esemény kerül megrendezésre, ahol janak az idővel hiábavalóvá? Ha eszünkbe jut
fontos szerepet játszik a hagyományőrzés és a a szó, szabadság, ez a súlyos fáradalmak árán
kultúránk megismerése. Lehetőséget kapunk kivívott, törékeny kincs, mire gondolunk? Szaarra, hogy megmutassuk tehetségünket egy Ki badnak érezzük-e magunkat ebben a pillanatmit tud?, egy önálló kiállítás vagy éppen egy ban? Az 1848-’49-es forradalom és szabadságbeszédíró pályázat során, ahol hallathatjuk a harc hőseinek sikerült kivívniuk, s gyakran mi
hangunkat, ahol kifejthetjük a gondolatainkat, mégis eldobjuk magunktól anélkül, hogy észreahol megmutathatjuk, milyennek látjuk a körü- vennénk. Elvárásoknak próbálunk megfelelni,
löttünk levő világot. Városunk erős alapot ad a környezetünk által felállított mércéknek próahhoz, hogy közelebb kerüljünk álmaink meg- bálunk eleget tenni, igyekszünk minden feladavalósításához, és valami nagyot, építőt és ér- tot teljesíteni, és gondolkodás nélkül rohanunk
tékeset alkossunk. Olyan elhivatottsággal kell az idővel észre sem véve a legnagyobb ajánküzdenünk, hogy beleremegjen a föld, és azok- dékot, amit kaphatunk. A szabadságot. Hogy
nak is felnyíljon a szeme, akiké még csukva van, azt tehetünk, amit igazán szeretnénk. De vahogy meglássák, mire lehetünk képesek. Szív- jon élünk-e ezzel a lehetőséggel, miközben önvel-lélekkel kell tennünk a dolgunk, hogy moti- magunkat hajszolva próbálunk minél többet és
váljuk és inspiráljuk egymást a közös cél eléré- többet teljesíteni? Gondolunk-e a szabadságra,
sének érdekében. Ehhez azonban össze kell fog- miközben a közösség elvárásai határozzák meg
nunk, hiszen Wass Albertet idézve: ,,Együtt erő életünket, miközben mind próbálunk megfelelvagyunk, szerteszét gyöngeség.”
ni egy bizonyos személynek, vagy egy bizonyos
Kedves Ünneplők!
jónak vélt ideának? Létezik-e még a szabadsáNézzenek körbe! Nap, mint nap elmegyünk egy- gunk és mégis ki tehet arról, ha a szívünk mémás mellett az utcán. Talán nem tudjuk a má- lyén észrevesszük, hogy nem érezzük magunkat
sik nevét, de mégsem vagyunk idegenek egymás szabadnak?
számára. A legerősebb kapocs tart össze min- A válasz egyszerű: mi vagyunk ennek okai. Nem
ket. Ez az, amely évszázadok óta több millió a közösség, nem a világ, nem a környezetünk.
embert köt össze országhatárokon belül és kí- Hanem mi. Elvesszük magunktól a saját életünk
vül, minden nehézséget átvészelve: Egy a múlt, szabadságát.
egy a cél, egy a haza, egy a vér. Egyek vagyunk. Bartók Lajos szavait idézve: „…a nagy márciA beszédet követően a Kulissza Játékszín, a us nagy ifjuságának örökösei, a szabadságot,
Bokréta Citerazenekar és a Mezei Virág Nép- amit ők kivívtak, nektek kell békében megőrzedalkör adott ünnepi műsort, majd az emlékezők ni!”
helyezték el koszorúikat, virágaikat az emlék- A mi feladatunk tehát, hogy vigyázzunk azokra
mű talapzatánál.
a felbecsülhetetlen értékű, megfoghatatlan dolAz ünnepi program Tiszaújvárosban folytató- gokra, amelyekért elődeink hosszú küzdelmekdott. A református templom elől induló fáklyás kel fizettek, hogy aztán ránk hagyhassák. Vifelvonulók útja a Petőfi szoborig vezetett, ahol gyáznunk kell rájuk és meg kell őriznünk őket
szintén az egy évvel ezelőtti szónok, Kelemen az utókornak példát mutatva arról, hogy a legAlíz, az Eötvös középiskola tanulója - a beszéd- fontosabb értékek az életben itt vannak előtíró pályázat első helyezettje - szólt a hallgató- tünk, csak észre kell vennünk őket.
sághoz.
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
alatt a magyar nemzet példát mutatott az egész
Szabadság mindenek felett világnak kitartásával és az összefogás erejével,
amellyel kivívták a szabadságot. Ezért fontos,
Szabadság. Vajon mit is rejt magában ez a szó? hogy minden évben emlékezzünk a hősök tetteiTudományos meghatározás szerint a kívánt tett re, és ne felejtsük el, mennyi küzdelem és áldomegvalósításának lehetőségét értjük alatta, ám zat kellett ahhoz, hogy elérjék azt az egyszerű,
talán szívünk mélyén mind tudjuk, hogy ennél megfizethetetlen értéket, amely ma némán vesz
körül mindannyiunkat.
sokkal többet jelent.
Tisztelt Hallgatóság! Kedves Tiszaújvárosiak!
Tisztelt Ünneplő Közönség!
A magyar nemzet meghatározó napra virradt Akármit értünk is a szabadság fogalma alatt,
1848. március 15-én. Egy olyan napra, amit az gondolhatunk rá, mint a kívánt tett megvalóegész világtörténelem eszébe vésett s, amire az- sításának lehetőségére, vagy éppen, mint ideóta is a magyar nép legfontosabb ünnepnapja- gen erőtől való függetlenségre, a lényeg, hogy
tudnunk kell szabadnak érezni magunkat saját
ként tekintünk.
„A mi forradalmunk Pesten, március 15-én nem döntéseink alapján. Nekünk kell tennünk arról,
vérontás volt, hanem egy szép ünnep, a szabad- hogy belső gátjaink leküzdésével kiteljesedve,
ság ünnepe…” - mondta Arany János. Ezen a szabadon élhessünk akármilyen környezet is
napon a magyarság együttes erővel lépett fel vesz körbe minket. Ne ítélkezzünk egymás fea Habsburgokkal szemben és harcba szállt a lett, és mi se próbáljunk mások elvárásai szeszabadságért, amit mi már magától értetődő- rint élni. Így őrizhetjük meg azt az ajándékot,
nek tekintünk, mégis oly sok erőfeszítésbe ke- amit elődeink adtak nekünk és, amit aztán így
rült kivívni. A fiatal forradalmárok fáradhatat- majd mi is képesek leszünk továbbadni.
lanul küzdöttek, céljaik mind ma már természe- Esnagy József szavait idézve: „Szabad csak ak-

A koszorúzás után a Derkovits Művelődési
Központban folytatódott az ünnepség. A színházteremben Váradi László ünnepi zongorajátékát hallgathatta meg a közönség, majd Bráz
György polgármester köszöntötte az egybegyűlteket.
- Mozgalmas napokon vagyunk túl, hiszen tegnap is, ma is március 15-ét ünnepeltük - mondta. - Elmentem minden ünnepségre, mert kíváncsi voltam, hogy hogyan ünnepel Tiszaújváros. A mi ünnepségeink mások, mint az országban nagyon sok helyen, mert sok-sok évvel ezelőtt eldöntöttük, hogy mi együtt ünnepelünk.
Együtt, mert Tiszaújváros a közös otthonunk, és
hogy van az, hogy nem tudunk leülni egymással, örülni egymás sikereinek, esetleg vigasztalni egymást, amikor bánkódunk. És erre a legalkalmasabbak a nemzeti ünnepeink. Azt is eldöntöttük évekkel ezelőtt, hogy pályázatot fogunk kiírni, egyrészt hogy meghallgassuk, hogyan gondolkodnak a fiatalok március 15-éről.
Másrészt nem akartuk, hogy a nagypolitika elrontsa az ünnepünket. Láthatjuk, hogy mi zajlik, mi van a világban, de az országunkban is,
és nem tudunk örülni még a nemzeti ünnepeink alkalmával sem. Az elmúlt néhány év, vagy
évtized - ez 2007 óta van így - bebizonyította,
hogy jól döntöttünk. Jól döntöttünk, mert tudunk örülni. Tudunk örülni, amikor hallgatjuk
a fiatalokat, az ifjú szónokokat, hogy mit is gondolnak ők a világról, hogyan is gondolkodnak
róla. Azt tudom mondani az ünnepi beszédek
meghallgatása után, hogy igenis ezek a fiatalok
szeretik a hazájukat. Ezekben van hazaszeretet.
Ezek a fiatalok értik azt, hogy 1848-49-ben miért is emelték fel a szavukat, miért is küzdöttek
az akkori forradalmárok. Sok fiatal elmondta a
beszédében, hogy nagyon fontos az összetartozás. Úgy, mint egy családban is. Vagy úgy, mint
egy városban. Vagy úgy, mint ahogy kellene egy
országban. Vagy mint ahogy kellene egy földrészen. Azt is elmondták, hogy mennyire fontos a
béke. Legyünk büszkék arra, hogy ebben a városban nagyon békésen tudjuk megélni, nemcsak az ünnepeinket, hanem a hétköznapjainkat is. És aki ott volt most az ünnepségen a koszorúzásnál, láthatta, hogy ott volt mindenki.
Ott volt a város képviselő-testülete, ott voltak
a politikai pártok, ott voltak azok a kis közösségek, akiknek fontos ez a város. És ott voltak
a város polgárai is. Örültem annak, hogy a fiatalok, akik az ünnepi beszédeket mondták, azok
értik, hogy mit kíván a magyar nemzet. Sokszor
elmondták, és nagyon sok ünnepi beszédben elhangzik, hogy legyen béke, szabadság, egyetértés. De azt látjuk, hogy az ünnepnapokon ez
megfogalmazódik, és a hétköznapokban kicsit
másképp működnek a dolgok. Szerintem Tiszaújvárosban ez másképp van. Tiszaújvárosban
a hétköznapokon is egyetértés van, és békesség. Valószínűleg ez azért van, mert felismertük, hogy nem csak a jelenünk közös, és nem
csak a múltunk volt közös, hanem a jövőnk is
közös. Felismerték az itt élő emberek azt, hogy
dolgozni kell tisztességgel, becsülettel, hogy ez
a város tudjon működni és tudjon fejlődni. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert szinte kivétel nélkül ilyen emberek lakják ezt a várost - mondta a polgármester, majd a kitüntetetteket köszöntötte.
Dr. Fülöp György alpolgármester a beszédíró
pályázat résztvevőit, helyezettjeit köszöntötte,
méltatva teljesítményüket.
Ezt követően a két tisztségviselő átadta a képviselő-testület által adományozott ágazati kitüntetéseket. (Lásd lapunk 4.,5. és 6. oldalán.)
F. L.

Elismerések

4. oldal

2019. március 21.

Önkormányzati ágazati kitüntetések március 15-e alkalmából
Tiszaújváros közneveléséért
Pásztorné Csontos Márta
tanító
Jelenlegi munkahelyén, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskolájában 1984-től dolgozik. Napközis nevelőként, tanítónőként
és osztályfőnökként is minden tevékenységét áthatja a gyermekszeretet. Kiemelt feladatként kezeli a közösségépítést, valamint
a tehetséges tanulókkal való foglalkozást, de szívügyének tekinti a tanulásban lemaradók felzárkóztatását is. Egyértelmű, jól
követhető értékrendszert közvetítve, következetes oktató-nevelő munkát végez. Elkötelezett híve a tömegsport, az egészséges
életmód népszerűsítésének. Aktív tagja a nevelőtestületnek, lehet rá számítani a programok, rendezvények megszervezésében,
véleményével, ötleteivel hozzájárul az iskolában folyó munka
sikerességéhez.
Az oktató-nevelő munka területén végzett több évtizedes kimagasló és lelkiismeretes szakmai munkája elismeréseként Tiszaújváros Közneveléséért Életműdíj kitüntetésben részesült.
Tompa Klára Ilona
tanító
1994-től tagja a Hunyadi Mátyás iskola tantestületének. Pedagógiai munkásságát példaértékű módszertani gazdagság és gyermekszeretet jellemzi. Nagy figyelmet fordít a hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között nevelkedő gyerekek felzárkóztatására. Rendszeresen szervez szabadidős programokat, kirándulásokat, színház- és mozilátogatásokat, sport- és kulturális vetélkedőket, iskolai műsorokat. Magatartása és kommunikációja
hiteles, meggyőző, tetteit nagyfokú felelősségérzet, lelkiismeretesség, következetesség és empátia hatja át, egész lényével nevel. Nagyfokú kreativitás jellemzi a rendezvények megszervezésében, összeállításában és lebonyolításában. Aktív, kezdeményező tagja a közösségnek, a nehézségek, problémás feladatok
megoldása sem okoz gondot számára.
Lelkiismeretes, kimagaslóan magas szakmai munkája elismeréseként Tiszaújváros Közneveléséért Évi Díj kitüntetésben részesült.
Szendi Adrienn
tanító
2008 óta dolgozik a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolában. A kezdetektől nagy hangsúlyt fektet arra, hogy színvonalas, elismerésre méltó munkát végezzen. Egyrészt azért, mert
mindig komoly felelősségtudattal viszonyult a rábízott gyermekekhez, másrészt az önmagával szemben támasztott elvárások is
megkövetelték ezt. Feltérképezi a tanulók lemaradásának okait,
fejleszti, felzárkóztatja őket. Kiemelkedő oktató-nevelő munkát
végez, kiváló szakmai ismeretek és képességek birtokosa. Munkáját magas színvonal, kreativitás és elegancia jellemzi, mindig
precíz, pontos és alapos, emellett aktív és értékes tagja a tantestületnek.
Kiemelkedő színvonalon végzett oktató-nevelő munkája elismeréseként Tiszaújváros Közneveléséért Évi Díj kitüntetésben
részesült.
Oláh Bertalan Józsefné
tanító
Az akkor még leninvárosi 1. sz. Általános Iskolában kezdte pályafutását, majd 29 éven keresztül a Vásárhelyi Pál Általános
Művelődési Központban tanított. Ma a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola tantestületének tagja. Pedagógusi munkájára az alaposság, a rendkívüli precizitás, felelősségteljes hozzáállás és áldozatkészség a jellemző. Nevelő-oktató
munkáját magas színvonalon végzi. Alapos szakmai felkészültsége mellett folyamatosan képzi magát. Pályáját végigkíséri a
tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése, felzárkóztatása. Szerénység és őszinteség jellemzi, emberi magatartásában is példamutató pedagógus. 2010-ben pedagógiai tevékenységéért és a szociálisan hátrányokkal küzdő tanulók segítése területén végzett munkájának elismeréseként Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett kitüntetésben részesült.
Nagyfokú hivatástudattal végzett, lelkiismeretes és magas szintű szakmai munkája elismeréseként Tiszaújváros Közneveléséért Évi Díj kitüntetésben részesült.

Oláh Bertalan Józsefné Tiszaszederkényben kezdte pályafutását.

Huszonkilenc személy és egy közösség részesült elismerésben.
Martonné Majoros Éva
kenysége során mindig magas színvonalú oktatásra törekedett.
tanító
A kultúra terjesztésének nagyköveteként és könyvtárosként leg1986-tól tagja az Arany János Általános Iskola, a mai Tiszaúj- fontosabb feladata, hogy megszerettesse a gyerekekkel az olvavárosi Szent István Katolikus Általános Iskola tantestületének, sást. Nagy szerepet vállalt a Kazinczy iskola könyvtárában beahol 2014-től intézményvezetői helyettesi feladatokat lát el. Ve- vezetett elektronikus rendszer megvalósulásában, valamint az
zetői és pedagógusi munkájára az alaposság, a rendkívüli preci- állomány református és katolikus irodalmának bővítésében. Pezitás, a felelősségteljes hozzáállás és az áldozatkészség jellem- dagógiai pályafutása alatti munkáját a precizitás, pontosság, maző. Oktató-nevelő munkáját magas színvonalon végzi. Szociál- gas hivatástudat és a nagyfokú gyermekszeretet jellemzi.
pedagógus végzettséget is szerzett, de nem mulasztja el a lehe- Közel negyven éven át végzett sokrétű és kiemelkedően magas
tőségeket tudásának további fejlesztésére sem. Szakmailag elhi- színvonalú munkája elismeréseként Tiszaújváros Köznevelésévatott, gyermekszerető és gyermektisztelő tevékenysége kitartó ért Életműdíj kitüntetésben részesült.
következetességgel párosul. Szakmai és emberi kapcsolataiban
Böcsödi Éva Erzsébet
nyitott, szerénység, őszinteség jellemzi, emberi magatartásában
tanár
is példamutató pedagógus.
2000-től kollégiumi nevelőtanárként tagja a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium tantestületének. 2006-tól földrajz-francia szakos tanári munkakörben folytatta nevelő-oktató pályafutását az akkor még összevont Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban. Következetes és határozott személyiség, munkájában
rendkívül alapos, osztályfőnökként is kiváló munkát végez. A
francia nyelv népszerűsítésében élenjáró pedagógus. Rendszeresen versenyezteti tanítványait, akik előkelő helyezéseket érnek
el megyei és országos szinten is. Évek óta szervezője a nagysikerű Frankofón fesztiválsorozatnak, 2018 őszétől a német-francia munkaközösség vezetője.
Az oktató-nevelő tevékenység területén végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként Tiszaújváros Közneveléséért Évi Díj kitüntetésben részesült.
Kiss Éva
Martonné Majoros Éva 1986-tól tagja az egykori Arany Játanár
nos - ma Szent István - iskola tantestületének.
1996-ban került a tiszaújvárosi kollégiumba nevelőtanárként,
ahol 1998-ban helyettessé nevezték ki. 2000-ben szakvizsgázott
Több évtizedes nagyfokú hivatástudattal, lelkiismeretesen végzett, magas szintű szakmai munkája elismeréseként Tiszaújváros Közneveléséért Évi Díj kitüntetésben részesült.
Papp Zsuzsanna
tanító
Pályáját 1979-ben Tiszaújvárosban kezdte. Tanító, testnevelés
és pedagógiai szakkollégium, drámajáték-vezető szakképesítéssel rendelkezik. Jól képzett, szakmai munkáját magas színvonalon végző pedagógus. Gazdag módszertani kultúrával rendelkezik, munkáját tervszerűen, következetesen végzi. Nagyon lelkiismeretes, alapos, a nevelés és az oktatás összhangja jellemzi pedagógiai munkáját. Drámajáték vezetőként évekig szervezte, irányította a városban megrendezett színjátszó találkozókat.
A különleges bánásmódot igénylő gyermekeket nagy empátiával és szakmai tudással, sikeresen képzi, a fejlesztésükhöz pedig
új utakat talál. Rendszeresen képzi magát, szakmai alázata kollégáinak is irányt mutat. Jelentős szerepet tölt be aKazinczy Református Általános Iskola közösségformáló tevékenységében.
Negyven éven át kimagaslóan és lelkiismeretesen végzett szakmai munkája elismeréseként Tiszaújváros Közneveléséért Életműdíj kitüntetésben részesült.
Bráz Györgyné
könyvtáros-tanító
Pedagógusi pályáját 1978-ban kezdte, 1979-ben végezte el a tanítóképző főiskolát, testnevelés és könyvtár szakkollégiumi
képzésben részesült. Tanítóként, osztályfőnökként, napközis nevelőként, szabadidő-szervezőként és könyvtáros-tanítóként is
lelkiismeretesen végzi munkáját. A gyermekekkel kapcsolatos
tevékenységet küldetésnek és szolgálatnak tekinti. Tanítói tevé-

Kiss Évának szívügye a felnőttoktatás is.
Budapesten, majd 2003-ban Debrecenben szerzett történelemből
egyetemi oklevelet. 2002-től a Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában dolgozik,
ahol történelmet, etikát és társadalomismeretet tanít. Sokrétű ismereteit, tapasztalatait precízen, széles látókörűen adja tovább.
Aktívan részt vesz az iskola közösségi életében, önálló gondolataival, ötleteivel a közösség összetartásban is aktív szerepet játszik, valamint nagy segítséget nyújt a Brassai Alapítvány munkájában. Szívügye a felnőttoktatás is, melyben a Digitális Középiskolában szerzett évtizedes tapasztalata segíti.
A diákok körében végzett elhivatott tanári munkája, valamint a
történelem tantárgy mellett elkötelezett életpályája elismeréseként Tiszaújváros Közneveléséért Évi Díj kitüntetésben részesült.
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Bodri Sándorné
óvodapedagógus
1981-ben kezdte el óvónői pályafutását a Katica óvodában. 1992től az akkor szakmai innovációnak számító START csoport óvodapedagógusai közé választották. 2000-től, az óvodák szakmai integrációját követően a Tündérkert óvodában folytatta tevékenységét.
Kedves, szerény, visszafogott, de hivatásában magabiztos, a gyermekközpontú nevelés iránt elkötelezett pedagógus. Fontos számára
a szakmai megújulás, a legfrissebb pedagógiai módszerek ismerete.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel bíró gyermekek felzárkóztató nevelése témakörben szerzett ismereteit sikeresen
alkalmazta a gyermekek felzárkóztatásában, akiket hihetetlen türelemmel, értő és elfogadó szeretettel nevelt. Jó humorú, ötletes, nyitott, toleráns ember, aktív, stabil tagja a nevelőtestületnek, feladatait lelkiismeretesen, pontosan látja el.
Közel négy évtizedes, kiemelkedő szakmai munkája, emberi helytállása, a közösség érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Tiszaújváros Közneveléséért Életműdíj kitüntetésben részesült.
Simon Imréné
óvodapedagógus
Óvodapedagógusi pályafutását 1985-ben kezdte az akkori 5. sz.
Napközi Otthonos Óvodában, majd átkerült a Sün Balázs óvodába. Munka mellett szerzett óvónői diplomát 1997-ben. Személyiségét és szakmai munkáját nagyfokú gyermekszeretet, empátia,
türelem jellemzi. Sokirányú és széleskörű pedagógiai tapasztalattal rendelkezik. Munkavégzésére a pontosság, az átgondoltság és
alaposság jellemző. Hivatásában folyamatos megújulásra törekvő, nyitott. 2008-ban szakvizsgát szerzett, melyet fejlesztőpedagógusként kamatoztatott intézményében. 2015-től vezeti a Környezeti nevelés munkaközösséget, számtalan programot szervez
a gyermekek számára. Munkatársaival segítőkész, tiszteletteljes,
toleráns. Aktív tagja a nevelőtestületnek és a közösségi életnek,
hosszú évek óta a Pedagógus Szakszervezet titkára.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai, közösségi munkája, pedagógusi elhivatottsága elismeréseként Tiszaújváros Közneveléséért Évi
Díj kitüntetésben részesült.
Majoros Valéria
óvodapedagógus
Óvodapedagógusi munkáját 1981-ben a 2. sz. Napközi Otthonos
Óvodában kezdte, a mai napig a Tiszaújvárosi Református Óvodában dolgozik. A gyermekeket együttműködésre, egymás elfogadására és tiszteletére neveli. Munkavégzésére a pontosság, átgondoltság és alaposság a jellemző. Mindennapi nevelőmunkáját
a gyermekszeretet, a hivatástudat és a családok iránti tisztelet hatja át. Több éven át mentori feladatokat vállalt, szakmailag és emberileg segítette, támogatta a pályakezdő pedagógusokat. Munkatársaival és a szülőkkel is kiegyensúlyozott kapcsolatot ápol.
Több évtizedes, kiemelkedően magas színvonalú szakmai munkája, pedagógusi elhivatottsága elismeréseként Tiszaújváros
Közneveléséért Életműdíj kitüntetésben részesült.

Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért
Sándor Erzsébet Anna
fizioterápiás szakasszisztens
1984-ben helyezkedett el az akkor még Leninvárosi Rendelőintézetben, mint állandó helyettes asszisztens. Az állandó helyettesi feladatok ellátásán túl a reumatológiai szakrendelésen is segédkezett a betegellátásban, a fizioterápiás asszisztensi szakképesítés megszerzése után 1992-től folyamatosan ebben a munkakörben dolgozik. 1999-ben a Fiziko- és Balneoterápiás Részleg nyitása óta a kezdő szakdolgozói team tagjaként itt folytatta
munkáját. Az évek során megszerzett szakmai tapasztalata lehetővé tette, hogy pályakezdő fizioterápiás asszisztenseknek átadja tudását és hozzáértését, ezzel hozzájárulva a betegek magas
színvonalú ellátásához. Szakmaszeretete és a fejlődés iránti vágya arra ösztönözte, hogy fizioterápiás szakasszisztensi képesítést szerezzen. A kollégákkal és a társszakmákban dolgozókkal
is kiegyensúlyozott munkakapcsolatot tart fent.
Több évtizedes, megbízható, kimagasló szakmai tevékenysége,
segítőkészsége elismeréseként Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért Életműdíj kitüntetésben részesült.
Dr. Hito Fawaz
fogorvos
Tiszaújváros lakosainak ellátását 1989-ben kezdte körzeti fogorvosként. 1996-tól vállalkozói szerződéssel látja el a fogásza-

A beszédíró pályázat díjazottjai balról jobbra: Lidák Eszter (3.), Illés Zsófia Panna (2.) és Kelemen Alíz (1.).
ti rendelést. 2010-től bekapcsolódott az óvodás- és általános is- dással. Magatartása határozott és meggyőző, tetteit nagyfokú fekolás korú gyermekek iskolafogászati ellátásába is. Hivatástu- lelősségérzet, lelkiismeretesség és következetesség hatja át. Kidata kiemelkedő, tevékenységét mindig áthatja a betegek és a váló szervezőkészségét kamatoztatja a városi versenyek szerveszakmája iránti szeretet és elkötelezettség. Feladatai során min- zőjeként. 2002-ben Tiszaújváros Sportjáért Oklevél kitüntetésdig nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre, a tanácsadásra. Célja, ben részesült.
hogy a száj és fogápolás jelentőségét mindenkivel megismertet- A sport népszerűsítése érdekében végzett lelkiismeretes munve minél hosszabb ideig maradhasson meg a betegek egészsége. kája és a sport terén végzett kimagasló szakmai tevékenysége
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ki- alapján Tiszaújváros Sportjáért Évi Díj kitüntetésben részesült.
magasló szakmai munkájáért 2015-ben címzetes főorvosi címben részesítette.
Fodor Ágnes
Három évtizedes kiváló munkavégzése, szakmaszeretete, a foúszóedző
gászati prevenció területén elért eredményei, kimagasló teljesít- Már 16 évesen olimpiai résztvevő volt, ahol 100 és 200 méteménye, példamutató helytállása elismerésként Humanitás Szol- res hátúszásban 16. és 19. helyezést ért el. Az 1984-es moszkvai
gálatában Tiszaújvárosért Életműdíj kitüntetésben részesült.
Barátság Versenyeken a női 4x100 méteres gyorsváltó tagjaként
bronzérmet szerzett, amit olimpiai éremnek ismer el a Magyar
Tegzes György
Olimpiai Bizottság. 1999-től dolgozik Tiszaújvárosban, a Tiszagépkocsivezető
újvárosi Triatlon Klub úszóedzője. Kezdettől fogva hozzá tar1993-ban lépett be az Országos Mentőszolgálathoz. Egyéves tozik az úszóedzések tervezése, irányítása. Edzői tevékenysége
mezőcsáti munkavégzés után átkerült a Tiszaújvárosi Mentőál- mellett úszóoktatóként is dolgozik. Aktív közreműködője a helomásra, azóta is itt teljesít szolgálatot. A közösség aktív tagja, lyi úszórendezvények, edzőtáborok, egyéb programok lebonyotovábbképzések, mentési bemutatók és egyéb a mentőszolgálat- lításának. Edzői eredményei jelentősek, számtalan triatlon kortal kapcsolatos rendezvények állandó résztvevője, segíti az új osztályos és felnőtt magyar bajnoki cím és helyezés fűződik a
dolgozók kiképzését. Munkája pontos, megbízható, betegorien- nevéhez. Világversenyeken 14 versenyzővel ért el dobogós hetált. Eddig 450.000 kilométert vezetett balesetmentesen. Az Or- lyezést. Nem csak az egyesületben, de városszerte az egyik legszágos Mentőszolgálat kötelékén kívül a Borsod-Mentő Beteg- népszerűbb sportszakember.
szállító Szolgálat Kft.-nél is teljesít szolgálatot.
A triatlon- és az úszósport, a mozgás és az egészséges életmód
Hosszú évek óta végzett eredményes, példamutató munkája el- népszerűsítésében végzett több mint két évtizedes kiemelkeismeréseként Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért Évi Díj dő tevékenysége, a versenysport és a szabadidősport területén
kitüntetésben részesült.
nyújtott kimagasló teljesítménye, példamutató helytállása elismeréseként Tiszaújváros Sportjáért Életműdíj kitüntetésben részesült.

Tiszaújváros Közművelődéséért

Tompáné Mészáros Hedvig
általános igazgatóhelyettes
1983-tól dolgozik a jelenlegi Tiszaújvárosi Művelődési Központ
és Könyvtár Hamvas Béla Városi Könyvtárában. 2003-tól az intézmény szakmai igazgatóhelyettese, 2005-től általános igazgatóhelyettese, valamint a könyvtári és muzeológiai terület szakmai irányítója. Vezetőként a könyvtári szolgáltatások fejlesztését és magas színvonalú működtetését tűzte ki célul. Ismereteit
folyamatos önképzéssel, továbbképzéseken való részvétellel bővíti. Megszerezte a közgyűjtemény-vezetői képesítést, valamint
elvégezte a kistérségi projektmenedzser továbbképzést is. 2004től vezetői feladatai közé tartozik a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer irányítása a térség 11 településén. 2016-ban irányításával a Hamvas Béla Városi Könyvtár elnyerte a Minősített
Könyvtár címet. 2006-ban Tiszaújváros Közművelődéséért Évi
Díj kitüntetésben, 2018-ban Pro Bibliotheca emlékérem kitüntetésben részesült.
Közel négy évtizedes, kiemelkedően magas színvonalú, innovatív és lelkiismeretes munkája, hivatástudata, következetessége, valamint vezetői tevékenysége elismeréseként Tiszaújváros
Közművelődéséért Életműdíj kitüntetésben részesült.

Tiszaújvárosért a Közszolgálatban
Jászovicsné Makrai Mária
városfejlesztési munkatárs
2006-ban kezdett el dolgozni a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, 2013-tól a Fejlesztési, Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Csoportban, mint városfejlesztési munkatárs.
Munkája során ellátja a településrendezéssel, településfejlesztéssel, településrendezési tervek előkészítésével kapcsolatos
feladatokat is. Gondot fordít szakmai fejlődésére: magasépítő
üzemmérnök diplomája mellé szakipari szaküzemmérnöki oklevelet szerzett, majd építésügyi vizsgát tett, valamint elvégezte a
közbeszerzési referensi tanfolyamot is. Kiválóan képzett, nagy
munkabírású, hivatása iránt elkötelezett szakember. Feladatait
szakmai megalapozottsággal, nagy pontossággal és felelősséggel végzi. Emberi tulajdonságaira a szerénység, az együttműködő készség és a tenni akarás jellemző.
Tiszaújváros településrendezése, -fejlesztése, a közterületek és az
intézmények rekonstrukciója során nyújtott kiemelkedő teljesítménye, szakmaszeretete, példamutató helytállása elismeréseként Tiszaújvárosért a Közszolgálatban Évi Díj kitüntetésben részesült.

Tiszaújváros Sportjáért

Dr. Hito Fawaz három évtizede látja el Tiszaújváros lakosságát.

Ujlaky Ildikó
tanár
1989-től dolgozik jelenlegi munkahelyén, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Hunyadi Mátyás Iskolájában. Szakmailag jól felkészült szakvizsgázott pedagógus, végzett közoktatási vezető és okleveles
testnevelő tanári mesterfokozatot szerzett. Munkájával, szakértelmével hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény eredményesen
szerepeljen a sportversenyeken. Oktató-nevelő tevékenysége
során kiemelt figyelmet fordít a tehetséges gyerekekre. Osztályfőnökként sokat tesz osztályai közösségformálásáért, a gyerekek önértékelésének fejlesztésével, empatikus problémamegol-

Jászovicsné Makrai Mária 2006-ban kezdett el dolgozni a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban.
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megbízható, kiválóan kezeli a tűzoltóság magasból mentő járművét. A tűzoltó készülékek karbantartását és a tűzoltó vízforrások felülvizsgálatát önállóan, nagyfokú precizitás mellett végzi. Szakmai felkészültsége, gyakorlati tapasztalata kiemelkedő.
Tudásával és szakmai tapasztalatával jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a létesítményi tűzoltóság személyi állománya teljes
értékű csapatként állhasson készenlétben az ipari üzemek védelmére.
Több mint két évtizedes kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Pintér Ferenc Díj Életműdíj kitüntetésben részesült.

Lovas Lajos Díj

Egy összeszokott csapat, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ Központi Étterem konyhájának dolgozói.

Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban

Tiszaújváros Közbiztonságáért

Molnár Katalin
adminisztrátor
2006-tól, szinte megalapításától dolgozik a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-nél, adminisztrátorként. Motorja, lelke a
Társaságnak. Feladatai sokrétűek és szerteágazóak. Munkájára
bármikor számítani lehet, rendkívüli munkavégzések és egyéb
nem várt események során is azonnal rendelkezésre áll. Javaslataival hasznos segítője az ügyvezetésnek. A munkaköréhez kapcsolódó szakmai feladatokat önállóan, szakszerűen látja el, ennek során segítőkész, szorosan együttműködik munkatársaival.
Precíz, pontos, megbízható munkaerő.
Magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban Évi Díj kitüntetésben részesült.

Porkoláb Lajos
rendőr alezredes
1986-ban került a rendőrség hivatalos állományába. Pályafutását a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságon a Közrendvédelmi Osztály, Őr- és járőrszolgálati Alosztályán kezdte járőrként. 1997-ben
a Bűnügyi Osztály állományába került, később tiszthelyettes nyomozó lett. Kiemelkedő munkavégzése eredményeként kiemelt főnyomozónak nevezték ki. 2008-tól a Bűnügyi Osztály munkáját
vezeti. Magas szintű szakmai tudását, tapasztalatát kiválóan kamatoztatja osztályvezetői munkája során. Az általa vezetett bűnügyi osztály felderítési mutatója a megyében is kiemelkedő.
Megbízhatóság, szorgalom és lelkiismeretesség jellemzi. Prob-

Veréb Gábor
recepciós
Munkaviszonya 2005-ben jött létre az akkori Tiszaújvárosi Invest Rt.-nél, mely a cég jogelődje, majd a gazdasági társaságok
átalakulását követően 2006-tól a TiszaSzolg 2004 Kft.-nél recepciós munkakörben dolgozik, jelenleg a Termál Kempingben.
Munkáját mindig a pontosság, az udvariasság és a vendégek
iránti figyelem jellemzi. Fontos számára a szálláshelyek jó hírnevének megőrzése, hogy a vendégek minél többször visszatérjenek hozzánk. Készséggel vállal többletfeladatokat, nem csak a
recepción, hanem egyéb feladatok ellátása során is lehet rá számítani. Aktívan részt vesz a karbantartási és felújítási munkák
koordinálásában. Pozitív személyiségének köszönhetően munkahelyi környezetében csapatösszetartó szerepet tölt be.
Kimagasló, lelkiismeretes szakmai munkája elismeréseként Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban Évi Díj kitüntetésben részesült.
Markóczi Andrásné
takarító
Közalkalmazotti munkaviszonya 1989-ben kezdődött a mai Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Hamvas Béla Városi Könyvtárában takarító munkakörben, melyet mindenkor a
legjobb tudása szerint lelkiismeretesen végzett, más intézményben történő feladatellátás esetén is lehetett számítani rá. Az intézményi programokon résztvevőket mindig tiszta, gondosan takarított könyvtár várja. Feletteseivel és munkatársaival közvetlen, segítőkész. Munkájában következetes, rendszerető, határozott egyéniség. Magatartásával elősegítette az intézményi feladatok mindennapi gördülékeny megoldását.
A köz szolgálatában végzett több mint 30 éves lelkiismeretes és
színvonalas munkája elismeréseként Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban Életműdíj kitüntetésben részesült.
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
Központi Étterem konyhájának közössége
Az étterem konyhájának dolgozói elsősorban a szociális ellátottak részére készítenek jó minőségű ételeket. Az összeszokott
csapat évek óta több városi rendezvényen is megjelenik kiváló főztjével, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató rendezvényein,
például Kocsonya bál, Majális, Tisza-parti juniális, Idősek Hete, Tiszaújvárosi Városnapok - Szent István-nap, Hajdúk a szigeten. Munkájuk során vendégeik magas színvonalú kiszolgálására, elégedettségére törekednek és ennek érdekében mindent
meg is tesznek.
Színvonalas és lelkiismeretes munkája, a közszolgálatában végzett munkássága elismeréseként a közösség Tiszaújvárosért a
Közszolgáltatásban Évi Díj kitüntetésben részesült.

Porkoláb Lajosnak gratulál Bráz György polgármester.
lémamegoldó képességével, hatékony kommunikációjával és közösségi kapcsolattartásával a rendőrség iránti bizalmat erősíti.
Tiszaújváros és térsége közbiztonsága érdekében végzett kiemelkedően magas színvonalú munkája elismeréseként Tiszaújváros Közbiztonságáért Életműdíj kitüntetésben részesült.

Pintér Ferenc Díj
Olejné Markovics Szilvia
műszaki biztonsági tiszt
Több mint 22 éve teljesít szolgálatot a Tiszaújvárosi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokságon. Éveken keresztül könyvelőként, majd
2012-től műszaki biztonsági tisztként végzi munkáját. Az ehhez
szükséges ismeretek, képességek birtokában van, azokat képes
alkotó módon alkalmazni, tudását eredményesen átadni. Nyitott, folyamatosan képzi magát, részt vesz a szakmai tevékenységet megalapozó oktatásokon, képzéseken. Munkáját hatékonyan pontosan, precízen végzi, emellett önzetlenül segíti rászoruló kollégáit. Magatartása és kommunikációja hiteles, határozott és meggyőző. Fontos szerepet vállal a közösségépítésben
is, rendszeresen részt vesz a csapatépítő programok szervezésében. Szabadidejében a „Tűzoltók a lakosság biztonságáért alapítvány” szervezőmunkájában működik közre.
Több mint két évtizedes, lelkiismeretes és kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként Pintér Ferenc Díj Életműdíj kitüntetésben részesült.
Dobos László
tűzoltó
Tűzoltópályafutását 1995-ben a Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft.nél kezdte, melyet 2013-ban a FER Tűzoltóság Kft.-nél folytatott. Munkája során folyamatosan képezte magát, számos szerkezelői, kisgépkezelői, illetve ADR vizsgát tett. Hivatásszeretetét folyamatosan bizonyítja, munkáját mindig megfontoltan,
alaposan, és nagy gondossággal végzi. Híradó ügyeletesként

Dr. Kákóczki Balázs
tudományos kutató
2007-ben végzett a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Hadtörténeti speciális képzésben részesült, 2013ban a bölcsészettudományok területén történelemtudományokban doktori (PHD) tudományos fokozatot szerzett. 2015-től dolgozik a városi könyvtárban tudományos kutatóként, jelenleg
muzeológus munkakört tölt be. A Tiszaújváros történetét feldolgozó Képes Krónika szerkesztésében jelentős szerepet vállalt. Stevanyik András: A 66. város című könyvénél, valamint
a Szederkényi Füzetek néprajzi kiadványnál lektorként működött közre. 2016-ban megírta „A szederkényi uradalom történeti földrajza” című hiánypótló, összefoglaló monográfiáját. Jelenleg legújabb, „A megtervezett város” című kötetén dolgozik.
Írói munkásságát tudományos igényesség és közérthetőségre törekvés jellemzi. Történészként múzeumi és könyvtári ismeretterjesztő programokon, kiállításmegnyitókon előadóként is szerepet vállal.
Tiszaújváros és Tiszaszederkény városrész történetének felkutatásában és feldolgozásában, városunk értékeinek bemutatásában és széleskörű megismertetésében szerzett elévülhetetlen érdemei, kimagasló teljesítménye elismeréseként Lovas Lajos Díj
Évi Díj kitüntetésben részesült.

Tiszaújvároséert a Szociális Ágazatban
Tóthné Erdődi Edina
ápoló-gondozó
2003-tól dolgozik a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központban ápolóként, majd gondozónői munkakörben, 2007-től pedig
az Ezüsthíd Gondozóházban, ahol jelenleg csoportvezető ápoló-gondozó. Feladatait minden területen lelkiismeretesen végzi, munkája megbízható és precíz, a szakmai feladatok elvégzésében tervszerű és céltudatos. Empatikus, toleráns és humánus magatartásával nagyban elősegíti az idősek gondozóházi
közösségbe való beilleszkedését. Csoportvezetőként koordinálja a gondozónők munkáját és az ápolási feladatokat. Tevékeny
szerepet vállalt az Ezüsthíd Idősek Otthona szakmai programjának kidolgozásában, a szolgáltatás beindításában. Szakmai felkészültsége példamutató, feladatkörét elhivatottság és alaposság
jellemzi. 2001-től az intézményi Közalkalmazotti Tanács elnöki feladatait is ellátja, aktívan tevékenykedik a munkahelyi közösség érdekében.
Magas színvonalú szakmai munkavégzése, az Ezüsthíd Idősek
Otthona szolgáltatásának beindításában végzett kimagasló munkája elismeréseként Tiszaújvárosért a Szociális Ágazatban Évi
Díj kitüntetésben részesült.

Miniszteri Elismerő Oklevél
Korona Györgyné
nyugalmazott ápolónő
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének felterjesztésére Prof. Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának minisztere március 15-e, nemzeti ünnepünk
alkalmából az egészségügyi és szociális területen végzett négy
évtizedes kiemelkedő szakmai munkavégzése, elkötelezettsége,
emberi helytállása elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevél
kitüntetésben részesítette.
Fülöp Ágnes
szakmai vezető
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének felterjesztésére Prof. Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának minisztere március 15-e, nemzeti ünnepünk
alkalmából a szociális területen végzett kiemelkedő szakmai és
vezetői munkája, a kistérségi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszervezésében, kialakításában szerzett érdemei elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesítette.

Fülöp Ágnes és Korona Györgyné.

Ünnep
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Iskolások ünnepe

Mi lehetünk a márciusi ifjak

Az óvodások gyülekeztek először a
Március 15-e parkban a Petőfi szobornál csütörtök délelőtt. Saját készítésű nemzeti zászlókat helyeztek el a szobor körül. Majd megérkeztek az általános iskolások is. A
Himnusz után Lidák Eszter a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium tanulója mondott ünnepi beszédet.
Tisztelt Ünneplő Közönség!
„Az ünnep a szív legfőbb gazdagsága.”- mondta Csorba Győző, és valóban, az ember életében meghatározó szerepet töltenek be az ünnepek. Miért is annyira különlegesek? Mert a kisebb közösségek mellett nagyobb közösségeket is összekovácsolnak. A családi ünnepek a
rokonságot hozzák közelebb egymáshoz, a nagyobb ünnepek pedig nemzetek összetartozását
teremthetik meg.
Ma is ünnepre készülünk, hiszen 171 évvel ezelőtt 1848. március 15-én, egy szerdai napon
összegyűlt néhány talpraesett ember, és a Pil-

Nemzeti színű virágokkal érkeztek az óvodások.

vax kávéházban tartott gyülekező után elindultak, hogy végrehajtsák tervüket. Arra készültek, hogy az egyetemi diákság támogatásával
érvényt szerezzenek a sajtószabadságnak, kinyomtattassák a 12 pontot, illetve Petőfi versét a Nemzeti dalt. Az egyre növekvő menet az
„Éljen a szabadság! Éljen a testvériség! Éljen
Kossuth!” jelszavakat skandálva vonult Landerer nyomdájához, majd délután a szakadó esőben a Nemzeti Múzeum kertjében találkoztak,
onnan a városházára, majd a helytartótanács
elé a budai várba indultak. Pontban 18.00-kor
Táncsics börtönének ajtaját is feltárták, és a
következő napok tanácstalan, ámde reménykedő hangulatát forradalmi tettek követték.
Kik voltak ezek a lelkes és bátor emberek? Ők a
márciusi ifjak, akiknek az állhatatossága, kitartása, hevülete hozzájárult ahhoz, hogy ma egy
nemzetként ünnepeljük ezt az eseményt.
Kedves Diáktársaim!
Ma mi lehetünk a márciusi ifjak. Mi folytathatjuk a küzdelmet, mi vihetjük tovább mindazt,
amiért küzdöttek elődeink, a hazaszeretetet, az
összetartozás érzését. Itt és most kell tennünk a
dolgunkat: tanulnunk, fejlődnünk, eredményeket elérnünk, segítenünk másokat. A következő,
Kiss Judit Ágnes Szó című verséből kiemelt sorok is erre bátorítanak.
„Hazádból, hogyha még bírod,
Ne menj el, ó, magyar.
Hogy menekülj, lesz mindig ok,
És mindig, hogy maradj.”
A költőnő verse a menni vagy maradni kérdését boncolgatja, azt a kérdést, ami a leginkább
érint bennünket, mert a mai 21. századi világunkban sokan hagyják el szülőföldjüket, szeretteiket a jobb boldogulás reményében. Míg a
forradalom és szabadságharc nagyjai számára
a haza szent volt, a hazaszeretet pedig erkölcsi
kötelesség, a ma embere számára a haza, a hazaszeretet kérdése bizonytalanná vált.
Gyakran elfelejtjük, hogy a haza nem más, mint
a lakóhelyünk környéke, az iskola, amelybe járunk, az utcák, ahol a rokonaink, barátaink, ismerőseink laknak, a tavak, a folyók, az erdők,

Mai márciusi ifjak a Petőfi szobornál.
amelyek körbe vesznek minket. A hazánk a körülöttünk lévő emberek: a szüleink, a testvéreink, a rokonaink, a szomszédaink, a barátaink, az iskolatársaink. A haza a nyelv, amit beszélünk, a történelem, amit közösen átélünk, a
kultúra, amit mindannyian létrehozunk. Minden élethelyzet nehéznek tűnik, ami addig ismeretlen volt számunkra, ez azonban nem szabad, hogy okot adjon arra, hogy mindent feladva meneküljünk a megoldás helyett. Ez az otthonunk, minden ide köt. Itt nőttünk fel, megvannak a kedvenc helyeink, ahol sok szép emlékkel gazdagodtunk; itt vannak a barátaink, a
családunk. Tiszaújváros remek hely arra, hogy
számtalan élménnyel gazdagodhassunk. Kiss
Judit Ágnes költő megemlíti a hazában megélt
kamaszkort is, ami szintén erős köteléket biztosít saját magunk és a haza között.
„Légy fül, ha semmit nem tehetsz,
Ki hallja még a jajt.
Ez frontvonal, ez harcmező,
S még így is otthonod,
Rád simul minden rég bejárt
Tered, kamaszkorod.”
Különösen fontos, hogy támogassuk egymást.
Akár mi magunk érünk el eredményeket, akár
másokat segítünk abban, hogy kibontakozhas-

sanak, azzal a magyarság, a saját közösségünk
hírnevét öregbítjük, támogatjuk nemzetünket.
Legfőképpen pedig legyünk büszkék minden
sikerre és mindenkire, aki hozzájárul ahhoz,
hogy büszkeség töltsön el minket, ha kimondjuk: magyar vagyok.
„De itt van szükség rád nagyon,
Sötétben lenn fényi,
Hogy fölemeld ki megrogyott,
És bátorítsd, ki fél .” – figyelmeztet az idézett
vers.
Kedves Diáktársaim!
Ma díszbe öltöztettük a szívünket a holnapi ünnepre készülődve, de fontos, hogy próbáljuk
megőrizni ezt az érzést a mindennapokban is,
legyen életünk része!
Ne csak nemzeti ünnepnapjainkon jusson
eszünkbe magyarságunk, hanem az év minden
napján törekedjünk arra, hogy cselekedeteinkkel méltó emléket állítsunk a március ifjaknak,
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
valamennyi hősének!
Az ünnepi beszéd után a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanulóinak műsora
következett. Zenével, tánccal és versekkel elevenítették fel március 15-e jeles eseményeit.
ema

Sajtónap 2019

Múlt nélkül nincs jövő

Március 15-én ünneplik a magyar
sajtó napját. Ilyenkor köszöntik
országszerte, így városunkban is a
média munkatársait.
Dr. Fülöp György alpolgármester történelmi
visszatekintéssel kezdte köszöntő beszédét a
Városházán rendezett ünnepségen.

Sajtószabadság, hitelesség
- Történelmi tanulmányainkra visszaemlékezve tudjuk, hogy Táncsics Mihályt sajtóvétség
miatt zárták börtönbe az 1848-as forradalom és
szabadságharc idején. Majd március 15-én kora este eltörölték a cenzúrát, így Táncsicsot szabadon bocsátották - mondta az alpolgármester.
- Nincs nehéz dolgunk, ha az 1848-as eseményeket akarjuk felkutatni, vizsgálni, hiszen sok
adat áll rendelkezésünkre. Például, ha megvizsgáljuk a 12 pontot, akkor azt látjuk, hogy a legelső az, hogy legyen sajtószabadság és töröljék
el a cenzúrát. A második, hogy legyen felelős
kormány, legyen felelős minisztérium Pesten,
legyenek népképviseleti szervek. Tehát azt a
következtetést vonhatjuk le, hogy nagyon fontos volt a forradalmároknak a sajtó szabadsága,
minden más követelés csak utána következett.
Azt persze én sosem gondoltam volna, hogy 30
évvel a rendszerváltás után, 171 évvel a forradalom után ezeknek a mondatoknak és szavaknak lesznek még jelentőségük, hogy arról érdemben még most is beszélni kell, hogy legyen
szabad a sajtó. Nem a helyi újságra és televízióra gondolok, hanem országos szinten. Pontosan ezért fontosnak tarom, hogy ilyenkor a sajtó napján összejöjjünk és megköszönjük a helyi
média képviselőinek azt a hiteles és sokoldalú
munkát, amit a városban és a város környékén
élőkért végeznek.
Bráz György polgármester a helyi média keletkezéséről és egyre nagyobb jelentőségéről beszélt.

- Azok közé az emberek közé tartozom, aki első pillanattól kezdve figyelemmel kísérhette,
hogy ebben a városban hogyan kelt életre a helyi sajtó - mondta a polgármester. - Egy vállalati lappal kezdődött minden, amiben akkor
még csak a gyárak életéről szóltak a hírek. Aztán néhány év elteltével a városba érkező emberek fontosnak tartották, hogy legyen itt helyi
sajtó, ami már nem csak a vállalati eseményekről adott hírt, hanem a város életéről is. Majd az
idő előre haladtával megjelent a helyi televíziózás is. Ez is bizonyította, hogy egyre nagyobb
igény volt arra, hogy az itt élő emberek megismerjék a helyi híreket, tájékoztatást kapjanak arról, mi történik a városban, és körülötte.
Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a biztonságérzetünkhöz hozzátartozik az, hogy ismerjük a tényeket, tájékozottak legyünk. Ez egyfajta magabiztosságot ad.

Elismerés a kutatómunkáért
Idén az ágazati kitüntetést, a Lovas Lajos Évi
Díjat dr. Kákóczki Balázs történész kapta a város történetének feltérképezéséért.
- Mit jelent számodra a Lovas Lajos díj? Hogyan fogadtad a hírt, hogy idén te veheted át a
kitüntetést?
- Meglepődtem, és természetesen nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy enyém a megtiszteltetés, hogy átvehetem ezt a díjat. Nagyon
fontos ez az elismerés, hiszen azt mutatja, hogy
a város vezetése elismeri a munkámat. Nagyon
fontos a hiteles informálása az embereknek,
hogy az emberek elolvassák és megértsék azt,
amit a sajtó munkatársai vagy éppen egy magamfajta kutató megír, feldolgoz. Véleményem
szerint a város múltjának a megismerése fontos, hiszen aki a múltját nem ismeri, annak jövője sincsen.
- Mikor döntöttél úgy, hogy Tiszaújváros, illetve Tiszaszederkény történelmével részletesen

Dr. Fülöp György történelmi visszatekintéssel kezdte köszöntőjét. A kép bal szélén a Lovas
Lajos díjas dr. Kákóczki Balázs.
foglalkozol, és kutatásaid eredményét a város- hető legrészletesebben feldolgoztam az erőmű
és a TVK alapításának történetét. Nem gyártörlakók elé is tárod?
- Én eredetileg hadtörténész vagyok, a dokto- ténettel foglalkozom, csak az üzemek alapítári védésem után kerültem vissza ide Tiszaújvá- sával. Külön kitértem a város kijelölésére, ami
rosba. Először felkértek „A szederkényi urada- rendkívül tanulságos, és teljesen ismeretlen inlom történeti földrajza” című könyv megírásá- formáció mindenki számára.
ra. Teljes állást kaptam a Helytörténeti Gyűjte- - Azt hiszem sokan tudják, hogy a történelem
ményben, amivel még nagyobb lendületet vett szerelmese vagy. Vannak olyan napok, amikor
a kutató- munkám, még inkább beleástam ma- nem a múlttal foglalkozol? Mivel töltöd példágam a helyi történelem kutatásába, és persze, ul a szabadidődet?
ha már vannak eredményeim mindenképpen - Szabadidőmben nagyon szeretek a természetben
járni, kirándulni. Kikapcsol, feltölt. Talán a terméérdemes megosztani Tiszaújváros lakóival.
szetjárásból indult el a gombák iránti érdeklődé- Van kedvenc időszakod a történelemben?
- 1952-ben született meg a döntés, hogy megépül sem is. Akik ismernek, tudják, hogy nagyon szea Tiszapalkonyai Erőmű. Én ezt az időszakot, az retek a gombákkal foglalkozni. A tiszaújvárosi piacon én szoktam az odahozott gombákat leelle’50-es,’ 60-as éveket szeretem a legjobban.
- Jól látom, hogy számodra a jövő is történe- nőrizni. Nagyon szeretem a tudománynak ezt a területét is, hiszen teljesen más agyterületet mozgat
lem? Mik a terveid?
- Egy új helytörténeti kiadványon dolgozom, „ meg, és jólesik kikapcsolódásként más szakterületA megtervezett város” lesz a címe. A város épí- tel foglalkozni. A sok tudomány mellett azonban a
tésével fogalakozik a Tiszapalkonyai Erőmű mozgás is fontos. Korábban versenyszerűen atletialapításától fogva a rendszerváltás időszakáig. záltam, így teljesen nem tudom szögre akasztani a
Levéltári kutatásaim során igyekeztem olyan szöges cipőmet. Bár most már csak hobbi szinten,
tényeket feltárni, amit még mások nem tettek de a sport még mindig ott van az életemben.
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Tiszaújvárosi a Fiatal vitázók világversenyén Közösségi szolgálat:

Cambridge-ben a brit parlamenti törvényekről fog angol nyelven vitázni a tiszaújvárosi Kovács Kende és versenytársa, az ongai Kovács
Máté. A tehetséges duó a Fiatal vitázók nemzetközi versenyén (ICYD- International
Competition for Young Debaters) első helyezettként végzett nemrégiben.
Kende tiszaújvárosi, a Széchenyi iskolában kezdte tanulmányait, negyedik osztályos koráig oda járt, majd, ahogy két bátyja, úgy ő is sikerrel felvételizett a miskolci
Jezsuita gimnázium nyolc- osztályos tagozatára, ahol most nyolcadikos. Ritka nyelvi tehetség, nyitott, szimpatikus, érdeklődő. Családi körben, otthonában beszélgettem vele, természetesen magyarul.
- Majdnem anyanyelvi szinten beszéled az
angolt, pedig - csakúgy, ahogy a korosztályod beli diákok - te is nemrég kezdted.
- Igen, az általános iskola negyedik osztályában kezdtem, és a gimnáziumban folytattam, de nem is emelt szinten és nem is
angol tagozaton. Ez az ötödik évem.
- Mégis úgy tűnik, jóval többet tudsz, mint
a korod beliek, akik öt éve tanulják ezt a
nyelvet. Ez genetika vagy szorgalom?
- Nem tanulom agyon magam, nekem valahogy ez jól megy. Természetesen foglalkozom vele, hiszen angol nyelven nézek filmeket már régóta, sok könyvet angolul olvasok, és több barátommal is angolul csetelünk, és angolul beszélünk, ha
online „találkozunk” vagy játszunk. A tanárom meghívott a szakköreire is gyakorlásként, amit a 11.- 12.-es diákoknak tart,
ott is sokat tanulok.
- Olykor angolul jár az agyad is?
- Igen, volt már olyan, hogy hamarabb jutott valami eszembe angolul, mint magyarul.
- Sokat foglalkozol vele. Ez a kedvenc
tantárgyad?
- Hm. Igazából nincs kedvencem, és nem
is szoktam sokat tanulni. Valahogy így
alakult, azt hiszem, van érzékem hozzá.
A testvéreimnek is van már nyelvvizsgája, ráadásul mindkettőjüknek volt lehetősége néhány hónapig külföldön is tanulnia. Most én indulok útnak, igaz „csak”
egy versenyre.
- Mesélj, hogy kerültél egy olyan versenyre, ahol úgy tudom, olyan diákokkal álltál
szemben, akik közül sokan angol nyelven
végzik tanulmányaikat, Cambridge-be és
Oxfordba készülnek egyetemre a Milestone Institute tanítványaiként.
- Ez a verseny gyakorlatilag a Fiatal vitázók világverseny magyarországi kvalifikációja volt, melynek döntője Cambridge-ben lesz. Több csapat is volt az iskolánkból, 13-14 éves diákok. Parlamenti
vitákon vettünk részt, törvényjavaslatokat
vitattunk meg, pont úgy, ahogy a brit par-

TeSzedd!

Sok könyvet angolul olvas Kende.
lamentben. A versenyt Magyarországon a
Milestone Institute rendezi, sok versenyző kétnyelvű gimnáziumok, a Milestone, illetve budapesti amerikai iskolák tanulói közül kerülnek ki. Az iskolában az
egyik tanárunk gondolta úgy, hogy elindít három párost az évfolyamunkról. Vitapartneremmel, Mátéval egy évfolyamra járunk, egy angol csoportban vagyunk.
Valóban elég erős volt a mezőny, csoda,
hogy eljutottunk az utolsó fordulóig, az
meg szinte elképzelhetetlen, hogy megnyertük.
- Milyen versenyfeladatokat kaptatok?
- A parlamenti vita egész délután tartott,
egy órakor kezdődött és este hétkor ért
véget. Ez idő alatt három fordulóban kellett vagy kormányoldalon, vagy ellenzékben megnyerni a vitát a párosoknak.
Törvényjavaslatokat kellett megvitatnunk, 2-2 pár mellette és 2-2 pár ellene.
15 perccel a vita előtt kaptuk meg a tételeket, akkor kellett kidolgozni az érveket,
utána jött a vita külön pontozási rendszer
szerint, amit 2-3 bíró felügyelt. A háromból két csapatunk továbbjutott a második
fordulóba, a végsőkig, - ahol már csupán
négy páros versenyzett - pedig csak mi jutottunk el. Na ez már nagyon nehéz volt.
- Milyen törvényjavaslatokat kellett megvitatnotok?
- Első körben arról vitáztunk, hogy a dohányzást ki kellene tiltani a közterületekről, a második az volt, hogy a gyerekeket
kötelezni kellene arra, hogy az idős korú
szüleiket anyagilag támogassák, harmadikként pedig arról vitázunk pro és kontra, hogy az alapján kell pluszokat kapni egy családnak, hogy, hogyan teljesít a
gyerekük az iskolában.
- Azért ehhez több kell, mint nyelvtudás,
hiszen az adott témákról jó, ha van valamiféle ismeretetek.
- Valóban kellett hozzá alapműveltség,
sőt néha több is. Sokszor gyorsan kellett improvizálni ahhoz, hogy egy jó kérdést tegyek fel, vagy egy jó választ mond-

jak. Egy frappáns kérdéssel adott esetben
meg lehet akasztani az ellenfél gondolatfolyamát, ki lehet őket zökkenteni, húzom az időt. Ügyesen lehetett így taktikázni. Nyilván kellett a tájékozottság is,
például az első feladatnál, hogy mi számít
közterületnek, vagy mik azok a támogatási rendszerek és hogyan működhetnek.
- Szépen meneteltetek előre, azt mondtad,
hogy a vége már nem volt könnyű.
- Az utolsó fordulóban Máté és én kormányoldalon álltunk, Máté volt a miniszterelnök, én pedig a miniszterelnök-helyettes. Egyszer sem fogadták el a felszólalásunkat, olyan érvekbe is belekötöttek,
amit korábban már megmagyaráztunk,
szóval úgy érzetük, nem fog sikerülni.
Végül - mint mondták - szellemes, talpraesett és kristálytiszta érveléssel és az
indulatosabb ellenfeleink iránt tanúsított
tisztelettel megnyertük, mindezek meghatották a zsűri tagjait. A döntő vitában
egyébként ugyanannyi pontot szereztünk,
mint a Milestone Institute saját csapata,
ezért a zsűri az egész napi pontszámokat
hasonlította össze, így lehettünk mi, jezsusok az elsők.
- Ilyen erős mezőnyben gondolom nagy
meglepetést okoztatok a titeket felkészítő tanároknak, az iskolának és magatoknak is?
- Igen, és nagyon örültek az eredménynek. Mint mondták, a lehetetlennel határos ez az eredmény, hiszen az ellenfeleink
közül többen is kéttannyelvűbe járnak, illetve a budapesti amerikai iskolák tanulói, akik angol nyelven végzik tanulmányaikat. Szóval nagy meglepetést okoztunk.
- Alig másfél hónap múlva repültök a világversenyre, izgultok?
- Igen, április 27-én szombaton lesz a verseny, addig készülünk, gyakorolunk, izgulunk.
berta

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium 31 diákja közösségi szolgálat keretében, Lukács Árpád tanár úr vezetésével ismét csatlakozott a „TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért” országos szemétszedési programhoz. Március 18-án, hétfőn, a régi használaton kívüli tiszapalkonyai úton rövid idő alatt 50 zsák szemetet, többnyire kommunális hulladékot gyűjtöttek össze. Munkájuk sajnos csepp a
tengerben, mert ezen az illegális szemétlerakó helyen rengeteg
olyan hulladék található (autógumi, építési törmelék, képcsövek, elektronikai eszközök), amik ebben az akcióban nem gyűjthetők, és zsákban nem szállítható el. Köszönjük diákjaink munkáját és a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság a gyerekek biztonsága érdekében nyújtott segítségét.
Erdélyi Lajos
intézményvezető

kronika@tiszatv.hu

Zrínyi eredmények

A Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei fordulójának eredményhirdetése ebben az évben is Sajószentpéteren volt március
12-én. Szokás szerint az első 20 legjobban teljesítő tanulót díjazták. Eredményes munkája alapján iskolánkat, a Tiszaújvárosi
Széchenyi István Általános Iskolát hat tanuló és egy pedagógus
képviselhette. A másodikosok közül a mi tanulóink voltak a legügyesebbek, és megnyerték a csapatversenyt. Büszkék lehetünk
további eredményeinkre is. Csapatverseny I. hely: Kiss-Kulcsár
Zsuzsanna, Kosik Kende Benedek, Suba Flóra. Mindannyian a
2.a osztály tanulói. Felkészítőjük: Iványiné Burai Éva. Egyéni
eredmények: 3. helyezés: Kiss-Kulcsár Zsuzsanna 2.a (Iványiné
Burai Éva); 11. helyezés: Suba Flóra 2.a (Iványiné Burai Éva);
16. helyezés: Dósa Fruzsina 3.c ( Czakóné Tanka Nikolett); 16.
helyezés: Cziáky Ádám 6.b (Kassainé Kovács Anett); 19. helyezés: Veréb Emma 3.a (Bana-Bátori Judit).
Agárdi Helga Ditta
		
munkaközösség-vezető

kronika@tiszatv.hu

Óriási brassais siker

kronika@tiszatv.hu

Matek jeles a Kazinczynak

„A matematika egy olyan szép gyertya,
amely nélkül a világmindenségben eligazodni nem lehet.”
A Kazinczy Ferenc Református Általános
Iskola diákjai még a farsangi időszakban,
február 15-én vettek részt a Zrínyi Ilona
Matematikaverseny megyei fordulóján. A
neves versenyen a megyében közel 2000
diák vett részt 2-8. osztályos korosztályig. Együtt versenyeztek az általános iskolások és a hat-, valamint a nyolc évfolyamos gimnáziumban tanulók. A verseny ünnepélyes eredményhirdetésére 9
diákot hívtak be iskolánkból, akik teljesítményükkel kiérdemelték, hogy a megye legjobbjai között foglaljanak helyet.
Az eredményhirdetésen először a csapatok munkáját értékelték. A sorrendet az
iskola három legtöbb pontot elért tanu-

lójának összpontszáma alapján állapították meg. Ebben a vetélkedésben a 2. osztályosok 3., a 3. osztályosok a 9., a az
5. osztályosok 4., a 6. osztályosok 3. helyezést értek el. Az eredményhirdetésen a 3. (Csapattagok: Kaczvinszki Kristóf, Vanyorek Levente és Varga Dóra 2.
b osztályos tanulók) és a 6. (Csapattagok: Kiss Hunor, Gál Gréta és Petró Dominik) osztályosokat jutalmazták. Felkészítők: Kaszásné Farkas Viola , Magyarné Simon Anita, Ruszkai Gizella, Vargáné Takács Judit. A csapatok versenye után
az egyéni munkák értékelése következett.
Díjazottjaink: Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei eredmények - 2. osztály
5. Varga Dóra 2.b, Felkészítő: Kaszásné
Farkas Viola - 5. osztály 5. Tömösközy
Hanga 5.a, 7. Vass Virág 5.a, Felkészítő:

Vargáné Takács Judit, 6. osztály, 7. Kiss
Hunor 6.a, 19. Gál Gréta Vivien 6.a, Felkészítő: Magyarné Simon Anita, 8. osztály, 2. Kiss Gábor Botond 8.a Felkészítő: Vargáné Takács Judit. Az elért teljesítményekkel elnyertük a megye legeredményesebb általános iskolája díjat, és az azzal járó vándorserleget.
És még egy matekos hír: a Lévay József
Református Gimnázium és Diákotthon
által meghirdetett Csorba György természettudományos feladatmegoldó versenyen Kiss Hunor 6.a osztályos tanulónk
matematika tantárgyból I. helyezést ért el.
Felkészítő tanára Magyarné Simon Anita.
Büszkék vagyunk diákjaink kiemelkedő
eredményeire!
Makkainé Chmara Marianna
igazgató

A Budapesti Hungexpo területén rendezték meg az idei középiskolai szakmai versenyek országos döntőjét.
A Szakma Sztár Fesztivál 2019 elnevezésű rendezvényen ünnepélyes keretek között Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter közreműködésével adták át a díjakat az első három helyezettnek. Horváth Péter, a SzSzC Tiszaújvárosi
Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 3/11. L
osztályos ipari gépész tanulója szenzációs III. helyezést ért el
szakmájában, amelyért bronz medált és szakmai végzettséget tanúsító oklevelet kapott. Felkészítő tanára, Terpák László szintén
elismerő oklevelet vehetett át a rendezvényen.
Büszkék vagyunk rájuk!
Jakab Dénes
igazgató

2019. március 21.

Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Március 27. (szerda) 19.00 óra
Száll a kakukk fészkére - Színházi világnap 2019
Orlai Produkció
Jegyek kaphatóak a művelődési központ jegypénztárában.
Március 28. (csütörtök) 17.00 óra
Ötórai tea
Frankofónia - Ez is Franciaország! Fedezd fel a tengerentúli megyéket!
Francia est az Eötvös diákjainak közreműködésével
Április 6. (szombat) 18.00 óra
Légy jó mindhalálig
musical 2 részben a Mezőcsáti Színtársulat előadásában
Jegyek kaphatóak a művelődési központ jegypénztárában.
Derko MiniGaléria
Papp Csilla olajfestmény kiállítása
Látogatható: március 7- április 8.

VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM
Március 26. (kedd) 17.00 óra
Korbely István festőművész kiállításának megnyitója
Látogatható: május 3-ig

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Március 21. (csütörtök) 17.00 óra
Csütörtöki töri - A Gyűrük Ura egy történész szemüvegén keresztül
Előadó: Lenár Vilmos, történészhallgató
Március 22. (péntek)
Szederkényi Ki Mit Tud?

Kultúra

9. oldal

Három hét múlva bemutató

Szabadon a rock&roll fogságában

Ismét nagy fába vágta fejszéjét a Sodrás Amatőr Színtársulat. A Fenyő Miklós életét
feldolgozó Made in Hungária filmet alapul véve három
felvonásos zenés színdarabbal lépnek a közönség elé áprilisban.
Már csak az utolsó simítások vannak hátra, készek a jelmezek, a díszlet is áll már
a Tiszaszederkényi Művelődési Ház színpadán. Hétfő késő délután van, hamarosan kezdődik a próba, sorra „futnak be”
a társulati tagok. Fiatalok, idősebbek, régiek és újak egyaránt. Percek alatt tele az
öltöző, a színpad, a nézőtér, nagy a nyüzsgés ilyenkor. Aztán szétnyílik a függöny,
s mint egy időutazás, a hatvanas években
találjuk magunkat.
- A darabnak a Rockabilly Hungary címet adtuk - mondja Jézsó Éva rendező
- Többnyire a Hungária együttes dalai
hangzanak el, rock&roll minden mennyiségben, erre számíthat a közönség. Minden évben azt mondjuk, hogy nagyon nehéz darabot viszünk színpadra, de most
is bátran ki merem ezt jelenteni. A táncos
próbákat már tavaly januárban elkezdtük,
huszonöt koreográfia lesz a darabban. Három felvonás, majdnem három óra, iszonyatosan nehéz munka. A legnagyobb nehézséget talán az jelentette, hogy a történet fiatalokról szól, és azok a fiataloknak,

Már javában zajlanak a jelmezes próbák.
akik játsszák ezeket a szerepeket, nekik
ez teljesen idegen volt. Nagyon sok történetet el kellett mesélnünk ahhoz, hogy
ez a szellemiség, világ, kultúra érhető legyen számukra.
- Hogy áll most a darab?
- Azt gondolom, hogy készen állunk,
most már csak finomítgatnunk kell. Nagyon büszke vagyok a társulatra, sok tehetséges tagunk van. A történet pedig humoros, vidám, sok zenével, amiket szerintem a fiatalok is ismernek.
A bemutató április 13-án lesz a Tiszasze-

Részletes program a plakátokon.

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Olvass és írj Anne Frankkal
kiállítás
Látogatható: március 5. és 29. között.
Március 21. (csütörtök) 17.00 óra
ÖkoKalauz
Az öko kertészkedés alapjai - Szelíd növényvédelem
Előadó: F. Nagy Zsuzsanna, az Ökológiai Intézet munkatársa
Március 22. (péntek) 17.00 óra
„A könyv: nagyítóüveg”
felnőtteknek szóló gondolatébresztő beszélgetés
Témánk: A lelki állóképesség megteremtése
Vezeti: Kázsmér Ágnes könyvtáros, fejlesztő biblioterapeuta

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
Március 22. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek.
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
Március 26. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit
Tisztelt Nyugdíjas Barátunk!
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete ebben az évben már
tizenötödik alkalommal rendezi meg a
BALOGH SÁNDOR VERSÍRÓ-VERSMONDÓ
GÁLÁT!
Ez 2019. április 11-én 14 00 órakor lesz az egyesület székhelyén.
(3580, Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
Ezúton meghívunk minden verset kedvelő és verset 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 8-ig lehet személyesen az egyesület irodájában, e-mailben (tnyugdijasok98@gmail.com), vagy írásban. ( cím: lásd fent.) A 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 az egyesület elnöke

Gyivák Bálint megtalálta a helyét a színpadon, a Sodrásban.

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ
és Könyvtár
Hamvas Béla Városi Könyvtár
felhívása
A Hamvas Béla Városi Könyvtár
a KÖLTÉSZET NAPJA tiszteletére
pályázatot hirdet
Ady Endrével kapcsolatos SZÓFELHŐ készítésére.
A szófelhők készülhetnek online számítógépes programmal
(pl. wordart), vagy kézi technikával.
A beküldött pályaműveket közzétesszük
Facebook oldalunkon.
A legtöbb lájkot kapó alkotás készítője jutalomban részesül.
Mutassa meg kreativitását, ügyességét!
Az elkészült alkotások leadhatók személyesen a könyvtárban, elküldhetők e-mailben a konyvtar@tujvaros.hu címre,
vagy messenger üzenetben (hamvasbelakonyvtar).
Beküldési határidő: 2019. április 5.

derkényi Művelődési Házban, másnap
pedig újra színpadra lépnek majd. Gyivák Bálint két éve csatlakozott a Sodrás
társulatához, nem áll tőle távol a színpad,
rendszeresen fellép iskolai rendezvényeken, a Szederkényi Ki Mit Tud-on és más
rendezvényeken.
- Éva kért meg, hogy szerepeljek ebben
a darabban - mondja Bálint -, én pedig
örömmel mondtam igent, nekem is nagy
kihívás. Új élmény, hogy egy társulat
tagjaként állhatok színpadra, de nagyon
könnyen befogadott a társaság, imádok
szerepelni, a színpad a mindenem. A karakter, akit játszom, Rudi, aki a darab elején még nagyon hűséges Rönéhez, a bandavezérhez, és próbál mindenkihez igazodni, de van egy álma, hogy cukrász legyen. Fél ugyan a rendszertől, de próbál
igazodni hozzá, de az amerikai életérzés,
a rock&roll végig jelen van az életében.
A bandavezér szerepében Vágási Zoltánt
láthatja a közönség.
- A rosszfiú, a zenekarvezető, a bandavezér egyben - mondja Zoltán - eléggé ös�szetett ez a szerep, hisz el kell játszanom
a szerelmest, a sértődöttet, a bandavezért
is egyben. A táncosokra nagyon sok feladat hárul ebben a darabban, rengeteg koreográfia van, és a sok dal is nagy kihívást jelentett.
Fodor Petra

Kedves Érdeklődő Szülők!

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolába szeretettel várjuk Önöket iskolába készülő gyermekeikkel együtt

bemutató óráinkra 2019. március 25-29. között,
valamint a 2019. március 27-én
16.30 órakor kezdődő
Beiskolázási szülői tájékoztatóra!

Ismerkedjenek meg képzési kínálatunkkal,
pillantsanak be iskolánk életébe!
Részletes információ iskolánk honlapjain www.kazinczyrefi.
hu, www.kazinczyreformatus.hu, valamint az óvodákba eljuttatott tájékoztatóban olvasható. Iskolanyitogató foglalkozásaink szerdánként továbbra is látogathatóak!
Makkainé Chmara Marianna igazgató

A Tisza TV műsora

Március 21., csütörtök
9:00 Héthatár: Konténerváros - Üzenetben értesít a rendelő - A kidobott tábla története - Parlamenti vita Cambridge-ben - Sodrás
rock and roll - Március 15-ei ünnepségek – Sajtónap - Sport
Hétről-Hétre: Városunk kitüntetettjei - Közelmúlt
Március 25., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK KTE Dunaaszfalt felnőtt bajnoki kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről
Utána: Az FC Tiszaújváros - ESMTK felnőtt bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
Március 27., szerda
18:00 Héthatár: Foglalkoztatási tanácsülés - TeSzedd Most!
- Ki mit tud Szederkényben - Jubiláló koromgyár - Kiállítás
- Sport
18:15 Hétről-Hétre: Csillaglesen - Közelmúlt - Triatlon
Március 28., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: A szerdai adás ismétlése
Utána: A testületi ülés ismétlése

Hirdetmények

10. oldal
Óra
1. óra
1. óra
1. óra
1. óra
2. óra
2. óra
2. óra
2. óra
2. óra
2. óra
2. óra
3. óra
3. óra
3. óra
3. óra
3. óra
3. óra
4. óra

2019. 04. 01. hétfő
Osztály
Pedagógus
Kun Albertné
1.b
Agárdi Helga Ditta
1.c
Szabóné Tóth Irén
4.a
Makrai Marianna
5.a
Kiss Piroska
1.b
Csapó Csabáné
1.c
Bana-Bátori Judit
3.a
Lovász-Tóth Beáta
3.b
Bóna Mária Anikó
3.c
Makó Éva
5.c

Tantárgy
testnevelés
irodalom
magyar
nyelvtan
matematika
matematika
matematika
matematika
nyelvtan
angol
német
nyelvtan
magyar
angol
úszás (1.óra)
természetismeret
nyelvtan
úszás (2. óra)

Óra
1. óra
1. óra
1. óra
1. óra
1. óra

Gulyás Sándorné
8.o
Borsósné Tuza Katalin
2.c
Lidákné Leskó Éva
4.c
Vad Gertrúd
5.b
Komlós Barnabás
5.c
Kristályné Medgyesy Andrea
6.c
Pipoly István
8.b
Komlós Barnabás
5.c
2019. 04. 02. kedd
Osztály
Pedagógus
Árkosi Adrienn Ivett
1.b
Iványiné Burai Éva
2.a
Hajduné Vásári Nóra
3.b
Deák Etelka
4.a
Zsebedicsné Baptiszta Gyöngyi 5.b

1. óra
1. óra

Homródi Zsolt
Pipoly István

6.c
8.b

testnevelés
irodalom

2. óra

Bencs Karolina

1.a

2. óra
2. óra
2. óra
2. óra
2. óra
2. óra
2. óra
2. óra
2. óra

Kiss Piroska
Rácz Zita
Kovács Emese Ágnes
Lövei Judit
Petrikné Kiss Edina
Izsó Alexa
Zsebedicsné Baptiszta Gyöngyi
Kassainé Kovács Anett
Dózsa Imre

1.b
2.b
2.c
3.a
4.b
4.c
7.a
8.b
8.c

környezetismeret
olvasás
matematika
matematika
nyelvtan
matematika
matematika
ének
matematika
matematika

Tantárgy
angol
matematika
nyelvtan
etika
ének

2019. március 21.

Nyílt tanítási órák a Széchenyi iskolában
Nyílt tanítási hét órái 2019. április 1-4.

2019. 04. 02. kedd
Óra
3. óra
3. óra
3. óra
3. óra
4. óra
4. óra
4. óra
4. óra
5. óra

Osztály
Pedagógus
Lidákné Leskó Éva
4.c
Makrai Marianna
5.b
Dózsa Imre
7.b
Kovácsné Pintér Éva
8.a
Nagy Zsuzsa
2.b
Mezeiné Zámbó Anita
4.b
Lendvay Viktor István
5.a
Homródi Zsolt
6.b
Czakóné Tanka Nikoletta
3.c
2019. 04. 03. szerda

Óra
1. óra
1. óra
1. óra
1. óra
1. óra
1. óra
1. óra
2. óra
2. óra
2. óra
2. óra
2. óra
2. óra
3. óra
3. óra
3. óra
3. óra
3. óra
3. óra

Pedagógus
Nagy Zsuzsa
Borsósné Tuza Katalin
Lövei Judit
Lovász-Tóth Beáta
Czakóné Tanka Nikoletta
Böcsödiné Hadházi Anikó
Baloghné Fodor Ágota
Agárdi Helga Ditta
Bóna Mária Anikó
Lendvay Viktor István
Gulyás Sándorné
Baloghné Fodor Ágota
Böcsödiné Hadházi Anikó
Szendi Adrienn
Csapó Csabáné
Szabó Éva
Rácz Zita
Deák Etelka
Mezeiné Zámbó Anita

2019. 04. 04. csütörtök

Tantárgy
magyar
nyelvtan
matematika
matematika
nyelvtan
irodalom
technika
testnevelés
technika

Osztály Tantárgy

2.b
2.c
3.a
3.b
3.c
7.b
8.b
1.c
3.c
5.a
7.o
8.a
8.b
1.a
1.c
2.a
2.b
4.a
4.b

olvasás
olvasás
irodalom
környezetismeret
matematika
biológia
történelem
nyelvtan
irodalom
technika
német
történelem
biológia
irodalom
matematika
nyelvtan
matematika
környezetismeret
informatika

Óra
1. óra
1. óra
1. óra
1. óra
1. óra

Pedagógus
Árkosi Adrienn Ivett
Szabó Éva
Ruzsányi Éva Erika
Vad Gertrúd
Bana-Bátori Judit

1. óra
1. óra
1. óra
1. óra

Hajduné Vásári Nóra
3.b
Böröcz Léda
3.c
Szabóné Tóth Irén
4.a
Kurucz Gábor
6.a
2019. 04. 04. csütörtök

Óra

Pedagógus

Osztály

Tantárgy

1. óra
2. óra
2. óra
2. óra
2. óra
2. óra

Kovácsné Pintér Éva
Bencs Karolina
Kovács Emese Ágnes
Böröcz Léda
Petrikné Kiss Edina
Izsó Alexa

8.a
1.a
2.c
3.c
4.b
4.c

2. óra
2. óra
3. óra
3. óra

Ruzsányi Éva Erika
Kurucz Gábor
Szendi Adrienn
Kun Albertné

5.b
8.c
1.a
1.b

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

Réthi Zoltánné
Kassainé Kovács Anett
Makó Éva
Iványiné Burai Éva
Réthi Zoltánné
Kristályné Medgyesy Andrea
Kurucz Erzsébet Ildikó

5.c
7.c
8.a
2.a
5.c
7.a
8.c

kémia
matematika
matematika
informatika
matematika
környezetismeret
angol
testnevelés
nyelvtan
környezetismeret
nyelvtan
matematika
angol
matematika
irodalom
rajz
földrajz

Osztály

1.c
2.a
2.b
2.b
3.a

Tantárgy
angol
irodalom
angol
angol
környezetismeret
irodalom
informatika
magyar
testnevelés

Nyílt tanítási napok a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskolában
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyílt tanítási napo- Időpont
kat tart 2019. március 26-án, 27-én és 28-án, melyre szeretettel várja az érdeklődő szülőket, a leendő első osztályos gyerekeket és szüleiket.
Hok Csaba intézményvezető
NYÍLT NAPOK, BEMUTATÓÓRÁK
Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
(Alkotmány köz 2.)
Időpont

Óra
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1-2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3-4.
4.
5.

Osztály
1.a
1.b
2.a
2.c
4.b
5.a
7.b
3.a
1.a
1.b
4.c
5.b
6.a
6.c
2.b
2.c
3.b
4.b
2.b

Tantárgy
matematika
matematika
magyar nyelv
magyar nyelv
angol nyelv
matematika
kémia
úszás
magyar nyelv
irodalom
matematika
történelem
matematika
magyar nyelv
angol nyelv
angol nyelv
úszás
matematika
életvitel
és
gyakorlat

5.
5.

3.b
5.b

angol nyelv
39-es
rajz és vizuális rajzterem
kultúra

6.

5.b

testnevelés

6.
Óra

6.a
informatika
Osztály Tantárgy

1.
1.

2.c
3.a

matematika
25-ös
magyar nyelv 16-os

2019. 03. 27. 1.
(szerda) „A”
1.
hét

Bakosné Kovács Katalin
Ivánka-Tóthné Dorogházi
Ildikó

3.b
4.a

angol nyelv
15-ös
tánc és moz- tornaszoba
gás

Kerekesné Nagy Noémi
Mucza-Krisztin Judit

1.
1.

4.c
6.b

magyar nyelv 30-as
irodalom
32-es

Tompa Klára
Szabóné Gubányi Éva

2019.03.26.
(kedd)
„A” hét

Időpont

Terem
27-es
18-as
28-as
25-ös
17-es
38-as
11-es
uszoda
27-es
18-as
30-as
rajzterem
33-as
43-as
24-es
40-es
uszoda
17-es
24-es

Tanít
Mucza-Krisztin Judit
Tóth Erika
Pásztorné Bajusz Anikó
Kondrákné Bertók Éva
Szabóné Gubányi Éva
Drotárné Tamás Hermina
Göncziné Kalóz Éva
Balogh Tamás
Nagy Barnabásné
Tóth Erika
Tompa Klára
Balla András
Kruppa Tiborné
Nagyné Kecskés Ágnes
Szabóné Gubányi Éva
Tomkainé Kazár Éva
Ujlaky Ildikó
Volyánszki-Bán Viktória
Németh Erika

Időpont

Forrainé Ipacs Marica
Bodnár Tibor

Kruppa Tiborné
Tanít

Osztály Tantárgy
Terem
1.a
vizuális kul- 27-es
túra

Tanít
Nagy Barnabásné

2.
2.
2.
2.
2.
3.

3.a
3.b

Nagyné Tóth Zsófia
Czár Judit Bianka
Kulcsár Róbert
Szabóné Gubányi Éva
Berindzáné Répási Tünde
Ivánka-Tóthné Dorogházi
Ildikó

3.
3.

3.b
6.b

irodalom
15-ös
természetis- 42-es
meret

Czár Judit Bianka
Kővári Katalin

7.c

irodalom
angol nyelv
történelem
életvitel
és
gyakorlat

Magyarné Hadzsi Katalin
Kántor Bence
Balla András
Pozsgai Tünde

5.b
5.b
6.c
3.a

2019. 03. 27.
(szerda) „A” 3.
hét
4.
4.
5.

nagy tornate- Hok Csaba
rem
informatika
Terem

Óra
2.

2019.03.28.
(csütörtök)
„A” hét

1.b
6.b
1.b

matematika
irodalom
angol nyelv
angol nyelv
matematika
irodalom

16-os
15-ös
39-es
26-os
38-as
16-os

74-es
18-as
15-ös
18-as

5.
5.

2.b
3.a

angol nyelv
24-es
vizuális kul- 16-os
túra

Kántor Bence
Majoriné Veres Éva

5.
5.
5.
14.3015.30

3.b
4.a
7.c
3.a

ének-zene
angol nyelv
földrajz
tanulásirányítás

15-ös
39-es
42-es
16-os

Czár Judit Bianka
Tomkainé Kazár Éva
Birtalan Ágnes
Majoriné Veres Éva

Óra
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.

Osztály
1.b
2.b
5.b
2.a
4.b
6.a
7.a

Tantárgy
angol nyelv
matematika
matematika
matematika
irodalom
irodalom
irodalom

Terem
18-as
24-es
33-as
28-as
17-es
74-es
32-es

Tanít
Kerekesné Nagy Noémi
Pásztorné Csontos Márta
Ducsainé Sivák Erika
Viszóczki Anett
Volyánszki-Bán Viktória
Magyarné Hadzsi Katalin
Baloghné
Hideg-Nagy
Gyöngyi

3.

1.a

testnevelés és kis tornaterem Markovicsné Szabó Enikő
sport

4.

4.c
3.b
4.b

irodalom
30-as
magyar nyelv 15-ös
környezetis- 17-es
meret

Tompa Klára
Czár Judit Bianka
Demblovszkyné Kapitány
Zsuzsanna

5.
6.

3.b
7.c

magyar nyelv 15-ös
történelem
42-es

Czár Judit Bianka
Balla András

3.
4.

2019. március 21.

Foglalkoztatásszervező
állás

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ állást hirdet 1 fő
foglalkoztatás-szervező munkakör betöltésére.
Feladatai:
- demens, illetve bentlakásos szociális intézményben foglalkozások szervezése, alapszolgáltatás idősek klubjaiban szabadidős
programok szervezése.
A jogviszony időtartama:
- várhatóan 2021. márciusig tartó határozott idejű kinevezés, 4
hónap próbaidő kikötéssel.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú szakképzettség, előnyt élvez: felsőfokú szociális
alapvégzettség (szociálpolitikus, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező), óvodapedagógus, pedagógus diploma
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- előnyt jelent bentlakásos intézményben szerzett gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (4)-(5) bekezdései alapján
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros,
Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a
pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat
azonosító számát: 1160/2019., valamint a munkakör megnevezését: foglalkoztatás-szervező.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2019. április 08.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. április 15.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 1160/2019. azonosító számon
2019. március 23. napján jelenik meg.

Pénzügyi főelőadó
munkakör

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet
1 fő pénzügyi főelőadó munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő
kikötéssel, határozott időre szóló kinevezéssel 2020.03.15.-ig.
Pályázati feltételek:
• mérlegképes könyvelő
• közgazdasági érettségi
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent költségvetési szervnél szerzett tapasztalat, szakirányú főiskola
Feladatok:
• intézményhez beérkező számlák iktatása, rögzítése,
• számlák kontírozása,
• adatszolgáltatási feladatok.
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993.
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő a napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot
• a borítékon fel kell tüntetni az 1017-5/2019. számot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 04. 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 04. 11.
Az állás betölthető: 2019. 04. 15.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-383
Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

Hirdetmények

11. oldal

Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2019.
március 28-án, csütörtökön 10
órától ülést tart a Városháza
III. emeleti tanácskozótermében.
Napirendi javaslat
Zárt ülés:
1. Javaslat Tiszaújváros Szolgálatáért Díj
adományozására
2. Javaslat az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok 2019. évi üzleti terveire és az ügyvezetők jutalmazásának
mértékére
Nyílt 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 a Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet
módosítására
4. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
5. Javaslat az önkormányzati tulajdonú
nonprofit gazdasági társaságok 2019. 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 2019. évi összesített

közbeszerzési tervének elfogadására
8. Javaslat egyházi fenntartó számára
köznevelési feladat ellátásához átadott
vagyon hasznosításáról, rendeltetésszerű
használatáról szóló beszámoló elfogadására
9. Javaslat energiatakarékosságot célzó
és gépészeti, illetve egyéb beruházásokat,
felújításokat támogató pályázat kiírására
10. Javaslat a Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő intézmények átszervezésének véleményezésére
11. Beszámoló a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés 2018. évi közszolgáltatási feladatainak ellátásáról
12. Beszámoló az Épületfenntartási Alap
elmúlt időszaki felhasználásáról
13. Tájékoztató a polgármester elmúlt
egy évi munkájáról
Kérdések

Veszélyes hulladék gyűjtése
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy városunkban az ECOMISSIO
Kft. közreműködésével ismételten megszervezzük a lakossági körben keletkező
veszélyes hulladékok begyűjtését. Ennek
keretében a gyűjtőpontokon az alábbi, a
környezetre veszélyes hulladékféleségek
adhatók át:
- festékmaradékok, festékes göngyölegek, lakkmaradékok és ezek csomagolóanyagai,
- fáradt olaj (motorolaj, hajtóműolaj), olajos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gépek és elektronikai hulladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomagolóanyagai,
- kozmetikai szerek és azok maradványai,
- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és

azok maradékai, csomagolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsiradék,
- fénycsövek, izzók,
- autógumi,
A hulladékok átvételének időpontja:
2019. április 1. és április 4. között.
Helyszínek:
1.nap – április 1. (hétfő)
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont
– a Sajó út és a Lévay út csomópontjában
2.nap – április 2. (kedd)
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek
közötti parkolóban
3.nap – április 3. (szerda)
Tiszaszederkény városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont
- az Esély Napközi Otthon udvarán (Dózsa Gy. út)

4.nap – április 4. (csütörtök)
Tisza-part városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont
– Neumann J. utca, a szabadidőházzal
szemközti parkolóban
A gyűjtőpontokon a lakosság a fentiekben
felsorolt hulladékokat az 1. és 2. gyűjtési napokon 9.00 órától 18.00 óráig, a 3.
gyűjtési napon 9.00 órától 16.00 óráig, a
4. gyűjtési napon 9.00-15.00 óráig térítésmentesen adhatja át.
Figyelem!
A lakossági körben keletkező veszélyes
hulladékok csak a lakcímkártya bemutatásával adhatók le!
Védjük együtt lakókörnyezetünket és természeti értékeinket!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Konyhalány munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ pályázatot hirdet 1 fő konyhalány munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozott időre szóló
kinevezéssel 2021.01.27.-ig.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett
tapasztalat
Feladatok:
• a szakács útmutatásai szerint, annak ellenőrzésével végzi feladatát
• a nyersanyagok szakszerű előkészítése

• a helyiségek takarítása (takarítási ütemterv alapján)
• mosogatás, fertőtlenítés
• a hulladék eltávolítása, összegyűjtése és
tárolóba helyezése,
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény
a közalkalmazottak jogállásáról, valamint
annak végrehajtásáról szóló 77/1993.
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (
XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő a napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot

FELHÍVÁS
a kis létszámú (háztáji) sertésállományok tulajdonosai
és felelős állattartói részére
a beteg és az elhullott házi sertések bejelentésének
kötelezettségéről
Tisztelt Állattartó/Tisztelt Tulajdonos!
Az elmúlt hónapokban Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén betegség tünetei miatt kilőtt, valamint elhullott vaddisznókban több esetben afrikai sertéspestis (ASP) betegséget állapított meg a NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságának budapesti laboratóriuma.
Ennek következtében megnőtt az ASP házi sertésállományokba történő behurcolásának kockázata.
Meg kell óvni a sertésállományokat a vaddisznókkal való közvetlen érintkezéstől, a vaddisznók által szennyezett takarmánytól és alomszalmától, valamint a vaddisznó eredetű nyers termékektől, hulladékoktól is.
Az ASP házi sertésállományokra való átterjedésének megelőzése minden sertéstartó alapvető érdeke és kötelezettsége.
Az ASP Magyarországon bejelentési kötelezettség alá tartozó,
kiemelt fontosságú fertőző állatbetegség. A betegség megelőzésével kapcsolatos gyakorlati útmutatót a NÉBIH honlapjának afrikai sertéspestisre vonatkozó tematikus aloldalán (https://portal.nebih.gov.hu/hu/afrikai-sertespestis) a „Jó sertéstartási gyakorlat” címszó alatt is közzétették, valamint az útmutatót az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Ál-

• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás
megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
• a borítékon fel kell tüntetni az 10174/2019. számot
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. 04. 10.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. 04. 11.
Az állás betölthető: 2019. 04. 16.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor
u. 7.
Telefon: 06-49/548-383
Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

lategészségügyi Osztálya (a továbbiakban: járási állategészségügyi hatóság) Önnek postai levélben elküldte, vagy az állományát ellenőrző állatorvos útján eljuttatta.
Kérjük, hogy az ajánlásokat maradéktalanul tartsa be!
Az ASP sertésállományokban való esetleges előfordulásakor a
teljes körű állami kártalanítás egyik feltétele az, hogy az állattartó - az észleléstől számított 24 órán belül - jelentse be sertése megbetegedését, vagy váratlan elhullását az állományát ellátó állatorvosnak a betegség korai felismerése és gyors felszámolása érdekében. Amennyiben az állományt ellátó állatorvost
valamely okból nem éri el, akkor a területileg illetékes járási
állategészségügyi hatóságot kell telefonon, vagy e-mailben levélben értesítene. Ez utóbbi hatóságok elérhetőségi adatait a
felhívás melléklete tartalmazza. A betegség gyanúja miatt hatósági intézkedésre leölt, valamint az elhullott sertések tetemeinek elszállíttatásáról és ártalmatlanná tételéről a járási állategészségügyi hatóság intézkedik állami költségen.
Kérjük, hogy folyamatosan figyelje sertéseinek egészségi állapotát és értesítse az ellátó állatorvost, vagy a járási állategészségügyi hatóságot, ha állományában megbetegedést, vagy elhullást tapasztal.
Fentiek betartását az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 18.§ (1) bekezdésének f) és
H) pontjai, valamint az Országos Főállatorvos 3/2018. számú
határozatának 2.7. és 3.23. pontjai is előírják.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerbiztonsági és Földhivatali Főosztálya

Hirdetmények

12. oldal

Álláspályázat

Könyvtáros munkakör 1.

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és
Könyvtár pályázatot hirdet könyvtáros
munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő
kikötéssel, 8 órás teljes munkaidőben 1
havi munkaidőkeretben, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésében
való részvétel a tiszaújvárosi járás településein: dokumentumszolgáltatás, gyűjteményszervezési feladatok ellátása, módszertani tevékenység, közösségi szolgáltatások koordinálása.
Pályázati feltételek:
- könyvtáros/informatikus könyvtáros felsőfokú végzettség, vagy felsőfokú végzettség és OKJ-s könyvtáros végzettség
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office)
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet

- egészségügyi alkalmasság
- kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (letölthető az intézmény honlapjáról)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Corvina könyvtári integrált rendszer ismerete
- társalgási szintű angol nyelvismeret
- Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
területén szerzett tapasztalat
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- iskolai végzettséget, szakképzettséget
igazoló okirat másolata
- fényképes szakmai önéletrajz
- motivációs levél
- erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje:

2019. március 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.
március 31.
Az állás 2019. április 5. napjától tölthető be.
Érdeklődni a könyvtárvezetőnél a 49/542006 és a 70/383-2653 telefonszámon lehet.
A pályázatot elektronikusan a konyvtar@
tujvaros.hu e-mail címre vagy postai úton
az alábbi címre kérjük benyújtani:
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és
Könyvtár
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a „Könyvtáros” munkakör megnevezését feltüntetni.
Mátyás Zoltán
igazgató

Könyvtáros munkakör 2.
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és
Könyvtár pályázatot hirdet könyvtáros
munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő
kikötéssel, 8 órás teljes munkaidőben 1
havi munkaidőkeretben, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: Általános könyvtárosi feladatok elvégzése a gyermek- és
felnőttkönyvtárban és a fiókkönyvtárakban: olvasószolgálat, programszervezés,
foglalkozások tartása, a könyvtári állomány gondozásában való részvétel.
Pályázati feltételek:
- könyvtáros/informatikus könyvtáros
felsőfokú végzettség, vagy felsőfokú végzettség és OKJ-s könyvtáros végzettség
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office)
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet

- egészségügyi alkalmasság
- kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (letölthető az intézmény honlapjáról)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- pedagógus végzettség
- Aleph könyvtári integrált rendszer ismerete
- társalgási szintű angol nyelvismeret
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- iskolai végzettséget, szakképzettséget
igazoló okirat másolata
- fényképes szakmai önéletrajz
- motivációs levél
- erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje:

2019. március 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.
március 31.
Az állás 2019. április 16. napjától tölthető be.
Érdeklődni a könyvtárvezetőnél a 49/542006 és a 70/383-2653 telefonszámon lehet.
A pályázatot elektronikusan a konyvtar@
tujvaros.hu e-mail címre vagy postai úton
az alábbi címre kérjük benyújtani:
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és
Könyvtár
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a „Könyvtáros” munkakör megnevezését feltüntetni.
Mátyás Zoltán
igazgató

Kisgyermeknevelő munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ állást hirdet 1 fő kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.
Feladatai: három éven aluli gyermekek
gondozása-nevelése, harmonikus testiszellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. A jogviszony időtartama: várhatóan
2020. októberig tartó határozott idejű kinevezés, 4 hónap próbaidő kikötéssel.
Jelentkezési feltételek:
- önéletrajz
- csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA);
vagy bölcsődei szakgondozó (OKJ);
vagy csecsemő- és kisgyermekgondozó
(OKJ); vagy csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ); vagy csecsemőés gyermeknevelő-gondozó (OKJ); vagy
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ); vagy
csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ); vagy csecsemő- és gyer-

mekgondozó (OKJ) végzettséget igazoló
bizonyítvány másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Gyvt.
11/A. § (8) a)-d), e) bekezdései alapján
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati
anyagban foglalt személyes adatok az álláshirdetéssel összefüggésben szükséges
kezeléséhez
- nyilatkozat, 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
Bérezés a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény szerint.
A jelentkezési feltételekben megadott valamennyi dokumentumot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter Intézményvezetőhöz kell eljuttatni 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út

3. címre. Jelentkezni csak a jelentkezési
feltételekben felsorolt valamennyi dokumentum együttes benyújtásával lehet, ellenkező esetben a jelentkezés érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni az állás iktatószámát: 1008/2019. valamint a
munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.
Az álláshirdetés megjelentetője fenntartja
magának a jogot, hogy az álláspályázati
eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A jelentkezés határideje: 2019. április
01. A jelentkezések elbírálásának határideje: 2019. április 05. Az állás a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető. Az állással kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 1008/2019. azonosító számon 2019.
március 14. napján megjelenik.

Hirdetmény

Hajókikötő úszómű értékesítése

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti a Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonát képező hajókikötő úszóművet.
A tárgyi eszköz adatai:
• kora: 16 év
• szerkezet: fémtartály, fémváz
A tárgyi eszközt árverésen értékesítjük a
kihirdetett alapárról induló szabad licitálással.
Biztosíték, árverési alapár, licitlépcső:
Biztosí- Árverési alapár Licitlépcső
ték (Ft)
(bruttó) (Ft)
(Ft)
10.000,
vagy annak
53.000
530.000
egész számú
többszöröse

Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• az árverésen való személyes részvétel,
vagy a pályázó törvényesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte,
• biztosíték befizetésének igazolása (az
összeg postai csekken vagy átutalással fizetendő az OTP Bank Nyrt-nél vezetett
11734114-15350064-00000000 számlaszámra),
• a vevő vállalja a vételár megfizetését,
és a tárgyi eszköz saját költségen való elszállítását.
Jelentkezési lapok
• Átvehetők ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 213.
számú irodában.

• Beadási határideje: 2019. március 28án 12.00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 213. számú irodában.
Árverés ideje, helye:
2019. március 29-én 10.00 óra, Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 206. számú
irodában.
Érdeklődni: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 213. számú irodában, Magyar
Ágnes munkatársnál, tel.: 49/548-042,
email: magyar.agnes@tujvaros.hu
Megtekintés helye, ideje:
• A fenti telefonszámon történő előzetes
egyeztetés alapján.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2019. március 21.

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852
E-mail: kronika@tiszatv.hu
web: kronika.tiszatv.hu

Zöld növényi hulladék

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 11. héten 2019.
március 28-án (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

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600
B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi
Járási Hivatal (49) 795-026
B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(49) 341-244. (49) 341-168

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
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

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.

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

Tokaji Edit
a 4. sz. választókerület képviselője
2019. március 27-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

2019. március 21.

Tavaszi
lemosó permetezés
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2019. március 1822. közötti időszakban tavaszi lemosó permetezést végez az
esti órákban a közterületi díszfákon levéltetű, pajzstetű, takácsatka kártevők ellen Vektafid A növényvédő szerrel.
Hatóanyag: 83% paraffinolaj, III. forgalmi kategória, közterületen engedélyezett szer. A permetezőgép működése zajjal
jár, ezért kérjük megértésüket.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Rágcsálómentesítés
Tiszaújváros rágcsálómentességének tavaszi fenntartási munkái 2019. március 11. - április 08. közötti időszakban zajlanak
a város területén (beleértve 3. sze., 4. sze. Kertváros, Örösi úti
lakópark, Tiszaszederkény városrész, Tisza-parti városrész),
a csapadékcsatorna hálózaton és a megjelölt felszíni gócterületeken.
A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szert, Broditop Forablock kockát helyeznek ki. Hatóanyag: Brodifakum,
0.005 g Bitrex védelemmel ellátva, III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú szer. A Broditop antikoaguláns, ellenszere a K-1 vitamin.
A munkálatok 2019. március 11-én reggel kezdődtek el a város 1. sze. területének kezelésével. Az egy hónap alatt folyamatosan történik a fenntartó kezelés, illetve ezt követően a
visszaellenőrzés.
Az utolsó fázisban a próbakockák kihelyezését követően, a
tavaszi rágcsálómentesség fenntartásának eredményességi
vizsgálata 2019. április 08-án lesz.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

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 gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki Tiszaújváros közigazgatási területén működő állami, egyházi fenntartású alap- vagy középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és Tiszaújváros Város Önkormányzata által fenntartott intézmény, valamint állami vagy egyházi köznevelési intézmények által szervezett nyári táboroztatásban vesz részt, feltéve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek és az egyik törvényes
képviselője a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve
folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a
nagykorú, illetve a gyermek és törvényes képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön élnek.
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 kérelmek benyújtási határideje: 2019. március 31.
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 (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7., I.
em. 111. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
További információk a http://www.varoshaza.tiszaujvaros.hu
honlapon olvashatók.
Bráz György
polgármester

Hirdetmények
Közlemény

13. oldal

Az óvodai felvételek rendje

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 2019/2020. nevelési évben óvodakötelesek
azok a gyermekek, akik:
2016. 01. 01. – 2016. 08. 31. között születtek (3 éves óvodakötelesek)
2015. 01. 01. – 2015. 12. 31. között születtek (4 éves óvodakötelesek)
2014. 01. 01. – 2014. 12. 31. között születtek (5 éves óvodakötelesek)
2013. 09. 01. – 2013. 12. 31. között születtek (6 éves óvodakötelesek).

A szabad férőhelyek függvényében előfelvételt nyerhetnek
azok a gyermekek, akik harmadik életévüket 2019. 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 2016.
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, mini
bölcsőde vezetője, illetve a munkahelyi bölcsőde és a családi
bölcsőde fenntartója a jegyző felé jelentette.
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.)
2019. április 24. és 25. 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 betöltéséig 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, 2019. 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

A Tiszaújvárosi Református
Egyházközség
értesíti a szülőket
az intézményébe, a Tiszaújvárosi
Református Óvodába a
2019/2020. nevelési évre
az óvodaköteles gyermekek
jelentkezéséről.

Az óvodakötelezettség megkezdődik abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek betölti a harmadik életévét.
2019/2020. nevelési évben óvodakötelesek azok a gyermekek,
akik:
2016. 01. 01. - 2016. 08. 31. között születtek (3 éves óvodakötelesek)
2015. 01. 01. - 2015. 12. 31. között születtek (4 éves óvodakötelesek)
2014. 01. 01. - 2014. 08. 31. között születtek (5 éves óvodakötelesek)
2013. 09. 01. - 2013. 12. 31. között születtek (6 éves óvodakötelesek)
A szülő az óvodaköteles gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban köteles beíratni. Ez a kötelezettség azon
gyermekekre vonatkozik. akik 2016. szeptember 01. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
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.

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, 2019. április 25-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, amelyet az óvodákban lehet beszerezni. Mindhárom korosztályra (kis-, középső 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, figyelemvagy 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 2019.
május 27-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

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 református szellemiségben szeretnék neveltetni, és református óvodába kívánják beíratni a gyermeküket.
A felvételi kérelmek folyamatosan beszerezhetők az intézmény gazdasági irodájában.
A FELVÉTELI KÉRELEM BEADÁSA:
Időpont: 2019. április 24-25. 800-tól 1700-ig
Helyszín: Tiszaújvárosi Református Óvoda (3580 Tiszaújváros, Irinyi János út 4.)
Kérjük, hogy saját és a gyermek személyi adatait igazoló okmányokat hozza magával!
Magyar állampolgár esetén:
szülő/gondviselő: személyi igazolványát, lakcímkártyáját
gyermek: lakcím kártyáját, 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

Hirdetés

14. oldal

2019. március 21.

Garázs eladó Tiszaújvárosban a Mátyás k. úti
garázssoron.
Érd.: 06-20/4077-044

A Tiszaújvárosi
Krónikában
is megjelenik
lakossági
apróhirdetése,
amennyiben azt
a Tisza TV
Képújságában
legalább
5 napra (2500 Ft)
legkésőbb kedden
12 óráig feladja.

Uszodamester munkakör
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdet 1 fő uszodamester munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje 2019. március 22.
A pályázat benyújtásának módja:

Pályázati feltételek:
• Uszodamesteri képesítés
• Magyar állampolgárság
• Egészségügyi alkalmasság

• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft

Előnyt jelent:
• Klórgáz-kezelői képesítés
• Vízvisszaforgató berendezés kezelői képesítés
• Idegennyelv-ismeret

e-mail címen

A pályázathoz csatolnia kell:
• Szakmai, fényképes önéletrajzot
• Bizonyítvány másolatokat

székhelyén (Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.) munkanapokon 8-16 óra között
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám
alatti címre
Képesítés hiánya esetén a szakképzést támogatjuk.
Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.

Kőműves, festő, szobamázoló,
burkoló,
egyéb építési szakipari
foglalkozású

munka azonnali kezdéssel.
A szállást, utazást a cég állja.
Munkavégzés helye:
Magyarország.
Munkára jelentkezés:
2045 Törökbálinton.
Pályakezdő fiatalok jelentkezését
is várjuk. Elvárás: „B” jogosítvány
megléte.
Jelentkezés a 06 20 479 9542-es telefonszámon vagy
a jelentkezes@gspipe.hu
email címen.

Sajószögedi cég keres sajószögedi telephelyén
végzendő munkára
gépi forgácsolót hagyományosés CNC gépekre, gyakorlattal
Érdeklődni lehet: +36 70 333 8036 telefonon.

Sport

2019. március 21.

Kosárlabda

Létfontosságú
győzelem

Fordulatos mérkőzést játszottak a csapatok.
Egy ki-ki mérkőzésen tudott győzedelmeskedni
hazai pályán a Phoenix az Eger ellen. Az utolsó
percekig kérdéses volt, ki lesz a mérkőzés győztese, ám a hazaiak hajráját már nem tudta követni a
vendégcsapat, így nyerni tudtak a mieink.
Phoenix KK - EKE Eger
83-74
(19-21, 25-20, 18-21, 21-12)
Phoenix KK: Kiss (11/3), Gáspár (6), Hill (30), Szilasi (12), Kovács (12). Csere: Szabó (3/3), Pongrácz (9/9), Molnár (-)
EKE-Eger-KOK: Mészáros (11/3), Varga (8), Papp (10/6), Máté
(27/15), Szicsák (13), Illés (4). Ungi (-), Veres (-), Szatmári (1)
Az egri csapat kezdte jobban a mérkőzést, a hazai első pontra
a meccs harmadik percéig kellett várni. Innen kezdve a hazaiak domináltak az első negyed végéig. A második játékrész ismét fordulatokkal teli volt. A Phoenix majdnem végig a kezében tartotta az irányítást - 10 ponttal is vezetett - ám az utolsó
pár percben a vendégek összekapták magukat, és csaknem kiegyenlítettek.
A harmadik negyed nem a Tiszaújváros kedve szerint alakult.
Az első percekben már kiegyenlítettek az egriek, és onnantól
fej-fej mellett haladt a két csapat. A negyedik negyedre 62-62-es
döntetlennel fordultak a csapatok. Az utolsó 10 perc is hasonlóan alakult, egyszer az egyik, utána a másik csapat vezetett. A játékrész második felében a Phoenix koncentráltabb védekező játéka segítette a minimális előny megtartását. (76-70) Itt még az
Eger fel tudott kapaszkodni 2 pontra és félő volt, hogy ha nem
törik meg ez a lendület, bedarálják a Phoenixet az utolsó két
percben. A válságos helyzetet a végig jól játszó Hill - és a kiváló csapatjáték - mentette meg, aki egy perc leforgása alatt három
közelit és egy büntetőt dobott az egrieknek.

Harminc pontjával Hill volt a mezőny legeredményesebb
játékosa.

A Sportcentrum eseményei
Március 21. (csütörtök)

Kosárlabda
19.00 Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK - KTE Dunaaszfalt Felnőtt bajnoki mérkőzés				
			
Játékcsarnok
Március 22. (péntek)
Labdarúgás
15.00 FC Tiszaújváros - Alsózsolcai KSC U19 bajnoki mérkőzés			
Füves pálya
15.00 FC Tiszaújváros - Alsózsolcai KSC U17 bajnoki mérkőzés			
Füves pálya
Március 23. (szombat)
Labdarúgás
15.00 FC Tiszaújváros - ESMTK Felnőtt bajnoki mérkőzés
			
Centerpálya
Március 25. (hétfő)
Labdarúgás
16.30 Bozsik torna U11,U13 csapatok részvételével
			
Műfüves pálya, Füves pálya

15. oldal

Labdarúgás

Vereség a sereghajtó otthonában

Az NB III keleti csoportjának
19. fordulójában a DVTK II
vendégeként lépett pályára a
Tiszaújváros együttese. Gerliczki Máté tanítványainak
idegenben nem sikerült pontot szerezniük.
DVTK II - TFC Tiszaújváros
2-1 (2-0)
Miskolc, DVTK Edzőközpont. 100 néző.
V.: Tamási
DVTK II: Bukrán - Farkas M.(Valkay 65.
perc), Géringer L., Szűcs K. - Orosz D.,
Tóth Borisz (Zsiga M. 65. perc), Géringer T., Orosz M., Fenyőfalvi, - Korbély,
Bárdos (Varga J. 46. perc). Vezetőedző:
Vég Csongor
TFC Tiszaújváros: Tóth Cs. - Burics,
Bokros T., Dajka L.(Molnár M. 29. perc),
Nagy D., Lipusz, Kertész, Hussein (Lippai 59. perc), Orosz Má. (Tóth S. 72.
perc), Pataki Zs., Papp F. Vezetőedző:
Gerliczki Máté
4. perc: Orosz Donát adott középre a jobb
oldalról, labdáját Bárdos fejelte a kapuba. (1-0)
14. perc: Egy kezezést követően büntetőt ítélt a játékvezető, amit Korbély váltott gólra. (2-0)
94. perc: Burics szépített szabadrúgásból. (2-1)
A Szolnok elleni hazai vereséget igyekezett feledtetni szurkolóival a Tiszaújváros. A sereghajtó DVTK II otthonában erre
minden esély megvolt, hiszen az őszi mérkőzésen 4-1-re győzték le a piros-fehéreket. A találkozón azonban gyorsan kétgólos előnybe került a hazai együttes. A
kék-sárgák igyekeztek egyenlíteni, de a lehetőségeik kimaradtak, így 2 gólos hazai
vezetéssel térhettek pihenőre a csapatok.

Triatlon

A második félidőben nagyon akart, hajtott és küzdött a Tiszaújváros, de a szépítés csak nem akart összejönni. A mérkőzés hosszabbításában aztán Burics megtörte a jeget. Újabb gólszerzésre azonban
már nem maradt idő, így a Tiszaújváros
ezúttal is vereséget szenvedett.
Vég Csongor: Érdekes játék ez a futball,
úgy gondolom, hogy az első két tavaszi
mérkőzésünkön jobban játszottunk, mint
a mai napon, mégis ma tudtunk nyerni
egy fokkal halványabb játékkal. A 2-1-es
végeredmény egy szoros mérkőzést feltételez, de valójában 2-0 után több lehetőségünk is volt, hogy lezárjuk a mérkőzést, de ezek a kapussal szembeni ziccerek kimaradtak. Remélem, hogy ez a győzelem átszakít egy gátat a játékosokban,
és tavasszal sikerül megvalósítani a céljainkat.
Gerliczki Máté: Minden tekintetben jobb
volt a hazai csapat, így megérdemelten
szerezték meg a 3 pontot.
Gerliczki Máté együttese 25 ponttal a 10.
helyen áll a tabellán. Nagy Dávidék legközelebb március 23-án, szombaton délután 3 órától az ESMTK együttesét fogadják.
A forduló további eredményei:
Tállya-Sajóbábony 0-0
Jászberény-Füzesgyarmat 4-1
Eger-Gyöngyös 1-0
DEAC-Sényő 4-1
Szolnok-Nyírbátor 3-0
ESMTK-Putnok 2-2
Cigánd-SBTC 3-0
Következik a 20. forduló
2019. március 23. (szombat) 15:00
Putnok-Cigánd

Tiszaújváros-ESMTK
Nyírbátor-DVTK
Sényő-Szolnok
Gyöngyös-DEAC
Füzesgyarmat-Eger
SBTC-Tállya
Sajóbábony-Jászberény

Pozitív hétvége
A hétvégén utánpótlás csapataink a
Tállya és a Cigánd ellen léptek pályára.
A mérleg: két győzelem, egy-egy döntetlen és vereség, 17 rúgott és 9 kapott
gól.
U19
Tállya -Tiszaújváros 2-3 (0-1)
Gól: Horváth D., Molcsányi Sz., Kolompár B.
U17
Tállya - Tiszaújváros 4-4 (2-1)
Gól: Balogh G.2, Káposzta B., Tarnóczi B.
U15
FC Tiszaújváros - Cigánd 9-0 (2-0)
Gól: Tarnóczi B. 2, Hornyák K. 2, Illés
R. 2, Illés D. 2, Jancsó B.
U14
FC Tiszaújváros - Cigánd 1:3 (1:2)
Gól: Bartal Á.

Edzőtábor közben egy jó verseny

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub
(TTK) Cipruson edzőtáborozó sportolói közül Putnóczki
Dorka megnyerte a hétvégén
megrendezett rövid távú versenyt, Lehmann Bence második, Lehmann Csongor negyedik, Sinkó Uribe Aurél pedig
ötödik lett, csakúgy, mint középtávon Hankó Dávid.
Agia Napa városában rendezték meg Ciprus legnagyobb triatlonversenyét, ahol
közép-, rövid- és sprinttávon jelentős létszámú mezőnyök sorakoztak fel a rajthoz. A verseny érdekessége, hogy jól beilleszthető az edzőtáborozás rendjébe, és
az is, hogy a decembertől áprilisig a helyszínen tréningező szovjet utód-államokbeli (orosz, ukrán, kazah, stb.) sportolók
hasonlóképpen gondolkodnak, így ők is
rajthoz álltak. Tavaly még sprinttávon indultak itt a tiszaújvárosiak, idén a rövid,
vagy, ahogy szintén nevezik, az olimpiai távon volt a sor, hiszen mind a négy
versenyző már az U23-as korosztályban
érdekelt. Április utolsó hétvégéjén valamennyien a portugáliai olimpiai távú Európa-kupával kezdik a szezont.
A nem bolyozós rendszerű (kerékpározás közben tilos egymás szélárnyékában
tekerni) verseny olimpiai távú férfi futamát meggyőző fölénnyel az orosz Igor
Polyansky nyerte, aki a 2016-os tiszaújvárosi világkupa ezüstérmese volt. A tiszaújvárosiak közül Lehmann Bence, Lehmann Csongor és Sinkó-Uribe Aurél a
mezőny elején, szinte egymást követve
jött ki a vízből. Kerékpáron Bence haladt
a legjobban, Csongort és Aurélt egy időfutam specialista orosz megelőzte, akit
futásban sem értek utol. A záró számban
Polyansky tartotta az előnyét, Bence pedig a 2. helyét. Csongor is jót futott, de
a dobogóra ezúttal nem ért fel, csakúgy,
mint Sinkó-Uribe Aurél.
A női abszolút versenyben Putnócz-

Putnóczki Dorka, Lehmann Bence, Lehmann Csongor és Sinkó-Uribe Aurél.
ki Dorka az úszáson hozta a szokásos
„bomba” formáját, melynek köszönhetően egyedül, nagy előnnyel kezdett kerékpározni, ahol szintén nem tudtak közeledni hozzá a vetélytársak. Stabil futással és
aranyérmet kiérdemelve fejezte be élete
első olimpiai távú versenyét.
A középtávon indult Hankó Dávid az elmúlt 2 hétben szintén kint táborozott Cipruson. Ő az 5. helyen fejezte be azt versenyt, melyben a londoni olimpia 6. helyezettje, az orosz Alexander Brukhankov
volt a legnagyobb név, aki ezúttal második lett.
- A „masszív”, egyenletes versenytempó bíztató a felkészülésnek ebben a fázisában, hiszen sportolóink csak egy nap
könnyítéssel álltak oda a rajthoz - értékelt Lehmann Tibor, a TTK elnök-vezetőedzője. - A fiúk két hete szupersprint távon is jól szerepeltek, most a hosszabb is
ment. Dorka jól vizsgázott a 2 órás távon,
szóval bizakodó vagyok. A tábor még 2
hétig tart Cipruson. A magyar válogatott
tagjai egy hét múlva hazautaznak, kivéve
a mieinket, akik még maradnak egy hetet.

Az utolsó napokban én veszem át a szakmai irányítást klubos kollégámtól, Balogh Bencétől. Az edzőtábor egyébként a
Héraklész Csillagprogram keretében zajlik, melyet Dévay László és Balogh Bence vezet. A múlt hétvégén csatlakozott a
táborozókhoz újabb sportolónk, Mátyus
Lili is.
SZIS
Eredmények
Rövid táv (1500 m úszás, 41 km kerékpározás, 11,5 km futás)
Női abszolút: 1. Putnóczki Dorka (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 2:22:15 óra
Férfi abszolút: 1. Igor Polyansky (orosz)
1:59:53, 2. Lehmann Bence (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 2:00:43, …..4. Lehmann
Csongor (Tiszaújvárosi Triatlon Klub)
2:01:28, 5. Sinkó-Uribe Aurél (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 2:06:45
Középtáv: (1900 m úszás, 90 km kerékpározás, 21 km futás): 5. Hankó Dávid
(Tiszaújvárosi Triatlon Klub-BalatonMan-Pro Team) 4:05:08.

16. oldal

Rendezvények

2019. március 21.

