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Zárva lesz a hivatal
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Köztisztviselői
Napra való tekintettel 2019. július 1-jén (hétfőn) a Polgármesteri Hivatalban a munkavégzés szünetel.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Nagy forgalom, nagy súly, nagy sebesség

Felújítják
a vasúti átjárót

Városunk általános-és középiskoláiban is lezárták a 2018/2019-es tanévet. Hagyomány már, hogy a tanévzáró ünnepélyeken adják át a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány ösztöndíjait. Idén 92 általános- és középiskolás diák kapott személyenként 30 ezer forintos tanulmányi ösztöndíjat. Most tartották az ösztöndíjosztót a főiskolai, egyetemi hallgatók számára is. A Mecénás közalapítvány 71 főt részesített a tanulmányi eredménytől függően 34-50 ezer forintos támogatásban.
Felvételünk a Hunyadi iskola tanévzáróján készült, cikkünk és az ösztöndíjasok névsora a 3. oldalon.

Vetélkedők, játékok

Családi nap

Vetélkedőkkel, sportos játékokkal, finom
ebéddel várták a híveket szombaton délelőtt
a görögkatolikus plébánia udvarára A kicsiket ugrálóvár várta, míg a nagyobbak pingpongtak, beszélgettek, közösen főztek. A családi napot évek óta megrendezik, idén is több
tucatnyian érkeztek.

A nagy átmenőforgalom, a túlterhelt tehergépjárművek és a sebességkorlátozó tábla figyelmen kívül hagyása. Ezek a tényezők
okolhatók a 35-ös főúton lévő vasúti átjáró minőségének folyamatos romlásáért. A felújítási munkálatok öt héttel ezelőtt kezdődtek, akkor helyezték ki a sávlezárást jelző táblákat. Új technológiával dolgoznak, ami hosszabb felújítási időt vesz igénybe,
valamint a hetekkel ezelőtti esős időjárás sem segítette a munkavégzést. Előre láthatóan a következő napokban a munkálatok
befejeződnek, és a héten átadják a forgalomnak az útszakaszt.

Közlekedik a család

Országos
negyedikek

Tisza-parti juniális

Együtt sokan,
sokadszor

Családias vidám hétvége volt Tisza-part városrészben, itt rendezték meg immár sokadszor a hagyományos nyárindító juniálist. A terület adta minden lehetőséget kihasználtak a szervezők, víziélményként lehetett kenuzni a Tiszán, a szárazföldön pedig lovas
kocsival végigrobogni a városrész utcáin. Az udvaron nagyban ment a zsugaparti, a házban pingpong
meccs, a kicsiket kézműves foglalkozások, ugrálóvár
és lovaglás is várta. Volt nótaszó és mulatós az ebédre kínált babgulyáshoz. A Tisza-parti junálisnak évtizedes hagyománya van. A humánszolgáltató központ
rendezvényén nemcsak a városrész lakói vendégeskedtek a szabadidőházban, jöttek Szederkényből és
az új városrészből is sokan.

Nyolc esztendővel ezelőtt a szabálykövető közlekedési kultúra elsajátítása hívta életre a Közlekedik a család elnevezésű vetélkedőt, amelynek nyolc állomásból álló döntőjét 2019. június
22-én és 23-án rendezték meg Vas és Zala megyében. A versenyre jelentkező családok először a megyei selejtezőkön mérhették
össze közlekedéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudásukat. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei versenyt a tiszaújvárosi Venglovecz család nyerte meg, akik az országos döntőn a negyedik helyezésig jutottak.

Sokféle

2. oldal

Gyógyszertári ügyelet

Balesethelyszínelők versenye

Tiszaújvárosi a döntőben
Szakmai elméleti tudásukról és gyakorlati felkészültségükről adtak számot a borsodi közlekedési rendőrök.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Balesetmegelőzési Bizottság Sátoraljaújhelyen
június 18-án nyolcadszor rendezett balesethelyszínelői versenyt.
A rendőrszakmai megmérettetésen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának autópálya alosztálya, továbbá a rendőrkapitányságok közlekedésrendészeti osztályai kétfős csapatokkal vettek részt.
A verseny KRESZ és szakmai elméleti tesztlap, valamint helyszínelési gyakorlatok
és vezetéstechnikai feladatok teljesítéséből állt. A megmérettetést külön csapat és
egyéni összetett kategóriában rendezték meg.
Egyéniben Vajas Norbert zászlós - aki a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságon teljesít
szolgálatot - volt a legjobb elméletből, s végül összetettben a második helyen végzett. Az országos döntőben Borsod-Abaúj-Zemplén megyét az egyéni kategória első két helyezettje képviseli majd.
Police.hu

Roma ülés

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 28án (pénteken) 10,00 órától rendkívüli ülést tart.
Helyszíne:Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyiség
Farkas Sándor
elnök

Hatalmas
Ezzel a rejtvénnyel ér véget júniusi sorozatunk. A megfejtéseket július 2-áig
egyben várjuk e-mailben a kronika@
tiszatv.hu címre, vagy postai úton a
3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.
címre.

Vajas Norbert zászlós

Szúnyoggyérítés
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a hétre tervezett légi kémiai (helikopteres) szúnyoggyérítés elvégzése a kérészek rajzása miatt bizonytalan.
Az időjárás függvényében továbbra is folytatjuk heti gyakorisággal a légi
kémiai és földi melegködképzéses kezeléseket, amelyekről tájékoztatjuk a
lakosságot a város honlapján, a city app-on, illetve a Képújságon keresztül.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Árverési hirdetmény
a TiszaSzolg 2004 Kft. tulajdonában
lévő lakás értékesítésére
A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő Tiszaújváros, Szent István út 35. 1/1. szám alatti lakást.
Lakás adatai
HRSZ: 1477/114/A/43
Terület (m2): 91
szobák: 4
Bruttó alapvételár (Ft): 32.000.000
Biztosíték összege (Ft): 3.000.000
Az ingatlant árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételárról induló szabad licitálással. Minimális licitlépcső 100.000 Ft.
Maximális licitlépcső 500.000 Ft. A pályázati kiírás a TiszaSzolg 2004 Kft. telephelyén átvehető (207. számú iroda).
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása,
- határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meghatalmazottjának jelenléte,

2019. június 27.

- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik
vehetnek részt.
Az ingatlan megtekinthető: 2019. július 8. 12:00 órától – 15:00
óráig.
A pályázati kiírás beszerezhető:
TiszaSzolg 2004 Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.)
ügyintéző: dr. Bandorák Zsolt jogi munkatárs (207. számú iroda).
Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2019. július 11-én 12:00 óráig a TiszaSzolg 2004 Kft. titkárságán.
Árverés ideje, helye:
2019. július 12-én 10:00 óra
TiszaSzolg 2004 Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.) I. emeleti tárgyaló
TiszaSzolg 2004 Kft.

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot június 30-ig (vasárnapig) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952) , majd július 1-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István út
9-11., tel.: 49/340-052) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-15

Kiegészítés, helyesbítés

Ötös a hatos

Múlt heti számunkban a Jubileumot ült a Szivárvány című cikkünkben több archív fotót is felhasználtunk, melyeken az óvodások műsora látható. A kép alá - tévesen - azt írtuk, a 6-os óvodások, holott az 5. sz. óvodába járó gyerekek köszöntötték műsorral az új óvodát. A címlapon egyébként az ünnepi műsor részeként a földön guggoló gyerekek a 6-os számot formálták
meg, és elszavalták Sarudy Sándor Új óvoda című versét is.

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

Egyházi hírek

Római katolikus

Szombaton a szentmise 18.00 órakor, vasárnap 11.00 órakor kezdődik. Július 1-jétől július 5-éig nincsenek hétköznap
szentmisék.
A keresztelők minden hónap 3. vasárnapján.
Akinek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van júliusban, jelezze a plébánián (ünnepeltek szentmiséje a hónap
utolsó vasárnapján).
Június 28-án felnőtt katekézis 19.00 órától a plébánián.
A hónap első vasárnapján, július 7-én gyermekmise 11.00 órakor.
Júliusban irodai ügyeletet tartunk a plébániairodában. Kedden
9.00 órától 11.00 óráig, csütörtökön 15.30 órától 17.30 óráig.
A sürgős ügyekben (temetés) az iroda hirdetőtábláján kihelyezett telefonszámon kapnak segítséget.
A Tiszaújváros Római Katolikus Plébánia köszönetet mond
mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták a Római Katolikus Egyházat.
Tájékoztatjuk híveinket, hogy az önkéntes egyházi hozzájárulás és az altemplomi hozzájárulás egyaránt fizethető a Tiszaújváros Római Katolikus Plébánia bankszámlájára történő átutalással is. Az önkéntes egyházi hozzájárulás összege 4.000 Ft/
fő/év, az altemplomi hozzájárulás összege 2.000 Ft/év azokon
a sírhelyeken, ahol már történt temetés. Kérjük, hogy a befizetés jogcímét a megjegyzés rovatban tüntessék fel.
Kedvezményezett neve: Tiszaújváros Római Katolikus Plébánia
Számlavezető: OTP Bank Nyrt, Számlaszám: 1173411420060202

Görögkatolikus

Pénteken 17.30 vecsernye litiával, kenyér-, bor- és olajáldással. Szombaton Szent Péter és Szent Pál főapostolok emlékét
ünnepeljük: 8.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Vasárnap (a 12
apostol emléke) 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Szerdán
8.00 Szent Liturgia.

Református

Tiszaújváros
2019. június 30-án, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz.
Tiszaszederkény
2019. június 30-án, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az istentisztelet.
Sajószögeden 2019. június 30-án, vasárnap 9.00 órakor istentisztelet lesz.
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l
Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Inform Média Lapkiadó Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Inform Média Lapkiadó Kft. Debrecen l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133
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Ötvenöt éve

Huszár Andorra
emlékeztek

Az emléktábla előtt.
Történelmi időszakban érkezett városunkba Huszár Andor, aki 1965-től 1988-ig vezette a TVK-t.
Korát meghaladó döntéseket hozott, s irányította
úgy a céget, hogy neve legenda városunkban. Az
ő emléktábláját koszorúzták meg a TVK Petrolkémia Nyugdíjas Klub vezetői, városunk önkormányzatának képviselői, és a MOL Petrolkémia
Zrt. munkatársai.
Huszár Andor munkásságát Pöstényiné Harangi Gizella, a TVK
Petrolkémia Nyugdíjas Klub vezetője idézte fel. Huszár Andor
1961-ben szerzett vegyészmérnöki diplomát, majd 1964-ben,
éppen 55 éve helyezték a Tiszai Vegyi Kombináthoz igazgatóhelyettesként. A magyar vegyipar egyik legtehetségesebb és legsokoldalúbb vállalati vezetőjeként számon tartott Huszár Andor
több mint két évtizeden át irányította a Tiszai Vegyi Kombinátot
1965. július 1-től 1988. december 31-ig.
- Neve egy egész korszakot fémjelez a vállalat történetében mondta Pöstényiné Harangi Gizella. - Nagy munkabírású, szorgalmas, jó szervező, igényes, szigorú vezető volt, aki büszke
volt arra, hogy a TVK-nak többször sikerült korát megelőznie.
Kiemelkedő szervezőkészségének köszönhetően a TVK beruházásai rendre sikeresen valósultak meg. A pályatársak egyöntetű véleménye szerint maradandót alkotott, érdemei vitathatatlanok. Ezek az érdemek, értékek Tiszaújváros Települési Értéktárában is helyet kaptak. Huszár Andor a korszakot jóval meghaladó kiváló gazdasági érzékkel, határozottsággal egy modern, az
új kihívásoknak is megfelelni képes vállalatot hozott létre, amelyik termékeivel a hazai és európai piacokon is vezető szerepet
vívott ki magának. Az Olefingyár után két polietilén gyár és két
polipropilén gyár jött létre, megvalósultak a dolgozók szabadidejének színvonalas eltöltését szolgáló létesítmények. Még vezetése alatt kezdődött el a harmadik polipropilén gyár építése
és a harmadik polietilén gyár beruházása, Ez a gyár 1991. július 3-án, éppen temetése napján kezdett el termelni. Az ő irányítása alatt jött létre a TVK Szabadidőközpont, épült fel a műjégpálya, a jávorkúti üdülő és a TVK nyomda. Az ő kezdeményezésére épült a város első szállodája, a Hotel Olefin, amelyet hos�szú évekig a TVK működtetett. Szerepet játszott a helyi sajtó
megteremtésében is. Huszár Andor és vezetőtársai jól működő,
továbbfejlesztésre alkalmas nagyvállalatot hagytak ránk örökül.
Mindezt bizonyítja, hogy a MOL hosszú távú stratégiája itt valósul meg Tiszaújvárosban 2021-ig. A mintegy 1 milliárd dolláros beruházásból Magyarországon felépülő ipari komplexum a
következő öt év legnagyobb organikus beruházási projektje lesz.
Ezt a jövőképet bizonyára Huszár Andor is szívesen vállalná mondta az elnök.
Bráz György, Tiszaújváros polgármestere az ünnepségen elmondta, az önkormányzat díjat alapított a közelmúltban, mely
Huszár Andor nevét viseli, s azok kaphatják meg, akik maradandót alkottak az ipar területén. A díjat először idén, augusztus
20-án adják majd át.
Fodor Petra

Kitűnő középiskolások

SzSzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnázium
és Szakközépiskolája
Berta Fédra Zsófia 5/13.T, Guba Fanni 5/13.T, Papp Dorina
5/13.T, Páhány Tamás 3/11.H
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium
7.H: Balázs Boglár, Bartha Viola, Besenyei Martin, Borza Eszter Virág, Fülöp Kende, Illyés Lara, Szabó Brigitta Krisztina, 8.H: Brunyánszky Réka, Kosina Réka, Ládi Gréta, Mészáros Márton Zsolt, 9.H: Adorján Virág, 10.H: Lapostyán Fruzsina, Zsóri Ádám 11.H: Bolgár Dávid Péter, Makrányi Kata, Sebe Anett, Unyi Dominik Vajk, Zsóri Zsolt 12.H: Esenczki Fanni, Jónás Bence, Kiss Fanni, Lengyel Bianka Panna, Markovics
Gergő István, Szilágyi Viktória, 11.A: Ládi Adrienn 12.A: Berkes Nikolett, Kiss Viktória Anita, Oláh Mózes, 10.B: Görömbei Rita, László Bíborka, Mezei Dóra, 12.B: Gere Áron Károly,
Karikó Csongor Csanád, Klein Anita, Lidák Eszter, Lovász Péter Szaniszló Katalin, 9.E: Takács Noémi, 9.M: Lukács Cintia,
10.M: Kapczár Botond, Kelemen Alíz, 12.M: Csanálosi Dalma,
Kovács Zsolt, Mátyók Judit, Monoki Viktória, Takács Eszter.

Aktuális
Ösztöndíjosztó

3. oldal

Így jár, aki megérdemli!

Több mint 3 millió forintot
osztott ki a hétvégén a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány azoknak a felsőoktatásban tanuló tiszaújvárosi diákoknak, akik tanulmányi
eredményükkel pályáztak az
alapítvány kuratóriumához.
Támogatást évente két alkalommal kapnak a hallgatók, a féléves ösztöndíj átadásának idei második felvonása szombaton
volt a Polgármesteri Hivatalban. Ott vehették át személyesen megérdemelt jutalmukat azok a főiskolások és egyetemisták, akik sikeresen pályáztak.
Van, aki már túl van a vizsgaidőszakon,
van, aki még az utolsó vizsgákat gyűri. A
szorgalmi időszak véget ért, már csak a
vizsgákat kell „letudni” és kezdődik a vakáció az egyetemistáknak is. Sok olyan
hallgató van az ösztöndíjasok között, aki
most államvizsgázik, közülük néhányan
már a nyáron munkába is állnak friss diplomával a kezükben, mások mesterképzésre mennek, állást keresnek, vagy rápihennek a hátuk mögött hagyott kemény
főiskolai évekre.
Horváth Eszter a Debreceni Egyetem
gyermeknevelés és gyógypedagógiai karán szerzett diplomát, most pályázhatott
utoljára ösztöndíjért.
- Már megvan a diplomám, Budapesten
adódott lehetőségem, így megyek a fővárosba. Minden évben pályáztam, igyekeztem hozni a jó eredményt, sikerült is,
ezért a pályázatom is mindig sikeres volt,
amit a Mecénás közalapítványnak nyújtottam be. Azt hiszem, jól jön a pénz mindenkinek, nagyon jó lehetőség ez a várostól - mondja Eszter.
- Államilag finanszírozott képzésre járok
a Nyíregyházi Egyetem földrajz-testnevelés tanári szakára, így nem kell tandíjat fizetnem, mégis sok a költség év közben, amihez jó kiegészítésnek jön a várostól kapott ösztöndíj. Most 4.3 az átlagom, ami azt jelenti, hogy több mint 30
ezer forintot kapok tanulmányi támogatásként - nyilatkozta lapunknak Tekse
Bence, aki a TFCT egyik utánpótlás csapatának az edzője egyetemi tanulmányai
mellett.
- Konduktor óvodapedagógus lettem, a
diplomám már a kezemben van, nemrég
vehettem át, a Semmelweis Egyetem Pe-

Az elmaradhatatlan csoportkép.
tő András karán végeztem - mondja Pelyhe Réka. - Egyelőre két állás között vacillálok, még nem tudom, hogy melyiket fogadjam el, de hamarosan munkába állok a
fővárosban. Nagyon szeretem Tiszaújvárost, gyerekként is szerettem és örömmel
jönnék ide vissza dolgozni, de tudomásom szerint nincs ilyen lehetőség most itt.
Elég speciális a szakmám. Köszönöm a
városnak, hogy támogatta az elmúlt években a tanulmányaimat, ezért is érdemes
volt jó jegyeket szerezni.
Az ünnepélyes ösztöndíjosztó ünnepségen dr. Fülöp György alpolgármester köszöntötte a fiatalokat, azokat akik, - mint
mondta -, a város jövőjét jelentik.
- A tudás rendkívül fontos a mai világban,

Pelyhe Réka is utoljára pályázhatott.

Általános- és középiskolás ösztöndíjasok
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány az alábbi tanulókat
részesítette 30 ezer forintos ösztöndíjban a 2018/2019-es tanév II. félévében:
Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Papp Gazsi Lili 5.a, Baumgartner Olívia 5.b, Szarka Dániel István 6.a, Nagy Dominik 6.b, Juhász Roland Attila 6.c Bodnár
Brigitta 7.a, Hajdú Lili 7.b, Dienes Ivett 7.c, Fróna Marcell 8.a,
Vágási Vanda 8.b, Zsiros Zsaklin, Vanessza 8.c
Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola
Tóth Imre 5.a, Fodor Luca 5.b, Komló Dániel 5.c, Szemán Anna Ramóna 6.a, Szabó Panna 6.b, Veréb Ádám 6.c, Bakos Péter 7.a, Oláh Boglárka 7.b, Riczu László 7.c, Rontó Balázs 8.a,
Varga Bence 8.b, Sipos Adrienn 8.c
Tiszaújvárosi Kazinczy Ferenc Református
Általános Iskola
Hanus Máté 5.a, Bagi Zoltán 5.b, Kincses Anna Rozi 6.a, Bodnár Panna Krisztina 6.b, Nagy Léna 6.c, Puskás Korina 7.a,
Simon Ákos 7.b, Kiss Gábor Botond, 8.a, Sirokai Szilárd 8.b
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
Mérkőy Luca 5.a, Teslér Laura Zsófia 5.b, Tállai Zétény Ádám
6.a, Szilágyi Bálint 6.b, Vigh Napsugár 7.a, Bodnár Viktor 7.b,
Koleszár Boldizsár 8.a, Szitárcsik Eliza 8.b
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium
Bartha Viola 7.H, Ládi Gréta 8.H, Juhász Fruzsina 9.A, Orosz
Máté János 9.B, Arnóczki Stella 9.D, Nagy Dominik Bence
9.E, Sándor Luca 9.H, Lukács Cintia 9.M, Kuti Kíra 10.A, Mezei Dóra 10.B, Szűcs Hanna 10.C, Zsóri Ádám 10.H, Kelemen Alíz 10.M, Szabó Eszter 11.A, Szilágyi Renáta 11.B, Sebe Anett 11.H, Porkoláb Dorottya 11.M, Kiss Viktória Anita
12.A, Lidák Eszter 12.B, Jónás Bence 12.H, Kovács Evelin
12.M, Orosz Dóra 12.K

nagy szükség van rá. Szerencsére a városban vannak tehetséges, szorgalmas fiatalok, akiknek a sikerei mögött rengeteg tanulás és munka van. Ti jelentitek a városnak a biztos jövőjét, igaz, most nem itt éltek, de, mint tudjátok Tiszaújváros vis�szavár, hiszen szüksége van a városnak
és a jövőnek rátok, tehetséges fiatalokra mondta az alpolgármester, majd a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriumának elnöke, Makrai Marianna tájékoztatta a fiatalokat a szervezet sokrétű munkájáról, a tiszaújvárosi diákok támogatásáról.
- Ezekben a napokban a tanévzárókon
osztottunk tanulmányi ösztöndíjakat a tiszaújvárosi általános- és középiskolásoknak is, 92 fő kapott összesen 2.760 ezer
forint támogatást. Jó tanulmányi eredményüket 30.000 forinttal jutalmazzuk felső tagozattól felfelé, osztályonként egyegy diákot - mondta az alapítvány elnöke. - Ma az egyetemistákat, főiskolásokat
köszöntjük, akik sikerrel vették az akadályokat, és legalább 4.2-es átlaggal zárták
a félévet. Ez volt az egyik feltétele a sikeres pályázatnak. Idén 71-en pályáztak,
valamennyien megkapták az ösztöndíjat.
Az alapösszeg 34 ezer forint, ami kétezer forinttal emelkedik tizedenként. Sokan hozták a jó átlagot, 31 hallgató kapta
a maximumot, 50 ezer forintot. Összesen
3 millió 190 ezer forint az ösztöndíjtámogatás teljes összege.
berta

Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Pénzes Gréta 1/9.SZ, Hadházi Tamás Máté 1/9.L, Hegedűs Patrik 1/9.V, Hajdu Bence 1/9.H, Lakomecz Viktor 1/9.F, Nagy
Lili 2/10.SZ, Nagy Attila 2/10.L, Erdei Erik 2/10.V, Keresztesi Levente 2/10.H, Berki Patrik Lajos 2/10.F, Horváth Péter 3/11.L, Páhány Tamás 3/11.H, Kosina Csaba Péter 3/11.V,
Károly István 1/9.EK, Bódi Szilárd Milán 1/9.MG, Jávorszki Csenge 1/9.T, Takács Zoltán 2/10.E, Földvári Levente 2/10.
KG, Gyuricskó Adrián 2/10.M, Mészáros Liza 2/10.TG, Csorba István Péter 3/11.E, Madarász Alexandra 3/11.TG, Török
Milán 3/11.MG, Jónyer Martin 4/12.E, Széplaki János 4/12.G,
Báró Anita 4/12.V, Magyar Dániel 5/13.E, Berta Fédra Zsófia
5/13.T, Csillik Tamás 5/13.G, Bodnár Bence 5/13.K

Felsőoktatási ösztöndíjasok

Ádám Aida, Balogh Szabolcs, Bodnár Noémi, Böszörményi
Máté, Buczkó Botond Sámuel, Bugya Anikó Judit, Cziffra Ágnes, Csapó Dóra Gabriella, Dusza Eszter, Grebely Péter, Gulácsi Ádám, Hegedűs Dominika Vanessza, Hornyák László,
Horváth Eszter, Káposzta Gergő, Kiss Ádám, Kocsis Dorottya,
Kovács Bence, Makrányi Dávid, Márki Zsófia, Medgyesi Barbara, Nagy Stella, Papp Mariann, Pristyák Levente, Schäffer
Anett, Somogyi Orsolya, Stefanovics Viktória, Szilvási Dóra,
Tóth Kristóf, Tóth Réka, Vámosi Dóra, Dunai Virág, Kiss Brigitta, Pelyhe Réka, Szabó Petra, Vámos János, Vigh Krisztina, Bódogh Máté, Esvég Luca, Gulyás Zsuzsa, Lőrincz Petra, Marada Imre, Varga Dóra, Bazsó Viktória, Dienes Nikolett,
Kolosai Ferenc Vilmos, Krébesz Róbert, Ramács Gábor, Soltész Petra, Lénárt Lejla, Stefán Ibolya, Szilágyi Szilvia Éva,
Juhász Réka, Oláh Márta, Tóth Csilla, Jancsár Lili, Jeviczki János, Kiss Ágota, Magyar Dorottya, Bazsó Gábor, Pristyák Petra, Tekse Bence, Balaton Boglárka, Bencs Krisztián, Figeczky Panna Flóra, Kovács Ágota, Kovács Árpád, Magyar Orsolya, Szabó Barbara Katalin, Szöllősi Dániel Máté, Tóth Panna.
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Arany középúton

Fecskét gyűrűztek, marhát hajtottak

Szinte mindennapos vendégek vagyunk a Kesznyéten határában lévő Szamárháti tanyán, ahol a Tiszatáj Közalapítvány munkatársai végzik dolgukat a természettel egyetértésben, a hagyományos
módszerekkel. Most egy tábort is
szerveztek a gyerekeknek.
A tábor Koboldról, a celeb bivalyról kapta a nevét, de a táborba nem csak koboldokat vártak.
Az ötnapos táborban csupa olyan dolgot csináltak a gyerekek, ami egy városi (de akár falusi) fiatalnak is csupa érdekesség. Szombat délelőtt például fecskéket gyűrűztek, gyűrűztünk.
Petrilla Attila és Petrilláné Bartha Enikő, a tábor szakmai vezetői rutinnal irányítják a gyerekeket, s magyaráznak, tanítanak, szinte ki sem
fogynak a mesélnivalóból.

Kisfecskék: nyolcnaposan, most kibújva a
tojásból és egy aprócska fecsketojás.

- Ők most egyhetes fiókák - tart a kezében egy
apróságot Enikő -, mivel a madár lába nem nő
tovább, már nyugodtan rárakhatjuk a gyűrűt.
S miközben magyaráz, kétfészeknyi kisfecske
már meg is van gyűrűzve, a lányok serényen
írják a füzetbe a számokat, s következhetnek
a nagyok, a felnőtt példányok, akik a fecskehálóba akadva várják, hogy ellenőrizzék őket.
Mintegy száz fészek van itt, be is van számozva a plafon, száz család, sok-sok fióka, már a
másodköltésből, és nem mellesleg szúnyog egy
sem. Rég volt ilyen délelőttünk.
- Gyűrűztünk madarat, meg kihajtottuk az állatokat. Azért jó itt, mert sok az állat - mondja a
táborozó Balázs.
- Tíz órakor szoktunk lefeküdni - veszi át a szót
társa, Dani -, aztán, amikor ki kell hajtani a gulyát, akkor hatkor kelünk, ha meg nem, akkor
nyolckor.
Így telnek a napok a tanyán, van napirend, vannak feladatok, s olyan élmények, melyek remélhetőleg egy életre szólnak.
- Az első éjszaka olyan két órát aludhattak mondja Lenner Ádám természetvédelmi- és tájgazdálkodási menedzser -, no nem azért, mert
féltek, hanem mert nagyon is élvezték egymás
társaságát. Másnap meg is látszott az egyik
előadáson, hogy el-elbóbiskoltak. Egyébként
minden nap ugyanazokat a témákat érintjük,
csak kicsit másképp. Vagy kézművességgel,
vagy filmet nézünk, kedden például az alapítványról néztünk egy filmet, és voltak benne
visszatérő dolgok, amikre rácsodálkoztak.
- Úgy tűnik, a koránkelés nem viseli meg őket,
pedig nyári szünet van.

Fecskehálóban a meggyűrűzendő madarak.

kronika@tiszatv.hu

- Az egyik program az, hogy reggel segítenek
a gulyásnak kihajtani a gulyát. Be van osztva, hogy mikor melyik szoba a soros. Azt hittük, hogy majd fel kell őket rázni reggel, mondtuk ugyan, hogy fél hatkor ébresztő, de mire fél
hat lett, már itt találtuk őket az udvarban felöltözve, mosolyogva. A tábor egyik célja, hogy
a gyerekek megismerkedjenek a környezettel,
a természettel. És ezt minél korábban kezdjük, annál jobban bevésődnek a természet törvényei a gyerekekbe, amik utána fontosak lehetnek. Van most ez a szúnyogőrület, és az emberek, akik elszakadtak a természettől, szélsőséges megoldásokat szeretnének keresni és találni arra, hogy megszüntessék a szúnyoginváziót. Viszont, akik a természethez közel állnak,
és tudják a törvényszerűségeit, ők az arany középutat választják, és amikor a saját bőrükön
tapasztalják, hogy a természet hogyan is működik, akkor máshogy reagálnak.
Bárányos pecsét is járt, ha jól csinált valaki valamit, a bárányok után paták, a paták után pedig koboldos matrica volt a jutalom, ha valaki
valamit rosszul csinált, akkor röhögő lovat kapott a pontgyűjtőjébe. Nyilván mindenki a bárányokra hajtott.
Na de vissza a fecskékhez. A fiókák után következtek a felnőtt fecskék, sokuk már meg volt
gyűrűzve.
- Rengeteg információhoz juthatunk így mondja Enikő -, először a vonuló madarak telelését vizsgálták a gyűrűzéssel, tehát megnézték, hogy hova tűnnek el a vonuló madarak. Ezt
most már nagyjából tudjuk, hiszen Magyarországon 111 éve megy a gyűrűzés. Viszont nagyon fontos a fészkelő madarak vizsgálata. Vonuláskor ezrével mennek bele a fecskék a nádasokban a gyűrűző hálókba, ezek nem a „mi”
madaraink. Itt, a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetben szerencsénk van, hogy ebben az ólban
például több mint száz fészek található. Megnézhetjük, hogy évről-évre visszajönnek-e
ugyanarra a fészekre, azt, hogy hogyan alakul
a fiókák száma. Most is találtunk olyat, amit tavaly négy-öt napos fiókaként találtunk, egyhetesen meggyűrűztük és most már öreg madárként visszajött, tehát a fészekhűségük, területhűségük is bizonyított. Azt is figyeljük, hogy
hogyan változik a fecskék száma. Itt egyéként
folyamatosan nő a számuk, ez egy jó hely, állattartó telep, rengeteg a táplálék, megvan a fészkelőhely. Országosan azonban nem jó a helyzet, óriási veszélyben vannak a fecskék.
- Mennyi ideig él egy fecske? Mennyit költ?
- Általában, ha jó év van, akkor kétszer is költ

Gulyahajtás az egyik program.
egy évben, jó esetben öt-hat fiókát is felnevel.
A második költésben kicsit kevesebbet. Átlagéletkoruk pedig nyolc-tíz év.
- Miben tudunk a városi környezetben segíteni
a fecskéknek?
- Először is ne piszkáljuk őket, örüljünk, ha
fecskefészek van a házunkon. Ha pedig olyan
helyen fészkelne, ahol szemetelnek, akkor
deszkát kell a fészek alá rakni. Illetve ha homokos területen élünk, mint én is például Nyíregyháza mellett, akkor érdemes számukra sarazóhelyet biztosítani. Én pont innen, Kesznyétenből vittem haza agyagot és kiraktam egy nagy
cserépalátétbe, állandóan vizeztem, így onnan
gyűjtötték a sarat. Ha rossz a talaj, előfordul,
hogy pont a költési idő kellős közepén leszakad
a fészek. Tegnap is érkezett ide három molnárfecske fióka épp ezért. Egynapos etetés után sikerült őket adoptálnunk, azaz más molnárfecskék hasonló korú fiókái közé tenni. Három fészekbe elhelyeztünk egy-egy fiókát, remélhetőleg felnevelik. Mi egyébként ne nagyon próbálkozzunk ezzel, a fecskék felnevelése nagyon
körülményes, másrészt pedig nehéz visszavadítani őket. Amivel még segíthetünk, az az itatás, ami télen és nyáron egyaránt fontos.
Fodor Petra

A névadó hátán.

A Rókagombák nyertek

A Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítvány által
évente meghirdetett, „Tavaszlesen” címet viselő környezetismereti vetélkedősorozat döntő állomását június 11-én rendeztük meg a
Szamárháti Látogatóközpontban.
A Tokaj és Egyek közötti Tisza-menti térségből 14 település iskolái kapcsolódtak be idén a
vetélkedősorozat első fordulójába, összesen 76
felső tagozatos tanuló részvételével. Közöttük
voltak olyan csapatok, akiket a szervezők már
visszatérő kedves ismerősökként üdvözölhettek, hiszen egy-egy felső tagozatos csapat akár
4 éven keresztül is részt vehet a megmérettetésen. Emellett az is mindig nagy öröm számunkra, ha korábban nem szereplő iskolák is kedvet kapnak ahhoz, hogy benevezzék diákjaikat
a vetélkedőbe.
Közalapítványunk az egykori tiszai árterekhez
kötődő élőhelyek megóvását célzó és a természetmegőrző, kíméletes gazdálkodásmódokat
népszerűsítő tevékenységei mellett a környezeti nevelést is szívügyének tekinti, hiszen annak óriási szerepe van a környezettudatosabb
szemléletmód, környezetünkhöz való felelősségteljesebb, fenntarthatóbb viszonyunk kialakításában.
Ennek szellemében indítottuk útjára 2007-ben
a „Tavaszlesen” vetélkedősorozatot, amel�lyel az volt a célunk, hogy a gyerekek közeleb-

bi kapcsolatba kerüljenek saját környezetükkel,
megismerkedjenek a régió természeti gazdagságával, szépségével, lakóhelyük ősi paraszti gazdálkodási hagyományaival, mindezekben
felfedezzék az értéket, és ezáltal tudatosodjék
bennük környezetünk védelmének fontossága.
Az első fordulóba egy némi utánajárást, „nyomozgatást” igénylő, honlapunkról letölthető
feladatsor kitöltésével kapcsolódhatnak be a 2
fős csapatok. Évről-évre sok ügyes megoldás
érkezik be hozzánk, amely - a visszajelzésekből leszűrve - nagymértékben köszönhető annak, hogy mind formailag, mind tartalmilag
olyan feladatsorokat sikerül összeállítanunk,
melyek vonzónak és népszerűnek bizonyulnak
nemcsak a gyerekek, de a tanárok, szülők körében is. Sőt, a gyerekek gyakran a nagyszüleikhez is fordulnak segítségért a paraszti gazdálkodásra, pásztorkodásra vonatkozó feladatok helyes megoldásai után kutatva. A kezdeményezés sikerességében emellett az iskolák
pedagógusainak is nagyon fontos szerepe van,
akik felhívják tanulóik figyelmét közalapítványunk vetélkedősorozatára, és lehetővé teszik,
hogy az érdeklődők felkészülhessenek, és részt
vehessenek a megmérettetésen.
Az első forduló kiértékelését követően minden benevezett iskola legtöbb pontot szerzett
csapatát, valamint az abszolút rangsor szerinti legeredményesebb párosokat hívtuk meg a
döntőre, amely a gyerekek és tanárok körében

a korábbi évekből már jól ismert játékvezetőink, Dr. Legány András, Bandi bácsi és segítője, Vértes Imréné, Piroska néni jóvoltából ismét
játékos, vidám hangulatban telt.
Az előre megadott témakörökre épülő, 10 feladatból álló vetélkedést itt már olyan gyakorlati részek is színesítették, mint a békahang-felismerés vagy a terepi növényismeret. A döntő eredményébe beleszámítottuk továbbá az
év közben megoldott „gyógynövény-felderítő”
feladat pontjait is, amelyet minden csapat a saját lakóhelye vonatkozásában készített el.
Különleges színfolt volt a már hagyománnyá
vált népdaléneklés: az előre megadott szempontok szerint összegyűjtött népdalok közül
egyet-egyet élőben is előadtak a csapatok. Idén
is jó volt megtapasztalni, hogy a diákok gondosan készültek erre a feladatra is, és volt olyan
csapat, amely még néptánccal is kísérte az előadott népdalt. A környezethez való viszonyunknak, kultúránknak a népdal, a zene is fontos része, ezért is van helye ennek a - talán első hallomásra kicsit szokatlan - feladatnak a régmúlt
paraszti gazdálkodás hagyományait is felelevenítő környezetismereti vetélkedőben.
A döntőn legeredményesebben szereplő 8 csapat Bőcs, Mezőkeresztes, Mezőnagymihály,
Taktaharkány, Tiszalök, Tiszalúc, Tiszavasvári
és Tokaj iskoláiból került ki, amelyeknek tagjai
ingyenesen vehetnek részt a Tiszatáj Közalapítvány nyári természetbúvár jutalomtáborában. A

Terepi növényismeret.
többi csapat is értékes ajándékokkal és élményekkel térhetett haza a megmérettetésről. Külön köszönjük a TermészetBúvár Magazin szerkesztőségének felajánlását, akiknek jóvoltából
minden diákot ennek a csodálatos ismeretterjesztő lapnak egy-egy példányával is megajándékozhattunk.
A Tavaszlesen-vándorserleget idén a Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola nyerte el a Berecz Dominik és Béres-Deák István
Dávid alkotta „Rókagombák” csapat kimagasló eredménye alapján.
Gratulálunk és természeti élményekben gazdag, kellemes nyarat kívánunk minden résztvevő csapatnak és pedagógusnak!
Harangozó Edit
Tiszatáj Közalapítvány
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Ipari kitekintő a vakáció első hetében

SzakMa tábor hetedikeseknek

Idén először rendezték meg a SzakMa tábort, a Tiszaújváros és Térsége Foglalkoztatási Tanács koordinálásával. Az ötnapos táborba hetedikes diákok jelentkezhettek, akik az egy hét alatt a MOL
Petrolkémia Zrt. területén működő vállalatokhoz látogattak el, s ismerkedtek meg az itt működő gyárakkal.
A délelőttöket a Brassai iskolában töltötték a
diákok, ahol különböző műhelyfoglalkozásokon vettek részt és megismerkedhettek egyes
szakmák mindennapjaival. Délutánonként gyárakat látogattak, elsőként a MOL Petrolkémia
Zrt. laborját tekintették meg, ahol veszélytelen,
a háztartásban is fellelhető anyagokkal kísérleteztek a gyerekek.

Ismerkedés a granulátummal.

- Azt szeretnénk megmutatni a diákoknak,
hogy mivel is foglalkozik a MOL Petrolkémia,
hogy milyen érdekes a kémia világa - mondta Dési Viktória, a MOL Petrolkémia Zrt. üzleti kiválóság vezetője. - A táborral az általános
iskolák hetedik osztályosait céloztuk meg, bőven voltak érdeklődők, és azért ez a korosztály,
mert ők még pályaválasztás előtt állnak, választhatnak, hogy gimnáziumba, szakgimnáziumba, vagy szakközépiskolába jelentkezzenek.
A diákoknak, a szülőknek, és olykor nekünk is
nehéz eligazodnunk ebben az útvesztőben, ebben szeretnénk segítséget nyújtani. Így megismerkedhetnek a különböző szakmákkal, iskolatípusokkal, legfőképp pedig a SzSzC Brassai
iskolájában zajló képzésekkel.
- A cél tehát a szakember utánpótlás biztosítása?
- Nem titkolt célunk ez. 2017 óta duális képzésben vagyunk jelen a helyi iskolával is, villanyszerelő szakon és szeptembertől gépgyártástechnológia technikus szakon. A napokban
adtuk át a sikeres villanyszerelő diákoknak a
bizonyítványt és remek hír, sikertörténet, hogy
mindannyian nálunk kezdenek majd munkavállalóként. Ugyanígy vannak egyetemista duális
hallgatóink is, tehát ezt a szép pályaívet, ezt az
utat szeretnénk a 13-14 évesek elé tárni. Hogy
lássák, mennyiféle lehetőség van. Tanulhatnak, szerezhetnek szakmát, érettségit, mehetnek mérnök szakra, de akár 18 évesen is tudnak
munkát vállalni.
A tábor csütörtöki napján a Partium ‚70 Zrt. látta vendégül a diákokat. A cég kartonplaszt lemezek és mezőgazdasági fóliák gyártásával
foglalkozik.
- Szimpatikus programok vannak - mondta He-

Nem esznek, kísérleteznek.
vesi Laura Viktória -, érdekelnek a gyárlátogatások, tetszik, hogy minden nap különböző
gyárakat tudunk megnézni. A műanyagiparról
nem nagyon tudtam semmit, apukám gyárban
dolgozik ugyan, de nem ilyenben, így érdekes
volt más szakmákat is megnézni.
- Egyáltalán nem ilyennek képzeltem - mondta
Seres Szilveszter a gyárlátogatás után -, elég bonyolult és sokoldalú. Láttuk a héten a granulátumgyártást, a polietilén és polipropilén különböző felhasználási módjait, azt, hogy hogyan
készülnek a műanyag zacskók és edények, van,
ahol már környezetre ártalmatlan, biológiai
úton lebomló anyaggal is találkoztunk.
Csakúgy, mint minden üzemben, a Partium ‚70
Zrt.-nél is örömmel fogadták a táborozó csoportot, s megmutatták nekik a gyártósorokat.
- Mi egy nyolcvan főt foglalkoztató középvállalat vagyunk - mondta Papp István, a cég vezérigazgató-helyettese. - Mezőgazdasági fóliá-

kat és lemezeket gyártunk, mindenféle dobozokat, amiket különböző nagyvállalatoknak, multinacionális vállalatoknak értékesítünk.
- Miért döntöttek úgy, hogy kinyitják kapuikat a
jövő generációja előtt?
- A válasz összetett és ugyanakkor nagyon
egyszerű. Tiszaújváros a magyar műanyag
alapanyag-gyártás és feldolgozás egyik meghatározó területe, ugyanakkor közel 15 éve az
ezzel kapcsolatos képzések megszűntek, nekünk érdekünk és küldetéstudatunk is, hogy
megmutassuk magunkat. Szeretnénk, ha a térségben lakóknak lenne lehetőségük arra, hogy
ha kedvük van hozzá, akkor ezzel a szakmával foglalkozzanak, másik oldalról pedig érezzük azt a hatalmas űrt, amit az elmúlt másfél
évtized hagyott, így szeretnénk felhívni a fiatalok figyelmét erre a tevékenységre - mondta Papp István.
Fodor Petra

Ötven éve végeztek a kettes iskolában

Tudást, élményt, szeretetet kaptak

1961-ben kezdték meg az általános
iskolát a kettes iskolában, 69-ben
végeztek, s most, 50 évvel később
újra találkoztak. Harmincheten
jártak az osztályba, a találkozóra
huszonegyen érkeztek. Az örömkönnyek, a nagy felismerések, a
szép emlékek délutánja volt ez.
Egymás szemét fürkészik az egykori diákok,
és így már nem is olyan nehéz felismerni, ki
is az egykori osztálytárs. Azért sokak tablóképpel a kezükben köszöntötték egymást, biztos,
ami biztos, azért csak eltelt ötven év. Az egykori kisdiákokból dolgozó felnőttek, szülők,
nagyszülők lettek. Ezen a délutánon viszont újra olyanok voltak, mint tizenévesen.
- Biztos voltam benne, hogy lehetetlen felismerni egymást ennyi év után - mondta Pogány László -, hiszen az ember rengeteget változik. Mindenki öregszik, most mi mondjuk pont nem mosolyog -, de azért érdekes lesz újra találkozni, megtudni, hogy kiből mi lett, hogy mennyien vagyunk, az ember kíváncsi az ilyen dolgokra. Szerettem itt élni, de gyerekkorában bele sem
gondol ebbe az ember. Alapvetően ez egy jó iskola volt, jól éreztük itt magunkat. Emlékszem,
reggelente még tanítás előtt jártunk le focizni. Itt
laktam a közelben, mondjuk mindenki a közelben lakott, hiszen nem volt nagy a város.
Balogh Vali nem itt kezdte az iskolát, hatodik
osztályos korában jöttek a városba Kisvárdáról.

... és most.

- Nagyon szigorú iskola volt - mondta -, hirtelen orosz ötösből lettem orosz kettes, az év végére aztán meglett az ötös. Tehát hatalmas különbség volt a követelményekben. Nagyon erős iskola volt, de emiatt jól teljesített az ember utána a
középiskolában és a további tanulmányaiban is.
Az iskola tele volt gyerekekkel, két iskola volt
a városban, a faluban az egyes, ez meg a kettes,
több nem volt. Fiatalok voltunk, jó volt itt lenni.
Ezek a pillanatok nagyon meghatóak most, örülünk neki, hogy sikerült megszervezni, és annak,
hogy élünk. Ez a legfontosabb.
Harmincheten voltak az osztályban, négyen
már elhunytak. A többieket mind megtalálta a
találkozó szervezője, Gyurika Katalin.
- Tavaly októberben kezdtem a keresgélést mesélte -, telefonáltam mindenkinek, akinek
csak tudtam. Mindenkit értesítettem, akit elértem, tudakozón és a többieken keresztül, no
meg a facebook segítségével értem utol az osztálytársakat. Az osztálynak körülbelül a fele
költözött el. A meghívásnak mindenki nagyon
örült, boldog vagyok, hogy sikerült megszervezni ezt a találkozót.
Nem csak a diákok, egykori tanáraik is eljöttek. Szőllősy Jánosné Fitos Éva tanárnő, Vajda
József tanár úr és egykori osztályfőnökük, Bukovszky Katalin.
- Nyolcadikosok voltatok, amikor én idekerültem ebbe az iskolába - mondta köszöntőjében
az osztályfőnök -, kezdő tanárként kaptam egy

Akkor...
végzős osztályt. Nem volt könnyű, de azt hiszem, nem rosszak az emlékeink.
Sok-sok emlék gyűlt össze a 8 év alatt, melyek
ötven év után is ugyanúgy élnek, s mosolyt varázsolnak az arcokra, csillogást a szemekbe.
- Nagyon kicsi voltam, mikor ideköltözünk a
szüleimmel - emlékezett vissza Miskolczi Irén
-, a Tisza úton laktunk a Tiszagyöngye étterem
felett. Akkor még ez az egy iskola volt a városban, a víztorony félig volt kész, nekünk ez a
hely volt a játszóterünk. Gyakorlatilag a város
is csak eddig tartott, később épült tovább. A hideg végigfutott rajtam, amikor beültem a padba. Szerettem itt élni. Apukám tanácselnök volt
annak idején, kicsi volt a város, össze is számolták, hogy 33 településről jöttek ide az emberek. De akkor mindenki mindenkit ismert,
bármi probléma volt, tudtunk kihez fordulni.
- Nagyon jó közösség, jó osztály volt - mondta Ivánfi Andrea -, közös táborok, kajakozás,
szánkózások, a Tisza közelsége nagyon sok élményt nyújtott. Ötven éve nem láttam az osztályt, most lesz alkalom újra megismerni mindenkit, remélem mindenkit felismerek.
- Segítséggel mindenkit felismerünk - folytatta Tóth Mária -, ha már megmondja a nevét, be
tudjuk azonosítani - nevet. - Fantasztikus érzés

Ő tényleg ő lenne?
itt lenni, nem lehet elmondani. Itt lehetünk egy
olyan városból elindulva, ahol annyi élményt, tudást, szeretetet vittünk magunkkal, ami idáig kitartott. Ez egy hatalmas dolog. Köszönöm a szervezőknek, osztálytársaknak, hogy lehetővé tették,
hogy együtt ünnepelhetünk 65 évesen. Tiszaújváros, Tiszaszederkény, Leninváros - mindhárom
korszakot megéltük, hisz 1961-ben kezdtük itt,
ebben az iskolában az első osztályt és ide visszatérni 65 évesen csodálatos. Én mindenkinek azt
kívánom, hogy ezt az érzést élje meg, és legyen
az osztályban egy olyan valaki, aki ezt megszervezi, mert ez nagyon nagy munka.
Fodor Petra

Tanári

6. oldal

2019. június 27.

Díszdiplomás pedagógusok

A pedagógusnapi ünnepségeken több tiszaújvárosi pedagógus is díszdiplomát vehetett át abból az alkalomból, hogy
65 (vas), 60 (gyémánt), illetve 50 (arany) éve szerzett felsőfokú végzettséget.

gusi pályafutása egészségi állapotának megromlása miatt 1984
novemberében ért véget. Nyugdíjba vonulásáig, 1994 februárjáig a Tiszai Erőműben dolgozott.

Vasdiploma

Gyémántdiploma

Farkas Lászlóné
nyugalmazott óvodapedagógus
Óvodapedagógusi diplomáját 1954 júniusában szerezte Püspökladányban.
Pályájának elején egy évig Monoron, 1955-1962 között Püspökladányban, majd 1973-ig Újszentmargitán dolgozott.
1973. május elsején áthelyezéssel került az 1.sz. Általános Iskola óvodájába Tiszaszederkénybe, majd 1978-tól nyugdíjba
vonulásáig, 1989 októberéig a 3.sz. Napközi Otthonos Óvodában végezte lelkiismeretesen óvodapedagógusi feladatait.
Pedagógiai munkájára a következetesség, pontosság, precizitás és gyermekszeretet volt jellemző. Nagy odafigyelést és empátiát tanúsított a hátrányos helyzetű gyermekek iránt. Végtelen türelmével és gyermekcentrikus szemléletével kiegyensúlyozott csoportlégkört és érzelmi biztonságot teremtett óvodásai számára.
Szívesen segítette a pályakezdő óvónők beilleszkedését, ellátta
őket pedagógiai iránymutatásaival. A kollégákkal és a szülőkkel nagyon jó kapcsolatot alakított ki, tisztelték és szerették, tanácsait szívesen megfogadták.
Hitvallása volt, hogy a gyermek a legnagyobb érték és ezt
egész életpályáján szem előtt tartotta. Közvetlen, igazságszerető, gondoskodó típusú óvodapedagógusként ezt mindig érvényre is juttatta.

Szemerszki Jánosné
nyugalmazott általános iskolai tanító
1959-ben a Sárospataki Állami Comenius Tanítóképzőben
szerzett tanítói diplomát. 1968-ban kezdett tanítani az akkori
Leninvárosban és 1995-ben vonult nyugállományba az Arany
János Általános Iskolából.
Szakmailag kiválóan felkészült, széles látókörű pedagógus
egyéniség. Aktívan részt vett az iskola életében, tudását továbbképzésekkel, önképzésekkel fejlesztette. A nevelőtestület meg-határozó személyisége volt. Kiemelkedő hivatástudata, a pedagógus életpálya iránti elkötelezettsége példaértékű
volt munkatársai számára. Megyei alsó tagozatos szakfelügyelői megbízatást is ellátott.
Rendkívül aktív társadalmi tevékenységet folytatott. Tagja volt
az Országos Úttörő Tanácsnak és a Pedagógus Szakszervezet
országos etikai bizottságának.
Nyugdíjba vonulása után is tevékenyen részt vett a város oktatási-, kulturális életében. 1997-től 2002-ig a Derkovits Művelődési Központ művelődésszervezője, 2002-től 2005-ig a Karakter Alapfokú Táncművészeti Iskola oktatási tanácsadója volt.
Kiváló szakmai és pedagógiai tevékenységét számtalan kitüntetéssel és elismeréssel díjazták. Ezekből néhány kiragadva: oktatási miniszter Eredményes Munkáért Dicséret 1975, Tiszaújváros Közösségéért Díj ezüst-, aranyfokozat 1977, 1978, Gyermekekért Érdemérem 1983, Eötvös József Emlékérem 1993,
Pedagógus Szolgálati Emlékérem 1995, Pedagógus Szakszervezet: a magyar közoktatásért, a szakszervezeti tagságért végzett áldozatos munkáért oklevél 1992, 2009.

Füredi Zoltánné
nyugalmazott óvodavezető
Óvodapedagógusi diplomáját 1954 júniusában szerezte a Szegedi Óvónőképző Intézetben. Pályája kezdetén dolgozott Szegeden és Veszprémben. 1964-ben költözött családjával együtt
az akkori Tiszaszederkénybe. Városunkban pályafutását Tiszaszederkény városrész óvodájában kezdte, majd 1969 szeptemberétől nyugdíjazásáig, 1986 szeptemberéig, a 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői feladatait látta el. Közvetlen,
egymás iránt felelősséget érző, családias közösséget hozott létre.
Aktívan 35 évet dolgozott, ám nyugdíjas éveiben is számíthattak lelkiismeretes munkavégzésére. Nyugdíjba vonulása után 8
évig, mint helyettesítő óvodapedagógus dolgozott, az akkori 3.
sz. és 6. sz. óvodában, beosztott óvónőként.
Munkáját mindig elhivatottan, példásan és nagyfokú gyermekszeretettel végezte. Munkatársai humánus, segítőkész, közvetlen, kedves embernek ismerték. Meghatározó személyisége
volt a város óvodai életének.
Tiszaújváros képviselő-testülete a gyermekek nevelése, oktatása az óvodai közösség érdekében kifejtett példaértékű szakmai
és vezetői munkája elismeréseként 2004-ben PRO URBE kitüntetésben részesítette.
Gedrus Jánosné
nyugalmazott óvodavezető
1954 júniusában végzett a Miskolci Óvónőképző Intézetben.
Ezt követően a képesítő vizsga megszerzéséhez szükséges gyakorlati idejét a budapesti Pamuttextil Művek óvodájában töltötte három műszakban, az úgynevezett egyhetes óvodában, majd
rövid ideig Érden is dolgozott. 1962 augusztusában telepedett
le családjával az akkori Tiszaszederkényben. A 2.sz Napközi Otthonos Óvoda lakásóvodájában kezdett dolgozott, majd
1975 szeptemberében kinevezték az akkor újonnan épült Tiszaszederkényi 1.sz. Általános Iskola óvodájába óvodavezetői
munkakörbe.
Aktív részt vállalt az óvoda berendezési tárgyainak, bútorainak beszerzésében, a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek
óvodai integrációjának megteremtésében, a szederkényi óvodai élet beindításában.
Pályafutása alatt elhivatottan látta el feladatait, pedagógiai
munkáját gyermekszeretet, igényesség jellemezte. Munkatársai szorgalmas, segítőkész embernek ismerték. Óvodapedagó-

Aranydiploma
Budai Károlyné
nyugalmazott óvodapedagúgus
Óvodapedagógusi pályafutását 1968-ban kezdte a Mezőcsáti Napközi Otthonos Óvodában képesítés nélküli óvónőként.
Diplomáját a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben szerezte meg
1969. január 27-én.
1970. január 1-jétől, 1975 augusztusáig a tiszatarjáni Napközi
Otthonos Óvodában vezető óvónői feladatokat látott el.
1975. szeptember 1-jétől, az akkor átadott egykori Leninvárosi 5. sz. Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestületének lett a tagja, ahol egészen nyugdíjba vonulásáig, 2008. április 30-ig dolgozott.
A harminchárom éves tiszaújvárosi pályafutása alatt számtalan gyermek neveléséről, segítéséről gondoskodott. Széleskörű
szakmai felkészültséggel rendelkező, munkájában mindig igényes, pontos, megbízható, a pályája iránt elkötelezett pedagógus. A csoportjába járó gyermekeket nagy hozzáértéssel, odafigyeléssel, lelkiismeretesen és türelmesen nevelte. Számára a
gyermekek szeretete felelősséget jelentett. S ezzel a szakmai
felelősséggel fordult minden gyermek felé.
Közvetlen stílusának, nyitott személyiségének köszönhetően
nem csak a gyerekekkel, hanem a szülőkkel is nagyon jó kapcsolatot ápolt.
Munkatársaival szemben segítőkész és elfogadó volt, szerette azt a munkahelyi közösséget, ahol a mindennapjait töltötte.
Kiváló érdekképviseleti és szakmai munkáját Eötvös József
Emlékérem arany fokozata, és Szolgálati Emlékérem kitüntetéssel ismerték el.
Busku Katalin
nyugalmazott általános iskolai tanár
Miskolcon a Zrínyi Ilona Gimnáziumban érettségizett, 1969ben szerzett diplomát az Egri Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakán.
1975-ben kezdett tanítani az akkori Leninvárosban a 2. számú Általános Iskolában. Rövid időn belül a magyar-történelem
szakos nevelők munkaközösségének vezetője lett.

1982-től 1990-ig szakfelügyelői, szaktanácsadói munkát végzett.
Nagy szakmai felkészültséggel rendelkező, sokoldalú és elhivatott pedagógus. Gyermekszín-játszó csoportja országos első
helyezést ért el. Tevékenysége középpontjában a nevelés állt,
az emberi méltóságot tiszteletben tartó nevelési elveket vallott.
A szülőkkel való példaértékű kapcsolata is hozzájárult a tanulók hatékony személyiségfejlesztéséhez. Munkavégzését következetesség és nagyfokú gyermekszeretet jellemezte.
Folyamatosan képezte magát, komplex tanfolyamokon, posztgraduális képzéseken vett részt kiváló eredménnyel.
Kiváló szakmai és pedagógiai tevékenységét számtalan kitüntetéssel és elismeréssel díjazták: Megyei Tanács Művelődési
Osztály „Kiváló munkáért” kitüntetés 1979, Kulturális Minisztérium „Kiváló Munkáért” 1980, Szocialista Kultúráért 1985,
Tiszaújváros Közoktatásáért Ok-levél Életműdíj 1995.
Dr. Kerekesné Wirth Erzsébet
nyugalmazott középiskolai tanár
1969-ben végzett az Egri Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakán. 1977-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem szakán középiskolai tanári diplomát szerzett. Felső-fokú kulturális menedzser, iskolai könyvtárkezelő és színjátszó
csoport vezetői végzettséggel is rendelkezik.
Tiszaújvárosi pályafutását 1970-ben a 106. sz. Szakmunkásképző Intézetben kezdte, ahol 1989-ig tanított. Elköltözött a
városból, de 2001-ben visszatért és a 2008-as nyugállományba vonulásáig az Eötvös József Gimnázium és Szakközépiskola nevelőtestületének volt a tagja.
Rendkívül aktív és elkötelezett pedagógus. Szívügyének tekintette a magyar nyelv és iroda-lom ápolását, a diák színjátszás
hagyományainak felélesztését.
Osztályfőnöki és magyar munkaközösség vezetői munkájáról
publikációkat jelentett meg. Országos és megyei tanulmányi
versenyeken magyar irodalomból és történelemből diákjai dobogós helyezéseket értek el, de ilyen eredmények születtek a
szavaló, és szépkiejtési versenyeken is.
Az iskolai színjátszó csoporttal 1987-ben a legjobb szakmunkás színjátszó csoport címet nyerték el, amit 1988-ban megvédtek. Közművelődési területen pályázatokat írt és nyert, mely
összegeket új kulturális csoportok létrehozására, a hagyományok felkarolására, informatikai eszközök fejlesztésére fordítottak.
Kiváló szakmai munkáját 1986-ban a művelődési minisztérium
Szocialista Kultúráért kitüntetéssel ismerte el, 2007-ben pedagógus Szolgálati Emlékéremben részesült.
Kiss Istvánné
nyugalmazott általános iskolai tanár
1969-ben szerzett általános iskolai tanári diplomát Nyíregyházán, a Bessenyei György Tanár-képző Főiskola magyar-orosz
szakán. 1971-ben költözött az akkori Leninvárosba, és kezdett
tanítani a 3. számú, majd Kazinczy Ferenc Általános Iskolában,
itt tevékenykedett egészen a 2002. évi nyugdíjazásáig.
Mindig nagy hangsúlyt helyezett a korszerű szakmai tudás
megszerzésére és tanári munkájában való hasznosítására. Ilyen
volt az akkor még ritkaságnak számító orosz nyelvi labor létesítése, amely az ő nevéhez fűződik.
Fontosnak tartotta a tanulók magyar nyelvi tudásának fejlesztését is. Szaktanárként rendszeresen készített fel tanítványokat különböző tanulmányi versenyekre. A vers- és prózamondó versenyeken kimagasló eredményeket ért el tanítványaival.
Osztályfőnöki munkája is kiemelkedő volt.
A szülőkkel és a kollégákkal való kapcsolatát a jó együttműködés és a kölcsönös tisztelet jellemezte.
Több évtizedes kiváló szakmai munkája, elhivatottsága és emberi helyállása elismeréseként pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesült.
Szabó Andrásné
nyugalmazott gyógypedagógus
A sárospataki II. Rákóczi Ferenc gimnáziumban érettségizett,
és ebben a városban szerzett diplomát 1969-ben a Tanítóképző Intézetben.
1975-ben került az akkori Leninvárosba és kezdett tanítani az
1. sz. Általános Iskolában. 1979-ben elköltözött, de 1982-ben
visszatért városunkba és a 6. sz. Általános Iskolában helyezkedett el. Szívesen vállalta az értelmileg sérült gyerekekkel való foglalkozást, és egészen nyugdíjba vonulásáig látta el ezt a
munkakört.
Mindig nagy hangsúlyt helyezett ismereteinek bővítésére,
1985-ben elvégezte a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola tanárképző szakát.
Hallatlan türelemmel és szeretettel fordult a sajátos nevelést
igénylő tanulók felé. Szakmai tudásával és empatikus készségével minden gyerekből igyekezett kihozni azokat az önellátó és ismeretszerző képességeket amikre egyénileg alkalmasak
voltak.
A gyerekekkel, a szülőkkel és a kollégákkal való kapcsolatát a
jó együttműködés és a kölcsöónös tisztelet jellemezte.
Több évtizedes kiváló szakmai munkája, példaértékű elhivatottságát és emberi helytállása elismerésre méltó.
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Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Derko MiniGaléria
Horváthné Szegedi Beáta kézműves alkotásai
Látogatható: július 5-ig
Június 27. (csütörtök) 17.00 óra
Ötórai tea
Kultúrák összehasonlítása egy világutazó szemével - mindenki másképp csinálja
Vendég: Csonka Gábor Vándorboy

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

Varázslatos helyek Magyarországon - kamarakiállítás
Látogatható: augusztus 30-ig
Június 28. (péntek) 17.00 óra
Az ember, ahogy én gondolom
Az ember, mint egy energiarendszer - Vitaindító beszélgetés
A beszélgetést vezeti: Szigeti Péter, nyugalmazott vegyipari gépészmérnök
Július 2. (kedd) 10.00 óra
Rajzolj és alkoss velünk! - gyermekfoglalkozás
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Július 4. (csütörtök) 10.00 óra
Barkácsdélelőtt - gyermekfoglalkozás
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Július 9. (kedd) 17.00 óra		
„Angolozó” társalgási klub
A beszélgetéseket Cziffra Ágnes és Edelényi Gábor anglisztika szakos egyetemi hallgatók vezetik.

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR

Június 28. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
Játéklehetőség logikai és stratégiai társasjátékokkal, kártyajátékokkal.
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
Július 2. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY - „VILLA SCEDERKYN” TÁJHÁZ

Június 29. (szombat) 14.00 óra
A „TÁJ-HÁZ” időszaki kiállítás megnyitója
A kiállítást megnyitja: Urbán Anett muzeológus
Helyszín: Tiszaújváros, Bocskai I. út 18.
Június 1. és augusztus 31. között a Helytörténeti Gyűjtemény
„Egy modern város született – életmódváltás a dél-borsodi
térségben” című állandó kiállítása szombaton és vasárnap is
látogatható 11-19 óráig.
Helyszín: Tiszaújváros, Széchenyi út 37.
TÁJÉKOZTATÁS NYITVATARTÁS VÁLTOZÁSÁRÓL
Értesítjük Kedves Látogatóinkat, hogy 2019. június 28-án
áramszünet miatt a Hamvas Béla Városi Könyvtár
13-tól 19 óráig tart nyitva.
2019. július 1. - augusztus 31. közötti időszakban a Tiszaszederkényi Művelődési Ház és a Hamvas Béla Városi Könyvtár szombati napokon zárva tart.
A központi könyvtár (Tiszaújváros, Széchenyi út 37.)
július 22 – augusztus 5-ig zárva tart.
Nyitás: augusztus 6. (kedd) 10.00 óra
A könyvtári szolgáltatások ebben az időszakban
a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai
út 33.) vehetők igénybe.
A várostörténeti kiállítás a központi könyvtár épületében
augusztus 31-ig szombaton és vasárnap is
nyitva tart 11.00 – 19.00 óráig! A belépés díjtalan.
(Bejárat az üzletsor felől!) Szíves megértésüket köszönjük!
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár

A Tisza TV műsora

Június 27., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: Héthatár: Emléktábla-koszorúzás - Juniális - Mecénás
ösztöndíjosztók - Szakmatábor - Fecskegyűrűzés
Hétről-Hétre: Jubileumi osztálytalálkozó - Múzeumok éjszakája - Holdfényklub a fiataloknak - Közelmúlt
EgészségLesen: Autizmussal a nagybetűs életbe - Csomagolásmentesen a környezetért
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Utána: A testületi ülés ismétlése
Július 3. szerda
18:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Nyári diákmunka - Vendégek Beregszászból - Kiállítás
18:15 Hétről-Hétre: Legyen Szederkény vendége - Táborozók - Közelmúlt
Július 4., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

7. oldal

Múzeumok éjszakája

Retrobusz, sámán, térzene

1977-et írtunk. Én óvodás
voltam, anyukám tifós. Minden reggel hatkor szépen befonta a hajamat, masnit kötött bele, hol fehéret, hol pirosat, hol rózsaszínt, aztán irány a Malinovszkíj úti
buszmegálló, oda gurult be a
szürke farosbusz, ami engem
is elvitt a hármas óvodáig.
Bérletem nem volt, csak bérelt helyem,
én voltam a busz egyik állandó gyerekutasa, aki a tifós felnőttek közé vegyülve
robogott el az óvoda melletti buszmegállóhoz az üzletsorra. Igazi élmény volt,
hisz nem volt autónk, és akkoriban még
helyközi járatra sem igen lehetett felülni,
kizárólag a gyárak-panellakások közti útvonalon közlekedtek a buszok.
Egy élmény volt, olyan, ami azt hittem
soha nem tér vissza, hiszen a múlt század
járművei már csak a múzeumban rostokolva szemeznek a 21. század utasaival.
A hétvégén azonban újra utaztam. Utaztam az időben és a térben, egy régi, 60
éves retro Ikarusszal, sokadmagammal.
Olyanokkal, akik már csak az autóskártya
lapjain látnak ilyet, és olyanokkal, akik
éveken át ezzel közlekedtek a jó öreg Leninváros utcáin. Az anyósülésre huppanva tettem buszos tiszteletkört a városban,
miközben a sofőr megmutatta öreg járgányát.
- Két hagyományos szeleppel nyitom ki
az ajtót, itt még nem elektronika, hanem
a levegő nyitja. 1959-ben gyártották ezt
a járművet, nagykorú - most hatvanéves
- több mint tíz éve van újra forgalomban.
Muzeális minősítést kapott, tehát az utolsó csavar is gyári benne. Dízelmotor hajtja, majdnem 100 lóerős - mondja Gara
Csaba, a sofőr, aztán izomból odateker a
kormánynak, hogy be tudja szedni a kanyart. - El vagyunk szokva a szervó nélküli kormánytól. Minden tiszteletem a régi sofőröké, akik minden nap ilyenen dolgoztak. Mi csak hétvégente szoktunk rajta ülni, ha kibérlik különjáratnak - mondja, majd tovább navigál a belső térben. Nem nagy a belmagasság, kinyitható ablakok, tároló fölöttük. Hátul van egy létra,
akinek nagyobb csomagja volt, azt a sofőr
felpakolta a tetőre. Miskolcon a ’60-as
évek végén, ’70-es évek elején kerültek ki

A retrobusz...
a forgalomból, aztán jöttek a 620-as Ikaruszok, a 200-as Ikaruszok pár évvel ezelőttig teljesítettek szolgálatot.
Kalauz nincs a buszon, útikalauz viszont
igen, élőszóban. Igazi történetmesélő Kákóczki Balázs történész-kutató, aki az idegenvezetőnk. Nem érzem magam idegennek, hiszen a város és Szederkény között
robogunk a zajos buszon. Balázs a város
minden szegletéről tud érdekeset mondani, nem telik el úgy egy méter sem, hogy
ne mesélne valami olyat, amit csak kevesen tudnak, vagy már rég elfelejtették.
Miközben a busz jön-megy az óváros és
az újváros között, addig a Barcsay téren
gumicukor és mézeskalács helyett kultúrát kínálnak a sátrakból. A standokon
popcorn és pogácsa, levendulaszörppel,
édes süteménnyel, de kávé is van a sarokban, ha valakit elnyomna a hőség.
Bent a Városi Kiállítóteremben Stark István tárlata várja a látogatókat, kint a bejáratnál egy alkalmi nosztalgiakiállítás
várostörténettel, múltbéli használati tárgyakkal, és egy olvasósarokkal, ahol a
Krónika’ 80-as évekbeli számait lapozgathatjuk eredetiben, de még a város hetilapjának elődje, a Borsodi Vegyész is ott
van az olvasni valók között. A várostörténeti sátor mellett kézművesek ügyeskednek felnőttekkel, gyerekekkel, ki varrogat, ki fest a művészet jegyében, aztán jönnek a rézfúvósok térzenélni nagy
klasszikusokkal, könnyedebb filmzenékkel, talpalávaló ritmusokkal.

Sámán a téren, Kandinsky a házfalon.

... és utasai.
Már sötétedik, amikor jön egy sámán,
mágikus tűzszertartásra buzdítva a kellemes nyári est vendégeit. Interaktív varázslat, amit látunk. Sokan vagyunk, elűzzük együtt a rosszat, jókívánságokat hívunk fentről, közben a sámán hol kiált, hol
dobol, hol mormol valami akbraka-dabrát, miközben tűzcsóvával köröz a levegőben. Aztán átbújunk egy növényekből font
kapun, belekortyolunk a hangtálban kínált
vörösborba, ütemre mondjuk együtt a rigmusokat. Csináljuk, bár sokan csak mosolygunk, ki hittel, ki hitetlenkedve, ki a
helyzeten, ki saját magán. De együtt vagyunk. A Barcsay tér négyemeletesének
falán egy másik éjszakai újdonság, a fényfestés. Egymást váltják a vetített képek:
Kandinsky, az ókori Róma épületromjai,
Da Vinci Mona Lisa-ja. Sokan vagyunk,
szúnyogokat tűrve is élvezzük a kultúrát,
a helyszínt, a rendezvényt.
- Szerintem a jelenlévők száma is bizonyítja, hogy mekkora érdeklődés van a
múzeumok éjszakája iránt Tiszaújvárosban - mondta Kákóczki Balázs. - Bár
nincs múzeumunk, illetve volt régen, de
ez akkori viszonylatban nem volt múzeum. A lényeg, hogy e nélkül is sok látnivaló van ebben a városban. A Helytörténeti Gyűjteménynek van egy állandó kiállítása, ingyenes tárlatvezetéssel. Most reméljük, hogy hagyományt teremtve meghonosodik ez a rendezvény is nálunk.
Úgy látjuk, hogy nagy az érdeklődés minden iránt, amit ma itt kínálunk.
berta

Pom-Pom meséi a nagyhéten

Rajzpályázat gyerekeknek

Kedves Gyerekek!
Közületek már egészen biztosan csak kevesen tudják, hogy ki
is volt Gombóc Artúr, az „enyhén molett” madár, a csokoládék
nagy szerelmese! Neki aztán mindegy volt, hogy kerek vagy
szögletes, töltött, vagy töltetlen, kicsi, vagy nagy volt a csokoládé, odáig volt mindegyikért. Olyannyira, hogy mesesorozat is született történeteiből, Pom-Pom meséi címmel. PomPom, aki általában Picur fejére huppant és úgy mesélt, így vallott magáról: „ ha akarom, olyan vagyok, mint egy szőrpamacs, vagy paróka, vagy egyujjas kifordított bundakesztyű,
vagy szobafestő pemzli, vagy papucs orrán pamutbojt. Most
leginkább szőrsapkához hasonlítok, ahogy ülök az ágon, egy

szép hosszú ágon, föl-he-he-he, le-he-he-he, mivel egy szellő
hintáztatja az ágat”.
Nos, azért volt ez a hosszú bevezető, hogy meginvitáljunk benneteket legújabb rajzpályázatunkra, Pom-Pom és Gombóc Artúr a nagyhéten címmel. Várjuk bármilyen technikával készített alkotásaitokat A3-as méretben, július 4-én 15 óráig a Tiszaújvárosi Krónika szerkesztőségében. Kérjük, írjátok rá a rajz
hátoldalára a neveteket, valamint hogy hány évesek vagytok,
és az elérhetőségeteket. Eredményhirdetés július 11-én a Városháza előtti téren. A nyertesek értékes jutalomban részesülnek! A behozott rajzokért - ahogyan eddig is - mindenkit apró
meglepivel várunk, de most mással, mint tavaly!
Nagyon várjuk a rajzokat!

Segítség

8. oldal

Kábítószer helyett
A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum (KEF) szakmai
kerekasztal-beszélgetést szervezett,
melynek vendégei az igazságszolgáltatás, a megelőzés, és a rehabilitáció témaköreiben tartottak előadásokat.
Bráz György polgármester megnyitója után
a beszélgetés szervezője, Pálnokné Pozsonyi
Márta, a KEF elnöke mutatta be az előadókat.
Dr. Kalapos István rendőr ezredes, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője a rendőrség és az iskolák közötti hatékony együttműködés szükségességéről beszélt. Elmondta, hogy
kábítószerrel kapcsolatos ügyekben sajnos nagyon kevés bejelentés érkezik az állampolgároktól, a rendőrség az esetek 95%-ában egyéb
ellenőrzések kapcsán fogja el a drogfogyasztókat. Pedig léteznek internetes elérhetőségek,
van kijelölt rendőr, akivel fel lehet venni a kapcsolatot gyanú esetén.
Kiemelte annak fontosságát, hogy az iskolák és
a rendőrség kapcsolatának rendszeresnek kell
lennie, és példaként említette, hogy vannak
olyan országok, ahol rendszeres tanórák vannak beiktatva, ahol felvilágosítják a gyermekeket a kábítószerek negatív hatásairól, és alternatívákat mutatnak nekik az egészséges életre.
Az ezredes elmondta, hogy különös figyelemmel tekintenek a klasszikus dílerpozíciókra mint megszerzés, átadás, terjesztés. Tiszaújvárosban az efféle bűncselekmények évről-évre
hullámzó tendenciát mutatnak, van, amikor kevésbé, van, amikor kiemelten fordulnak elő, de
mindig vannak olyan ügyek, amikor a bűnözők
kábítószer-terjesztésből próbálnak megélni, pedig a lebukás veszélye nagyon nagy. Úgy fogalmazott, hogy „amit két ember tud, azt már
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Összefogás az egészséges életért
mindenki tudja - amit többen tudnak, azt a rendőrség is megtudja.”
Még egy sajnálatos tényre hívta fel figyelmet
a városi rendőrkapitány. Eddig a lopás volt a
vezető bűncselekmény, de mostanában a garázdaság kezdi átvenni a vezető helyet. Rengeteg
személy, illetve dolog, tárgy elleni erőszak történik ittas és kábítószeres állapotban, és sajnos
nem csak a fiatalok, hanem az idősebb elkövetők körében is növekszik ezek száma.
Berényi András klinikai szakpszichológus
Debrecenből érkezett, és a megelőzés újfajta szemléletéről tartott előadást. Legfontosabbként kiemelte, hogy azok a drogprevenciós programok, amelyek tulajdonképpen csak
drogokról történő felvilágosító előadások, mára már nem időszerűek. Alkalmazkodni kell a
mai fiatalok kommunikációs szokásaihoz, változtatni kell azon a módszeren, ahogy elérik,
megszólítják a fiatalokat ebben a témában. A
drogok és hatásainak bemutatása prevenciós
értelemben hatástalan, nem ez érdekli a fiatalokat. Nem a drogok hatásaival kellene ijesztgetni a gyerekeket, hanem alternatívákat kellene mutatni nekik, közösséget építeni, és erősíteni a kortársak segítségét. Nem azzal kellene fenyegetni a fiatalokat, hogy mit ne csináljanak, hanem el kell mondani, mit lehet csinálni helyette, mert a gyerekeknek szükségük
van a közösségre, és a pozitív élményekre.
Holb Gergő szociálpolitikus a rehabilitációs
ellátásról, a szenvedélybetegek kezelési lehetőségeiről beszélt. Gergő a Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye dolgozója, ami egy hosszú távú bentlakásos intézmény - a zord név egy Nagyhegyes melletti kis
tanyát takar, ahol a gyógyuló drogfüggők laknak 12 hónapig.

Berényi András szerint nem ijesztgetni kell a fiatalokat, hanem alternatívát kell mutatni
nekik.

A résztvevők egy csoportja. Elöl Pálnokné Pozsonyi Márta, a KEF elnöke.
Az intézményben nem csak a tünetekre, tehát
az alkohol- vagy drogfogyasztásra koncentrálnak, hanem a mögötte meglévő okok - szorongásos panaszok, depresszió, családi viszály,
kudarcok - feltárásával és kezelésével, a függő testi, lelki, és szociális állapotával holisztikusan foglalkoznak. A cél nem csak a szermentesség, hanem egy teljes értékű társadalmi integráció.
Gergő elmondta, mára a kábítószer-használat
olyan mértéket öltött, hogy az országban most
már három helyen is van úgynevezett tini rehab, amelyek 14 év alattiakat fogadnak - mert
olyan sokan vannak, akik már ebben a korban
eljutnak arra a szintre, hogy nem csak hétvégi
kikapcsolódásként drogoznak, hanem komoly
függőség alakult ki náluk.
Az előadásra az intézmény egyik jelenlegi lakója is eljött. Elmesélte egy napját az intézményben, majd elmondta, milyen kompetenciákat kell megtanulniuk ahhoz, hogy újra a saját
kezükbe kerüljön az életük irányítása.
Juhászné Ceglédi Tünde, a Miskolci Drogambulancia Alapítvány elnöke, a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórumok szerepéről beszélt. A KEFek egy 2000-es országgyűlési határozat alapján
jöttek létre, először a húszezernél nagyobb városokban, majd begyűrűztek a kisebb városokba.
A KEF egy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, és az önkormányzat szakmai tanácsadó testületeként működik. A fórumban benne
vannak a közoktatás, az egészségügy, a szociális
terület, és a bűnmegelőzés szakemberei. A KEF
célja az egészséges életmód értékeinek megismertetése. Elmondta, hogy Tiszaújváros nagyon
jó helyzetben van, mert a tiszaújvárosi KEF a
megalakulása óta nagyon jól működik, maximálisan koordinálja ezeket a feladatokat, és az önkormányzat támogatása is példaértékű.

Holb Gergő
A drogambulancia életéből kiemelte, hogy a
fiataloknak szükségük van feladatokra, nem
jó, ha mentesítjük őket a munka alól, és azt
mondjuk nekik, hogy csak annyi dolguk van,
hogy tanuljanak. A prevenció szempontjából
nagyon fontos, hogy olyan élményt nyújtsunk
nekik, ami örömet szerez. A drogambulancián a fiataloknak művészetterápiával próbálnak élményt nyújtani, vagy ha valakinek nincsenek művészi hajlamai, akkor vannak sportprogramjaik is.
(Az előadások előtt interjút készítettünk
Dr. Kalapos Istvánnal és Juhászné Ceglédi
Tündével, ezt jövő heti számunkban olvashatják.)
Surányi P. Balázs
SuranyiPBalazs@gmail.com

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 3.

Önként vállalt szakosított ellátások

A képviselő-testület legutóbbi ülésén tárgyalta és fogadta el a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2018-ban végzett tevékenységéről szóló beszámolót. Ebből közöltünk részleteket előző számainkban, és most zárjuk sorozatunkat.
Ezüsthíd Gondozóház
A 44 férőhelyes gondozóház ideiglenes jelleggel legfeljebb egy évi időtartamra átmeneti elhelyezést, teljes körű ellátást biztosít a Tiszaújvárosban élő időskorú, 18. életévét betöltött beteg, önmagáról időlegesen betegség vagy más
okból gondoskodni nem képes személyek részére. Az átmeneti ellátást 2018-ban 89 fő vette
igénybe, 90%-uk nő, döntően 75 év fölötti. Az
átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás iránti érdeklődés a lakosság részéről folyamatos volt. Az
intézményi beszámolóban foglaltak szerint az
elmúlt év során az idősotthoni férőhelyek létrehozásával a kérelmezők elhelyezése a korábbi
3 évhez képest intenzívebb, ezáltal a gondozóház éves ellátotti létszáma is jelentősen növekedett. Bár 2018-ban is folyamatosan várakoztak a felvételre, az előző évekhez viszonyítva a
várakozók száma lényegesen alacsonyabb volt,
2018. december 31-én 6 fő várakozott.

Ezüsthíd Idősek Otthona
A 2018. januárjától működő, 20 férőhelyes idősek otthona tartós bentlakást teremt azoknak a Tiszaújvárosban élő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek, akiknek az egészségi állapota rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, gondozási szükségletük alapján
teljes ellátásra, folyamatos gondozásra, ápolásra szorulnak, egészségi állapotuk alapján intenzív odafigyelést és gyakori beavatkozást igényelnek. Az idősek otthonában 2018-ban 54 kérelmező esetében indult meg a felvételi eljárás, melyből
18 kérelmező demens ellátást igényelt. Igény elutasítása 9 fő esetében történt, egyfelől a szakápolási igény, másfelől a felvételt kizáró, III. fokozattól alacsonyabb gondozási szükséglet okán. A tartós bentlakást 2018-ban összeségében 27 fő vette
igénybe, a lakók 75%-a 80 év fölötti, 70%-a nő.
2018. december 31-én az ellátásra várakozók száma 11 fő volt, akik közül 3 átlagos szükségletű és
8 középsúlyos demens, idős személy.
Hajléktalanok Átmeneti Szállása
A 17 férőhelyes hajléktalanszálló ideiglenes
jelleggel átmeneti elhelyezést nyújt a Tiszaújváros közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó olyan hajléktalan személyek részére, akik az életvitelszerű szálláshasználat és
a szociális munka segítségével képesek az ön-

Az Ezüsthíd Gondozóház és az Ezüsthíd Idősek Otthona összesen 64 fő ellátására képes.
ellátásra. Tavaly a hajléktalan átmeneti ellátásban gondozottak köre 2017-hez képest nem
változott, az ügyfélkörben csak minimális mozgás volt. Az új igénybevevők „visszatérők” és
rendszeres igénybevevők az ellátórendszerben,
mert a korábbi években is az átmeneti szállás
lakói voltak, vagy korábban már a hajléktala-

nok nappali ellátását vették igénybe. A Hajléktalanok Átmeneti Szállásának szolgáltatásait
2018-ban összeségében 21 fő vette igénybe, a
lakók 85%-a férfi, döntően 40-64 év közötti. Az
ellátottak éves átlaga 16 fő, a szálló kihasználtsága közel 100%-os.
f.l.
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Közlemények

2019. június 27.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Juhos Szabolcs jegyző
2019. július 03-án (szerdán)
13.00 órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye:
Polgármesteri Hivatal
I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentés alapján történik,
negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését
az 548-014-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jézsó Gábor az 1. sz. választókerület
képviselője
2019. július 01-jén hétfő) 16.00 órától
Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltatóház)
2019. július 02-án (kedd) 16.00 órától a
Tisza-parti városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház)
fogadóórát tart.
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

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

Balla Gergő

kompenzációs listán mandátumot
szerzett képviselő
2019. július 3-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2019. június 27-én, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III.
emeleti tanácskozótermében.
Az ülés napirendi pontjai:
Zárt ülés:
1. Javaslat önkormányzati kitüntetések
adományozására
2. Javaslat gondozóházi elhelyezés iránti kérelem elutasítása miatt benyújtott panasz elbírálására
3. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért

Tájékoztató

tekben
- Egyéb felmerülő karbantartási munkák elvégzése
- Szakszerű üzemzavar-elhárításban való
részvétel
Bér megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:
Szakközépiskolai vagy szakiskolai végzettség

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.
július 02.

Előnyt jelent:
- B, C kategóriás jogosítvány
- Szakmai gyakorlat
- Faipari végzettség (ács, asztalos, bútorasztalos)

A munkakör az elbírálást követően azonnal
betölthető.

- Általános karbantartói, javítási, hibaelhárí-

települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye lehet.
A támogatás előfeltétele, hogy a nappali
tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak
az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási
igazolásával kell - a munkaviszony kezdete előtt - a járási hivatal foglalkoztatási osztályán jelentkezni annak érdekében,
hogy a programba vonásának előfeltételét
jelentő regisztrációja megtörténhessen.
Tiszaújváros Város Önkormányzata - az
előző évekhez hasonlóan - részt kíván
venni a programban. A foglalkoztatás ter-

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet
1 fő ügyfélszolgálati munkatárs munkakör
betöltésére, határozatlan időre, 3 hónapos próbaidő kikötéssel.
Elvárások:
- legalább középfokú végzettség (érettségi bizonyítvány)
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- határozott fellépés, jó kommunikációs képesség
- felhasználói szintű számítógép kezelési ismeret (Office –
word, excel)
- megbízhatóság, felelősségtudat
- önálló munkavégzés
- tanulási és problémamegoldó készség
Előnyt jelent:
- ügyfélkapcsolatok kezelésében való jártasság
- pénzügyi-számviteli végzettség
Feladatok:
- ügyfelekkel való kapcsolattartás
- ügyfélpanasz, reklamáció kezelése
- fogyasztói számlák előállítása
- ügyfelekkel kapcsolatos adminisztráció ellátása
Az érvényes pályázathoz a pályázatnak tartalmaznia kell az
alábbi nyilatkozatot:
„Alulírott hozzájárulok, hogy az adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU)

Karbantartótásimunkakör
munkák elvégzése az üzemeltetett épüle-

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Díj” adományozására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 8/2019. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat Tiszaújváros helyi autóbusszal
végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatainak ellátására vonatkozó pályázati kiírás elfogadására
3. Javaslat Tiszaújváros Forgalomtechnikai Tervének módosítására
4. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti, illetve egyéb beruházásokra, felújí-

A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580
Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illetve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu
e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540636
Kerékgyártó István ügyvezető

tásokra benyújtott pályázatok elbírálására
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. és a Tisza Média Kft. Szervezeti Működési Szabályzatának módosítására
6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal
2018. évben végzett munkájáról
7. Beszámoló a Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár Tiszaújváros Települési Értéktárral kapcsolatos 2019. I. féléves tevékenységéről
8. Beszámoló a diáksport 2018. évi támogatásának felhasználásáról
Kérdések

Nyári diákmunka

A 2013-2018 közötti évekhez
hasonlóan a Pénzügyminisztérium koordinálása mellett
a kormányhivatalok és a járási hivatalok közreműködésével „Nyári diákmunka” elnevezéssel munkaerő-piaci
program indul.
A program célcsoportjába azok a fiatalok
tartoznak, akik:
- nappali tagozaton tanuló diákok,
- a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor
sem töltik még be a 25. életévüket,
- közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,
- foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.
A programban a foglalkoztatást biztosító
és így támogatható munkáltató a területi,

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
(3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot
hirdet 1 fő karbantartó munkakör betöltésére
a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony
keretében, három hónapos próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló alkalmazással,
mely meghosszabbítható.

A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevelet, jogosítványmásolatot

13. oldal

vezett időpontja: 2019. július 15-től augusztus 2-ig, napi 6 órás foglalkoztatással, szakképzettséget nem igénylő munkakörben, a minimálbér időarányos hányadának megfelelő munkabérrel. Az önkormányzat kéri, hogy csak azok a fiatalok jelentkezzenek, akik a teljes időszakban vállalni tudják a munkavégzést.
A regisztráció helye: Tiszaújvárosi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztály
3580 Tiszaújváros, Szederkényi u. 8.
A regisztrációra jelentkezés és a regisztrációs lapok leadásának határideje:
2019. július 2. A regisztrációs lapokon fel
kell tüntetni a diák elérhetőségét (telefonszám és e-mail cím). A regisztrációs lapokat a Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató irodáján lehet leadni (Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. földszint).

2016/679 rendelete (GDPR) szerint és az adatvédelmi szabályzat szerint kezeljék. Alulírott tudomásul veszem, hogy az adataimat a nyilatkozatot kérő szervezet alkalmazottai megismerhetik. Kijelentem, hogy az adatkezelés célját, az adatkezeléssel kapcsolatos jogaim ismerem, értem és az adatkezelési hozzájárulásomat önként, az adatkezelési cél megvalósulása érdekében adtam.”
Munkaidő: heti 40 óra (hetente egy napon folyamatos 12 óra).
Bérezés: megegyezés szerint.
A pályázat benyújtási határideje: 2019. július 01. (hétfő) 12,00
óra.
Érdeklődni: munkaidőben Szabó Mihály gazdasági vezetőnél az alábbi telefonszámon:				
+36703338149
A pályázat benyújtható postai úton:
TiszaSzolg 2004 Kft.
Tiszaújváros
Tisza út 2/ F.
3580
Személyesen leadható a TiszaSzolg 2004 Kft. titkárságán, Tiszaújváros, Tisza út 2/F. I. emelet 206-os iroda:
H-Cs 7,00 - 15,00-ig
P:
7,00 – 12,00-ig.
A pályázat elbírálása: 2019. július 08.-ig
Sikeres pályázat esetén az állás betölthető: 2019. július 09-től.

Pénzügyi munkatárs munkakör

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatalban 1 fő pénzügyi munkatárs munkakör betöltésére, határozatlan időre szóló kinevezéssel, 6 hónap próbaidő kikötéssel.
Főbb munkaköri feladatok:
Az ASP Gazdálkodási szakrendszerében
pénzügyi, számviteli feladatok ellátása.
Közreműködés az önkormányzat költségvetési javaslatának, év végi beszámolójának elkészítésében.
Havi és negyedéves adatszolgáltatások (időközi költségvetési jelentés, időközi mérleg-jelentés) készítése.
Képviselő-testületi anyagok előkészítése.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi
szakképzettség
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatásban szerzett gyakorlat,
- közigazgatási alap-, illetve szakvizsga,

- ASP program felhasználói szintű ismerete,
- mérlegképes könyvelői szakképesítés.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és Tiszaújváros
Város Önkormányzatának 9/2014. (III.28.)
rendelete szerint.
Cafetéria juttatás: bruttó 200.000 Ft/év.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt a 2011. évi CXCIX. tv.
42.§ (1) és (3) bekezdései alapján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.
július 2.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 10.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi szakreferensnél lehet. Tel: 49-548-085.

Hirdetés/Közlemények
2019. június 27.
Gondozó munkakör
„A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ rással összefüggésben szükséges kezeléséhez

14. oldal

Az Inno-Comp Kft.
multinacionális, dinamikusan fejlődő, alapanyaggyártó társaság termelésbővítése miatt

RENDSZERKEZELŐ MUNKATÁRSAT
keres Tiszaújvárosban
A munkakör célja: az Inno-Comp Kft. gyártósorainak működtetése a termelési programban
meghatározott termékek előállítása érdekében, valamint az ehhez kapcsolódó tisztítási, előkészítési, utókezelési, csomagolási és kiegészítő tevékenységek elvégzése.
Elvárások:
• Minimum szakmunkás végzettség
• 1-2 év hasonló és/vagy műszaki területen szerzett tapasztalat
• Csapat- és önálló munkára való képesség
• Jó kommunikációs képesség
Előny:
• Targoncavezetői jogosítvány: vezetőállásos, vezetőüléses és gyalogkíséretű géptípusokra
• Emelőgép-kezelői képesítés megléte
Ajánlatunk:
• Béren kívüli juttatások
• Hosszú távú munkalehetőség
• Stabil munkáltatói háttér
• Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés

Étterem eladása miatt eladó 2 db 800 literes ipari fagyasz-

Eladó lakás Tiszaújvárosban a Mátyás k.

tóláda,1 db 400 literes fagyasztóláda, 2 db 300 literes fa-

út 38. 2. emeleten. 37 nm, 1+1/2 szobás,

ráló, 2 db 4 égőfejes gáztűzhely, 1 db gázzsámoly, 2 db
gázos gyrossütő, 1 db 230 literes vitrines hűtő, 1 db kis-

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: 2157/2019., valamint a
munkakör megnevezését: gondozó.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2019.
július 12.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019.
július 19.
A munkakör az elbírálást követően azonnal
betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél lehet a
49/548-190-es telefonszámon.

Veszélyes hulladék gyűjtése

Munkarend:
• 8 órás megszakítás nélküli munkarend (4 műszak)
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el
magyar nyelvű önéletrajzát a következő postacímre, vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36(49)542-084/121 mellék
Jelentkezési határidő: 2019. július 05.

gyasztóláda, 2 db automata ipari kávéfőző, 2 db kávéda-

(3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére gondozó munkakör betöltésére.
Feladatai:
- szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása
(házi segítségnyújtás)
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozott idejű (várhatóan 2020. 07.
25.-ig tartó) kinevezés
Pályázati feltételek:
- középfokú végzettség
- szociális gondozó és ápolói végzettséget
(OKJ) igazoló bizonyítvány
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok
másolata
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1)
és (5) bekezdéseinek megfelelően
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljá-

külön bejáratú szobákkal, erkélyes, szalagparkettás, járólapos. Bútorozva vagy anél-

vitrines hűtő, 2 db 30 literes ipari fritőz (380 V), valamint

kül, TV, mikró, hűtő van. Érd.: 06-20/220-

éttermi pultok és fagylaltos pult. Érdeklődni: 20/9591970

2521

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.
július 1. és július 4. között.
Helyszínek: 1. nap – július 1. (hétfő)
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont – a

Sajó út és a Lévay út csomópontjában
2. nap – július 2. (kedd)
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek közötti parkolóban
3. nap – július 3. (szerda)
Tiszaszederkény városrész területén kijelölt
mobil gyűjtőpont
- az általános iskola udvarán (Dózsa Gy. út)
4. nap – július 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, 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

Szünidei
gyermekétkeztetés

szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2019. június 14. napjáig, ezt
követően a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható. A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztályán (I. em. 114. iroda), valamint postai
úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges. Ha a Szülő/Törvényes Képviselő a
gyermek számára a szünidei gyermekétkezetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt
Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét,
hogy az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben, 2019. június 15-tól 2019. szeptember 1-ig valamennyi, azaz 54 munkanapon
keresztül a Központi Étteremben (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény városrészben élők esetében az Esély Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe, helyben történő elfogyasztással. A

Sport

2019. június 27.

Jól tanult,
jól sportolt

15. oldal

Kosárlabda

Csodásan szerepeltek a Széchenyi lányai

Június 11-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Magyarország jó tanulója - jó sportolója 2018” címet adományozott Fónagy-Árva Péter részére és miniszteri elismerő oklevéllel jutalmazta! Péter a kitűnő
tanulmányi eredményeit a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola két tanítási nyelvű
tagozatán, országos szinten kiemelkedő sportsikereit pedig a
Tiszaújvárosi SC asztalitenisz
szakosztályát képviselve érte el.

Kajak-Kenu

Eszkimó indiánok

A hétvégén Tokajban rendezték meg az Eszkimó-Indián Játékokat, mely nem csak evezésből állt, hanem különböző feladatokat is kellett teljesíteni.
A Tiszaújvárosi VSE eredményei:
U-11 fiú: Hevesi Dániel 3., Bukta Gergő 5., U-12 leány: Tóth
Petra 2., Papp Lara 8.,Józsi Janka 10., U-12 fiú: Tagliatti Péter
2., Skokán Máté 3., U-10 leány: Kohári Dóra 3.,Tóth Anna 4.,
U 8 fiú: Deák Olivér 1., Suhajda Gábor 2., U-9 leány: Andrássy
Lujza Fanni 2.
U-8-12 évesek 10-es sárkányhajó 300 m: TVSE 3. helyezés.
Szülők, edzők, idősebb versenyzők 300 m. TVSE 4.helyezés.

Labdarúgás

Az első fecske

Egy hete számoltunk be arról,
hogy Tóth Márk és Tardik Zsolt
személyében két volt nyírbátori
labdarúgóval kötött szerződést a
TFCT. Csakhogy nem ők voltak
az elsők, hanem Bene Attila, aki
15 éves koráig nevelkedett Tiszaújváros utánpótlásában, majd
a Ferencvároshoz került és 5 év
alatt végigjárva a ranglétrát az
utolsó évben már a felnőtt csapat keretével készülhetett. 2007ben, 19 évesen debütált Mosonmagyaróváron a II. osztályban, majd játszott Győrben, Balmazújvárosban, Mezőkövesden és több „felvonásban” felváltva
Kazincbarcikán és Putnokon. Az NB II-ben 8, az NB III-ban 45
gólt szerzett. Gyors és erőszakos csatár, aki támadásban bármely
poszton bevethető. Az egyesület honlapja szerint korábban sokszor „szemezgetett” már vele a vezetés, de a tárgyalásokig soha
nem jutottak el. Most egymásra találtak a felek.

Tenisz

A Thermál Kupán
termeltek

Alsó sor balról jobbra: Répási Anikó, Virág Sára, Virág Emma, Csirmaz Fanni, Gondos Panna, Bonta Réka. Felső sor balról
jobbra: Benőcs Zoltán (vezetőedző), Szemán Anna, Nagy Noémi, Kovács Éva, Katona Leila, Gondos Alexandra, Mikó Dorina, Benőcs Dávid (edző). A képről hiányoznak: Lenke Adél, Oláh Boglárka, Nagy Alexandra.
Június 21-24 között Heves me- den keresztül vezetet iskolánk a több kor- lett haladtak egészen az utolsó negyedig,
gye adott otthont, a 4 sportágat osztályos válogatottat is felvonultató Bu- melynek végén a fizikálisan jóval erősebb
(labdarúgás, kosárlabda, röp- dapest Grosiccsal szemben. (77-94) A 4 Sopron örülhetett. (73-95). A csapat leglabda, kézilabda) magába fog- közé jutásért vívott csatában a Pécsi Ko- eredményesebb játékosa az 5 mérkőzésen
laló IV. korcsoportos összevont sárlabda Akadémia sportiskolájával néz- Katona Leila volt a maga 93 pontjával,
labdajátékok országos döntő- tek farkasszemet a lányok. Az első félidőt amely a teljes mezőny egyik legjobb teljének. Két városban, Egerben követően csupán 6 pontos pécsi előnyt jesítményének bizonyult. Ez a 6. hely az
és Gyöngyösön küzdöttek a di- mutatott az eredményjelző, amely a mér- egész év megkoronázása volt a rengeteg
ákolimpikonok, hogy elhódít- kőzés végére 30 pont fölé kúszott (46- befektetett munkának, melynek köszönsák a bajnoki címet.
78), így eldőlt, hogy az 5-8. helyért foly- hetően hatalmasat fejlődtek a lányok. Mi
Ott volt a leány kosárlabda 8-as mező- tathatják tovább a lányok. A keresztjáté- sem mutatja jobban az értékét ennek a henyében a Tiszaújvárosi Széchenyi István kot a másik csoport 4. helyezettjével a lyezésnek, hogy a mezőny legfiatalabbjaÁltalános Iskola csapata is, akik a Szol- Kaposvári Csokonaival szemben nagyon iként érték el ezt az eredményt, mindös�nokon megrendezett országos elődöntőn magabiztosan, végig vezetve sikerült szesen 3 korosztálybeli játékossal (Bonta
kvalifikálták magukat a legjobbak kö- megnyerni (68-46), ezért a záró napon az Réka, Gondos Alexandra, Katona Leila).
zé. Kiegyensúlyozott csoportba kerültek 5. hely megszerzése lebegett célként a lá- A csapat felkészítői voltak a tanév során:
lányaink, az első mérkőzésen sikerült is nyok előtt. Ennek megfelelően is kezdő- Benőcs Zoltán (vezetőedző), Benőcs Vikmegverniük a tavalyi ezüstérmes Debre- dött a mérkőzés a nagyon rutinos és kor- tor, Benőcs Tibor, Benőcs Dávid. Testnecen Kölcsey csapatát 70-50-re. Az ezt kö- osztályos bajnokságokon elért dobogós velő: Homródi Zsolt.
vető csatában a későbbi bronzérmestől helyezéseiről híres Soproni BerzsenyiBenőcs Dávid
vereséget szenvedtek, úgy, hogy 3 negye- vel szemben, a lányok végig fej-fej mel-

Terepfutás

Vár a Diósgyőri-vár Trail

A július 21-én megrendezendő III. Diósgyőri-vár Trail
folytatása annak a tavaly elkezdett, idén újra elindított
sorozatnak, melyen keresztül
a szervezők a megyeszékhely
nevezetességeit egy-egy futóverseny keretében is szeretnék megmutatni az érdeklődőknek.
A rendező Marathon Club és partnere, a
Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány ezúttal is három távot kínál a terepfutás kedvelőinek. A Joyson Félmaratont választókra 19,407 km, a Nomád
Kismaratonra nevezőkre pedig 8,021
km teljesítése vár. A szervezők ezúttal is gondoltak a legkisebbekre, akik
1,4 km-t teljesíthetnek majd a Diósgyőri-vár körül.
A részleteket, pályaleírást, fotókat is tar-

A rajtnál még mindenki vidám.
talmazó www.maratonclubmiskolc.hu oldalon július 14-én, vasárnap, 12.00-ig
van lehetőség a kedvezményes előneve-

Három megyéből érkeztek a szenior teniszezők.
Borsod, Hajdú és Szabolcs-Szatmár megyéből közel 40 fő szenior versenyző vett részt a már hagyományossá vált Thermál
Kupán. Kilenc versenyszámban 29 férfi és 8 női versenyző, köztük 10 tiszaújvárosi teniszező küzdött meg az érmekért.
A legeredményesebben a miskolci és kazincbarcikai sportolók
szerepeltek.
A tiszaújvárosi versenyzők eredményei:
Női egyes: 3. Kolosai Katalin, férfi egyes 70+: Sipőcz Lajos,
férfi páros -120 éves korosztály: 2. Lenke Dénes - Novák Zsolt,
3. Farkas T. (Miskolc) - Sipőcz Lajos, férfi páros 120+ 3. Kiss
László -Prókai Pál, férfi páros 140+ 3. Mecsei J.- Varga László.

A legkisebbek 1,4 kilométert teljesíthetnek a vár körül.

zésre. Nevezni persze a verseny napján, a
helyszínen is lehet majd.
A versenyközpontot a Diósgyőri-várban
jelölik ki a szervezők. A résztvevők kedvezményesen megtekinthetik Nagy Lajos
királyunk egykori rezidenciáját.
A III. Diósgyőri-vár Trail 3. állomása a
2018-as sikeres szezon után idén is útjára indított „Miskolc-Joyson Félmaraton TOUR” elnevezésű futóverseny-sorozatnak. A széria egyediségét az adja,
hogy az erőpróbákat kiemelt helyszíneken, illetve csodaszép természeti környezetben, egy kivétellel Miskolc turisztikailag és idegenforgalmilag frekventált helyszínein hívják életre. Az összetett értékeléséhez „mindössze” arra van
szükség, hogy a sorozat hét versenyén
legalább hat félmaratont jegyezzenek a
futók.
SZIS
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Rendezvények

2019. június 27.

