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Lecsaptak a nyomozók

Szeszélyes időjárás

Tavasz, nyár, ősz vagy tél?
A múlt héten még röpköd-
tek a mínuszok. A kemény 
fagyok után napokig csapa-
dék következett, hó, havas 
eső, eső felváltva. Majd egyik 
napról a másikra 20 fok kö-
zelében jár a hőmérő higany-
szála. 

Bár jól esik kimenni és arcunkat napsü-
tésbe tartani, mégsem klappol valami. 
Sokan panaszkodnak, hogy nem jól al-
szanak, fáj a fejük és türelmetlenebbek, 
mint máskor. Aztán az internet egyik hír-
portálja feldobta a magyarázatot: A szo-
katlan meleg ismét sok panaszt okozhat 
az arra érzékenyeknek. A hőmérsékletin-
gadozás bizony megvisel mindenkit. A fi-
atalokat éppúgy, mint az idősebbeket. 
- Leginkább a szív- és érrendszeri, vala-

mint a légzőszervi betegségben szenve-
dőkre veszélyes ez az össze-vissza idő-
járás - mondja Molnár Gábor, a Tiszaúj-
városi Mentőállomás mentőtisztje. - Bár 
a szervezet próbál alkalmazkodni a meg-
változott légköri viszonyokhoz, ám egy 
beteg szervezet számára ez elég nehezen 
megy. A légköri változások hatnak a szív- 
és érrendszerre, valamint a légzőszervi 
megbetegedésben szenvedőkre. Emellett 
a psziché is elég érzékenyen reagál ezek-
re a változásokra. Sokaknál jelentkezhet 
erős fejfájás, migrén, többen alvászavaro-
kat tapasztalhatnak, napközben pedig fá-
radékonyak, tompák lehetünk. Fokozódik 

az ingerlékenység, ok nélküli idegi fe-
szültség léphet fel, nehezebben reagálunk 
a minket vagy a szervezetünket ért bármi-
lyen traumára. A szív-és érrendszeri be-
tegeknél a vérnyomás ingadozása, ami a 
leginkább előtérbe kerül, mellkasi fájda-
lom, légszomj, szívdobogás érzés. Ilyen-
kor a sok pihenés, a bőséges folyadékfo-
gyasztás, a vitamindús táplálkozás aján-
lott, illetve a fent említett tüneteket ne ke-
zeljék félvállról, ha érzékelik a problé-
mát, rögtön forduljanak orvoshoz.
Az előrejelzések szerint nincs még vége a 
hőingadozásnak. A hét végére ismét visz-
szatérnek a mínuszok. 

Kacsa, csúszda, gomba 

Babakert a termálfürdőben Városunk 
kitüntetettjei 

Tiszaújváros képviselő-testülete nemzeti ünnepünk, már-
cius 15-e alkalmából az alábbi személyeknek, illetve szer-
vezetnek adományozott ágazati kitüntetéseket:

Tiszaújváros Közneveléséért 
Tóth Erika, Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola, Életműdíj. Szabóné Gubányi 
Éva tanár, Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, Évi díj. Törökné Tóth Judit gyó-
gypedagógus, Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola, Évi díj. Gulyás Sándorné ta-
nár, Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola, Életmű-
díj. Zákány Ferencné tanító, Tiszaújvárosi Szent István Ka-
tolikus Általános Iskola, Életműdíj. Szilágyi Gyuláné tanár, 
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola, Élet-
műdíj. Majoros Lászlóné tanár, Kazinczy Ferenc Reformá-
tus Általános Iskola, Életműdíj. Simonné Varga Katalin ta-
nár, Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola, Évi díj. 
Cseh Katalin tanár, Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázi-
um, Szakgimnázium és Kollégium, Évi díj. Wágner Judit ta-
nár, Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgim-
náziuma és Szakközépiskolája, Évi díj. Ábrók Andrea óvoda-
pedagógus, Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda, Évi díj. 
Káposzta Zoltánné óvodapedagógus, Tiszaújvárosi Napközi 
Otthonos Óvoda, Évi díj.

Tiszaújváros Közművelődéséért
Vajnárovits Mihályné szolgáltatási csoportvezető, Derkovits 
Kulturális Központ, Életműdíj.

Tiszaújváros Sportjáért
Tiszaújvárosi Triatlon Klub, Évi díj.Tóth Éva szakosztályve-
zető, TSC Természetjáró Szakosztály, Évi díj. 

Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban 
Vékony János parkgondozó-gépkocsivezető, Tiszaújváro-
si Városgazda Nonprofit Kft., Életműdíj. Víg Mónika humá-
nerőforrás munkatárs, TiszaSzolg 2004 Kft., Évi díj. Czerva 
Zoltánné pénzügyi előadó, Tiszaújvárosi Intézményműködte-
tő Központ, Életműdíj. Szabó Anna élelmezésvezető, Tisza-
újvárosi Intézményműködtető Központ, Évi díj.

Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért
Fülöp Ágnes szakmai vezető, Tiszaújvárosi Humánszolgálta-
tó Központ, Életműdíj. Dr. Szurdoki Virág háziorvos, pallia-
tív ellátó orvos, Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, Évi díj. 
Kovalcsik Lászlóné asszisztens, Tiszaújváros Városi Rende-
lőintézet, Életműdíj.

Tiszaújvárosért a Közszolgálatban
Szakolczai Mária Katalin szociális munkatárs, Polgármeste-
ri Hivatal, Évi díj.

Tiszaújváros Közbiztonságáért
Hanyecz Roland címzetes rendőrzászlós, Rendőrkapitányság 
Tiszaújváros, Évi díj.

Pintér Ferenc Díj
Bordás Szabolcs tűzoltó főtörzsőrmester, B-A-Z Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltsége, Életműdíj. Hoffmann István beosztott 
tűzoltó, FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft., Életműdíj.

Lovas Lajos Díj
Fazekas Sándor operatőr, tanár, Társadalom- és Kultúratudo-
mányi Intézet Nyíregyháza, Évi díj. 

Az elismeréseket az önkormányzat nevében Bráz György 
polgármester és Dr. Fülöp György alpolgármester adja át 
március 15-én, a városi díszünnepségen.

Tiszaújváros hetilapja      2018. március 14.      XXXVI. évfolyam, 11. szám

A húsvéti hosszú hétvégén nyit ki a termálfürdő új szárnya, a Babakert. Cikkünk a 4. oldalon. 

Két hete még röpködtek a mínuszok. 

Egy híján húsz fok volt kedden a kijel-
ző szerint. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30 órakor, kedden és 
szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek szent-
misék templomunkban. 
Nagyböjti időben minden héten, pénteken a reggeli mise előtt 
¾ 8-tól keresztúti ájtatosságot végzünk. Szeretettel várjuk a 
kedves híveket.

Görögkatolikus
Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Vasárnap 
10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Hétfőn 
és kedden 17.30 vecsernye. Szerdán 17.30 Előreszentelt Ado-
mányok Liturgiája.
Húsvét előtti lelkigyakorlatunkat, melyet Kiss Attila atya, sa-
jópálfalvai paróchus vezet, március 23-án és 24-én tartjuk. A 
gyóntatás és az Előreszentelt Adományok Liturgiája pénte-
ken (23-án) 17.00 órakor, a Szent Liturgia szombaton (24-én) 
11.00 órakor kezdődik.

Református
Tiszaújváros
2018. március 18-án, vasárnap 11.00 órakor kezdődik az is-
tentisztelet. Ezzel párhuzamosan az imateremben az óvodás és 
kisiskolás gyermekek számára foglalkozás lesz. 15.00 órától 
konfirmációi előkészítőre várjuk a fiatalokat.
Tiszaszederkény
2018. március 18-án, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az is-
tentisztelet.

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.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot március 18-ig (vasárnapig) a 
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), 
majd március 19-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár 
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                           Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-19

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844

Fax: +36 49 341-852
E-mail:  kronika@tiszatv.hu Adománygyűjtés

2018. március 19-től 24-ig, minden nap 9 órától 18 óráig já-
ték- és ruhaadományokat gyűjtünk, valamint telefonos beje-
lentés alapján bútorokat és egyéb háztartási eszközöket köz-
vetítünk a rászorultak számára a Városgazda Kft. Tisza út 2/c 
alatti telephelyén. 
A hátrányos helyzetben lévők is jelentkezhetnek a szervezők-
nél személyesen, illetve a 70/333-8122-es és 49/333-910-es 
telefonszámon megadva, hogy mire lenne szükségük.

A szervezők

Felfegyverkezve

Csővel hadonászott, 
késsel fenyegetett

Első tárgyalást tartott március 12-én a Tiszaújvárosi Járásbíró-
ság annak a vádlottnak az ügyében, aki ellen felfegyverkezve el-
követett, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette mi-
att emelt vádat az ügyészség.
A vádlott nem engedte, hogy a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató 
Központ munkatársai kiskorú gyermekét elszállítsák egy bent-
lakásos iskolába. A központ munkatársait, akik közfeladatot el-
látó személynek minősülnek, a vádlott egy körülbelül egy méter 
hosszú fémcsővel hadonászva próbálta kizavarni a házuk udva-
ráról, miközben kiabálva szidalmazta őket. A sértettek rendőri 
segítséget kértek. Miután a rendőrök megérkeztek a helyszínre, 
a vádlott megfenyegette az egyik sértettet, hogy ha a gyermeke 
nem jön haza a hétvégén, akkor jövő héten bemegy a központba 
és „szívébe állítja a kést.”

                   (Forrás: Miskolci Törvényszék)

Felhívás

Lakossági fórum
Tiszaújváros Város Önkormányzata

tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
TISZAÚJVÁROS

Településrendezési Eszközei
– Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat –

felülvizsgálatának véleményezési anyaga elkészült.
Az anyag a honlapon és a Polgármesteri Hivatal épületében, 
félfogadási időben megtekinthető.
A tervvel kapcsolatosan észrevételeiket,  lakossági fórumon 
személyesen, vagy jelen felhívástól számítva a lakossági fó-
rum időpontját követően még 8 napig Durbák György főépí-
tésznek címezve írásban vagy e-mailben tehetik meg. (dur-
bak@tujvaros.hu, Tiszaújváros Város Polgármesteri Hivata-
la,  3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.)
Véleményüket, észrevételeiket megköszönve, a fenti té-
mában a lakossági fórumot 2018. 03. 22-én 16:30 órára, a 
Polgármesteri Hivatal nagytermébe hirdetem meg.

Bráz György polgármester
/A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szaka-
sza szerinti, TISZAÚJVÁROS településfejlesztéssel és tele-
pülésrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabály-
zata alapján jelenik meg./

In memoriam Pataki Katalin
Váratlan betegség után, életének 66. évében elhunyt Pataki Katalin újságíró. Pálya-
futása elején a Derkovits Kulturális Központ népművelője volt, majd igazgatóhelyet-
tesként dolgozott az intézményben. Munkájára mindig hivatásként tekintetett, szív-
vel-lélekkel ápolta a kultúrát. Éveken keresztül volt menedzsere az Énekszó Baráti 
Körnek, újságíróként sokáig tudósította a Déli Hírlapot és az Észak-magyarországot 
Tiszaújvárosból, de a Krónikában is jelentek meg írásai. Pataki Kati érzékeny és fo-
gékony volt az őt körülvevő világra. Írásaival megörökítette Dél-Borsod népművé-
szetét, színes történeteiben írt hitről, családról, szerelemről, hivatásról, magyarságról, 
a sors és a világ sokszínűségéről. Pataki Kati több könyvet is írt Cathlyn Brook szer-
zői néven. Utolsó önéletrajzi regénye, a Lili könyve, negyedik, egyben utolsó szép-
irodalmi alkotása volt.
Pataki Katalint, Katit szűk családi körben, szülőföldjén, Mikóházán helyezik végső 
nyugalomra. 

Mél fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy

Pataki katalin 
újságíró életének 66. évében elhunyt.

Temetése szűk családi körben lesz Mikóházán, 
tiszaújvárosi búcsúztatójáról később intézkedünk

A gyászoló család

2. oldal 2018. március 14.Sokféle

Szabadság
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik márci-

usi sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.



Jogosítványra fel!

Rutin nélkül 
a forgalomban

Elolvadt a hó, nem jegesek az utak. Nehezen, de 
beköszönt a tavasz. Ilyenkor egyre többen dönte-
nek úgy, hogy jogosítványt szereznek. 

- Másodszor futok neki a jogosítvány megszerzésének - mond-
ja Mészáros István, aki egészen fiatalon próbálkozott először. - 
Amikor úgy gondoltam, hogy megtanulok vezetni, még csak 17 
éves voltam. Azt gondoltam, nem nagy dolog, egyáltalán nem 
vettem komolyan. Ez látszott is, hiszen a KRESZ-vizsga nem 
sikerült. Néhány év elteltével azonban úgy gondoltam, hogy új-
ra nekifutok. Ma már komolyan veszem, és nagyon várom, hogy 
végre ne csak az utasként, hanem sofőrként is beszállhassak az 
autóba.
Egész évben folyamatosan indulnak a tanfolyamok a különbö-
ző autósiskolákban.   
- Teljesen vegyes összetételű csoportok vanna .- nyilatkozta la-
punknak Kőrössy Brigitta, gépjárművezető-oktató. - Lányok, fi-
úk, nők és férfiak. Idősebbek és egészen fiatalok. A nyári szü-
net időszaka talán zsúfoltabb. Olyankor sok diák jelentkezik, ki-
használva a szünetet szeretnének jogosítványt szerezni. Az alsó 
korhatár 17 év. Az elméleti (KRESZ és elsősegély) és gyakor-
lati (forgalomban vezetés) oktatást már 16 és fél évesen el le-
het kezdeni, de a forgalmi vizsgára csak az mehet, aki betöltöt-
te a 17. életévét. 
A korhatár mellett orvosi alkalmassági vizsgálatra és iskolai 
végzettséget igazoló okmányokra is szükség van. A vezetői en-
gedély megszerzéséhez az általános iskola nyolc osztályáról 
szóló bizonyítványt kell bemutatni.      
- Abban az esetben, ha minden vizsga elsőre sikerül, akkor kö-
zel fél év alatt van meg a jogosítvány. - folytatja Brigitta. - Ami 
körülbelül 200.000 forintba kerül. Ebben az árban benne van 
a 7 alkalom  KRESZ-oktatás, ami 28 órát jelent, az elsőse-
gély oktatás, a forgalomban eltöltött 29 gyakorlóóra és az eze-
ket a képzéseket követő vizsgák díjai. Tapasztalataink szerint 
a KRESZ-vizsgák viszonylag jól sikerülnek, hiszen az oktatás 
mellett lehetőség van online gyakorlásra is. Aki komolyan sze-
retne jogosítványt, az fel tud készülni. A KRESZ-vizsgát ötször 
lehet megismételni, ha ötödik alkalommal sincs sikeres vizs-
ga, Budapestre kell menni pályaalkalmassági vizsgára. 2012 óta 
megszűnt az úgynevezett rutin vizsga. Így a manőverezési kö-
vetelményeket forgalmi oktatáson kell elsajátítani, illetve a for-
galmi vizsgán kell erről számot adni. Ez a változás azonban úgy 
gondolom, kedvező, mert egy gyér forgalmú területen is be lehet 
gyakorolni a manőverezési feladatokat, és így hamarabb hozzá-
szokik a tanuló a forgalmi helyzetekhez. A gyakorlati vizsgára a 
felkészüléshez 29 órát kell forgalomban eltölteni. Ezalatt azon-
ban még nem válik rutinná a vezetés, a különböző közlekedé-
si szituációkat nem mindig tudja megfelelően kezelni a tanuló-
vezető. Manapság sokkal forgalmasabb és gyorsabb a közleke-
dés, mint régebben. A többi közlekedő pedig nem igazán figyel 
oda a kezdőkre.  

ema

Virtuális Erőmű Program

Energiahatékony Petrolkémia
 A MOL Petrolkémia a 2017-
ben végrehajtott energiahaté-
konysági programjainak kö-
szönhetően 583.131 GJ föld-
gáz és 4.506.120 kWh villa-
mosenergia-megtakarítást 
ért el. 

A fejlesztések és a beruházások ered-
ményeként 32850 tonnával csökkentette 
CO2 kibocsátását a cég. Elkötelezettsé-
gének elismeréseként a vállalat elnyerte 
az Energiahatékony Vállalat díját.
A Virtuális Erőmű Program által indított 
Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat 
az energiatudatos vállalatok teljesítmé-
nyét ismeri el. Az Energiahatékony Válla-
lat díjat olyan cégek nyerhetik el, melyek 
már megvalósítottak energiahatékonysági 

programokat, korszerűsítéseket, beruház-
tak zöld energiába, így jó példával szol-
gálnak a gazdaság többi szereplője szá-
mára. Az elismerésre pályázók energia-
megtakarítását a Virtuális Erőmű Prog-
ram szakértői felmérik és hitelesítik.
A MOL Petrolkémia mellett Fazekas Attila, 
a vállalat Termelés és energia vezető kont-
rollere is elismerésben részesült, elnyerte az 
év fiatal energetikai szakértője díjat.
A MOL elkötelezett a fenntarthatóság és 
környezettudatosság mellett. A tavalyi 
évben a MOL Petrolkémiánál megvaló-
sított energiahatékonysági fejlesztések-
nek köszönhetően körülbelül 2100 ma-
gyar háztartási fogyasztóra jutó évi vil-
lamosenergia-felhasználást spórolt meg 
a vállalat.

- Minden projektünk esetében kiemelt he-
lyen kezeljük a környezetvédelem kérdé-
sét. Folyamatosan keressük azokat a le-
hetőségeket, amelyeknek köszönhetően 
csökkenthetjük energiafelhasználásunkat, 
szén-dioxid kibocsátásunkat. A szakértők 
által odaítélt Energiahatékony Vállalat díj 
jól példázza elkötelezettségünket. Jó pél-
dával járunk elöl - mondta Zsinkó Tibor, 
a MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója.
A MOL idén is folytatja innovatív prog-
ramjait, melyek keretében - ahogy arról 
egy hete beszámoltunk - a MOL Magyar-
ország három üzemében, Tiszaújváros-
ban, Százhalombattán és Füzesgyarma-
ton is napelemparkot épít. Az így megter-
melt zöldáram mintegy 9000 tonna szén-
dioxid kibocsátását váltja ki.

Pályaorientációs nap a Hunyadiban

Mi leszel, ha nagy leszel?
Rendhagyó volt a szomba-
ti tanítási nap a Hunyadi is-
kolában, hiszen pályaorien-
tációs napot szerveztek, ahol 
mind a felső- mind az alsó ta-
gozatosok különböző szak-
mákkal ismerkedhettek meg. 

Egyebek közt a tűzoltók is a helyszínre 
vonultak, bemutatták járművüket, a men-
tősök pedig az  alapvető elsősegélynyúj-
tási tudnivalókkal ismertették meg a di-
ákokat. Az aulában a MOL Petrolkémia 
Zrt. Molekula játszóháza kapott helyett, 
itt a felsősök otthon is fellelhető anyagok-
kal kísérleteztek. 
- Lávalámpát készítettem - mondta Kó-
sa Áron -, a palack kétharmad részét olaj-
jal, az egyharmadát vízzel töltöttük fel, 
majd ételfestéket tettünk bele, utána pe-
dig pezsgőtablettát, aztán lezártuk.
- Volt olyan, hogy a lufiba beleszúrtunk 
valamit, de nem pukkadt ki, aztán mosó-
szert, tejet és ételfestéket kevertünk ösz-
sze, amik aztán eltaszították egymást - 

mondta az ötödikes Hegedűs Mira kísér-
letezés közben. 
- Én még nem gondolkodtam a pályavá-
lasztáson - mondta Elek Petra -, még nincs 
konkrét elképzelésem, remélem hogy lesz 
valami ötletem, akár ma is. Nagyon sze-
retem a matekot és az angolt, már azt is 
első óta tanulom. 
A pályaorientációs napot első ízben ren-
dezte meg a Tiszaújvárosi Hunyadi Má-
tyás Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola. 
- Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon 
érdekes nap - mondta Markovicsné Sza-
bó Enikő igazgatóhelyettes -, a felső ta-
gozatosok Molekula játszóházát na-
gyon élvezik a gyerekek. Az egyik kis 
tanítványunk azt fogalmazta meg itt a 
játszóházban, hogy ők azt gondolták, 
hogy itt majd csak nézni lehet a kísér-
leteket, de mennyire örül, hogy ők vé-
gezhetik el azokat. Pályaorientációs ta-
nácsadás is zajlik a Pedagógiai Oktatá-
si Központok szakembereinek segítsé-

gével. Remélem, hogy sikerül megis-
mertetni a gyerekeket a lehetőségeik-
kel, hogy milyen foglalkozások közül is 
választhatnak majd. 

Nem csak az iskolában, hanem példá-
ul a Polgármesteri Hivatalban vagy a Ti-
sza Média szerkesztőségében is. A 4/2-
es osztály hamar birtokba vette a tévéstú-
diót, műsort vezettek, híradóztak, verset 

szavaltak, s végül élményeikről saját új-
ságot készítettek. 
- Megtudtuk, hogy hogyan kell újságot 
írni - mondta Baumgartner Olívia -, és 
hogyan készül a tévéműsor. Mi is felol-
vastunk egy szöveget, az nagyon jó volt, 
mert így már tudjuk, hogy hogyan zajlik 
itt minden. 
A hangsúly ezen a napon - úgy az iskolá-
ban, mint a külső helyszíneken - a tapasz-
talatszerzésen volt. 
- Az első órában az alsó tagozatos osztá-
lyokba járó gyerekek szülei látogattak el 
az osztályokba és meséltek arról, hogy az ő 
szakmájuk milyen - mondta Ivánka-Tóth-
né Dorogházi Ildikó igazgatóhelyettes -,
így a gyerekek közvetlen tapasztalatot 
tudnak szerezni saját szüleik munkájától. 
Majd a következő órákban valamilyen kül-
ső helyszínre látogatnak a gyerekek, és a 
negyedik órában végül mindezekről él-
ménybeszámolót tartanak. Az mindig sok-
kal inkább megmarad a gyerekekben, amit 
saját maguk tapasztalnak meg. Remélem, 
hogy az a sok élmény, amiben ma részük 
van a gyerekeknek, megmarad bennük, és 
amikor majd dönteni kell, hogy milyen pá-
lyát is válasszanak, akkor ezeket az élmé-
nyeiket előhívják. 

                               Fodor Petra
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Hét alkalommal van KRESZ oktatás. 

Tavaszodik, egyre többen ülnek autóba. 

A tűzoltók is bemutatták járművüket. 

Tíz-tizenöt év múlva a tévé is lehet a munkahelyük. 

Lávalámpák készülnek a Molekula játszóházban. 



Kampányrendezvények
Jobbik Magyarországért mozgalom lakossági fórum március 
17-én, szombaton 18:00 órától. Tiszaújváros, Hotel Phőnix, 
Bethlen Gábor út 4.
Vendégek: Sneider Tamás, a Magyar Országgyűlés alelnöke 
és Bíró László országgyűlési képviselőjelölt.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom utcai fóruma március 
23-án, pénteken 17:30 órakor.
Tiszaújváros, Coop-Tisza ABC előtt, Szent István út 14.
Vendég: Vona Gábor, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje és Bíró 
László országgyűlési képviselőjelölt.

Kacsa, csúszda, gomba 

Parkolási gondok

Babakert a termálfürdőben

Több autó, kevesebb fegyelem

A húsvéti hosszú hétvégén 
nyit ki a termálfürdő újonnan 
épült szárnya. Az egymeden-
cés épületrész a gyerekeknek 
készült, 0-6 éves korig hasz-
nálhatják a legkisebbek.

Aki az elmúlt hat hónapban járt a termál-
fürdő területén az bizonyára felfigyelt ar-
ra a beruházásra, amin a kivitelezők dol-
goztak. Ezt leginkább azok érzékelték, 
akik a kinti medencékhez vezető vízi 
úton kiúsztak, hiszen annak jobb oldalán, 
elkerített területen dolgoztak a munká-
sok. Még áll a belső medencetérből nyí-
ló munkaterület, amit paravánnal kerítet-
tek el, de napokon belül elbontják, hiszen 
a hétvégére kinyit a fürdő új részlege, a 
babamedence is. 
- A létesítmény a Babakert nevet kapta, 
ez egy teljesen új épületrész, ami csatla-
kozik a termálfürdő légteréhez, de még-
is külön szárnyban található. A babame-
dence 16 négyzetméter vízfelületű, 20-
45 centiméteres vízmélységgel és 30-32 
celsius fokos normál víz van benne. Já-
tékelemek is kerültek bele, például víz-
köpő-kacsa, csúszda, vízi gomba, de él-
ményelemként lesz benne vízfodrozás is, 
a medencét pedig fűtött pihenőpadok ve-

szik körül, - tudtuk meg Szénégető István 
üzemvezetőtől. - Az egész évben üzeme-
lő beltéri medence kialakításával a für-
dő családbarát jellegének erősítése volt a 
célunk. A beruházás tavaly szeptember-
ben kezdődött, hat hónap alatt készült el, 
a műszaki átadás megtörtént, jelenleg az 
üzempróbák vannak folyamatban, majd 
utána kezdődik egy 30 napos próbaüzem, 

de ezen idő alatt már látogatható a létesít-
mény, tehát megnyitjuk az új részleget is, 
reményeink szerint a húsvéti hosszú hét-
végén, április elsején. Lesz még a közel-
jövőben egy beruházás, egy gőzkabin ki-
alakítását tervezzük a meglévő szaunák 
mellé, ez április végig valósul meg.

Berta

Amíg néhány éve családon-
ként egy autó állt a házak 
előtti parkolókban, ma már 
duplájára, sőt triplájára nőtt 
a négykerekűek száma. Aho-
vá évekkel ezelőtt elsétál-
tunk, vagy kerékpárral elte-
kertünk, most már inkább 
autóval tesszük meg a sok-
szor csak néhány métert. 

Ebben a felgyorsult világban mindenki 
minél hamarabb szeretne célt érni. Egyik 
parkolóból a másikba állunk, feltéve, ha 
van helyünk. Mindenki siet, mindenki a 
bejáratnál szeretne parkolni, így sok eset-
ben szabálytalanul állnak le autóikkal.
 A Mátyás király út 2 - 4. és 6 - 8. épüle-
teknél  ráhajtanak a forgalomtól elzárt te-
rületre, a  Bolyai köz 1 - 7. szám előtt, il-
letve a József Attila út 27 - 37. szám mö-
gött pedig rendszeresen tapasztalható, 
hogy az autósok a ház alatti garázsbejá-
ratokhoz, illetve közvetlenül a társasház 
hátsó bejáratai elé parkolnak szabálytala-
nul. Akadályozva azokat az autótulajdo-
nosokat, akik a garázsukból nem tudnak 
ki-, illetve beállni. 
- Számtalan esetben érkeznek bejelen-
tések szabálytalanul parkoló autókról - 
tudtuk meg Vismeg Monikától, a Polgár-
mesteri Hivatal, Pénzügyi, Fejlesztési és 
Városüzemeltetési Osztály osztályveze-
tő-helyettesétől. – Megállnak a „Megáll-
ni tilos!” jelzőtáblák hatálya alatt, vára-
koznak, „Várakozni tilos!” jelzőtáblák-
nál, leparkolnak a mozgáskorlátozottak-
nak fenntartott helyeken. Ezekben az ese-
tekben közlekedési szabálysértést követ 

el az autós. Sokszor az sem jelent gondot 
az autósoknak, hogy felálljanak a zöld te-
rületekre, vagy a járdán parkoljanak. A 
gépjármű-tulajdonosok figyelmen kívül 
hagyják a közlekedési szabályokat, és 
vélhetően nem ismerik az önkormányzati 
rendeletet, mely tiltja a zöldterületen, jár-
dán történő várakozást. A növekedő au-
tós forgalommal és a nemtörődöm köz-
lekedési magatartással nagyon nehéz fel-
venni a harcot. Kétféle megoldást alkal-
mazunk a probléma kezelésére. Az egyik, 
hogy az önkormányzat évről-évre új par-
kolóhelyeket alakít ki a zöldterületek ro-
vására. Viszont vannak olyan sűrűn lakott 
helyek, ahol a társasházak között gya-
korlatilag elfogyott a szabad terület, így 
nem lehet több parkolót kiépíteni. A má-

sik megoldás a meglévő forgalmi rend fe-
lülvizsgálata. A Sportcentrum bejáratá-
nál például már megtörtént ez az ellenőr-
zés. Ott, bár a bejáratnál hatalmas parko-
ló áll az autósok rendelkezésére, rendsze-
resen a Teleki Blanka út szélére parkoltak 
a gyermekeiket edzésre hozó szülők. Mi-
vel ebből több probléma is adódott, ese-
tenként összekoccantak a parkolóból ki-
forduló autók az út szélén parkolókkal, 
így „Megállni tilos!” táblát helyeztünk 
ki a további problémák elkerülése érde-
kében. Ugyancsak közlekedési táblát he-
lyeztünk el a Szent István út 37. szám elé, 
itt ugyanis szükség volt egy „Várakozni 
tilos!” táblára, mivel rendszeresen felhaj-
tottak az autósok az étterem előtti burkolt 
területre.

ema

Iskolás toborzás

Gergely-járás
az óvodában

Városunk több óvodájában is műsorral kedveskedtek a kicsik-
nek a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola di-
ákjai. A Gergely-járás hagyományához kötődő műsorukat a Bó-
bita, a Tündérkert és a Szivárvány óvodában is bemutatták. E 
nap hagyományai a régmúltba tekintenek vissza, IV. Gergely pá-
pa rendelte el még a 9. században, hogy elődje, Nagy Szent Ger-
gely pápa napja az iskolások ünnepe legyen. A rendeltetése kez-
detben az iskolások toborzása volt. 

Sok érvénytelen ajánlás 

Csökkent 
a jelöltek száma

Lapzártánk időpontjában még nem tudni, hogy 
hány jelölt indul választókerületünkben az április 
8-ai országgyűlési választáson. Egy biztos, keve-
sebb, mint ahányan ajánlották magukat. Egy hete 
arról számoltunk be, hogy 34 jelölt adta le ajánlóí-
veit a március 5-ei határidőig. Közülük 15-öt nyil-
vántartásba is vett a 6. sz. Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Bizottság. 

A további 19 bejelentett jelölt nyilvántartásba vételéről március 
9-én határozott az immáron a FIDESZ, az MSZP, illetve a Job-
bik által delegált tagokkal kiegészült bizottság. 
A grémium mindössze 4-et vett nyilvántartásba, 15-öt viszont 
elutasított. Az elutasítások oka, hogy nem volt meg a kellő szá-
mú - 500 - érvényes ajánlás. Az érvénytelenség oka pedig a leg-
több esetben az volt, hogy a személyes adatok (személyi azo-
nosító szám, név, stb.) eltértek a választási névjegyzékben sze-
replőktől, vagy az ajánló személy nem is szerepelt a névjegy-
zékben. 
A 15 elutasított közül a március 12-én 16 órakor lejárt jogorvos-
lati határidőig 2 jelölt nyújtott be fellebbezést. Ügyükben lap-
zártánk után születik döntés. Mindez azt jeleni, hogy ha nem 
lesz visszalépés április 8-áig, akkor 19-21 jelölt közül választ-
hatunk. 

f.l.
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Sűrű volt a választási bizottság programja az elmúlt napok-
ban. 

A Városkapu üzletház előtti parkolóban is ki kell fogni, hogy legyen szabad hely. 

Vízköpő kacsák, vízi gomba, csúszda várja a kisgyermekeket. 

Egymásba érnek a parkoló autók. 

Gyakran hagyják figyelmen kívül a jel-
zőtáblákat. 



Egy nap a menhelyen

Hétköznapi négylábú csodák 
Emlékszem, amikor először léptem 
be a menhely kapuján. Egy kisci-
cát mentem meglátogatni, akit az-
előtt pár nappal az utcán találtam. 
Eltört a lába, így befogadták, meg-
műtötték, begipszelték. A kis feke-
te-fehér szőrgombóc ügyetlenked-
ve jött oda hozzám dorombolni, 
nem tudom, megismert-e? Ez már 
majdnem három éve volt. 

A Miskolci Állatsegítő Alapítvány Sajószige-
ti úti menhelyére először belépni sokkoló él-
mény: több száz kutya a kennelekben, kicsik 
és nagyok, fiatalok és idősek egyaránt. Évente 
mintegy hatszáz kutyát tudnak örökbe adni, de 
amennyien boldog életre lelnek, körülbelül any-
nyian be is kerülnek a menhelyre. 
Elsőként az orvosi szobába látogatunk, ahová 
a balesetes állatok kerülnek és a műtét utániak 
lábadoznak, a kezelés alattiak tartózkodnak. A 
szomorú tekintetek, a nagy sóhajok szobája ez, 
szívbemarkoló a látvány, az érzés. Minden ku-
tyának van egy saját adatlapja, hogy honnan és 
miként került ide, ezeket lapozgatva még fáj-
dalmasabb az élmény. Megkínzott, kidobott ál-
latok, vagy épp azok, akiknek idős gazdája el-
hunyt, így magukra maradtak a világban. Nagy 

munkát vállalnak azok magukra, akik megpró-
bálnak gazdát, boldog otthont, biztonságot ke-
resni ezeknek az állatoknak. A Miskolci Állat-
segítő Alapítvány 17 év alatt 11 ezer kutyának 
és cicának talált otthont, szerető gazdit. 
- Most 280 kutya és 20 macska van a menhe-
lyünkön - mondta Horváth Rita, a menhely ve-
zetője -, kóbor cicákat nem tudunk fogadni, 
ideiglenes krízisközpontunk van macskáknak, 
ahová a balesetes állatokat tudjuk elhelyezni. 
Menhelyünk 220-230 férőhelyes, folyamatos a 
teltház, a túlzsúfoltság, igyekszünk így is min-
den bajba jutott állaton segíteni. A balesetes, a 
vemhes, a megkínzott kutyákért mindig elme-
gyünk. Tavasszal nyilván van egy kis dömping, 
hiszen ilyenkor sok kölyökkutyát dobnak ki, de 
most például télen is sok kutyakölyök került be 
hozzánk. 
- Mennyi esélyük van a kutyáknak, hogy örök-
be fogadják őket?
- Tavaly mintegy hatszáz kutyának találtunk 
otthont. Van egy társszervezetünk Németor-
szágban, az ő segítségükkel is sok kutyát ad-

tunk örökbe. Általában a kölyökkutyáknak job-
bak az esélyeik, hiszen őket lehet még nevelni. 
De úgy gondolom, hogy ezek a kutyák annyira 
szeretetéhesek, hogy mindegyiküket meg lehet 
nevelni, lehet őket tanítani. 
- Ilyenkor mindig megtelik a menhely emberek-
kel és adományokkal is, hiszen senki nem érke-
zik üres kézzel. Mi az, amire szükség van a min-
dennapokban? 
- Mindig szükségünk van száraztápra, konzerv-
re és fertőtlenítő szerekre, kéztörlőre. Folya-
matosan várunk Betadine vagy Neogranormon 
kenőcsöt, amivel a beteg, sérült kutyákat tud-
juk kezelni. Aztán használt ruhaneműkre, ágy-
neműkre is, hiszen a betegszobában nem ken-
nelben vannak az állatok, itt rongyokat szok-
tuk alájuk tenni, ezt kell rendszeresen cserélni. 
- Mi szükséges az örökbefogadáshoz, hogyan 
zajlik a folyamat? 
- Ha valakinek megtetszik egy kutya a menhe-
lyünkön, azonnal örökbe fogadhatja. Szemé-
lyi igazolvány és lakcímkártya szükséges hoz-
zá. Van egy örökbefogadási díjunk, ez 8000 fo-
rint, ez oltott és chipes kutyáknál, az ivartala-
nított kutyáknál pedig 12 ezer forintot kérünk - 
mondta a menhely vezetője. 
Minden hónap második vasárnapján van lehe-
tőség sétáltatni a kutyákat, a „kutyagolást” öt 
éve rendezték meg először, hogy a menhelyi la-
kók egy pici időt a szabadban tölthessenek. 
Sokan jöttek el most is, a vasárnapi szikrázó 
napsütésben a menhely kerítésén kívül már egy 
teljesen más világ várta a kutyákat, a rácsok he-
lyett a szabadságé. Itt, ha akarnánk, se tudnánk 
szomorú fotót készíteni, a kutyák hempereg-
nek, rohangálnak, pózolnak a fényképezőgép 
előtt, hiába, egy menhelyi kutyának kell a PR, 
az önreklám. 
Kalinszki Dóri második alkalommal jött el ku-
tyát sétáltatni. 
- Nagyon szeretjük a kutyákat - mondta -, ezért 
vagyunk most itt. Otthon is van kutyánk, de 
szerettünk volna egy picit jótékonykodni, és 
egy jó napot szerezni az itt élőknek. 
Rendszeresen jár kutyát sétáltatni Kőrösi Zsu-
zsa is. 
- Kutyabarátok vagyunk - mondta - volt egy 
kiskutya, amit találtunk, ide behoztuk és nyo-
mon követtük a sorsát. Aztán mi is itt ragad-
tunk, másfél-két éve rendszeresen járunk a 
menhelyre. Van olyan kutya, amit már névről 
ismerünk, de szerencsére azt látjuk, hogy sokan 
kerülnek gazdához. 
- Öt éve kértük először a lakosság segítségét 
a kutyasétáltatásban - mondta Kisfalvi Nyi-
na, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány elnöke 
-, hiszen ahol nap, mint nap több száz kutyá-
ról gondoskodunk, ott nem mindig csak pénza-
dományra van szükség. A túlzsúfoltság mi-
att megnőtt a balesetek száma, ezért gondol-
tuk úgy, hogy segítséget kérünk. Ez annyira be-
vált, hogy azóta  minden hónap második vasár-
napján megtartjuk a kutyagolást, ahová min-
denkit várunk. Több olyan baráti társaság, csa-
lád is van, akik már a kezdetekről rendszere-
sen, minden hónapban jönnek hozzánk sétáltat-
ni. Azért is jó ez a program, mert sokan nem 
tehetik meg, hogy kutyát tartsanak, nem olya-
nok a körülményeik vagy az időbeosztásuk, és 

így itt nálunk ki tudják próbálni, hogy milyen 
is egy kutyát sétáltatni. Sokan változtatták meg 
életüket azért, hogy kutyájuk lehessen. 
- Van-e olyan, aki a sétáltatások alkalmával 
szeretett bele egy kutyába és később örökbe fo-
gadta? 
- Ha valaki rendszeresen jár hozzánk, és ugyan-
azt a kutyát kéri, kialakul egy érzelmi kötődés, 
amiből örökbefogadás is lehet. Van egy rehabi-
litációs programunk, ami nemrég indult. Olyan 
kutyákról van szó, akik nehéz körülmények kö-
zül kerültek be hozzánk. Vagy nem voltak em-
berek között, vagy bántották, kínozták őket. Ve-
lük kapcsolatban is a lakosság segítségét kér-
tük, olyanokét, akiknek van kutyás tapasztala-
tuk. Hetente egyszer, kétszer foglalkoznak ezen 
önkénteseink a nehéz természetű kutyákkal, se-
gítenek rehabilitálni, hogy nagyobb esélyük le-
gyen arra, hogy valaki őket válassza. Két olyan 
önkéntesünk is van ebben a programban, aki 
már jelezte, hogy ha sikerül a rehabilitáció, ak-
kor örökbe fogadná a kutyát. Gyakran találko-

zunk ilyen hétköznapi csodákkal, és ha egyszer 
megéreztük ennek az ízét, akkor már nehezen 
tudunk leszokni róla - mondta Kisfalvi Nyina. 
Egy tökéletes világban persze nem lennének 
menhelyek, minden kutyának, macskának len-
ne gazdája. Persze ehhez az is kell, hogy az ál-
lattartók felelősen gondolkodjanak. Az állat-
védelem alapja az ivartalanítás, ami nem csak 
azért fontos, mert így elkerülhető a nemkívá-
natos szaporulat, hanem egészségügyi előnyei 
is vannak. 
- Méhgyulladások, petefészekciszta, daganatok 
- sorolja az ivaros kutyák gyakori betegségeit 
Dr. Gróf Veronika, az ALVIN-VET Kft. állator-
vosa -, ezek mind megelőzhetők ivartalanítás-
sal. Ha egy kutyát az első tüzelés előtt ivarta-
lanítanak, nagyon kicsi az esélye, hogy később 
daganatos lesz. Rengeteg egészségügyi előnye 
van az ivartalanításnak, a kutyák sokkal vidá-
mabbak, kevesebb a gond velük, nem hajtja 
őket az ösztön. Általában féléves korban java-
soljuk a műtét elvégzését, ami minimális, az al-
tatás kockázatával jár.

                             Fodor Petra

5. oldal2018. március 14. Állati

Évente mintegy 600 kutya kerül a menhelyre.

Sokszor elég egy kis törődés, simogatás, vigasztalás a kutyáknak.         Fotók: Fodor Petra

Kutyagolók a Sajó-gáton. Minden hónap második vasárnapján várják a sétáltatókat. 

A betegszoba egyik szomorú kis lakója. 

Élet a rácsok mögött. 

A kölyköknek nagyobb esélyük van gazdit 
találni. 



Illemtan, protokoll

Az igazság keresése

Az ember társas lény. Jó beszélgetni másokkal. Meghallgat-
ni, hogyan vélekedik beszélgetőtársunk erről vagy arról a té-
máról, és összevetni a saját látásmódunkkal. Néha rácsodálko-
zunk, mennyire egyformán látjuk a világot, máskor viszont el-
gondolkodtató, hogy más szempontok alapján is megfogalmaz-
ható ugyanaz.
Mindenki az igazságot mondja. Azt az igazságot, amit ő gondol 
annak. Karinthy Frigyes híres mondása került a szemem elé: „A 
legtöbb ember nem az igazságot keresi, hanem a maga igazát”.
Nehéz olyan valakivel beszélni, aki meg van győződve a ma-
ga igazáról és nem hajlandó eltérni attól. Nem lehet meggyőz-
ni semmilyen érvvel vagy indokkal. Mit tegyünk ilyen helyzet-
ben? Pláne, ha a beszélgetés kicsit emelkedettebb hangnemben 
folytatódik.
Az első lépés mindenképpen a hangerő csendesebb mederbe te-
relése. Ha a társalgás túl hangossá kezd válni, egyszerűen kezd-
jünk el a normál hangerőnél is halkabban beszélni, ez segít a vi-
tapartnert is „lehalkítani”.
Utána próbáljuk meg elmondani, hogy a saját állításunkat miért 
gondoljuk helytállónak. Itt hivatkozhatunk olyan információkra, 
melyeket ő nem ismerhet. Esetleg felvázolhatjuk a következmé-
nyeket mindkét álláspont szempontjából. 
Ha olyan helyzetben vagyunk, hogy a beszélgetés végkimenete-
le a mi felelősségünk, azt is elmondhatjuk, hogy csak abban az 
esetben látjuk biztosítva a megoldást, ha úgy történnek a dolgok, 
ahogyan kigondoltuk. Ebben az esetben nincs apelláta. Úgy kell 
történnie mindennek, ahogyan mi kívánjuk.
Természetesen igyekezzünk mérlegelni a másik véleményt is, és 
bátran beismerni, ha az jobb megoldás.
A vitás helyzetek mindig felkavarják az embert. Ezen könnyen 
segíthetünk, ha felmérjük, hogy érdemes-e „belemenni” az érde-
kérvényesítésbe, vagy nem olyan nagyságrendű dologról folyik 
a vita, ahol fontos, hogy a mi véleményünk kerekedjen felül.
Ahol viszont fontos kiállni a magunk igazáért, ott legyünk 
higgadtak, határozottak és tisztelettudóak a másik felé, de tart-
sunk ki a magunk igaza mellett. 

Medina

Bemutatkozik a pedagógiai szakszolgálat

Tanácsadás, logopédia, tehetségfelismerés
A kezdetekben hívták Neve-
lési Tanácsadónak, volt Mé-
rei Ferenc Pedagógiai Szak-
szolgálat. Tartozott az ösz-
szevont általános iskolához, 
2013. február 1-jétől a Kle-
belsberg Intézményfenntar-
tó Központ lett a fenntartó-
ja. 2013. szeptember elsejé-
től az összevont Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Pedagó-
giai Szakszolgálat Tiszaújvá-
rosi Tagintézményeként mű-
ködik. A szakszolgálat tevé-
kenységéről Tóthné Balogh 
Ágnes tagintézmény-igazga-
tóval beszélgettünk.

- A pedagógiai szakszolgálatok célja a 
köznevelési rendszer magas színvonalú, 
méltányos, eredményes, hatékony műkö-
désének támogatása - mondja Tóthné Ba-
log Ágnes. A szakszolgálat nemcsak a ki-
emelt figyelmet igénylő gyerekekkel fog-
lalkozik, hanem minden olyan gyermek-
kel, akinek bármilyen fejleszthető, korri-
gálható problémája van, továbbá segítjük 
a szülő és a pedagógus nevelőmunkáját.
- Milyen tevékenységi körök vannak a 
szakszolgálatnál?
- Hat feladatkörbe sorolható munkánk. A 
közvélemény számára talán a nevelési ta-
nácsadás és a gyógypedagógiai tanács-
adás, a korai fejlesztés és gondozás a leg-
ismertebb. A nevelési tanácsadás ellátás-
ban részesülők számára segítséget nyúj-
tunk a gyermek családi-, és óvodai neve-
léséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és 
oktatásához, ha a gyermek egyéni adott-
sága, fejlettsége, képessége, tehetsége, 
fejlődésének üteme ezt indokolja. A tanu-
lási és beilleszkedési nehézségek megelő-
zése céljából a szülő előzetes hozzájárulá-
sával szűrést végzünk. Pedagógiai, pszi-
chológiai támogatást, fejlesztést, terápiás 
gondozást nyújtunk a gyermekek és tanu-
lók számára. Tanáccsal segítjük a szülő-
ket, a pedagógusokat a gyermek otthoni, 
iskolai tanulásával, nevelésével kapcso-
latban. Felkérésre, kompetenciánkba tar-
tozó témákban előadást tartunk a szülők-
nek, pedagógusoknak. A gyógypedagógi-
ai tanácsadás, korai fejlesztés és gondo-
zás a 0-6 éves korú, megkésett, eltérő fej-
lődésű, vagy fejlődési zavar szempont-
jából veszélyeztetett kisgyermekeknek 
és családjuknak nyújt egyénre szabott, 
tervszerűen felépített fejlesztő és terápi-
ás programot, egyéb szociális segítséget 
és tanácsadást. Feladata a komplex kora-
gyermekkori intervenció és prevenció. A 
korai fejlesztés tevékenységei a komplex 
gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, 
a társas, a kommunikáció és nyelvi kész-
ségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a 
pszichológiai segítségnyújtás. 
- Bizonyos esetekben szakértői tevékeny-
séget is végeznek.
- A járási szakértői bizottság feladatai kö-
zé tartozik a 3. életévüket betöltött gyer-
mekek teljes körű pszichológiai, pedagó-
giai, gyógypedagógiai vizsgálata, az isko-
lába lépéshez szükséges fejlettség megál-

lapítása, valamint a beilleszkedési, tanu-
lási, magatartási nehézség megállapítá-
sa vagy kizárása. Sajátos nevelési igény 
gyanúja esetén továbbítjuk a gyermek 
szakmai anyagát a megyei szakértői bi-
zottság felé.
- A logopédiai ellátás is eléggé ismert, de 
pontosan mivel foglalkoznak? 
- A logopédiai ellátás feladata a beszédin-
dítás, a hangképzés, a beszéd- és nyelv-
fejlődési elmaradás, a beszédhibák és a 
nyelvi-kommunikációs zavarok javítása. 
E körbe tartozik az olvasási- (diszlexia), 
a helyesírási- (diszortográfia), az írás- 
(diszgráfia), és a számolási zavar (disz-
kalkulia) kialakulásának megelőzése a 
beszéd technikai és tartalmi fejlesztését 
szolgáló logopédiai terápiás foglalkozá-
sokon. A logopédiai ellátás keretében el-
végezzük a harmadik és ötödik életévü-
ket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi 
fejlettségének szűrését. A hároméves kori 
logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre, az 
ötéves kori elsősorban a beszédartikuláci-
óra, illetve az írott nyelvi (olvasás és írás) 
készültségre irányul. A logopédiai diag-
nosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgá-
lati vélemény alapján megszervezzük a 
gyermek további logopédiai ellátását. 
- A szellemi, lelki anomáliák mellett testi 
problémákkal is foglalkoznak.
- A mozgásszegény életmód az óvodás és 
iskolás korosztály életét több vonatkozás-
ban is negatívan befolyásolja. Hiányzik a 
szellemi és fizikai terhelés egyensúlya. A 
gyógytestnevelés feladata többek között 
az elváltozások helyreállítása a testneve-
lés eszközeivel, képességek fejlesztése, a 
mozgáskészség és a mozgásműveltség ki-
alakítása, a testmozgás, a sport megsze-
rettetése. További cél a mozgásszervi de-
formitásokkal és belgyógyászati pana-
szokkal küszködő, illetve a testi képessé-
geikben visszamaradó tanulók panaszai-
nak csökkentése, a panaszok megszünte-
tése a testnevelés eszközeivel. Tagintéz-
ményünk gyógytestnevelő tanára az isko-
lákban várja a hozzá fordulókat.
- Eddig problémákról, azok kezeléséről 
beszéltünk, de vannak a „sorból ellenke-
ző előjellel kilógó gyerekek” is. Velük is 
törődnek? 

- A pedagógiai szakszolgálati intézmé-
nyek feladata a korai tehetség-felismerés, 
a tehetségazonosítás, a tehetséges gyer-
mek személyiségfejlődésének támogatá-
sa. Szükség esetén további megsegítésre 
irányítása, tanácsadás, támogatás a szü-
lőnek, konzultáció a pedagógussal, közös 
tehetség-tanácsadás fórum szervezése, 
speciális tehetségprogramban való rész-
vételre javaslat adása, kimeneti mérések 
végzése, tehetségfejlesztő műhelyek ve-
zetői számára konzultációs lehetőség biz-
tosítása, melyet a tehetséggondozó koor-
dinátor lát el.
- Befejezésül néhány adatra vagyok kí-
váncsi. Mindenekelőtt arra, van-e téríté-
si díj?  Továbbá, hogy hány településen 
végzik feladatukat, hányan veszik igény-
be szolgáltatásaikat, milyen a szakembe-
rellátás?                                                                                                                      
- Minden egyes szakterületen ingyenes az 
ellátás. Törvény által meghatározott alap-
feladatokat látunk el, ezáltal minden térí-
tésmentes. Mivel Tiszaújváros és a járás 
területén élő gyermekek, tanulók ellátása 
a feladatunk, tehát a járás összes települé-
séről várjuk a hozzánk fordulókat. Ellátot-
ti adatainkat tekintve szakterületek alap-
ján tudok csoportosítani. A 2016/2017-es 
tanévben logopédiai terápiában 175 gyer-
mek vett részt, gyógytestnevelési ellátást 
149 tanuló kapott. Nevelési tanácsadáson 
tavaly 209 gyermek részesült pedagógiai 
fejlesztésben és 103 gyermek pszicholó-
giai megsegítést kapott. Korai fejlesztés-
ben 7 kisgyermek vett részt. Diagnoszti-
kai tevékenységet - szakértői bizottsági 
vizsgálatok - 374 gyermeknél kezdemé-
nyeztünk. A tavalyi tanévben 5 intézmény 
tehetségkoordinációs feladatellátása va-
lósult meg. Tagintézményünkben gyógy-
pedagógus, logopédus, pszichológus, fej-
lesztőpedagógus és gyógytestnevelő ta-
nár szakemberek dolgoznak együtt. Je-
lenlegi létszámunk: 1 fő logopédus, 2 fő 
pszichológus, 2 fő fejlesztőpedagógus, 3 
fő gyógypedagógus, 1 fő gyógytestnevelő 
tanár, 1 fő tagintézmény-igazgató, gyógy-
pedagógus-logopédusként. A járás tele-
pülésein pedig nagyrészt óraadó szakem-
berek segítik mindennapi munkánkat.

                              f.l.

Nőnapi hölgykoszorúk

6. oldal 2018. március 14.Mindenes

A vitás helyzetek mindig felkavarják az embert. 

Az első lépés a hangerő csendesebb mederbe terelése.

A hagyományoknak megfelelően idén is több helyszínen, műsorral, ajándékokkal köszöntötte az önkormányzat a nőket. A város vezetői mindenütt hangsúlyozták, hogy Tiszaújváros 
sikeres működésében nagy szerepe van a nőknek, akik nagy számban dolgoznak a hivatalokban, a köznevelésben, az egészségügyben, a szociális szférában.

Logopédiai foglalkozás óvodásokkal. 



Egy százalék a kultúráért
Tisztelettel kérem Önt, hogy személyi jövedelemadója 1%-
ával támogassa a Derkovits Kulturális Központ szakmai mun-
káját. A befolyt összeget a kulturális központban működő 
amatőr művészeti csoportok támogatására, illetve a könyvtári 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó beszerzésekre fordítjuk.
Adószámunk: 15549800-2-05
Csak egy csepp a tengerben, de minden tenger a vízcseppek 
összessége!

Mátyás Zoltán igazgató

Derkovits Kulturális Központ 
Hamvas Béla Városi Könyvtár

PÖTTYÖZZÖN velünk ÚJRA!

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

SZELFIZZ EGY VERSET!

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

Ünnepi beszédíró pályázat

Három a szónok kislány
Nemzeti ünnepünk szónokai 
idén sem politikusok lesznek, 
hanem diákok, az Eötvös kö-
zépiskola tanulói. Heten pá-
lyáztak a Derkovits Kultu-
rális Központ pályázatára, 
a három legjobb írás gazdá-
ja mondhatja el ünnepi be-
szédét a városi ünnepségeken 
március 15-én.

Kelemen Alíz, Illés Zsófia Panna és Be-
reczki Judit. Ők hárman lesznek az idei 
ünnepségek főszereplői. Irodalmi, törté-
nelmi tanulmányaik során sokat tanultak 
már a 170 évvel ezelőtti eseményekről, az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc 
hőseiről, eseményeiről. A forradalmárok 
többsége fiatal volt, olyan fiatalok, mint 
amilyenek az ünnepi beszédíró pályázat 
nyertesei. Talán ezért is áll olyan közel a 
szívükhöz ez a nemzeti ünnepünk, s tollat 
ragadva papírra vetették gondolataikat. 
Hármójuk közül Kelemen Alíz a legfiata-
labb, ő még csak most kezdte a gimná-
ziumot, kilencedikes. Először pályázott, 
sikerrel. Nem is akármilyennel, az ő írá-
sát ítélték a legjobbnak. Az első helyezett 
lesz a csütörtöki városi díszünnepség szó-
noka. 
- Nem először próbálkoztam írással, hi-
szen én szabadidőmben novellákat, ver-

seket, könyveket szoktam írni, de irodal-
mi pályázatokon is szívesen veszek részt, 
főleg ilyenen, mint a mostani, ami a mai 
fiatalok szívéhez közel áll - mondja Alíz. 
- Régóta terveztem, hogy egyszer majd 
indulok ezen a pályázaton, korábban ál-
talános iskolásként is felnéztem azokra a 

gyerekekre, akik felolvasták a beszédü-
ket az ünnepségeken. Én, ha írok, akkor 
a mindennapi életből merítek inspirációt, 
de ha valami mélyebb dolog jut eszembe, 
azt is papírra vetem, és persze vannak ka-
maszosabb hangvételű verseim, olyanok 
is, amiket hirtelen felindulásból követtem 
el. Az ünnepi beszédemben próbáltam az 
akkori emberek hozzáállását összehason-
lítani a napjaink embereiével. Vélemé-
nyem szerint fontos ez az ünnep, és kell 
vele foglalkozni, mert ha ők, a forradal-
már ifjak ennyit tettek hazánkért, akkor 
megérdemlik, hogy minden évben meg-
emlékezzünk róluk. Elgondolkodtató, 
hogy vajon a mai emberek képesek len-
nének-e így összefogni, mint akkor, ezt is 
beleszőttem a beszédembe.
A tiszaszederkényi ünnepi megemlékezés 
pulpitusára Illés Zsófia Panna állhat fel, 
ő lett az ünnepi beszédíró pályázat máso-
dik helyezettje. A 11.-es lány is az Eötvös 
gimnázium tanulója. Színpadi rutinjával 
talán kisebb izgalommal mondja el majd 
gondolatait. Zsófia ugyanis tiszaszeder-
kényi lány, és a Sodrás Színtársulat előa-
dásaiban gyakran feltűnik.
 - Többször tartottunk az elmúlt napokban 
szövegfelolvasó próbát a Derkovits igaz-
gatójával és magyartanárainkkal - mond-
ja. - A harmadik helyezettel, Judittal osz-
tálytársak vagyunk, többször is átbeszél-
tük, hogy milyen gondolatok alapján ír-
juk a beszédet. Én tavaly is próbálkoz-
tam, akkor nem értem el helyezést, na-
gyon örültem most, hogy a második he-
lyezett lettem. Én arról írtam, hogy az ak-
kori ifjak tevékenysége milyen hatással 

van a mai világunkra. Kamaszként azt 
látom, hogy a fiatalokban egyre inkább 
elhalványul az érdeklődés a múltunk, 
a nemzetünk, a forradalmárjaink iránt, 
ezért is próbáltam ezt felidézni, hogy kö-
zelebb kerüljön a szívükhöz. Ha összefo-
gunk semmi sem lehetetlen, mint ahogy a 
beszédemben is leírtam.  
Bereczki Judit nyíregyházi lány. Ideje 
többségét nálunk, Tiszaújvárosban töl-
ti, hiszen csak hétvégére utazik haza. Az 
Eötvösbe jár, és a kollégiumban lakik. 
Kedvenc tantárgya a történelem és a ma-
gyar, nem véletlen hát, hogy elindult a pá-
lyázaton.
 - Nem szoktam hozzá az ilyen szereplé-
sekhez, mint ami rám vár az ünnepségen, 
ezért nagyon izgulok - mondja Judit. - A 
magyartanárunktól hallottam a pályázat-
ról, és tollat ragadtam. Arra törekedtem, 
hogy saját gondolataimat közölve közért-
hetően adjam vissza a történelmi esemé-

nyeket, főként az összefogást hangsúlyoz-
tam, hogy így együtt, egy célért képesek 
vagyunk kiállni és sikereket elérni, de ki-
emeltem a szabadságunkért való küzdel-
met, amire mindannyian büszkén tekint-
hetünk vissza. A baj az, hogy mindenki 
tudja, mi történt, ismeri a történelmi ese-
ményeket, de ezeket már nem tudjuk átél-
ni, mert nem voltunk még ilyen helyzet-
ben. Emiatt talán nem annyira foglalkoz-
nak a mai fiatalok az ünnepekkel. Én, ha 
170 évvel ezelőtt ott lettem volna, biztos, 
hogy a tüntetők hömpölygő tömegében, 
az indulatokat fokozva, éljenezve lóbál-
tam volna a zászlót. 

      berta
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A Derkovits Kulturális 

Központ programja
Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem
Ember és táj - Demeter Imre képzőművészeti kiállítása.
Helyszín: Barcsay tér 2-4. Látogatható: március 29-ig.
Óvárosi KULT Galéria
LélekSZÍNtér - Visegrádi Dóra festménykiállítása.
Látogatható: március 17-ig
Derkó MiniGaléria
Némethiné Hulicskó Ágnes pasztell és tusrajz kiállítása.
Helyszín: aula és félemelet. Látogatható: 2018. április 13-ig.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Március 9. (péntek) 17.00 óra, március 21. (szerda) 10.00 
óra: Lelki fitnesz várandósoknak és kisgyermekes anyukák-
nak. Születési sor(s)rend.
A beszélgetést vezeti: Ujjné Tellér Gabriella könyvtáros, fej-
lesztő biblioterapeuta
A beszélgetés közben a babáknak lehetőségük van közösen 
játszani.
Helyszín: a Gyermekkönyvtár
Március 22. (csütörtök) 17.00 óra:
ÖkoKalauz - ismeretterjesztő előadássorozat.
A komposztálás ismeretei és gyakorlata gazdaságban, kert-
ben, vagy éppen a lakásban.
Előadó: F. Nagy Zsuzsanna az Ökológiai Intézet munkatársa.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Március 23. (péntek) 17.00 óra:
HAMVAS MOZAIKOK . „A könyv: nagyítóüveg” - gondo-
latébresztő beszélgetés felnőtteknek.
Téma: Boldogságon innen és túl - elérhető, megszerezhető, 
elveszíthető… de hogyan?
A beszélgetést vezeti: Kázsmér Ágnes könyvtáros, fejlesztő 
biblioterapeuta.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
„A kellemes apokalipszis” - 100 éve halt meg Gustav Klimt. 
Kamarakiállítás.
A kiállítás április 14-ig látható. Helyszín: a könyvtár föld-
szintje.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Március 20. (kedd) 16.00 óra:
„Társas” délután. Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szóke-
resők,stratégiai játékok, kártyajátékok felnőtteknek.
Március 20. (kedd) 10.00 óra:
Olvasósarok - A  mindennapjaink beépülése a versekbe és vi-
szont? Irodalmi foglalkozás nyugdíjasoknak.
Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja
Március 22. (csütörtök) 14.30 óra:
Könyvtári délután. „A természet ébredése” - Tavaszi tevé-
kenységek otthon és a szabadban.
Tematikus foglalkozás nyugdíjasoknak. 
Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja
Március 23. (péntek) 14.00 óra:
INTERNETFIESTA. „Tippek, trükkök” - A Google + szol-
gáltatások használata.

A Tisza TV műsora
 Március 14., szerda

18:00 Héthatár: Választás 2018 - In memoriam Pataki Kata-
lin - Medence-átadás - Parkolás - Ivartalanítás - Pályaorien-

tációs nap a Hunyadiban - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Növendékhangverseny - Szeszélyes 

időjárás -  Közelmúlt: gidalesen - Sport
   Március 15., csütörtök

9:00 A szerdai adás ismétlése
17:30 Nemzeti ünnepünk: Sajtónap - Ünnepség Tiszaszeder-
kényben - Városi díszünnepség, élő közvetítés a koszorúzás-
ról a Petőfi szobornál és a kitüntetések átadásáról a Derko-

vits Kulturális Központból
Március 19., hétfő

18:00 Sporthétfő: A Tiszaújváros- MTK II. labdarúgó mér-
kőzés közvetítése felvételről

Március 21., szerda
18:00 Héthatár: Műgumigyár-avató - Választás 2018 - Sze-
rezzünk jogosítványt - Népmese színház - Ki a főnök a csa-

ládban?  - Sport 
18:15 Hétről-hétre: Kitüntetettjeink - ünnepi csokor a márci-

us 15-i kitüntetettekkel
 Március 22., csütörtök 

9:00 A szerdai adás ismétlése
18.00  A Poenix KK - Szombathely kosárlabda- és a Tisza-
újváros – Nyírbátor labdarúgó mérkőzés közvetítése felvé-

telről

Bereczki Judit

Illés Zsófia Panna

Kelemen Alíz

Tisza úti parkolás
Tisztelt Gépjárműtulajdonosok!
A Derkovits Kulturális Központ 2018. március 15-én (csütör-
tök) ünnepi megemlékezést szervez az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc emlékére.
Kérjük, hogy az ünnepség zavartalan lebonyolítása, valamint 
saját gépkocsijuk védelme érdekében 17.00 és 19.00 óra kö-
zött a Tisza úton ne parkoljanak.
  Köszönettel: A szervezők

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



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. 

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelő-
intézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi 
internetes elérhetőségen tekinthetik meg: 

http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/ index.php/
szakrendelesek 

Nagyné Kántor Judit  főigazgató

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Hok Csaba

a 7. sz. választókerület képviselője
2018. március 21-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2018. március

MÁRCIUS Helye Ideje Kinek a részére

14. szerda Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

20. kedd Tiszaszederkényi Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

21. kedd Hunyadi Iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megren-
delés

Központi Étterem 9.00- 12.00 Szociális étkezők

22. csütörtök Széchenyi Iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megren-
delés

Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

26. hétfő Tiszavirág Idősek Klubja 7.30  - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megren-
delés

27. kedd Központi Étterem 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott 

Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

28. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert,Katica és Szivárvány 
Óvodák gyermek és alkalmazott pótbefizetés

Gondozóház 10.00  - 11.00 Szociális étkezők

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjai részére -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és 
Erzsébet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a ház-
hoz menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, 
Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött 
hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladé-

kok) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 
a 12. héten, 2018. március 22-én (csütörtökön) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Felhívás

Táboroztatási támogatás
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakos-
ság figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képvi-
selő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások-
ról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szó-
ló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete alapján természetbe-
ni ellátásként táboroztatási támogatásban részesülhet az a tisza-
újvárosi állandó lakóhellyel rendelkező gyermek, illetve tisza-
újvárosi állandó lakóhellyel rendelkező 23. életévét be nem töl-
tött nagykorú személy, aki életvitelszerűen lakóhelyén él, vala-
mint Tiszaújváros közigazgatási területén működő állami, egy-
házi fenntartású alap- vagy középfokú köznevelési intézmény 
nappali tagozatán tanul, és Tiszaújváros Város Önkormányza-
ta által fenntartott intézmény, vagy állami, egyházi köznevelé-
si intézmények által szervezett nyári táboroztatásban vesz részt. 
A táboroztatási támogatás iránt kérelmet kell benyújtani, mely-
hez csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A táboroztatási támogatásra való jogosultság értékhatárai és 
mértéke: 

 

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

 Bráz György 
     polgármester

Családban élő gyermek esetén:
A családban az egy főre jutó 
havi jövedelem (Ft) 

Támogatás mértéke a táboro-
zási költség

0 - 35.700 70%-a, maximum 30.000 Ft
35.701 - 40.700 50%-a, maximum 20.000 Ft
40.701 - 48.000 30%-a, maximum 10.000 Ft

Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 
A családban az egy főre jutó 
havi jövedelem (Ft)

Támogatás mértéke a táboro-
zási költség

0 - 38.500 70%-a, maximum 30.000 Ft
38.501 - 45.500 50%-a, maximum 20.000 Ft
45.501 - 57.000 30%-a, maximum 10.000 Ft

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-
ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-
mények bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

Pályázati felhívás
Karbantartó, pályamunkás 

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

Óvodapedagógus munkakör
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvo-
da a Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus 
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozott idejű, 2018. 04. 04- 2018. 08. 
31-ig tartó jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munka-
idős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Nap-
közi Otthonos Óvoda 
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges felada-
tok:
• Munkaköri feladatait az Óvodai Neve-
lés Országos Alapprogramjára épített He-
lyi Pedagógiai Program, valamint az óvo-
da éves munkaterve alapján, az óvodave-
zető útmutatásai szerint, önállóan és fele-
lősséggel végzi.
Az illetmény megállapítására és a jutta-

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

Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük 
feltüntetni a pályázat azonosítószámát 
(130/2018.), valamint a munkakör meg-
nevezését: óvodapedagógus.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
• Szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettsé-
get igazoló bizonyítvány/oklevél másola-
tok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági 
bizonyítvány.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szük-
séges kezeléséhez.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a 
szivarvany@tujvaros.hu e-mail címen le-
het.

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

Hirdetmény
Díjhátralék beszedése

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkeze-
lő Zrt. (a továbbiakban: NHKV Zrt.) jogosult a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási díj, valamint a díjhátralékok kezelésére 
és beszedésére.
Tiszaújvárosban az RMRC Kft. (4400 Nyíregyháza, Kulcsár u. 
7/e, megbízottja: Veres Csaba területi koordinátor) fogja a díjbe-
szedést személyesen lebonyolítani.
A személyes felkeresés során a beszedést végző megbízott min-
den esetben fényképes igazolvánnyal igazolja kilétét és a ki-
egyenlítetlen számlával mindenben megegyező „Beszedési ér-
tesítő” alapján jogosult készpénzben a számla teljes összegének 
átvételére. Részteljesítésre nincs lehetőség.

NHKV Zrt.
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A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
nyílt tanítási napokat tart 2018. március 20-án és 22-én,

melyre szeretettel várja 
az érdeklődő szülőket, a leendő első osztályos gyerekeket és szüleiket.

Az iskola áprilisban - a beiratkozást megelőzően - is várja az érdeklődőket nyílt napjára, melynek időpontjáról a későbbiekben 
ad tájékoztatást.

NYÍLT TANÍTÁSI NAPOK 
A TISZAÚJVÁROSI HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

NYÍLT NAPOK, BEMUTATÓÓRÁK
Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola
(Alkotmány köz 2.)

Időpont Óra Osztály Tantárgy Terem Tanít

18.03.20. 
(kedd)
„B” hét

1. 1/1. magyar nyelv 28-as Pásztorné Bajusz Anikó

1. 1/3. irodalom 25-ös Kondrákné Bertók Éva

1. 2/2. irodalom  15-ös Czár Judit Bianka

1. 3/2. környezet is -
meret

17-es Demblovszkyné Kapitány Zsuzsan-
na

1. 4/2. angol nyelv 18-as Szabóné Gubányi Éva

1. 6/3. irodalom 74-es Magyarné Hadzsi Katalin

1. 7/2. történelem 38-as Balla András

2. 1/3. magyar nyelv 25-ös Kondrákné Bertók Éva

2. 2/1. környezet is -
meret

16-os Nagyné Tóth Zsófia

2. 2/2. irodalom 15-ös Czár Judit Bianka

2. 3/3. magyar nyelv 30-as Tompa Klára

2. 4/2. magyar nyelv 18-as Tóth Erika

2. 5/2. matematika 33-as Ducsainé Sivák Erika

2. 6/3. angol 38-as Kerekesné Nagy Noémi

3. 1/2. angol 24-es Kántor Bence

3. 2/1. tánc és mozgás tornaszoba Mucza-Krisztin Judit

3. 5/1. informatika informatika Kruppa Tiborné

4. 1/2. matematika 24-es Pásztorné Csontos Márta

4. 4/1. életvitel és 
gyakorlatok

27-es Nagy Barnabásné

2018. 03. 22. 
( c s ü t ö r t ö k ) 
„B” hét

1. 1/1. testnevelés tornaterem Viszóczki Anett

1. 1/2. irodalom 24-es Pásztorné Csontos Márta

1. 2/1. irodalom 16-os Ivánka-Tóthné Dorogházi Ildikó

1. 2/2. magyar nyelv 15-ös Czár Judit Bianka

1. 3/1. matematika 31-es Danilóné Makkai Valéria

1. 3/2. magyar nyelv 17-es Volyánszki-Bán Viktória

1. 3/3. matematika 30-as Tompa Klára

1. 4/1. matematika 27-es Nagyné Kemenesi Marianna

1. 5/1. történelem 38-as Balla András

1. 6/1.  irodalom 42-es Baloghné Hideg-Nagy Gyöngyi

1. 6/2. matematika 38-as Göncziné Kalóz Éva

2. 1/1. matematika 28-as Viszóczki Anett

2. 2/1. magyar nyelv 16-os Ivánka-Tóthné Dorogházi Ildikó

2. 2/2. testnevelés kis tornaterem Ujlaky Ildikó

2. 5/1. magyar nyelv 74-es Magyarné Hadzsi Katalin

2. 5/3. angol nyelv 39-es Tomkainé Kazár Éva

3. 3/2. matematika 17-es Volyánszki-Bán Viktória

3. 4/2. angol nyelv 39-es Kulcsár Róbert

3. 5/1. informatika informatika Kruppa Tiborné

3. 6/1. matematika 43-as Drotárné Tamás Hermina

4. 4/2. irodalom 18-as Tóth Erika

4. 5/2. magyar nyelv 32-es Szabóné Gubányi Éva

2018. 03. 22. 
(csütörtök)
„B” hét

5. 2/1. ének-zene 16-os Nagyné Tóth Zsófia

5. 2/2. magyar nyelv 15-ös Czár Judit Bianka

5. 3/1. tánc és mozgás tornaszoba Mucza-Krisztin Judit

13.35-14.20 4/1. testnevelés nagy tornate-
rem

Nagy Barnabásné

     Hok Csaba
 intézményvezető

Kedves Érdeklődő Szülők!

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolába szere-
tettel várjuk Önöket iskolába készülő gyermekeikkel együtt 
bemutatóóráinkra 2018. március 20-23. között, valamint 
a 2018. március 21-én 16.30 órakor kezdődő beiskolázá-
si szülői tájékoztatóra! Ismerkedjenek meg képzési kínála-
tunkkal, pillantsanak be iskolánk életébe! Részletes informá-
ció iskolánk honlapjain www.kazinczyrefi.hu, www.kazin-
czyreformatus.hu, valamint az óvodákba eljuttatott tájékoz-
tatóban olvasható. Iskolanyitogató foglalkozásaink szerdán-
ként továbbra is látogathatóak.

Makkainé Chmara Marianna
 igazgató

NYÍLT HÉT 
a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus 

Általános Iskolában

Sok szeretettel várjuk a NYÍLT TANÍTÁSI ÓRÁKRA
az iskolánkban tanuló diákok szüleit
2018. március 19-23. (hétfő-péntek),
és az óvodásokat szüleikkel együtt, 

melynek időpontja 
2018. MÁRCIUS 20-21. (kedd-szerda).

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a beiratkozást meg-
előzően szülői értekezletet tartunk az iskolába készülő gyer-

mekek szüleinek 
2018. március 22-én 16.45 órától.

Gál Benjáminné
igazgató

A Tiszaújvárosi Református Egyházközség 
ÉRTESÍTI A SZÜLŐKET

intézményébe, a Tiszaújvárosi Református Óvodába
 a 2018/2019. nevelési évre az óvodaköteles gyermekek 

jelentkezéséről.
2018/2019. nevelési évben óvodakötelesek zok a gyerme-

kek, akik:
2015.01.01. - 2015.08.31. között születtek 

(3 éves óvodakötelesek)
2014.01.01. - 2012.12.31. között születtek 

(4 éves óvodakötelesek)
2013.01.01. - 2013.08.31. között születtek 

(5 éves óvodakötelesek)
2012.09.01. - 2012.12.31. között születtek 

(6 éves óvodakötelesek)
A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EM-
MI rendelet alapján történik. 
Az egyházi fenntartású intézménybe való jelentkezés körzet-
határtól független.
Az óvodába történő jelentkezés az „Óvodai felvételi kére-
lem” elnevezésű nyomtatványon történik, melyet az óvo-
dában lehet beszerezni. Mindhárom korosztályra (kis-, kö-
zépső- és nagycsoport) beadható a kérelem. Várjuk azoknak 
a családoknak a jelentkezését, akik a református óvodába sze-
retnék járatni gyermeküket.
A felvételi kérelem beadása:
2018. április 23. és 24. napján történik a Tiszaújváro-
si Református Óvodában ( Tiszaújváros, Irinyi János út 
4.). Reggel 8.00-tól délután 17.00-ig fogadjuk a beiratko-
zókat.
Kérjük, hogy a saját és a gyermek személyi adatait igazo-
ló okmányokat hozza magával!
Magyar állampolgár esetén:
- szülő/gondviselő: személyi igazolványát, lakcímkártyáját
- gyermek: lakcímkártyáját, születési anyakönyvi kivonatát, 
TAJ-kártyáját.
Külföldi állampolgár esetén:
- A fentebb felsoroltakon túl
 - gyermek: születési anyakönyvi kivonatának magyar nyelv-
re fordított,  közjegyző által hitelesített másolatát.
- a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tar-
tózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma.
Kettős állampolgárság esetén:
- szülő/gondviselő: személyi igazolványát, lakcímkártyáját
- gyermek: lakcímkártyáját, TAJ-kártyáját, születési anya-
könyvi kivonat magyar nyelvre fordított,  közjegyző által hi-
telesített változatát.

Tiszaújvárosi Református Egyházközség
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Tiszaújvárosban 55 nm-es 2 szoba étkezős, bútorozott, 

erkélyes, felújított lakás hosszú távra kiadó.

Érd.: 06-20/2900-187

Panel társasház alatti 18 nm-es fűtött garázs erkély alatti 

bejárattal eladó. Tiszaújváros, Árpád út 36. 

Tel.: 70/420-8221

Kőműves, nehézgépkezelő, 
hegesztő, csőelőkészítő köszörűs 

szakmunka 
azonnali 

munkakezdéssel, 
versenyképes fizetéssel. 

A munkavégzés helye: Magyarország.
 (A szállást, utazást a cég állja.)

Jelentkezés: 
06204799542-es telefonszámon.

A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi, 
tulajdonában lévő ingatlant:

Bogács, Dózsa Gy. út 16/A szám alatt lévő 
Villa Sederkyn Apartmanház. 

Az ingatlant a legmagasabb ajánlatot tartalmazó, érvényes pá-
lyázatot benyújtó pályázó részére értékesítjük.
Az ingatlan értékesítése annak valamennyi berendezési és fel-
szerelési tárgyával együttesen történik.
A vételi ajánlat benyújtási határideje: 2018. 03. 19. 10 óra.
A pályázati kiírás anyaga papíralapon ingyenesen, az alábbi 
címen vehető át:
TiszaSzolg 2004 Kft.  
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Elektronikus elérhetőség megadása esetén az értékesítési ki-
írás anyagát elektronikus úton is megküldjük.
Érdeklődni lehet: a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjénél a 
49-544-322-es telefonszámon, illetve a tiszaszolg@tszolg.hu 
e-mail címen.
Amennyiben legmagasabb vételi ajánlatként több, azonos ösz-
szegű vételi ajánlatot nyújtanak be, a végleges vételár árveré-
sen, licitálással alakul ki, melynek időpontjáról és főbb szabá-
lyairól a TiszaSzolg 2004 Kft. az érvényes pályázatok benyúj-
tóit írásban tájékoztatja.

Az ingatlan telefonos időpont egyeztetés 
alapján megtekinthető.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Tiszaújvárosi telephelyű, villanyszereléssel 
foglalkozó cég

IRODAI ASSZISZTENS
munkatársat keres.

Elvárások:
- min. középfokú  végzettség,     
- felhasználói szintű számítógépes ismeret 
  (Word, Excel),     
- magabiztos angol nyelv tudás (középfok),     
- precizitás, megbízhatóság

Feladatok: 
- általános és ügyviteli feladatok elvégzése

Amit nyújtunk: 
- versenyképes bérezés,     
- cafetéria,     
- stabil, hosszú távú munkalehetőség 
   és szakmai fejlődés lehetősége

Érdeklődni: 
Telefon: 06-30/465-56-50
Önéletrajzokat a következő e-mail címre vár-
juk: bkalamart@gmail.com
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Asztalitenisz

Bowling

Bajnoki botlás

Nehéz rajt

Újabb két fordulón van túl a TSC NB III-as asztalitenisz csapa-
ta. Az eddig veretlen gárdát a Miskolci Egyetem megverte, így - 
kevesebb játszott mérkőzéssel - a második a tabellán.
MEAFC - TSC 12-6
A győzelmeket szerezték: Temesvári 2, Gulyás-Temesvári páros, 
Virág, Vécsei, Gulyás 1-1.
TSC - Szerencs II. 10-8
A győzelmeket szerezték: Virág 3, Vécsei, Temesvári 2-2, Gulyás 
1 és a Temesvári-Gulyás, valamint a Virág-Vécsei páros 

Lejátszotta első NB I-es bajnokiját a Cívis Bowling Team az idei 
szezonban. A csapat tiszaújvárosi „hazai” mérlege nagyon im-
ponáló, hiszen egy döntetlenen kívül az elmúlt év alapszakaszá-
ban minden mérkőzést megnyertek. Most egészen a végjátékig 
kétséges volt, hogy tudják-e tartani a remek mérleget, de végül 
a hazaiak javára dőlt el a játék.
Cívis Bowling Team - Glow „A” 13-11

Kosárlabda

Labdarúgás

Szenvedés után sima győzelem

Papírforma eredmény Monoron

Magabiztos játékkal győzött 
az alapszakasz tavaszi nyitá-
nyán a Phoenix KK a kosár-
labda NB I/B Zöld csoportjá-
ban. Az ellenfél, az Alba Fe-
hérvár U23-as alakulata csak 
a mérkőzés néhány szakaszá-
ban tudta megnehezíteni a 
hazaiak dolgát.

Tiszaújvárosi Phoenix KK - 
Alba Fehérvár U23 

82-56 (25-19, 15-9, 25-19, 17-9)
Tiszaújváros, 300 néző. V.: Sentényi, Lö-
vei, Győrfy.
Tiszaújvárosi Phoenix KK: Szilasi (9/3), 
Kiss B. (2), Gáspár B. (10/6), Jackson 

(16), Endrész (7/3), Orosz (-), Katlan (-), 
Pongrácz (12/9), Szabó N. (6), Brugós 
(2), Pöstényi (13), Kovács Z. (5).
Alba Fehérvár U23: Noshimba (9/3), 
Lévi (8/6), Papp (10/6), Polster (-), Ta-
kács (11), Magda (3/3), Nográdi (-), Lu-
kács (5/3), Kuttor (2), Szűcs (8).
Bár a második félidőben már egyértelmű 
volt a hazai fölény, az első két negyedben 
még voltak hibák a játékban. A második 
félidőben azonban már látványos és ötle-
tes játékot láthatott a közönség. A vendé-
gek fiatal keretének a fizikális és a rutin-
ban lévő hiányosságát nem sikerült gyor-
sasággal leküzdeni, így gyakorlatilag a 
harmadik negyedtől nem volt kétséges a 
hazai győzelem. 
Szendrey Zsombor: A végeredmény nem 

tükrözi a meccs küzdelmét. Az ellenfél 
csapatánál nem voltak itt a húzóemberek, 
ez a tény a játékosainkat úgy megnyug-
tatta, vagy megzavarta, hogy két negye-
den át csak szenvedtünk. A félidőben tér-
tünk észhez, akkortól játszottunk csapat-
ként, és vezettünk gyorsabb támadásokat.
Tóth András: Fizikálisan, magasságban, 
tömegben a Tiszaújváros nagyon erős, 
igazából ezzel nem tudtunk mit kezdeni. 
Mindenféleképpen szerettünk volna egy 
jó meccset játszani, ami sikerült is. Sajná-
lom, hogy a végén kicsikét nagyobb lett 
a különbség, mint amit a játék képe mu-
tatott, de azt is meg kell tanulnunk, hogy 
az utolsó pár percet hogyan kell okosan 
lehozni.

Nem hagyott kétséget a Mo-
nor afelől, hogy bajnoki babé-
rokra tör. Ennek elszenvedő-
je most a TFCT volt, hiszen si-
mán győztek a hazaiak.

Monor- TFC Tiszaújváros
 4-1 (1-0)

Monor: 200 néző. Vezette: Dobai (Sebes-
tyén, Molnár)
Monori SE: Bozsó – Barthel, Ficsor, Tóth 
B. (Urbán), Pintér (Balanescu), Sági (Bo-
nifert), Berki, Karacs, Májer, Balogh, 
Tóth Á. S.
TFCT: Tóth – Nagy, Dajka, Turcsik (Mol-
nár), Faggyas, Bussy (Balogh), Kovács, 
Nagy (Bucz), Hussein, Illés, Márton.
13. perc: Bal szélen tört be a 16-oson be-
lülre Tóth Á., majd 13-14 méterről a bal 
alsóba tekert. (1-0)
45. perc: Lesgyanús helyzetben lépett ki 
a hazaiak egyik támadója végigvezette a 
labdát a térfélen és jobb szélről az alap-
vonal közeléből passzolt középre ahol az 
érkező Tóth Á. 5 méterről nem hibázott 
(2-0)
49. perc: Egy labdaszerzés utáni gyors 
kontrából a védők mögé került Balogh és 

15 méterről lőtt a jobb alsóba. (3-0)
68. perc: Faggyas végzett el szabadrú-
gást mintegy 27 méterre a kaputól. Lövé-
se a kapufáról visszapattant, amire Mol-
nár csapott le és fejjel a hálóba juttatta a 
játékszert. (3-1)
75. perc: Ismét kontrázott a Monor, és 
a harmadik gólhoz kísértetiesen hasonló 
módon talált be Balogh. (4-1)
Jó időben, jó pályán játszották a találko-
zót. Az első tíz perc puhatolózással telt. 
Az első lövés még az oldalhálóban lan-
dolt, viszont a másodikat már gólra vál-
tották a hazaiak. A Monor dominanciája 
ezután is érezhető volt a pályán és Tóth 
bravúrjaira is szükség volt ahhoz, hogy ne 
nőjön tovább a különbség.
Fejben és gyorsaságban is NB II-es szin-
tet hoztak az ellenfél játékosai, akikkel 
megpróbáltuk felvenni a versenyt, de ma 
csak ennyire futotta. 
Horváth Dávid: Már az első félidőben 
is jól játszottunk, helyzetekig jutottunk 
és sikerült megszereznünk a vezetést is. 
A második félidőben a helyzetkihaszná-
lásunk is feljavult, így megérdemelten 
nyertük meg a mérkőzést.

Gerliczki Máté: A játékról alkotott elkép-
zelést tekintve egyértelműen felvettük a 
versenyt a hazaiakkal, viszont ha a hely-
zetek számát és főleg annak kihasználását 
vesszük figyelembe, akkor a Monor sike-
re megérdemelt.

További eredmények
Nyírbátor - Cigánd 1-1
Debrecen  ESMTK 3-1

Putnok - Füzesgyarmat 3-2
DVTK II. - Tiszafüred 3-1

MTK II. - Balassagyarmat 3-2
Jászberény - Salgótarján 14-0 

Tállya - Gyöngyös 2-1
Következik a 19. forduló

2018.03.17., szombat 15:00
Füzesgyarmat - ESMTK

Gyöngyös - Debrecen
Tiszafüred - Tállya 

Balassagyarmat - Jászberény
Cigánd - Monor

Putnok - Nyírbátor
2018.03.18., vasárnap 15:00

Salgótarján - DVTK II.
Tiszaújváros - MTK II.

Röplabda

Országos döntőben a lányok
Az V-ös és VI-os korcsoportban hazai pályán vív-
ta ki a diákolimpiai országos döntőbe jutást az Eöt-
vös DSE leány röplabdacsapata. Hétfőn a négycsapa-
tos megyei döntő első mérkőzésén a nagy rivális mis-
kolci Berzeviczy gimnáziummal csaptak össze, és 3 
szettben 2 -1 arányú győzelmet arattak. 
- A tavalyi év után szétesett egy kicsit a csapat és újra 
kellett alakítani a társaságot - mondta el a győztes ta-
lálkozó utána Olasz Gyula, a csapat edzője. -  De úgy 
néz ki hogy összeáll a dolog, jönnek fel a kilencedi-
kesek, nagyon komoly bázist jelentenek a csapatnak 
és szépen zárkóznak a nagyok mellé. 
A másik két mérkőzésen az Avasi Gimnázium és a 
kazincbarcikai Szalézi csapatát verték, így megérde-
melten kerültek az országos döntőbe.
A fiúk ugyancsak az országos döntőbe jutásért lépnek 
pályára lapunk megjelenésének napján, eredményük-
ről a következő számban számolunk be.

kronika@tiszatv.hu

Aerobik diákolimpián

A Tiszaújvárosi Református Diáksport Egyesület aerobik csa-
pata idén vett részt először a kelet-magyarországi aerobik diák-
olimpián  UP 3 challenge aerobik kategóriában. A nagyszabá-
sú versenyt Makón rendezték március 4-én, melyen a keleti or-
szágrész általános és középiskoláinak csapatai vetélkedtek egy-
mással. Az egész- napos sportrendezvényen közel 130 gyakor-
latot mutattak be a versenyzők a teltházas makói sportcsarnok-
ban. A Kazinczy Ferenc Református Iskola aerobikosai a 8. he-
lyet szerezték meg ebben az igen nehéz, nagyon sok gyakorlást 
igénylő, rendkívül összetett pontozásos sportágban. A gyerekek 
büszkék, hogy a sokak által még ismeretlen versenyaerobikban 
képviselhették iskolájukat és a várost. A csapat tagjai : Mészáros 
Kinga, Miskolci Fanni, Oláh Sarolta, Remenyik Anna, Vigh-Kis 
Jázmin és Bártfai Réka. A sikeres csapatot felkészítette Bodnár-
né Bali Krisztina aerobic edző.

Makkainé Chmara Marianna
 igazgató

A Sportcentrum eseményei 
Március 17. (szombat)

Labdarúgás
10.00 FCT U19 - KBSC  bajnoki mérkőzés   
   Műfüves pálya
12.00 FCT U17 – KBSC  Bajnoki mérkőzés   
   Műfüves pálya

Március 18. (vasárnap)
Labdarúgás
15.00 TFCT - MTK II. bajnoki mérkőzés   
   Centerpálya

Március 20. (kedd)
Kosárlabda
17.00 Phoenix KK - Szombathely bajnoki mérkőzés  
   Játékcsarnok

Március 21. (szerda)
Labdarúgás
15.00 TFCT - Nyírbátor bajnoki mérkőzés   
   Centerpálya

11. oldal2018. március 14. Sport

Padlót fogott Noshimba, ahogy csapata is a végére. 

A sikerkovácsok. 

Szinte az egész Alba Jacksonon, de 
nem találnak fogást rajta. 



12. oldal 2018. március 14.Ünnep
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