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Lecsaptak a nyomozók
Szezonzárás

Minden jó, ha jó a vége

Jogos a pacsi. Szép volt fiúk! Városunk labdarúgó csapata jó játékkal 2-1-re verte a Cigándot az utolsó bajnoki fordulóban,
s ezzel az NB III. Keleti csoportjának 4. helyén végzett. Tudósításunk a 15. oldalon.

Tiszaújváros hetilapja

2018. június 7.

XXXVI. évfolyam, 23. szám

A nyomot hagyók

Hiszem, hogy egy pedagóguson sok múlik, mert egy szavával felemelhet, de akár földbe is döngölhet. Éppen ezért a világ egyik legfelelősségteljesebb pályája az övék.
Két meghatározó pedagógus volt életemben. Egyikük első osztályban
tanított írni-olvasni, másikuk középiskolában ugyanerre. Mindketten csodálatos emberek voltak. Az elsőre olyannyira felnéztem,
hogy minden szavát szentnek és sérthetetlennek véltem. Szép volt,
szőke hajú, kedves, igazi „tanító néni típus”. Akkor még azért tanultam, hogy neki megfeleljek. Az ő piros pontjaira vágytam, a csillagjait pedig imádtam, de szerintem ő is, mert szinte rávéste a füzet
lapjaira. Karácsonyra négyszínű tollat kértem a Jézuskától, pont
ugyanolyat, mint amilyen neki volt. Sokat mesélt nekünk a gyerekkoráról. Falun éltek, nehéz életük volt, még arra is emlékszem,
amikor megmutatta, hogy mivel vakargatták a disznó hátát.
Másik szépemlékű pedagógusom is olvasni-írni tanított, de ő már
középiskolában. Olvasni, a sorok között is. És szabadon írni, érthetően megfogalmazni a gondolatot. Beszélni is ő tanított, hogy hogyan kell szabatosan, sallangmentesen, ahogy a magyar nyelv megkívánja. Versenyekre vitt, együtt izgulta végig velem, ahogyan Sütő
András sorait a Gyermekkorom tükörcserepei-ből felolvastam. Sokat kaptam tőle, hű de sokat! A jövőmet is talán, mert ha ő nincs,
vagy nem ő lett volna épp, akinek dolga volt velem, máshogy alakult volna a jövőm, ez egészen bizonyos. Sokan vagyunk így ezzel,
a szerencsésebbek.
Nekem ők voltak a nyomot hagyók. A nagybetűs pedagógusok.
Radácsi Zsuzsa

Rendkívüli ülés

Pancsolás ajándékba

Ovis strandnap

Idén is több száz óvodás strandolhatott ingyen az önkormányzat
jóvoltából. Évek óta ezt a közös élményt kapják a nebulók gyermeknapra a várostól. Így minden nevelési év végén játékos feladatokkal, ugrálóvárakkal és közös pancsolással várják az óvodás csoportokat.

Ismét terítéken lesz a hulladékgazdálkodás.
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2018. június 11-én (hétfő) 16 órától rendkívüli
ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.
Napirendi javaslat:
1. Javaslat Tiszaújváros Településrendezési Eszközei - Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat - felülvizsgálatára és módosítására
2. Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatási kérelmének
benyújtásához szükséges döntés meghozatalára
3. Javaslat hulladékgazdálkodási társulásokkal kapcsolatos döntésekre

Sokféle

2. oldal

In memoriam Dr. Juhász Julianna

Fájdalmas a hír, türelemmel viselt betegség után életének 72.
évében elhunyt Dr. Juhász Julianna.
Orvosi tanulmányait 1970-ben fejezte be a Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános Orvos Karán. Orvossá avatása
után egy évig a Sátoraljaújhelyi Városi Kórházban tevékenykedett. 1971-től 1987-ig a Debreceni II. kerületi Felnőtt Ideggondozó Intézet munkatársa. 1978-ban pszichiátriai szakvizsgát tett.
1987-től 1996-ig a Hejőbábai Szociális Otthon igazgatója
volt. A városvezetés kérésére vállalta el 1989. július 1-től a
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet pszichiátriai szakorvosi
feladatait. Kezdetben helyettesítő szakorvosként másodállásban, majd 1996. szeptember 1-től főállású pszichiáter szakorvos munkakörben végezte a város és városkörnyék betegeinek gyógyítását.
1998. szeptember 1-jétől munkaköre mellett igazgató-főorvos általános helyettesként vezetői feladatokat látott el 2005.
december 31-ig, majd 2011. október 1-től 2015. május 31-ig
a főigazgató mellett orvos-igazgatói feladatok ellátására kapott megbízást. 2013. június 30-ig közalkalmazottként, majd
nyugdíj mellett egyéni vállalkozóként tevékenykedett.
Az intézet munkatársaival kollegiális kapcsolata példaértékű
volt. Betegeihez való viszonyát a humánum, nagyfokú empatikus készség és etikus magatartás jellemezte. Nem csak a betegeket, ha szükséges volt a családjukat is mentorálta, életviteli tanácsokkal látta el őket. Ha a beteg állapota fekvőbeteg
intézeti ellátást igényelt, segített a megfelelő ellátó hely felkutatásában.
Kiemelkedő szakmai munkája mellett számos közérdekű feladatot vállalt a lakosság, a fiatalok mentális és fizikai egészségének megtartása, javítása érdekében. A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum alelnökeként, lehetősége nyílt a
drogprevenciós tevékenységben való aktív részvételre is.
Nagy hangsúlyt fektetett szakmai ismereteinek bővítésére, továbbképzések rendszeres résztvevője, tudományos konferenciák gyakori előadója, moderátora volt. A Magyar Szociálpolitikai Társaság vezetőségi tagjaként is tevékenykedett.
Példamutató szakmai munkájával és emberi helytállásával el-

Egyházi hírek
Római katolikus

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség,
testvér, édesanya,
nagymama, rokon, munkatárs, ismerős
a PRO URBE Életműdíjjal kitüntetett

Dr. Juhász Julianna

érte, hogy a pszichiátriai szakrendelés kiemelkedő színvonalon működjön a város és a térség lakosainak érdekében. Szakmai igényességével, áldozatkész, betegközpontú gyógyító tevékenységével kivívta a betegek és hozzátartozóik nagyrabecsülését, Tiszaújváros lakóinak tiszteletét, melyet Tiszaújváros képviselő-testülete 2001-ben a „Humanitás Szolgálatában
Tiszaújvárosért” kitüntetéssel ismert el. 2008-ban a képviselő-testület felterjesztésére Pro Sanitate miniszteri kitüntetésben részesült.
Tiszaújváros pszichiátriai ellátása területén végzett közel három évtizedes áldozatkész gyógyító tevékenysége, magas
színvonalú szakmai munkája és emberi helytállásának elismeréseként Tiszaújváros képviselő-testülete 2016-ban „PRO
URBE” Életműdíj kitüntetésben részesítette.
Dr. Juhász Juliannát Tiszaújváros önkormányzata saját halottjának tekinti, emlékét megőrzi.
Tiszaújváros Város Önkormányzata

tisztelet. Ezzel párhuzamosan az imateremben foglalkozást tartunk kisgyermekek számára.
Tiszaszederkény
2018. június 10-én, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet lesz.

Református

Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 17.00 esti istentisztelet. Va-

Munka
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik júniu-

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot június 10-ig (vasárnapig)
a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341050), majd június 11-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.

Szerdán, csütörtökön, pénteken 8:30 órakor, kedden és szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11 órakor lesz szentmise templomunkban.

Tiszaújváros:
2018. június 10-én, vasárnap 11.00 órakor kezdődik az isten-

2018. június 7.

Görögkatolikus
sárnap 8.00 reggeli istentisztelet, 11.00 Szent Liturgia. Hétfőn,
kedden és szerdán 17.30 esti istentisztelet.

pszichiáter főorvos, a városi rendelőintézet
egykori orvos-igazgatója
türelemmel viselt súlyos betegség után,
életének 72. évében
2018. május 30-án elhunyt.
Szerettünket Tiszaújváros Város Önkormányzata
saját halottjának tekinti.
Hamvasztás utáni búcsúztatása június 13-án (szerda)
14.00 órakor lesz a sajószögedi
Városi Temető ravatalozójában.
Kérünk mindenkit, hogy együttérzésüket egy szál virággal
fejezzék ki!
A gyászoló család
és Tiszaújváros Város Önkormányzata
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

Pristyák Tibor

2018. május 26-án, életének 49. évében
tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése június 8-án, pénteken 14.30 órakor lesz a tiszaújvárosi római katolikus templom altemplomában.
Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
Fájó szívvel emlékezünk arra a napra,
amikor egy éve elment tőlünk

Török András

a szerető férj, édesapa, nagyapa.
Emléke szívünkben örökké él.
Felesége, fiai és unokája
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

si sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

Lukács János

nap végén egyben várjuk e-mailben a

temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak, sírjára
virágot helyeztek.
A gyászoló család

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István
út 16. címre.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Vásári József

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek.
A gyászoló család
„ Újra eltelt egy év
Mindig rád gondolok én
Szívem még mindig érted ég
Lelkemben nagy a fájdalom
Hogy nem vagy már, nagyon fájlalom
Nélküled az élet csak fájdalom.”

Tamás Miklós

Fájó szívvel emlékezünk
2 éve, 2016. 06. 11- én elhunyt szerettünkre.
Feleséged, Gyermekeid
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Mátyás Gábor

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Felesége, Magdi
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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Ülésezett az önkormányzat

Biztonság, nyári juttatás, támogatások

Idén is lesz nyári juttatás az önkormányzati szférában, illetve a
köznevelésben dolgozók számára,
egyebek mellett erről döntött Tiszaújváros képviselő-testülete május 31-én tartott ülésén. A képviselők arról is határoztak, hogy a
„Látható Tiszaújváros” és a „Zöldülő Tiszaújváros” mellett „Biztonságos Tiszaújvárosért” néven
egy újabb programot indít az önkormányzat.
Az ülés kezdetén Bráz György polgármester ahogy ezt minden ülésen megteszi - a szolidaritási hozzájárulás „állásáról” adott tájékoztatást. 715 milliónál tartunk, azaz eddig ebben az
évben ennyit inkasszózott az állam az önkormányzat számlájáról - mondta a polgármester,
aki hozzátette, ez az összeg nagyjából az összes
támogatási előirányzatnak felel meg, beleértve
a Városgazda Kft. támogatását is.

Okos zebrák
„Biztonságos Tiszaújvárosért” néven új programot indít az önkormányzat, ennek első lépéseként két, úgynevezett okos zebra építéséről határozott a képviselő-testület. A témáról egy hete részletesen írtunk, most csak a döntésekről
számolunk be.
A Generali a Biztonságért Alapítvány közzétette az „Okos Zebra – Gyalogosvédelmi rendszer” felhívását, melyre az önkormányzat pályázatot nyújt be. Az „Okos Zebra” egy olyan
közlekedésbiztonsági rendszer, mely az útburkolatban elhelyezett aktív LED prizmák segítségével villogó fénnyel hívja fel az autósok figyelmét a kijelölt gyalogátkelőn éppen áthaladó gyalogosokra, ezáltal hatékonyan megelőzi,
csökkenti az így bekövetkező baleseteket.
Az alapítvány a pályázaton nyertes településeken 1-1 db „Okos Zebra” rendszer kiépítését
támogatja. Sikeres pályázat esetén ez az Örösi
úton felfestett, a TESCO áruházhoz bekötő út
és a 35-ös számú főközlekedési út között lévő
gyalogos-átkelőhelyen valósulna meg.
Bráz György polgármester javaslat nyomán az
önkormányzat saját erőből építi ki a Lévay úton
a Penny áruházhoz vezető gyalogos-átkelőhelyen az „Okos Zebra” rendszert.
A polgármester arra is felhatalmazást kapott,
hogy felvegye a kapcsolatot és tárgyalást kezdeményezzen a tiszaújvárosi székhelyű, telephelyű, jelentős adóerőt képviselő cégekkel arra
vonatkozóan, hogy anyagi forrásaikkal járuljanak hozzá egy-egy intelligens gyalogosvédelmi
rendszer megvalósításához.

Pénzmaradvány
A képviselő-testület elfogadta a 2017-es költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és
jóváhagyta a 2017. évi maradványt.
Tavaly 10.490.726.278 Ft bevétele volt az önkormányzatnak. Működésre, támogatásokra,

lyázatot nyújtott be a Polgármesteri Hivatalba,
összesen 7.662.934 Ft-ot igényelve. A pályázatok megfeleltek a kiírásban foglalt feltételeknek, ezért a testület megítélte a támogatásokat.

Város applikáció

Már 715 milliónál tartunk - mondta Bráz György a szolidaritási hozzájárulásról tájékoztatva.
fejlesztésekre, a vagyon gyarapítására
10.177.002.064 Ft fordítódott. A pénzkészletet korrigáló tételek összevont egyenlege
3.438.978 Ft. Mindezek alapján a záró pénzkészlet 2017. december 31-én: 873.926.574 Ft
volt.
Az intézmények (63.353.844 Ft), illetve az
önkormányzat (803.847.747 Ft) összesen
867.201.591 Ft maradványából 800.000.000
Ft a 2018. évi költségvetésbe már beépült. A
fennmaradó 67.201.591 Ft-ból 31.271.862
Ft az intézmények, 2.202.000 Ft az önkormányzat kötelezettségvállalásainak fedezetéhez szükséges, ezért a szabad maradvány
33.727.729 Ft.
Volt, mert a testület két pályázattal kapcsolatban hozzájárult, hogy a projekt keretében elszámolható személyi juttatások és járulékaik
összegének erejéig jutalomkeretet határozzanak meg. Ez 2.642.042 Ft, így a tényleges szabad maradvány 31.085.687 Ft, melyet a működési céltartalékba helyeztek.

bérük 50%-ának megfelelő összegű nyári juttatás fizethető ki.
A juttatás teljes összegére az a kiosztás napján
is aktív dolgozó jogosult, aki 2017. szeptember 1-jén és azt követően is folyamatosan munkaviszonyban állt és aktívan dolgozott. A nyári juttatás összegének a megállapításakor a dolgozó 2018. június 1-jei bruttó bérét kell alapul
venni. Részmunkaidős dolgozó esetében a kifizethető juttatás összege a munkaidejével arányos. Ez önkormányzati szinten 48.334.062
ezer forintot igényel.

A költségvetés elfogadásával egyidejűleg a
képviselő-testület felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy dolgozzon ki javaslatot a város
applikáció fejlesztésére.
A városmarketingről szóló - tavaly novemberben tárgyal - tájékoztató anyagban fogalmazódott meg, hogy az eddigi városmarketing eszközök mellett a tevékenység továbbfejlesztésére kiváló lehetőséget nyújtana egy mobiltelefonos applikáció elkészítése, amely első körben
egy lakossági és turisztikai tájékoztató, információs szoftver létrehozását jelentené.
Az Infokommunikációs és Városmarketing Bizottság decemberi ülésén mutatták be a kecskeméti HW Stúdió Kft. által fejlesztett CityApp
mobilalkalmazás, emellett a Polgármesteri Hivatal munkatársai és a TiszaSzolg 2004 Kft.
marketing munkatársai is megtekintették több
hazai város (Budafok-Tétény, Szolnok, Debrecen, Kazincbarcika) már működő város applikációját. A kapott információk szerint a városi mobilalkalmazások egyre népszerűbbek a lakosság és a turisták körében.
Köztudott, hogy az okostelefonok használata
széles körben elterjedt, manapság ezek a kommunikációs eszközök a telefonálás mellett számos egyéb szolgáltatást is elérhetővé tesznek

Nyári juttatás
A képviselő-testület az elmúlt években próbálta javítani a Polgármesteri Hivatal, az intézmények, illetve a gazdasági társaságok dolgozóinak jövedelmi helyzetét, azonban továbbra
is érzékelhető, hogy sok munkavállaló nehéz
anyagi helyzetben van.
Megvizsgálva az önkormányzat jelenlegi pénzügyi, gazdasági helyzetét - a megnehezedett
gazdasági körülmények ellenére is - az önkormányzatnak idén is lehetősége van arra, hogy a
Polgármesteri Hivatal dolgozóit, a közalkalmazottakat, a tiszaújvárosi állami és egyházi fenntartású iskolák, illetve óvoda dolgozóit legfeljebb 76.000 Ft bruttó összegű nyári juttatásban
részesítse.
A testületi döntés értelmében a 152.000 Ft-nál
nagyobb, vagy azzal azonos összegű bruttó keresetű dolgozók esetében 76.000 Ft, a 152.000
Ft-nál kevesebbet kereső dolgozóknál a bruttó

A testület szándéka az, hogy a nyári juttatást az év végén egy havi jutalomra egészítse ki.

Mobiltelefonos applikációval bővül a városmarketing.
A testület úgy határozott, hogy az állami és
egyházi köznevelési intézményekben foglalkoztatott alkalmazottak is az önkormányzati fenntartású intézmények dolgozóival azonos
mértékű nyári juttatásban részesüljenek. Erre
40.804.446 Ft támogatást biztosított a grémium, amely egyetértett azzal is, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok munkavállalói is részesüljenek nyári juttatásban.

Támogatások
A képviselő-testület a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen 2 db legénységi háló felújítására és 3 db klímaberendezés beszerzésére 4.065.000 Ft, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság részére 1 db kamera és 1 db tablet beszerzésére, valamint a bűnjelkamra teljes
felújítására, bővítésére, berendezési eszközökkel történő felszerelésére 2.060.000 Ft, a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság részére
a szolgálati hely épületében szükséges felújításokra, karbantartásokra 2.000.000 Ft támogatást biztosított.
A képviselő-testület márciusi ülésén fogadta el
az energiatakarékosságot célzó és gépészeti, illetve egyéb beruházásokat, felújításokat támogató pályázati kiírást és a pályázatok támogatására 15.000.000 Ft-ot hagyott jóvá. A támogatás mértéke témakörönként külön-külön a korszerűsítés teljes bruttó költségének 1/3-a, de lakásonként maximum 20.000.- Ft. A pályázati
kiírás megjelenése óta 15 lakóközösség 17 pá-

az interneten keresztül. Tiszaújváros számára
is célszerű lenne egy mobiltelefonos szoftver
fejlesztése és bevezetése, amely még eredményesebbé tenné a városunkkal kapcsolatos információk eljuttatását az érdeklődők számára vélte a testület – annál is inkább, mert ezáltal
a lakosság irányába egy újabb kommunikációs
csatorna nyílik, mellyel a közérdekű információk is hatékonyabban közvetíthetők lesznek.
Alapvető rendeltetésén túl a javasolt szoftvernek alkalmasnak kell lennie a fontosabb, kiemelt híreknek, információknak a felhasználó készülékére történő azonnali továbbítására,
úgynevezett push üzenetek formájában. Ezáltal lehetőséget adva egyéb közérdekű információk megjelenítésére, például különböző rendezvényekről, fejlesztésekről, beruházásokról,
ezekhez kapcsolódó útlezárásokról, a parkolási
rend megváltozásáról, vagy akár polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos teendőkről. Ezen
kívül az applikáció a különböző hivatali ügyintézésekhez is hasznos segítséget nyújthatna az
önkormányzat által üzemeltetett ügyfélterminál integrálásával.
Mindezeket figyelembe véve a testület hozzájárult egy városmarketing célokat is szolgáló,
lakossági tájékoztató és turisztikai információs
applikáció elkészítéséhez, és az ehhez szükséges pénzügyi forrást biztosítja a 2018. évi költségvetés informatikai kiadásainak terhére.
( A testületi ülés egyéb témáinak ismertetésére
későbbi számainkban térünk vissza.)
Ferenczi László
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Elismerések

Tiszaújváros szolgálatáért

A képviselő-testületi ülésen
újabb négy személy vehette
át az önkormányzat Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetését.
SZEPESI BÉLA JÓZSEFNÉ
tanár
1978-ban szerzett matematika-fizika szakos általános iskolai tanári diplomát
Egerben, a Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán. Ebben az évben kezdett el tanítani a leninvárosi 5. sz. Általános Iskolában. 1988-ban a Vásárhelyi Pál Általános
Művelődési Központba került, itt dolgozott 2008-ig. A matematika és fizika tanítása mellett osztályfőnök és munkaközösség-vezető volt, egy évig pedig az intézményegység vezetője. Négy évtizedes pedagógiai pályafutása után a Tiszaújvárosi
Hunyadi Mátyás Általános Iskolából vonult nyugállományba.
Az iskolai nevelés minden területén nagy
tapasztalattal rendelkezik. Fogékony és
nyitott az új módszerekre, eszközök használatára. Diákjainak magas szinten és jó
hatásfokkal adta át a matematika és a fizika tudományának alapismereteit. Tanítványai szép sikerrel vettek részt mindkét
tantárgyából megyei, regionális és országos versenyeken.
Különösen szívügyének tekintette a különleges bánásmódot igénylő tanulók oktatását, nevelését, segítését. Éveken át
mentortanárként vett részt az Útravaló
programban.
A kollégákkal, a tanítványaival és a szülőkkel jó kapcsolatot ápolt, pozitív tulajdonságai miatt szeretik, véleményét tisztelik.
Szaktanárként rendszeresen képezte magát, sikeresen teljesítette a minősítési eljárás követelményeit is.
Munkája elismeréseként 2010-ben „Tiszaújváros Közoktatásáért Oklevél” Életműdíj kitüntetésben részesült.
Tiszaújváros közoktatási területén végzett négy évtizedes kimagasló tevékenysége, áldozatos és gyermekközpontú
szakmai munkája, emberi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” kitüntetésben részesült.
DEÁK ZOLTÁNNÉ
tanító
1978-ban végezte el a tanítóképző főiskolát, ének-népművelés szakkollégiummal.
Pedagógusi pályafutását 1978-ban kezdte
városunkban és a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolából vonult nyugállományba 2018. május 1-jén.
Oktató munkájában a hagyományos tanítási módszerekre alapozott, nagy hangsúlyt helyezve az egyéni képességek, a
tehetség kibontakoztatására. Tiszteletben
tartotta tanítványai személyiségét, tudatosan kereste a bennük rejlő értékeket. Segítőkész hozzáállása, gyermekszeretete
nagymértékben megkönnyítette az óvodából érkező gyerekek beilleszkedését az
iskola életébe.
Munkáját magas szakmai színvonal, pontosság jellemezte. 1997-ben közoktatási vezetői diplomát szerzett, mert fontos
volt számára szakmai tudásának folyama-

Duális és munkás

Vegyésztechnikusként
végeztek

A duális képzés első végzősei.
Balról jobbra: Demkó Imre, Havasi Ágnes, Deák Zoltánné és Szepesi Béla Józsefné.
tos megújítása, és a megszerzett ismeretek mindennapi alkalmazása.
Pályafutása során mindig örömmel látott
el osztályfőnöki feladatokat, volt diák önkormányzati vezető, gyermek- és ifjúságvédelmi munkaközösség-vezető is. A hivatás iránti alázata, emberi értékei, lelkiismeretes pedagógusi munkája példamutató minden kollégája számára.
Közoktatási tevékenysége elismeréseként 1995-ben főtanácsosi címet kapott.
Tiszaújváros érdekében végzett szakmai
munkáját 2017-ben Tiszaújváros képviselő-testülete „Tiszaújváros Közneveléséért” Életműdíjjal jutalmazta.
Tiszaújváros köznevelésében végzett
négy évtizedes kiemelkedő teljesítménye, nagyfokú hivatástudata, a pedagógus életpálya melletti elkötelezettsége elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” kitüntetésben részesült.
HAVASI ÁGNES
óvodapedagógus
Tiszaújvárosi pályafutását 1981-ben kezdte, a 6. sz. Napközi Otthonos Óvodában,
képesítés nélküli óvónőként.
1985-ben óvodapedagógusi oklevelet szerzett a Sárospataki Comenius Tanítóképző
Főiskolán. 1985-ben került az 1. sz. Napközi Otthonos Óvodába, ahol nyugdíjba vonulásáig dolgozott.
Munkáját szorgalommal, gyermekszeretettel és hivatástudattal végezte. Több
éven keresztül ellátta a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat is. Nevelő, fejlesztő munkájával hosszú éveken keresztül segítette a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztató nevelését.
Óvodásai rendszeresen szerepeltek a tiszaszederkényi rendezvényeken, így felkészítő munkájával aktívan bekapcsolódott a városrész kulturális életébe. Kölcsönösen jó kapcsolatot ápolt a helyi
nyugdíjas klubbal is. Kedves, empatikus
és segítőkész személyiségével elnyerte
nem csak a gyermekek, hanem a szülők
és a kollégák bizalmát is, akikkel pályája
során mindvégig sikeresen tudott együttműködni.
Széleskörű szakmai felkészültséggel rendelkezik. A nevelőtestület meghatározó
tagja volt, munkájában mindig igényes,

Tisztújítás

pontos és megbízható.
Pályája iránt elkötelezett pedagógus, a
csoportjába járó gyermekeket mindig
nagy hozzáértéssel, odafigyeléssel, és
nagy türelemmel nevelte.
Városunk óvodai nevelése terén végzett
közel négy évtizedes magas színvonalú,
lelkiismeretes szakmai munkája, a pedagógia területén elért eredményei és példaértékű magatartása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.
DEMKÓ IMRE
hőközpontkezelő diszpécser
1990-ben létesített munkaviszonyt a Borsod Távhő Kft-nél, fűtésszerelői munkakörben. 1992 szeptemberétől a TiszaTávhő Kft-hez került jogutódlással, ugyancsak fűtésszerelői munkakörbe.
Kollégáival jó munkakapcsolatot tartott
fenn, a fogyasztói bejelentések kezelése
során gyors, precíz, segítőkész munkavégzés jellemezte.
Az elmúlt években elsajátította a szakterületét érintő informatikai ismereteket és
2012-től a hőközpontok, hőfogadó állomások távfelügyeleti rendszerének üzemeltetését látta el, diszpécser hőközpontkezelő munkakörben.
Felügyelte, illetve amennyiben szükséges
volt, beavatkozást végzett a folyamatos és
biztonságos hőszolgáltatás érdekében. A
fogyasztók részéről érkező hibabejelentéseket rögzítette a hibabejelentő rendszerbe és továbbította a körzetes és a belső vizes szerelők részére.
Kezelte a diszpécser központban elhelyezett SOS vonalas telefont, az oda érkezett
bejelentéseket továbbította a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. készenlétes
munkatársának.
Az elmúlt közel 30 éves munkaviszonya
alatt a rábízott feladatokat nagy odafigyeléssel, lelkiismeretesen és szakmai hozzáértéssel végezte egészen nyugdíjba vonulásának napjáig.
Tiszaújváros közszolgáltatásában végzett
közel három évtizedes kimagasló szakmai tevékenysége, kiemelkedő munkavégzése, elhivatottsága és emberi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

Zsinkó Tibor a Magyar Vegyipari Szövetség élén

Zsinkó Tibort választották meg a Magyar
Vegyipari Szövetség (MAVESZ) új elnökének. A közgyűlés döntésének értelmében a következő négyéves időszakban a
MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója
irányítja a szakmai szövetség munkáját.
Az 1990-ben alapított Magyar Vegyipari Szövetség 2018. május 29-én tartotta éves közgyűlését. A rendezvényen elfogadták a MAVESZ költségvetését és
egyszerűsített beszámolóját, és a szakmai
grémium döntött Zsinkó Tibor elnökké
történő kinevezéséről.
Zsinkó Tibor több évtizedes szakmai
múlttal rendelkezik. 2001 óta dolgozik a
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MOL-csoportnál, ahol számos vezetői pozíciót töltött be mind helyi szervezeteknél,
mind csoportszinten. Éveken át irányította a MOL Logisztika szervezetét és a Terméktároló Zrt. ügyvezetője is volt. 2016tól a csoportszintű fenntartható fejlődés és
EBK (Egészség, Biztonság és Környezetvédelem) szervezet igazgatója. Ez idő alatt
irányításával sikeresen lezajlott az új csoportszintű EBK stratégia bevezetése, valamint nagy figyelmet fordított mind a belső szervezeti kultúrafejlesztésre, mind a
csoportszintű EBK tudatosság növelésére. 2017. október elsejétől a MOL Petrolkémia vezérigazgatója.

Harminc vegyésztechnikus diák végzett a MOL
Petrolkémia és a Debreceni Szakképzési Centrum
Vegyipari Szakgimnázium által szervezett duális képzési programjában. E héten pedig tizenkét
vegyipari dolgozó vehette át vegyésztechnikusi bizonyítványát.
2017 szeptemberében 30 vegyésztechnikus diák csatlakozott a
MOL Petrolkémia duális képzési programjához, melyben a fiatalok a tiszaújvárosi üzemben szerezhettek munkatapasztalatot.
A Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Szakgimnáziumának tanulói kiemelkedő eredménnyel zárták a programot, legtöbbjük egyetemen folytatja tanulmányait. A frissen végzett fiatal szakemberek közül négyen döntöttek úgy, hogy maradnak
a MOL Petrolkémia kötelékében, de mellette levelező képzésen
tanulnak tovább.
A MOL-csoport kiemelt hangsúlyt fektet a petrolkémiai üzletág fejlesztésére, összhangban a vállalat 2030-as stratégiájával. A
hosszú távú üzleti terv alapján 2030-ig mintegy 4,5 milliárd dollárnyi beruházást hajt végre a vállalat e területen. A MOL tiszaújvárosi telephelye folyamatosan bővül, a 2018 márciusában átadott szintetikusgumi-gyár mellett 2021-re felépül az 1 milliárd
dolláros poliol üzem is.
Ahhoz, hogy a már meglévő- és a felépülő technológiák biztonságos üzemeltetéséhez szükséges szakképzett munkaerő
utánpótlása rendelkezésre álljon, a MOL Petrolkémia Zrt. a
MOL-csoporton belül elsőként indított duális képzéseket a régió szakközépiskoláival együttműködve.
A MOL továbbra is elkötelezett az utánpótlás nevelése mellett,
ezért a cégcsoport úgy döntött, hogy a Debreceni Szakképzési
Centrummal közösen a következő évben is elindítja a vegyésztechnikusi képzését. A tanulók kiválasztására június második felében kerül sor, a tavalyi évhez hasonlóan idén szeptembertől is
30 fő kezdheti meg tanulmányait.
A MOL Petrolkémia Zrt. és a Debreceni Szakképzési Centrum
Vegyipari Szakközépiskola több mint 10 éve működik együtt.
A vegyipari cég munkatársait is oktatják kihelyezett vegyésztechnikusi képzésben. Idén 12 vegyipari dolgozó tett gyakorlati,
írásbeli és szóbeli vizsgát. Június 4-én pedig ünnepélyes keretek
között vehették át bizonyítványukat.
- Ez a képzés is része a MOL Petrolkémia Zrt. átfogó humánerőforrás programjának, ami szerint folyamatosan képezzük munkatársainkat és együttműködünk a régió több középiskolájával
és felsőoktatási intézményével - nyilatkozta lapunknak Zsinkó Tibor, a MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója.- Jól ismert
a MOL hosszú távú stratégiája, miszerint a következő 15 évben komoly befektetések valósulnak majd meg. Az új üzemeink működtetéséhez és új termékeink előállításához szakképzett
munkaerőre van szükségünk. Azt már tapasztaljuk, hogy a mai
munkaerő-piaci körülmények között nagyon nehéz idevonzani
a jó szakembereket, és mi úgy gondoltuk, hogy részt kell vállalnunk az oktatási rendszerben. Ennek megfelelően indítottuk
el tavaly a duális képzéseinket középfokon, ahol vegyésztechnikusokat és villanyszerelőket képzünk, illetve ebben az évben
a mesterfokú egyetemi duális képzések is elindultak a Debreceni és a Miskolci Egyetemmel karöltve. Amellett, hogy az iskola
rendszerű képzésekbe invesztálunk, nagy hangsúlyt fektetünk a
belső képzéseinkre, a kompetencia fejlesztésekre, a belső szakismeretek bővítésére is.
ema

A dolgozókból tanulók, majd technikusok lettek.
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Mellettük vs ellenük
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Hajléktalanok a köztereken

A hajléktalanság társadalmi probléma. Nehéz felette szemet hunyni, nehéz vele együtt élni, nehéz elmenni mellette szó nélkül.
Mi, tiszaújvárosiak is leginkább ezt tesszük.
Elmegyünk mellette, vagy inkább jó messzire
kikerüljük, hogy ne is lássuk, ne érezzük, ne érzékeljük. Aztán mérgelődünk, puffogunk, (talán) jogosan. Koszosak, büdösek, ordenáré
módon káromkodnak, köpködnek, beszólnak.
Féltjük a gyerekeinket, féltjük a tiszta, nyugodt városunkat, féltjük a parkjainkat, tereinket, féltjük a megszokott életterünket. Igen, (talán) jogosan. Az utcán járva, a boltban, a fészbukon, mindenhol beszédtéma a padon fekvő,
a szökőkútban mosdó, a részegen fetrengő köztéri hajléktalan. Keressük a megoldást, felszólítjuk a hivatalos szerveket, szidjuk a hatóságot, számon kérjük az önkormányzatot, bíráljuk a szociális ellátórendszert, beszólunk egymásnak, beszólunk a politikailag más színezetűnek. Egymást is bántjuk, miközben marad
minden. A hajléktalan a Rózsa téren, a félsz,
ami nem nyitja ki a szánkat, miközben elküldenénk melegebb éghajlatra. Marad a probléma, kint az utcán. Nem csak a mi utcáinkon,
Debrecenén, Miskolcén, Szombathelyén, Szegedén, Budapestén. Igen, de ezek a mi utcáink,
a mi városunk, (talán) jogos.

Hajléktalan történelem
- Tiszaújvárosban a ’80-as évek közepétől probléma a hajléktalanság, hiszen abban az időben,
amikor bezárták a munkásszállókat, privatizálták az épületeket, lezárták a lépcsőházakat, sokan aludtak kint a parkokban, itt-ott az utcán.
Akkor is érzékelték a problémát, hiszen a rendszerváltáskor felállt első önkormányzatnak az
volt az első intézkedése, hogy nyisson egy hajléktalanszállót a barakképületben. Ez, bár a
célnak megfelelt, de nem voltak a legjobb feltételek. Azóta is küzdünk a hajléktalanokkal, a
hajléktalan ellátással - mondja Poropatich Péter a Tiszaújvárosi Humánszolgálató Központ
vezetője. - Tiszaújváros mindig is vonzotta a
hajlék nélküli embereket, hiszen olyan létfeltételek vannak a városban, ami sok embert idevonz. Volt egy időszak, amikor csöndesedett a
helyzet, de jött az újabb gazdasági válság, s ezzel együtt újra egyre több hajléktalan. Míg tíz
évvel ezelőtt 15-20 lakott itt a városban, addig
most 30-35 fő, ezért is döntött az önkormányzat úgy, hogy bővíti a hajléktalanellátó intézményrendszert. Így két-három éve felépült a
nappali melegedő, amit bővítettünk egy krízisszállóval, azzal a céllal, hogy a városban élő
hajléktalanoknak legyen egy olyan helye, ahol
napközben tartózkodni tudnak, illetve éjszakára is be tudjanak húzódni, és ahol napi egyszeri
meleg ételt kapnak. Olyan viszonyokat teremtettünk, hogy mosni, tisztálkodni tudjanak, emberi körülmények között tudjanak élni. A kollégáim minden héten egyszer járőrszolgálatoznak, felkeresik a hajléktalanokat és azokat a helyeket, ahol tartózkodni szoktak, felhívják a figyelmüket a szolgáltatásainkra és fel is ajánljuk ezt nekik. A szállóra egyébként egy ember
kivételével mindenki bejár, ismerjük az összes

Marad a probléma kint az utcán.
ellátottat, a közterület-felügyelettel és az önkormányzattal napi kapcsolatban vagyunk, folyamatosan egyeztetünk ez ügyben. Megmondom őszintén, nehéz rábírni őket, hogy rendszeresen vegyék igénybe a hajléktalan ellátást,
de kötelezni nem lehet őket, tudomásul kell
venni, hogy egyes emberek nem szívesen veszik igénybe ezt a szolgáltatást - nyilatkozta lapunknak Poropatich Péter.

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője.
- Valóban jelentős számban vannak a városban,
nem véletlenül, hiszen vonzó ez a város nekik
is. Minden bejelentésre reagálunk, az elkövetett jogsértés súlyától függően tudunk velük
szemben intézkedni. Lehet ez feljelentés, bírság vagy akár őrizetbe vétel olyan szabálysértés esetén, ami elzárással is sújtható, ha bűncselekmény történik, megtesszük a szükséges in-

A hajléktalan
Névtelenek de nem arctalanok. Ismerjük őket,
csak úgy látásból. A szakállas, a hátizsákos, a
nyurga, a szőrös, a nő. Ők is emberek. Nevük is
van. Nem tudjuk és lehet, hogy nem is akarjuk.
Fantázia nevekre nem hallgatnak, pedig adunk
nekik. Trevor. Ő az egyik, aki pont úgy néz ki,
mint a GTA 5. számítógépes játék egyik főszereplője Trevor. A játékbeli Trevor egy amerikai katona volt, vadászrepülő pilóta, majd lecsúszott, bankrabló lett és drogdíler. Elitta a vagyonát, csövezett, agresszíven viselkedett. Hát
innen a név. A két férfi történetében talán vannak találkozási pontok, ha más nem, csak külsőre. Nem fogjuk megtudni, hiszen ő nem beszél, és mi sem kérdezzük őt. Jelentem, próbálkoztam, nem csak én, más is, másokkal is. A
kamera közelített, elkezdtek ők is felénk, jelezvén, hogy jobb, ha odébbállunk. Szólt hozzá a
boltos is, válaszként ő leköpte a kirakatát. Próbálkozott egy idős hölgy is, ám az intelligenciára unintelligencia volt a válasz. Jött a közterület-felügyelő is. Felszólított, odébb tessékelt,
büntetett, mindhiába. A válasz a beszólás és a
közöny. Nehéz ügy ez, mindenkinek.

A rend őrei
Egyre több bejelentést kap a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság a hajléktalanokkal kapcsolatban. Nem szólnak rájuk, inkább felemelik a telefont. Egyre sűrűbben. Megtették, amit
ilyenkor tenni lehet.
- Sok bejelentés érkezett az elmúlt időszakban
a lakosságtól, valamennyi esetben megtettük a
szükséges lépéseket - mondja Kalapos István, a

Nehéz ügy ez mindenkinek.
tézkedést. Sok lakossági bejelentés arról szól,
hogy a közterületen tartózkodás közben a viselkedésük nem a megszokott. Tudni kell azonban, hogy mindenkinek joga van a közterületen tartózkodni, így nekik is. Ha rongálnak, ha
közszeméremsértő magatartást tanúsítanak, ha
alkoholt fogyasztanak, hangoskodnak, vagy ha
garázdaságon kapjuk őket, akkor megtesszük a
szükséges intézkedéseket.
Természetesen érhető módon ezek is mind irritálhatják a lakosságot, hiszen ez nem a megszokott viselkedés, koszosak, ezért elítélhetjük, de
ez nem képez jogsértést. Itt nem a rendőri létszám megerősítésével segíthetünk a helyzeten,
hanem inkább az érzékenységgel, nekünk is
jobban oda kell figyelnünk rájuk, és ezt meg is
tesszük, különösen a gondot okozó területeket
kell figyelemmel kísérnünk, mostanság a Rózsa teret, a Barcsay teret és az Ifjúsági parkot.

Az önkormányzat

Hajléktalanok hajléka.

- beleértve a közterület-felügyelet munkatársait
is - között, és áttekintettük, hogy milyen lehetőségeink vannak. Az önkormányzat mozgásterét figyelembe véve alapvetően két típusú eszközrendszert különböztetünk meg ebben a kérdéskörben. Az egyik a szociális ellátórendszerben megtehető intézkedések, idetartoznak a különböző települési támogatások, valamint a humánszolgáltató központ által működtetett hajléktalanszálló, ami néhány évvel ezelőtt bővült.
Annak érdekében bővítette az önkormányzat a
férőhelyeket, hogy a közterületről oda irányítsuk ezeket az embereket. Ami a másik eszközrendszert illeti, a jogi, rendészeti intézkedések,
szankciók tartoznak ide. A jelenlegi szabálysértési törvény ad lehetőséget az önkormányzatoknak arra, hogy az életvitelszerű tartózkodást önkormányzati rendeletben szabályozhatja. Ennek az a lényege, hogy ha valaki életvitelszerűen közterületen tartózkodik, az bizonyos
területekről kitiltható ezen rendelet által. Vizsgáltuk ennek a lehetőségét, azonban ez alkotmányossági aggályokat is felvet, ugyanis két
fontos szempontot kell ezzel kapcsolatban figyelembe venni. Az egyik az, hogy közrend,
közbiztonság, köztisztaság, közegészségügyi
értékek, érdekek védelme esetén van lehetőség
ilyen rendelet megalkotására. A bűnügyi statisztikai adatok viszont ezt nem támasztják alá,
vagy legalábbis nem eléggé támasztják alá véleményünk szerint. A másik fontos kérdés, amit

A Polgármesteri Hivatal ingyenes zöld számára is érkeznek hajléktalanokkal, rendzavarással
kapcsolatos bejelentések. Van, aki az önkormányzati képviselők fogadóórájára jelentkezik
be ezzel a problémával, mások a Tisza TV havonta jelentkező Fogadóóra című műsorába telefonálnak be hasonló ügyekkel, vagy egyszerűen csak a fészbukon írják ki magukból és teszik fel címzés nélküli kérdéseiket. Mi dr. Juhos Szabolcstól, Tiszaújváros jegyzőjétől kértünk állásfoglalást hajléktalan ügyben.
- Valóban egy nagyon összetett társadalmi
problémáról van szó - mondja. - Körülbelül egy
éve történt egy konzultáció ebben az ügyben a
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság, a humánszolgáltató központ és a Polgármesteri Hivatal

vizsgálni kell ebben, hogy az életvitelszerűség
fennáll-e. Ez azt jelenti, hogy életvitelszerűen az tartózkodik közterületen, aki ott tisztálkodik, öltözködik, alszik, eszik. Tiszaújvárosban - véleményem szerint ez a jelenség tömeges méreteket nem ölt, tehát néhány kivételtől
eltekintve nem ez a jellemző a hajléktalan személyekre, hogy ott élnék az életüket az év nagy
részében. Természetesen abban az esetben, ha
ezek a személyek szabálysértést vagy bűncselekményt követnek el, akkor mind a rendőrség, mind a közterület-felügyelet eljár ezekkel a személyekkel szemben. Itt viszont az a
probléma, hogy a jelenlegi jogszabályi környezet szankcióként elsősorban közérdekű munka kiszabását, illetve pénzbírság kiszabását teszi lehetővé, és amennyiben ezek nem teljesülnek, vagy nem hajthatók végre, akkor az illetékes hatóság, a bíróság elzárásra változtatja át
a büntetést, de valljuk meg őszintén, az ő esetükben sem az elzárás, sem a pénzbírság nem
jelent visszatartó erőt a legcsekélyebb mértékben sem. Rendkívül nehéz hatékonyan fellépni velük szemben. Rendszeresen vizsgáljuk ennek a lehetőségét, de nagyon nem egyszerű.
Tehát önmagában az, hogy valaki a közterületen tartózkodik és hajléktalan, az még nem adhat semmilyen szervnek intézkedésre okot. Ezt
a Kúria is és az Alkotmánybíróság is kifejtette korábban, és több önkormányzati rendeletet
semmisített meg, azzal az indokkal, hogy csak
az, ha ott van a hajléktalan az utcán, az nem
büntethető. Abban az esetben - ahogy az előbb
is említettem - ha valamilyen bűncselekményt,
vagy szabálysértést valósít meg az illető, abban
az esetben ugyanúgy, mint bárki mással szemben, intézkedhetünk.
berta

Aktuális

6. oldal

Pedagógusnap

Nem könnyű, de érdemes tanítani

A Hunyadi iskolában köszöntötték a Mezőkövesdi Tankerületi Központ irányítása
alatt dolgozó pedagógusokat
és a nevelő-, oktató munkát
segítő munkatársakat pedagógusnap alkalmából. A rendezvényen közel harminc elismerést adtak át.
Molnárné Pusztai Éva, mint frissnyugdíjas pedagógus, a Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskolában végzett munkájáért vehette át a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.
- Én a pályám utolsó 10 évében fejlesztőpedagógusként dolgoztam - mondta -, és
olyan gyermekekkel kellett nap, mint nap
idézőjelben csodát tenni, akiknek valamilyen nehézségük volt a tanulás során. És
bár lassan haladva, de mindig volt valami sikerélmény a nap végére, amiért azt
mondta, hogy érdemes csinálni.
A pedagógus pálya nem könnyű, ezt
emelte ki beszédében Koncz Ferenc or-

2018. június 7.

Kazinczysok gálája

Minden adomány
felülről adatik

Szállt az énekszó.

A diákok műsorral kedveskedtek a pedagógusoknak, melyből a humor sem hiányzott.
szággyűlési képviselő is.
tozik. Bizony nem könnyű.
- Azt is látjuk, hogy a családban egyre ke- Nem csak a pedagógusokat, hanem az
vesebb idő jut a gyerekekre - mondta, - a őket segítő iskolai dolgozókat is elismegyerekek összetétele is - különösen ebben rik pedagógusnapon.
az északi régióban -, elég speciálisan vál- - 34 éve dolgozom iskolatitkárként mondta Huszár Róbertné, aki Sályból érkezett az ünnepségre. - Úgy érzem, jól
tudtam alkalmazkodni a pedagógusokhoz
és igyekszek mindent megtenni, hogy a
munkájukat megkönnyítsem.
Összesen 26-an kaptak elismerést, közülük többen Tiszaújvárosból. Miniszteri elismerő oklevelet vehetett át Vanczó
Sándorné és Zolnai Éva Mária, a Széchenyi általános iskolából, a Hunyadi iskolából Volyánszki-Bán Viktória Anna kapta
meg ezt az elismerést. Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett át Nagyné Kemenesi Marianna, Tankó László Emilné
és Ujvári Irén a Hunyadi iskolából, Nagyné Tar Erzsébet és Slezák Istvánné a Széchenyi iskolából, az Eötvös gimnáziumból pedig Lacza Etelka és Rafferné Ördög
Eszmecsere, gratulációk az ünnepség után.
Veronika.
borza

Ifjúsági Garancia GINOP 5.2.1-14-2015-00001
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán a 2018-as
évben induló képzéseink az Ifjúsági Garancia Rendszer Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.2.114. keretében valósulnak meg.
A GINOP 5.2.1 program keretében azon 15-24 év közötti fiatalok számára lehetőség nyílik munkaerő-piaci szolgáltatás igénybevételére, szakmaszerzésre, támogatott foglalkoztatásban történő elhelyezkedésre, vállalkozás indítására, valamint lakhatási támogatás igénylésére.
A tanfolyamokra a Foglalkoztatási Osztály információs pultjában lehet jelentkezni személyesen. (Tiszaújváros, Szederkényi út 8.)
Képzés neve

Bemeneti feltétel

Egyéb információ

1.

Kisgyermek gondozó, nevelő

érettségi

1300-1560 óra / 10-11 hónap

2.

Épület- és szerkezetlakatos

8. általános

900-1300 óra / 8-9 hónap

3.

Irodai titkár

érettségi

800-1000 óra / 6-7 hónap

4.

Építő- és anyagmozgató gép kez- 18. év + 8. általános
elője + Raktáros

60-90 óra + 280-420 óra / 10 nap + 2,5 hónap

5.

Kézápoló és műkörömépítő

8. általános

350-520 óra / 3 hónap

6.

Burkoló

8. általános

800-1000 óra / 6-7 hónap

7.

Villanyszerelő

8. általános

960-1440 óra / 8-9 hónap

8.

Pszichiátriai szakápoló és gyógy- érettségi
foglalkoztató

1200-1440 óra / 10-11 hónap

9.

Eladó

800-1000 óra / 6-7 hónap

8. általános

Versekkel, zenével, tánccal léptek a Derkovits Kulturális Központ színpadára a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola diákjai.
A Kazinczy gála első részében a református versenyekre készült produkciókat láthatta a közönség, majd könnyedebb témák következtek.
Ugyanúgy készültek erre a gyerekek, mint a szülők, pedagógusok.
Egyfajta záróakkord volt ez, a munka gyümölcsének szürete.
- Úgy gondolom, hogy a mai, túlságosan nagy egóval rendelkező világunkban sok mindenről elfelejtkezünk - mondta köszöntő
beszédében Makkainé Chmara Marianna, az iskola igazgatója.
- Elfelejtkezünk azokról az értékekről, amelyek valójában számítanak az emberi kapcsolatokban. Nem tudunk elnézést kérni,
nem tudunk segítséget kérni és legfőképpen mindent természetesnek veszünk, ami nekünk jár. Nem tudunk hálát adni. Talán
ez lenne az apropója a mai találkozónak. Szeretnénk hálát adni,
hálát kérni a gyermekeinkért, a szülőkért, akik ránk merték bízni a gyermekeiket, a kollégáimért, a fennartónkért, a városért,
ami bennünket befogad és támogat és nem utolsó sorban a szülőknek a segítségért. Minden adomány felülről adatik, rengeteg
tehetség van a gyermekeinkben, ennek egy szeletét szeretnénk
megmutatni ma este - mondta az igazgató.
- Én vagyok a katica - forgott körbe jelmezében az első osztályos Soltész Réka -, a mesénk Noéról és az állatokról szól, majd
előjövünk a bárkából.
A mesében a két első osztály szerepelt, a mesélő pedig a negyedikes Sipos Vilmos volt, aki nem csak ebben a produkcióban, hanem osztálya kórusában is énekelt.
- A Noé bárkájában az elsősök játszottak - mondta Vilmos -, az
énekes produkcióval pedig már felléptünk templomban és öregek otthonában is. Nagyon jó volt, hogy kétszer is színpadra állhattam ma, szerintem jól sikerült, úgy. Noé történetében Mezőcsáton egy országos versenyen is szerepeltem, ott nem játszotta
el senki a történetet, csak a szöveget mondtam el, és első lettem.
Országos versenyen, a Jane Haining emlékére rendezett angol nyelvű versenyen szerepelt Takács Noémi is A szeretet himnuszával.
- Országos hetedik helyezett lettem a versenyen - mondta Noémi -, annak két része volt. Ez csak a református része. Az angoltanárom javasolta, hogy ezt kellene mondanom, és én nagyon örültem neki, hiszen ezt már tanultuk alsóban is, igaz, akkor még csak magyarul.
Nem csak a református versenyek világát mutatták be a gyerekek, a gála második részében a könnyedebb műfajok voltak fókuszban.
Fodor Petra

Noé és „gyűjteménye”.

A programban nyújtható támogatások, képzés elősegítését célzó támogatások:
- a képzés teljes díjának megtérítése,
- a képzéshez kapcsolódó költségek megtérítése (helyi, illetve helyközi
utazás költségének megtérítése),
- a képzés időtartama alatti keresetpótló juttatás,

- a képzéssel kapcsolatos alkalmassági vizsgálat költségének megtérítése.

Ki jön fel a bárkára?

2018. június 7.

kronika@tiszatv.hu

Újabb programozói
siker az Eötvösben

Az OKTV versenyekkel párhuzamosan az ELTE elindította az
5 fordulós Nemes Tihamér Online Programozási Versenyt, amelyen az Eötvös gimnázium több tanulója is sikeresen szerepelt.
A feladatok az online feladatértékelőn minden alkalommal 14
órától 21 óráig voltak elérhetőek és ez idő alatt kellett a megoldásokat is feltölteni. Az utolsó forduló a hónap közepén volt.
Karikó Csongor Csanád 11.b osztályos tanulónk maga mögé
utasítva mindenkit, a saját korosztályában megnyerte a versenyt.
Felkészítő tanára Ferenczyné Szabó Zsuzsanna.
Gratulálunk a szép sikerhez!
Erdélyi Lajos
intézményvezető

kronika@tiszatv.hu

Sárvári
jutalomkirándulás

Iskolapéldák

7. oldal

kronika@tiszatv.hu

A nemzeti összetartozás napján

2018. június 4-én a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolában projektnap
keretében emlékeztünk meg a nemzeti
összetartozás napjáról. Ez a program egyben a Határtalanul! Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek 2017 projekt záróeseménye is volt.
Reggel nyolc órakor az iskola aulájában
történelmi-irodalmi összeállítással kezdődött a nap. A megnyitó után az alsó tagozatos osztályok saját termükben megismerkedtek a trianoni békeszerződés történelmi hátterével. Ezután gazdag programkínálatból válogathattak a gyerekek.
Az 1-2. évfolyam tanulói A kolozsvári bíró című mesét dolgozták fel, megtekintették a Városháza melletti székely kaput,
majd rajzot készítettek róla. A digitális
tábla nyújtotta előnyöket kihasználva információkat gyűjtöttek a kapu funkciójáról, eredeti formájáról. Népviseletbe öltözött babákat színeztek, népi játékokat játszottak, népdalokat énekeltek.
A 3-4. évfolyam diákjai papírláncot készítettek a magyarságot kifejező gondolatokkal, mesét illusztráltak, a hazáról szóló versekkel ismerkedtek meg, totót oldottak meg, és tablókat állítottak össze az
egyes tájegységeket megjelenítő népviseletekkel.
A felső tagozatos osztályok forgószínpad-szerűen váltották egymást különböző helyszíneken.
Az 5-6. évfolyam tanulói népdalt tanultak, zenét hallgattak, megismerkedtek a

A felsősök a nemzeti trikolórt, az alsósok a Kárpátok vonulatát jelenítették meg.
moldvai csángók életével, kultúrájával,
régi hangszerekkel és végül táncot tanultak. A tornateremben egy nehéz akadálypályán kellett végighaladniuk. A trianoni események felidézésében dokumentumfilm-részletek segítettek.
A 7-8. évfolyam korosztályuknak megfelelő nehézségű feladatokat oldottak meg
csoportokban. Az elcsatolt területeken
született írók, költők, történelmi személyiségek arcképét IKT-eszközök igénybevételével helyezték el a vaktérképen. Móricz Zsigmond publicisztikai írását értelmezték, s mondták el személyes gondolataikat a nemzeti összetartozásról. Megtanulták a Székely himnuszt, s ezt később

lelkesen énekelték.
Közben a diákok munkáiból kiállítást
rendeztünk.
Az emléknap zárásaként az iskola összes
tanulója élőképet alkotott. A felsősök a
nemzeti trikolórt jelenítették meg, az alsósok pedig félkörben az országot körülölelő Kárpátok vonulatát jelképezték. Zárásként elénekeltük a Székely himnuszt,
majd az intézményvezetői zárszó hivatalosan is véget vetett az eseménynek.
Az egész nap felemelő hangulatban telt,
és elmondhatjuk, hogy nagy lépést tettünk a nemzeti érzés erősítéséért.
Farkas Tivadarné
intézményvezető

Kosárlabda

Történelmi siker

2018. május 24-26. között a reformáció kezdetének 500. évfordulója tiszteletére, a reformáció emlékévben indult Re: formáció–Kulturális kincskereső komplex vetélkedőn elért helyezéséért kapott sárvári jutalomkiránduláson vett részt a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola ötfős csapata.
Reggel 7-kor az iskola elől indulva egy 5 órás út vette kezdetét.
Megérkezésünk után vártúrával kezdtük a programot. Nagy élmény volt azon ódon falak közt sétálni, ahol a török hódítók által „erős fekete bégnek” nevezett Nádasdy Ferenc vitte sokszor
győzelemre a végvári vitézek hadát a XVI. század végén. A finom ebéd után lehetőségünk lett volna elmenni a Sárvári Fürdőbe, de mi inkább a szabadprogramot választottuk. Ezt követően
a jól felszerelt és kényelmes szállásunkra, a Mara Panzióba érkeztünk. A második nap nagyon sűrű programon vettünk részt.
Először Celldömölkre mentünk, ahol egy izgalmas vulkáni kiállítást tekintettünk meg. Ezen a napon ezt találtuk a legizgalmasabbnak. Utána a délutáni program a sümegi vár megtekintése lett volna, de mivel kicsúsztunk az időből, inkább egy mozgalmas, korhű lovagi tornát néztünk meg. Ez nagyon tetszett nekünk, mivel a műsorvezető közvetlen volt, a lovasok pedig hihetetlenül képzettek. A lovagi tornához járt egy középkori vacsora is, amelyet kézzel, evőeszközök nélkül fogyasztottunk el korabeli zenét játszó zenekar melódiáit hallgatva. Utolsó napunkon a reggeli elfogyasztása után délelőtt a Sárvári Élményfürdő
szolgáltatásait élveztük, kipróbáltunk minden kanyargós csúszdát és nagy medencét. A strandon megebédeltünk, utána ismét
autóbuszra szálltunk és kezdetét vette az újabb 5 óra utazás hazafelé. Köszönjük Márkus Gábornak, hogy történeteivel élvezetessé és emlékezetessé tette ezt a kirándulást. Nélküle nem
részesülhettünk volna ilyen örök élményben. Hálásak vagyunk,
hogy volt miért dolgoznunk és látjuk, hogy megérte ezt a majdnem két éven át tartó versenysorozatot végigküzdenünk.
Vajani Viktória, Novák Henriett 8.b osztályos tanulók

Köszönet az 1 %-ért
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány köszönetet mond
mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ával segítették munkánkat.
2017-ben 136.099 Ft-ot kapott közalapítványunk, melyet a
tanulmányi ösztöndíjak kifizetésére fordítottunk.
Adószámunk: 18412262-1-05
Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány

A III. korosztályos diákolimpia országos döntőn vett részt a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola leány kosárlabda
csapata május 31. és június 3. között. Az ország 8 legjobb csapata 5 mérkőzésen vívta meg a döntőt Kecskeméten.
Lányaink jól kezdtek pénteken, rögtön az első meccsükön magabiztos játékkal verték a Szekszárd csapatát. A délután folyamán szoros, a végéig kiélezett találkozón sajnos alulmaradtak
a Baja ellen. Szombaton a délelőtti meccs gyengére sikerült részünkről, így sajnos a szolnoki csapat könnyen túllépet rajtunk,
míg a délutáni meccsen óriási küzdelemben, nagy lelki, és fizikai erőről tanúbizonyságot adva megvertük Kaposvár csapatát
egy ponttal. Vasárnap így az V.-VI. helyért játszhattunk a Sopron ellen, ahol a játékunk ismét dadogósra sikeredett és vereséget szenvedtünk. Attól függetlenül, hogy a VI. helyet szereztük
meg, ez egy nagyon szép, történelmi siker, ugyanis tiszaújvárosi általános iskolás leány csapat eddig még nem szerepelt országos döntőben semmilyen csapatsportágban. Egy nagyon komoly
szezon végén vagyunk a lányokkal, sok szép eredményt értünk
el az évben. Első bálozók voltunk az országos döntőben, de abban biztos vagyok, hogy nem utoljára szerepeltünk itt, ugyanis

A csapat tagjai voltak: Nagy Alexandra, Oláh Boglárka,
Nagy Noémi, Mikó Dorina, Szemán Anna, Lenke Adél, Kovács Éva, Sipos Adrienn, Katona Csenge, Virág Emma, Csirmaz Fanni, Virág Sára, Pap Gréta. Edzők: Benőcs Tibor, Benőcs Zoltán.
a leány kosárlabdázás ismételten belendült Tiszaújvárosban, és
ez a szép eredmény remélhetőleg másoknak is kedvet ad, hogy
csatlakozzanak a csapathoz.
Benőcs Zoltán
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Az országos Kazinczy-verseny bronzérmese lettem

Életem talán legszebb három napját tölthettem Kisújszálláson, ebben a csodálatos városban, Magyarné Hadzsi Katalin tanárnővel, aki elkísért engem ezen az
úton, szorított értem a a Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny országos döntőjében.
Az első napon érkezés után elfoglaltuk
szállásunkat a kollégiumban, ahol más
megyéből érkező lányokkal kerültem
egy szobába. Az első percek nehezen teltek, mindannyian egy kicsit feszengtünk.
Amikor beszélgettünk, kezdtük egymást
jobban megismerni, zavarunk elmúlt, és
fesztelen nevetéssel töltöttük meg a kis
szobát.
Aznap délután, az első versenynapon az
általunk vitt szöveget kellett felolvasni a
Városháza dísztermében. A mezőny erősnek bizonyult, hiszen minden megye legjobbjait hívták meg a versenyre. Összesen
68-an versengtünk a Kazinczy-jelvényekért, ezért legjobb tudásomat beleadtam,
igyekeztem mindenre odafigyelni, amire a felkészítő tanárom, Nagyné Kecskés
Ágnes tanárnő megtanított. Három órán
keresztül tartott a felolvasás, így jól megérdemelten nézhettünk végig aznap es-

Lovász Evelin
te egy irodalmi előadást, melynek verseit
Arany János kiemelkedő alkotásaiból válogatták. Este a fáradtság ellenére nagyon
sokáig voltunk ébren, sokat énekeltünk és
beszélgettünk a szobatársaimmal.
Szombaton korán reggel kezdődött a verseny második fordulója, amikor a kötelező szövegeket kellett felolvasnunk a neves nyelvészprofesszorokból álló zsűritagok előtt. A délutánunk szabad volt, először városnézésre indultunk, ahol ide-

genvezető kalauzolt végig minket, megmutatva a város nevezetességeit. Jártunk
a gimnáziumban, ahol Arany János és
Móricz Zsigmond is tanított, megtekintettük a város híres szülötte, Csukás István író kiemelkedő alkotásainak főhőseit ábrázoló szobrait, a Pompom és Bagaméri- szobrot. Ellátogattunk a szalmafonó műhelybe és múzeumba, és aki szeretett volna, az a termálfürdőben tölthette a
délután elkövetkező részét. Este a tanárok
és a diákok különböző programon vettek
részt, nekünk táncházat szerveztek, ahol
nagyon jól éreztük magunkat.
Másnap reggel 5-kor a közeli pékségben
igazi, ropogós, illatos kiflit ettünk, s igyekeztünk a zsűrivel tartott közös értékelésre. Majd a Vigadó épületében záróünnepségen vettünk részt, ahol a köszöntőbeszédek után Kazinczy-jelvénnyel és oklevéllel jutalmaztak meg minket.
Számomra ez nemcsak egy verseny volt,
hanem egy feledhetetlen emlék is, ahol
sok tapasztalatra és új barátságokra tettem szert.
Lovász Evelin
8/2. osztályos tanuló
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Balesethelyszínelők versenye

Illemtan, protokoll

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Balesetmegelőzési Bizottság
és a Sárospataki Rendőrkapitányság közös
szervezésében 2018. május 29-én rendezték meg a VII. Megyei Balesethelyszínelői Versenyt, melynek a tolcsvai Szirmay–
Waldbott Kastély Látogatóközpont adott
otthont.
A megmérettetésen 12 csapat vett részt
csapatonként 2 fővel. A verseny során elméleti, balesethelyszínelői és vezetéstechnikai tudásukról adtak számot a balesethelyszínelők.
A verseny célja többek között a balesethelyszínelők szakmai tudásának elmélyítése volt, mely egy magas szintű szakmai megmérettetés lehetőségét is nyújtotta. Emellett alkalmat adott arra is, hogy a
baleseti helyszínelők munkában szerzett
tapasztalataikat megosszák egymással.
A szervezők érdekes, nem mindennapi
szituációkkal készültek, mivel egy siklóernyős és egy drón balesetet, valamint
egy vadelütéses közlekedési balesetet is
kellett helyszínelniük a versenyzőknek.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Köz-

A rangsorolásnál mindig több tényezőt kell figyelembe venni.
A diplomáciai életben ezzel a diplomáciai protokollszakemberek foglalkoznak.
A protokoll kifejezést először akkor használták a maihoz hasonló értelemben, amikor a korai feudalizmus európai királyi házai
magas rangú vendégeket és követeket fogadtak. Ehhez csatlakozott még az állami ünnepségek rendezése során érvényesülő
szabályok ismerete és a programok zavartalan megszervezése. A
mai napig ez a diplomáciai protokollos feladata.
Az évszázadok alatt egyre finomodtak az illemszabályok, egyre
részletesebben behatárolták a közéleti kapcsolatokra és a diplomáciára alkalmazott magatartási szabályokat.
A legpontosabban meghatározott diplomáciai protokoll szerint a
hivatalos, közéleti és diplomáciai rendezvényeken és szertartásokon követett eljárási, magatartási, rangsorolási, megszólítási,
levelezési és etikett szabályok összessége.
Nagyon fontos szerepe van a diplomáciában a protokollnak.
Gördülékenyebbé teszi a hivatalos és személyes kapcsolatokat,
azáltal, hogy mindenki azt a nemzetközileg ismert szabályrendszert alkalmazza, amelyet általánosan elfogadtak. Lehetővé teszi bármely formális közegben a beilleszkedést, a szabályoktól
való eltérés érzékelését, tehát jelzőrendszer szerepe van.
Például a repülővel érkező delegáció fogadására nem küldhetnek alacsonyabb rangú köszöntőt, mint a küldöttség vezetője.
Ez súlyos sértésnek számítana, mint ahogy a szándékos késés, a
tüntető távolmaradás és helytelen címzés és megszólítás is.
Tehát a diplomaták bármerre járnak a világban, számíthatnak
rá, hogy többé-kevésbé ugyanazokat a szabályokat alkalmazzák, amiket ők is ismernek. Bármilyen közéleti vagy diplomáciai rendezvényen előre tudható, hogy az adott helyzetben miként
kell viselkedni, illetve milyen reakcióra lehet számítani.
A már említett jelzőrendszer funkció általában mindig működik.
A hivatásos diplomaták a legkisebb eltérést is - elsősorban a mások kezelésétől való megkülönböztetést - nyomban érzékelik.
Medina

Tiszaújvárosi rendőrök sikere

Újra segített a TESCO

Vajas Norbert és Szarka Norbert igazán kitett magáért.
lekedésrendészeti Alosztályának helyszínelői kiemelkedően álltak helyt a megmérettetésen. Ezt mi sem bizonyítja jobban, min hogy Vajas Norbert címzetes
rendőr zászlós és Szarka Norbert rendőr
főtörzsőrmester csapatban első helyezést
ért el.
Vajas Norbert az elméleti versenyben

egyéni első helyezést ért el, emellett magának tudhatja az egyéni összetett első
helyezést is, így ebben az évben a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság helyszínelője is képviselteti magát a Hollókőn megrendezendő országos balesethelyszínelői
versenyen.
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Zsetongyűjtő civilek

Negyedik alkalommal indította el a TESCO Magyarország az „Ön választ, mi segítünk” programot. 183 civil szervezetnek összesen 42.700.000 forintot adományoz az áruházlánc, így támogatva a helyi
közösségek számára fontos projekteket.
- A játék lényege nem változott - nyilatkozta lapunknak Biri László, a tiszaújvárosi TESCO áruházvezetője. - A vásárlóink szavazhattak azokra a pályázatokra,
melyeket a Magyar Adományozói Fórum
független szakértői választottak ki. Csakúgy, mint eddig, a vásárlók minden vásárlás után kaptak egy zsetont, amivel támogathatták a szimpatikus pályázatokat. Néhány dologban azonban történtek változások. Egyrészt most nem áruházanként
más-más szervezetekre lehetett szavazni,
hanem körzetenként összevonták az áruházakat, így a tiszaújvárosi és a mezőkövesdi
TESCO-ban ugyanarra a három szervezetre lehetett voksolni. A Tiszacsegei Nyugdíjas Egyesület a lakókörnyezet szépítésére
költené a nyereményt, a Fogyatékossággal
és Életnehézséggel Szembenézők Egyesületének Közössége, a FÉSZEK Egyesület egy Egészséges szeptember programsorozatot hirdetett, az Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért pedig
tovább fejlesztené a már elkészült mezítlábas sétányát. A másik dolog, ami változott, hogy eddig csak az a pályázat kapott
pénzjutalmat, amelyik a legtöbb szavazatot kapta. Most az első, a második és a harmadik helyezettet is díjazzuk a lehetősége-
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Gyermeknap és kirándulás
a katolikus iskolában

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola diákjai
gyermeknap alkalmából meglepetésben részesültek, hiszen június 1-jén, pénteken sok-sok játék várta őket az iskola udvarán.
(Bűvész, lézerharc, óriási élő teke, népi játékok, rodeó, kerékpáros és tájékozódási verseny.)

Arany nyomában
Az Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért 9378 zsetont kapott.
inkhez mérten. Az első helyezett továbbra
is 400.000 forintot kap, a második 200.000
forint, a harmadik pedig 100.000 forint
adományt költhet céljai megvalósítására.
- Eddig háromszor próbáltunk szerencsét
a TESCO zsetongyűjtő akcióján - mondta
Dr. Pető Gabriella, az Alapítvány a Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért elnöke. - Az előzőekben sikerült elnyernünk a
vásárlók bizalmát, kétszer már megszereztük az első helyet és az ezzel járó pénzös�szeget is. Ezekből a nyereményekből a Tiszaújvárosi Sportcentrumban megépítettük a mezítlábas sétányt, ami bárki előtt
nyitva áll a létesítmény nyitvatartási idejé-

ben. Most fából készült mászókákkal szeretnénk bővíteni a sétányt. Az első ütemben egy fakígyót csináltatunk, ami szintén
a talpunk egészségét szolgálja majd, hiszen azt is mezítláb lehet majd használni.
A szavazás június 4-én lezárult. Az első
helyen a Fészek Egyesület végzett 11.667
szavazattal, így ők kapják a 400.000 forintot. Az Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért 9.378 zsetont
gyűjtött, ők 200.000 forinttal gazdálkodhatnak. A Tiszacsegei Nyugdíjas Egyesület 3.113 vokssal a harmadik helyen végzett, nekik 100.000 forint a jutalmuk.
ema

Permetlé az aknázóra

Biológiai fegyverrel a kártevők ellen

A vadgesztenyelevél aknázó moly, a ’90es évek elejétől a vadgesztenye legjelentősebb kártevőjévé vált. A telet báb alakban a lehullott levelekben tölti. Évente 3
nemzedéke fejlődik ki, a károsítás általában már áprilisban elkezdődik. Az első nemzedék a fák alsó harmadát károsítja, majd védekezés hiányában a kártétel
kiterjed a vadgesztenyefák teljes koronájára. Az aknázó moly lárvája a levél bőrszövete alatt járatot rág, és itt fejlődik ki.
A levelek színén kezdetben, 1-2 mm átmérőjű, egyre nagyobb foltaknák jelennek meg. A lárvajáratok gyakran a teljes
levélfelszínt beborítják, a levél megbarnul, majd a nyár folyamán lehullik. Kártételétől a levelek korán elszáradnak, augusztusban újrahajt és virágzik. A kihajtott hajtások nem tudnak befásodni és a
tél folyamán elfagynak.

Diplomácia

Orgonával permeteztek.
Az aknázó moly ellen nehéz védekezni, mert tojásait a levél felszínére rakja
és közterületeken csak kevés szer engedélyezett. Eddig az aknázó moly ellen a
hagyományos „kitinszintézis” gátló szereket használtuk, ezek kontakt szerek,
nem szívódnak fel a levelek bőrszöveteibe, így nem teljes permetlé fedésnél csök-

ken a hatékonyságuk. Az elmúlt héten az
aknázó molyok második nemzedéke ellen a NeemAzal növényi kivonatot használtuk. A NeemAzal hatóanyaga a trópusi
Neem-fa (indiai orgona) magjából kivont
azadirachtin. Az indiai orgona 15 méter
magasságot is elérő trópusi örökzöld fa.
A hatóanyag hármas hatással rendelkezik,
megállítja a kártevők táplálkozását, csökkenti termékenységüket és gátolja vedlésüket. A NeemAzal felszívódik a levéllemezbe, ezért hatástartama hosszú, a rejtett életmódú kártevők ellen is hatékony,
ellenőrzött ökológiai gazdálkodásban is
használható. Magyarországon paradicsomon, almán és vadgesztenyefákon engedélyezett szer.
Kerékgyártó István
növényvédelmi szakmérnök

A Petőfi Irodalmi Múzeum Arany János-emlékév alkalmából
pályázatot hirdetett a költő életéhez és munkásságához kapcsolódó programok szervezésével és egyéb kulturális helyszínek
meglátogatásával. A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjai abban a szerencsés helyzetben
voltak, hogy a pályázatot megnyerték, így 2018. május 30-án
Budapestre kirándultak.
Délelőtt a Petőfi Irodalmi Múzeumban Arany János nagyszabású művéből, a Toldiból interaktív múzeumpedagógiai foglalkozáson nagyon ötletes feladatokkal elevenítették fel a diákok az
irodalom órán tanultakat. A játékos, kreatív feladatok során a tanulók összemérték szókincsüket Arany Jánoséval, felfedezték a
költő legkedvesebb tárgyainak történetét, belehelyezkedhetnek
a 19. század költőbarátainak szerepébe, és újraélték Toldi Miklós kalandjait.
A nap legszebb része délután következett, amikor a tanulók a világ egyik legszebb parlamentjében jártak. Nemcsak a gyönyörű
folyosókat és hatalmas termeket szemlélhettek meg, hanem közelről megtekinthették a Szent Koronát. A diákok megismerték
a koronázási ékszereket övező legendákat és kalandokat, majd
kis csoportokban felkészültek fiktív koronázásunk egy-egy jelenetének előadására, melyhez élethű kellékek álltak a rendelkezésükre.
Felejthetetlen élményekkel hagytuk el ezt a káprázatosan szép
Duna-parti épületet.
Kapczár Krisztina
igazgatóhelyettes

Kultúra
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A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ

Derkó MiniGaléria
„Szerencsétpróbálók”- Kappel Sarolta kerámia és festmény
kiállítása.
Helyszín: aula és félemelet.
Látogatható: június 29-ig.
Városi Kiállítóterem
„Jelenbe zárt múlt” - Kalóz Zsóka - Lace Lady csipkekiállítása.
Helyszín: Barcsay tér 2-4.
Látogatható: június 15-ig

Tiszaszederkényi Művelődési Ház

Óvárosi KULTGaléria
Klasszikus és modern - Gondos Gyuláné Szabó Éva amatőr
festőművész kiállítása.
Helyszín: Bocskai út 33.
Látogatható: június 21-ig.

9. oldal

Ex Animo Lengyelországból

Szívből, lélekből énekelnek

Lengyelországi testvérvárosunk, Swietochlowice énekegyüttese vendégeskedett nálunk a hétvégén. Repertoárjukból adtak elő egy csokorral a Mária Magyarok Nagyasszonya római katolikus
templomban.
Az Ex Animo kórus 1993-ban alakult lengyel partnervárosunk Jézus szíve plébániájának kórusaként. A csapat tehát idén
ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját.
Alapítója és karnagya a mai napig Marek
Grabovszky, akivel a koncert előtti próba
után beszélgettünk.
- Soha nem voltunk még Tiszaújvárosban, ez az első alkalom, hogy itt vagyunk
- mondja a karnagy. - A Polgármesteri
Hivatal meghívására jöttünk Tiszaújvárosba, és most éppen a templomban vagyunk, hogy kipróbáljuk az akusztikát.
Nagyon boldogok vagyunk, hogy itt léphetünk fel és nagyon örülünk, hogy lehetőségünk nyílik megnézni a várost. Megismerkedhetünk az itteniekkel, és talán
új kapcsolatokat is tudunk építeni. Főleg
vallási dalokat éneklünk, de van klasszikus is a repertoárunkban, gospel és jazz
is. CD lemezünk is van már, különböző
stílusokban. Az egyik lemezünk 2001ben jelent meg, melyen karácsonyi zsoltárokat adunk elő jazz feldolgozásban, a
másodikat 2008-ban készítettük el, Várakozás címmel, soul-pop-gospel zené-

Sok fiatal tagja van az énekkarnak.
vel, melyen a kórus mellett ismert lengyel zenészek és szólisták is szerepelnek. A harmadik lemezt 2014-ben vettük
fel, ezen klasszikus karácsonyi dalok és
pásztorjátékok hallhatók. Kórusunk tagjai
amatőrök, énekelni szerető emberek különböző szakmákból és korosztályból, mi
így vagyunk egy csapat.
Az Ex Animo kórus elsősorban klasszikus
kórusműveket, valamint nagyobb oratórikus kórusra, szólistákra és zenekarra írt
műveket ad elő. Stílusa és repertoárja sokoldalú, erről tanúskodnak a könnyedebb,

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Június 7. (csütörtök) 17.30 óra:
Hegyi Barbara: Abraka babra - Monológok a konyhámból.
Könyvbemutató és közönségtalálkozó.
A Jászai Mari-díjas színésznővel Szűcs Anikó újságíró beszélget.
A kötet a bemutatón megvásárolható.
Helyszín: a könyvtár aulája.

A Tisza TV műsora
Június 7., csütörtök

9:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Tiszaújváros
szolgálatáért elismerést kaptak - Pedagógusnap - Kazinczy
gála - Ön választ, mi segítünk - Ex Animo koncert - Sport
9:15 Hétről-Hétre: Hajléktalan kérdés - Ex Animo - Közelmúlt - Sport
9:30 Fogadóóra. Dr. Fülöp György alpolgármester válaszol
a nézők közérdekű kérdéseire
Június 11., hétfő
16:00 A rendkívüli képviselő-testületi ülés közvetítése
Június 13., szerda
18:00 Héthatár: Szóbeli érettségi - Pedagógusnap az óvodában - Emese almája - Hegyi Barbara
18:15 Hétről-hétre: Sportfesztivál - Közelmúlt - Sport
Június 14., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Marek Grabovszky alapítója, s azóta karnagya az Ex Animo kórusnak.

szórakoztató műfajba tartozó előadásaik
is, melyekben megszólal a gospel, a soul
és a jazz is. A kórus lengyel és külföldi versenyeken, fesztiválokon is sokszor szerepelt, ahonnan díjakkal és különdíjakkal
tértek haza. Aktívan részt vesznek plébániájuk és városuk életében. Vendégszerepeltek már többek között Ausztriában, Szlovákiában, Csehországban, Németországban, Olaszországban, Svájcban és Franciaországban, most pedig nálunk.
- Sok fiatal is van a kórusban, de együtt az
idősekkel mindannyian fiatalosnak érezzük magunkat - csatlakozik a beszélgetéshez az egyik kórustag a beéneklés után.
- Nagyon sok időt töltünk együtt és szeretünk ilyen rendezvényekre járni, új embereket megismerni. Nagyon jó az atmoszféra, jó a közösségünk, nekünk ez
része az életünknek. Szerintem mindannyiunknak ez a legfontosabb hobbija.
A klasszikus zene mellett kortársakat is
éneklünk, sokan szeretik a gospelt, illetve nagyon szeretjük az amerikai és a lengyel kórus- muzsikát. Gyakorlatilag minden táncot és zenét szeretünk. Szerte a világon nem vagyunk híresek, de Sziléziában és Dél-Lengyelországban igen. Főleg
azok az emberek ismernek, akiket érdekel
a klasszikus és a templomi zene. A kórusunk 2001-ben vette fel az Ex Animo nevet, ami annyit jelent: szívből, lélekből.
Éppen így szeretnénk énekelni Isten dicsőségére.
berta

A Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyvtár
ÉlményBirodalom
címmel június 25-29-ig napközis nyári tábort szervez a gyermekkönyvtárban 5-6. osztályt végzett gyermekeknek.
Kedves Gyerekek!
Szeretnétek mások bőrébe bújva félelmet nem ismerő hőssé
válni? Akkor ebben a táborban a helyetek, ahol olvasni NEM
muszáj… Azonban mi megmutatjuk, hogy ÉRDEMES, mert a
könyvekben rátalálhatunk saját magunkra, választ kaphatunk
belőlük a kérdéseinkre. Sokat játszunk, beszélgetünk, vetélkedünk, mozgunk, és ezek segítségével jobban megismerjük
önmagunkat. Alkalmunk lesz a természetben is kikapcsolódni
egy szórakoztató kirándulás keretében.
Kedves Szülők!
Újonnan induló napközis táborunkba várjuk azoknak az 5-6.
osztályt végzett gyerekeknek a jelentkezését, akik szeretnének
új barátokat, új élményeket szerezni, akik szórakoztatóan, de
tartalmasan töltenék a nyári szünet napjait. Ugyanakkor várjuk azokat is, akik eddig szívesen jöttek az olvasótáborunk-

ba, azonban, most, hogy már felső tagozatosok, kicsit úgy érzik, kinőttek belőle.
Célunk, hogy segítsünk a gyerekeknek megoldási lehetőségeket keresni az ebben az életkorban felszínre kerülő érzelmi, etikai, kortárs kapcsolati helyzetekre, problémákra.
Tervezett programunk:
• történetek közös megismerése,
• beszélgetések saját élmények alapján,
• szerepjátékok, társasjátékok, önismereti és kommunikációs
játékok,
• vetélkedők,
• író-olvasó találkozó,
• kirándulás,
• kreatív tevékenységek.
Információ kérhető a táborvezetőktől, Kázsmér Ágnes és Ujjné Tellér Gabriella könyvtárosoktól.
Jelentkezni a Gyermekkönyvtárban személyesen, vagy az 542006 telefonszámon lehet. A tábor maximum 15 fővel indul, a
résztvevőket jelentkezési sorrendben fogadjuk.

Ha szeretsz kézműveskedni, ha szívesen bővítenéd ismereteidet a népi kultúráról játékos formában, ha 9-12 éves vagy, várunk szeretettel a
DERKOVITS KULTURÁLIS KÖZPONT
NÉPI KÉZMŰVES TÁBORÁBA
2018. június 18 - 20. között, minden nap 8.00 órától 16.00 óráig.
Helyszín: „Villa Scederkyn” Tájház, Tiszaszederkény.
Részvételi díj: 7.000 Ft.
A díj tartalmazza a tízórait és az ebédet,
a kézműves foglalkozások anyagköltségét,
valamint az utazás költségeit (menetrend szerinti buszjárat).

A tábor minimum 10 fő jelentkezése esetén indul, maximális
létszám 15 fő.
A kézműves foglalkozások témája: gyöngyfűzés, csuhéfonás,
hímzés, fazekasság.
Kiegészítő foglalkozások: népi gyermekjáték, drámajáték.
Jelentkezés június 10-ig:
Füredi Zsuzsanna, népi kismesterségek oktatója
+36-30/981-6697
Mátyás Edina, művelődésszervező
+36-70/383-2654

Hirdetmények

10. oldal

Árverési hirdetmény

A közterület-felügyelet által elszállított
járművek értékesítése

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Jegyzője a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (5) bekezdésében és a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet
17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a közterület-felügyelet által elszállított járműveket ingó árverésen értékesíti.
Az árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló 1994.
évi LIII. tv. 123–129. §-aiban foglalt rendelkezések vonatkoznak.
Árverésre bocsátott járművek adatai
1. Gyártmány: SEAT, típus: Ibiza, forgalmi rendszáma: FFG878,
2. Gyártmány: FORD, típus: Transit 2.5 DGL, forgalmi rendszáma: GUX-277, de rendszámtáblája leadva,
3. Gyártmány: RENAULT, típus: Megane 1,4 RL, forgalmi
rendszáma: GSG-476.
4. Gyártmány: SUZUKI, típus: Swift 1,3, forgalmi rendszáma:
ICG-926.
Az árveréses értékesítésen a kikiáltási ár a becsérték, melyet
szabad licitálás követ. A vételi ajánlat akkor érvényes, ha az legalább a licitküszöb összegével meghaladja az előzőleg tett vételi ajánlatot.
Jármű típusa
Becsérték
Biztosíték
Licitküszöb
1 Seat Ibiza
25.000.-Ft
10.000.-Ft
1.000.-Ft
2 Ford Transit
30.000.-Ft
10.000.-Ft
1.000.-Ft
3 Renault Megane40.000.-Ft
10.000.-Ft
1.000.-Ft
4 Suzuki Swift 30.000.-Ft
10.000.-Ft
1.000.-Ft
A gépjárművek használtak és üzemképtelenek. A járműveken
előárverezési joga nincs senkinek.
Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• személyesen legalább egy alkalommal a gépjármű megtekintése,
• az árverésen való személyes részvétel, vagy a pályázó törvé-

Tájékoztatás

nyesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte,
• a biztosíték befizetése és a befizetés igazolása.
Jelentkezési lapok:
• Átvehetők ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 206. sz. irodájában.
• Beadási határideje, helye: 2018. június 20. 16:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 206. sz. irodájában.
Az árverés helye: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
Ideje: 2018. június 21. 10:00 óra
A megtekintés helye: Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
telephelye 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/C
Ideje: 2018. június 13. 16:00 -16:30
2018. június 19. 15:00 -15:30
Érdeklődni lehet: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 206. sz.
iroda, Bazsó Gábor munkatársnál Tel: 49/ 548-043, e-mail: gbazso@tujvaros.hu
Az árverés során a legtöbbet ajánló árverési vevő a teljes árverési vételárat a megvett jármű elárverezését követően azonnal,
a helyszínen köteles készpénzben, egy összegben kifizetni! Ha
nem fizeti ki az árverési vételárat, az árverést újra kell kezdeni. A fizetést elmulasztó árverező nem vehet tovább részt az árverésben. Ha az újabb árverezés során a járművet alacsonyabb
áron vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező
ajánlott, a két ár közötti különbözetet a fizetést elmulasztó köteles megtéríteni.
A jármű tulajdonjoga a teljes vételár kifizetésével és a közúti
közlekedési nyilvántartásba történő bejegyzéssel száll át az árverési vevőre. A tulajdonjog nyilvántartásba történő bejegyzésének költségei az árverési vevőt terhelik.
Felhívom az árverési vevő figyelmét, hogy a megvett járművet
köteles haladéktalanul elszállítani!
Az árverésre kérjük hozza magával személyi igazolványát és
lakcímkártyáját!
		
dr. Juhos Szabolcs
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Jegyzője

Szünidei gyermekétkeztetés

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

2018. június 7.

Szelektív begyűjtés

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros,
Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött
hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató
a 24. héten, 2018. június 14-én (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Légi szúnyogirtás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. szervezésében a 2018. június 8-12.
közötti időszakban légi kémiai szúnyogirtás lesz Tiszaújváros belterületén.

Tisza úti vásár

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár következő időpontja 2018. június 08. (péntek).
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

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

Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságothogy a 06-80/200-839-es telefonszámon
lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás
ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24
órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján
a Polgármesteri Hivatal megteszi
a szükséges intézkedéseket.
Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi
internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/ index.php/
szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit főigazgató

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.

Tűzmegelőzés
tében az étkezés 54 munkanapon keresztül az „Esély” Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében
a déli meleg főétkezés helyben történő
elfogyasztással biztosított. Amennyiben
az étel helyben történő elfogyasztását a
gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte akadályozza, a részére biztosított étel
elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, törvényes képviselő
által megbízott személy számára lehetővé kell tenni.
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes
Képviselők figyelmét, hogy a gyermek
előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte esetén az étel ételhordóban történő elviteléhez igazolás benyújtása szükséges, illetve a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel
csak írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2018. június 15.
napjáig, ezt követően a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ügyféltájékoztató helyisége ( Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház ( Tiszaújváros, Bocskai u. 33., kedden és csütörtökön 9.00-13.00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása
személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I. em. 114. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út
7.) lehetséges.
A nem hátrányos helyzetű, 16. életévét
betöltött gyermek esetén a nyilatkozathoz iskolalátogatási igazolás becsatolása
szükséges.
Ha a Szülő/Törvényes Képviselő a gyermek számára a szünidei gyermekétkeztetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívást tett közzé mezőgazdasági termelők számára a nyári betakarítási munkák időszakában bekövetkező fokozott tűzveszéllyel és a tűzesetek megelőzésével kapcsolatosan.
Terjedelmi okokból a felhívás és a csatolt mellékletek a város
honlapján www.tiszaujvaros.hu tekinthetők meg.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Dr. Kébel Zsolt

kompenzációs listán mandátumot
szerzett képviselő
2018. június 13-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Hirdetmények

2018. június 7.

Tájékoztató nyári diákmunkáról

Árverési hirdetmény

Önkormányzati lakás
értékesítése

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének
döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő Tiszaújváros, Szent István út 21. 10/3. szám alatti lakást.
A lakás adatai
HRSZ			664/13/A/33
Terület (m2)		 55
Szobák			1+2x1/2
Bruttó alapvételár (Ft)
8.100.000
Biztosíték összege (Ft)
810.000
Az ingatlant árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételárról
induló szabad licitálással. Licitlépcső 10.000 Ft. A részletes tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban átvehető (206. szoba).
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,
- 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.
Jelentkezési lapok beszerezhetőek: Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán,
ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2018. június 18-án 12:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán
Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2018. június 19-én 10:00 órakor a Polgármesteri Hivatal II.
emeleti tárgyalójában.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató

Óvodák
zárva és nyitva

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot,
hogy a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda egész nyáron
biztosítja a gyermekek óvodai ellátását.
A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvodai épületek zárva tartása, illetve a folyamatos ellátás biztosítása
érdekében az épületek nyitvatartása az alábbiak szerint alakul.
Zárva
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
2018.
„Szederinda Óvodája”
június 25. - július 20.
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
között
2018.
„Szivárvány Óvodája”
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
június 25. - július 27.
között
2018.
„Tündérkert Óvodája”
július 23. - augusztus 17. (Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)
között
2018.
július 30. - augusztus 24.
között

„Bóbita Óvodája”
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

Nyitva és összevont ügyeletet biztosít
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
2018.
„Tündérkert Óvodája”
június 25. - július 20.
(Tiszaújváros,
között
Alkotmány köz 1.)
„Bóbita Óvodája”
(Tiszaújváros,
Kazinczy út 1.)
2018.
„Bóbita Óvodája”
július 23. - július 27.
(Tiszaújváros,
között
Kazinczy út 1.)
„Szederinda Óvodája”
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
2018.
„Szederinda Óvodája”
július 30. - augusztus 17.
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
között
„Szivárvány Óvodája”
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
2018.
„Szederinda Óvodája”
augusztus 20. - augusztus 24. (Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
között
„Szivárvány Óvodája”
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
„Tündérkert Óvodája”
(Tiszaújváros,
Alkotmány köz 1.)
2018. augusztus 27-étől minden épület teljes nyitvatartással
üzemel.
		
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

11. oldal

A 2013-2017-es évekhez hasonlóan a
Pénzügyminisztérium koordinálása mellett a kormányhivatalok és a járási hivatalok megvalósításával „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,
települési önkormányzat és önkormány-

Pályázat

vezett időpontja: július 16-tól augusztus
03-ig, legfeljebb 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: 2018.
június 30. 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).

Uszodai jegypénztáros munkakör

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit
Kft. pályázatot hirdet 1 fő uszodai jegypénztáros munkakör betöltésére részmunkaidőben.
Pályázati feltételek:
• középfokú iskolai végzettség,
• egészségügyi alkalmasság,
• büntetlen előélet,
• önálló, precíz munkavégzésre való hajlandóság

Pályázat

zati 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-

Előnyt jelent:
• idegen nyelv ismerete
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajzot,
• bizonyítvány-másolatokat.
Pályázat benyújtásának határideje: 2018.
június 15.
Pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park
Nonprofit Kft székhelyén (Tiszaújváros,

Teleki Blanka út 6. sz.) munkanapokon
8-16 óra között.
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu e-mail címen.
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki
Blanka út 6. szám alatti címre.
A munkakör 2018. július 1. napjától tölthető be.

Gazdasági vezető munkakör

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit
Közhasznú Kft. pályázatot hirdet gazdasági vezető munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú gazdasági végzettség /közgazdasági, gazdasági, pénzügyi/,
- gazdasági/számviteli/pénzügyi területen szerzett minimum 3 éves szakmai tapasztalat,
- hatályos adózási, számviteli szabályok naprakész ismerete, gyakorlati alkalmazása,
- MS Office programok magabiztos alkalmazása,
- alapos, precíz munkavégzés,

Pályázati felhívás

- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- B kategóriás jogosítvány.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- mérlegképes könyvelői szakképesítés
- idegen nyelv ismerete
A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot,
- oklevelek, bizonyítványok fénymásolatát,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági
erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. június 18.

A betöltendő munkakörről bővebb információ a 70/333-7676 telefonszámon kérhető.
Pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park
Nonprofit Kft. székhelyén (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. sz.) munkanapokon 8-16 óra között.
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu e-mail címen.
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki
Blanka út 6. szám alatti címre.
A munkakör betöltésének kezdő időpontja: 2018. július 1.

Konyhalány munkakör

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

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

• erkölcsi bizonyítványt, (visszaigazolás
megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 100220/2018. számot.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. 06. 18.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
06. 22.
Az állás betölthető: 2018. 07. 01.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor
u. 7.
Telefon: 06-49/548-308
Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

Pályázat

Karbantartó csoportvezető munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit
Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.)
pályázatot hirdet karbantartó csoportvezető munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony
keretében, három hónapos próbaidő
kikötésével 1 év határozott időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- Technikum (gépész vagy építész)
- Büntetlen előélet
Előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány

- Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget
igazoló oklevél, jogosítvány másolatot
- Erkölcsi bizonyítványt
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Tervezi és szervezi a Társaság karbantartási feladataiban szereplő épületek, stb.
zökkenőmentes működéséhez szükséges
javítási, karbantartási feladatokat.
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje:

2018. június 12.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
(3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címre,
illetve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző
49/540-636.
Kerékgyártó István
ügyvezető

Hirdetmények/Rendezvények

12. oldal

Intézményvezetői pályázat

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

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

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

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

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

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

Igazgatói pályázat

2018. június 7.

2018. június 7.

Hirdetés

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

13. oldal

Hirdetés

14. oldal

Az Opel Sajó korszerű
gépjárművek javításában
tapasztalattal rendelkező

autószerelő
kollégát keres.
A jelentkezéseket fényképes
önéletrajzzal az alábbi
e-mail címen:
balint.matyas@opelsajo.hu
vagy személyesen Miskolc,
József A. út 82. szám alatt,
az Opel Sajóban várjuk.
Hegesztő, csőelőkészítő köszörűs,
kőműves, nehézgépkezelő
szakmunka azonnali kezdéssel.
A szállást, utazást a cég állja.
Munkavégzés helye: Magyarország.
Pályakezdő fiatalok
jelentkezését is várjuk.
Jelentkezés: 06 20 479 9542
Sajóörösön 3 szobás, vályogból készült
családi ház új tetővel, 2 utcára nyíló
osztható telekkel eladó.
Érd.: 06-20/4141-786

2018. június 7.

Sport

2018. június 7.

Kajak-Kenu

Fel Európára!

Ugyan a hivatalos csapathirdetés várhatóan csak két hét múlva lesz, de a hétvégén rendezett I. felnőtt és U23-as válogató
verseny eredményei alapján valószínűsíthető, hogy a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó egyesület sportolói közül idén
is többen nemzetközi vizeken is evezhetnek majd. A válogatón
együtt indultak a felnőtt versenyzőkkel az U23-as korúak is, de
a kvalifikáció szempontjából külön értékelték a két korosztályt.
Béke Kornél felnőtt „A” döntőben elért 8. helyével borítékolható az U23-as EB-n való indulása.
Hasonló Bragato Giada esete is, aki szinte minden számban elindult és döntőzött is a felnőttek között. (C-2 500 m 2. hely; C-2
200 m 4. hely; C-1 500 m. 5. hely; C-1 200 m 5. hely.) Érdekesség, hogy a szegedi versenyen az ifiknek a szövetségi kapitány
próbaversenyt rendezett. A korábbi tájékoztató versenyen elért
eredmények alapján összeállított négyesek teljesítményére volt
elsősorban kíváncsi. A még csak serdülő első évfolyamos Máró
Anna most is bizonyította K-1 500 méteren, hogy fiatal kora ellenére már az ifi élmezőnyéhez tartozik. Anna tagja volt a próbaversenyt magasan megnyerő négyesnek is. Ezek alapján nagy
eséllyel indul ő is, a két hét múlva megrendezendő ifi válogató
versenyen az EB-indulás jogáért.

Kosárlabda

Bronz, ami Pirosat
érhet

Labdarúgás

15. oldal

Minden jó, ha jó a vége

A bajnokság utolsó fordulójában hazai pályán fogadtuk a Cigánd SE együttesét és Nagy Dávid, valamint
Pap Zsolt 94. percben szerzett találatával megérdemelten gyűjtöttük be a három
pontot.
TFC Tiszaújváros - Cigánd SE
2-1 (1-0)
Tiszaújváros, 350 néző. Vezette: Urbán
(Szarvas, Sinkovicz)
TFCT: Tóth-Nagy P., Nagy D. (Pap),
Faggyas, Bussy, Kovács, Hussein, Orosz,
Illés (Molnár), Márton, Balogh (Turcsik).
Cigánd: Sánta T.-Sánta K. (Balogh), Répási, Kovács, Molnár, Szöllősi, Varga,
Horváth A. (Balla), Oláh (Kiss), Horváth
F.
44. perc: Sokadik támadását vezette a Tiszaújváros. Bal oldalról adta be a labdát
Illés, és Nagy Dávid 5 méterről védhetetlenül fejelt a hálóba (1-0)
65. perc: Szabadrúgáshoz jutott a Cigánd. A 20 méterre a kaputól lehelyezett
labda mögé Szöllősi állt és mesteri pontossággal rúgta a játékszert a bal felsőbe
(1-1)

Végig jól játszott a Tiszaújváros, megérdemelt győzelmet aratott.
a pálya, támadást támadásra vezettek, ám
gólt csak a félidő hajrájában sikerült szerezniük. A második félidő ott folytatódott,
ahol az első abbamaradt, folyamatos hazai nyomás mellett elvétve volt egy-két
vendég támadás. Éppen ezért váratlan
volt az egyenlítés, ám az akarás az utol-

Novemberig marad az elnök

Szárnyalt a Phoenix.
Ki gondolta volna, hogy az első mérkőzésen elszenvedett kiütéses vereség után a több sebből is vérző Phoenix kosarasainak nyakába akasztják a bajnokság harmadik helyéért járó érmet. Pedig így történt, hiszen a hazai győzelem után a harmadik
mérkőzésen Salgótajánban is győzni tudott a Szendrey Zsombor
által vezetett alakulat.
Salgótarjáni KSE - Tiszaújvárosi Phoenix KK
71-76 (17-12, 18-23, 18-20, 18-21)
Salgótarján, 200 néző. V.: Fodor, Rácz, Goda.
Salgótarján: Rackley (11), Burai (4), Kovács (-), Jakab (26/9),
Olasz (11), Sonyák (9/3), Piukovics (8/6), Csapai (2), Drevenka (-).
Tiszaújvárosi Phoenix KK: Kiss B. (5), Gáspár (7/3), Szilasi (2),
Kovács Z. (15), Endrész (8), Pongrácz (16/12), Pöstényi (9/3),
Brugós (14/12), Katlan (-), Orosz (-), Jónás (-).
A Phoenix a négy játékrészből hármat megnyert és a záró negyedben már egyszer sem engedte ki kezéből a vezetést, annak ellenére, hogy a hazaiak az utolsó pillanatig rohamozták a tiszaújvárosi gyűrűt. A Phoenix KK legénysége és edzője nagyon nehéz küzdelmeken van túl. Nem csupán a szép győzelmek okán lehet dicsérni őket, hanem kiváltképp ezért, hogy súlyos, szinte reménytelennek tűnő helyzetek után is képesek voltak újraépítkezni és
kiváló eredményeket elérni. A bajnokságban elért harmadik helyezésük maximálisan megérdemelt - áll a klub honlapján. Ez a
bronz nagyon értékes lehet, mert kosaras berkekben elindult egy
pletyka, miszerint nem csak az első kettő, hanem a bronzérmes
csapat is a Piros csoportba kerül a következő szezonra.
Szendrey Zsombor: Fantasztikus élmény volt így lezárni a szezont. Ez egy bronzérem, dobogós hely! Kifogástalan küzdést
nyújtottunk ezen az estén, nem lehetett kérdés, hogy ki nyer.
Mi jobban akartunk, büszke vagyok a fiúkra, és a sírás kerülget mindenkit.

Lehet, hogy mégis csoporttárs lesz a Szigetszentmiklós?

Tisztújító közgyűlést tartott május 30-án a Football Club Tiszaújváros. Az esemény
legfontosabb napirendi pontja a négyéves ciklusát most kitöltő elnökség újraválasztása volt.
Mint ismert, az előző elnök, Együd András halála okán ciklus közben választották
meg Lukács Flóriánt, akinek az elnökséggel együtt ugyancsak lejárt a mandátuma.
Az elnökségbe választották Molnár Zoltánt, Együd Tamást és Hágen Zsoltot a 2022.
május 31-éig tartó időszakra. Az elnöki pozíció esetében, tekintettel arra, hogy senki sem vállalta a jelöltséget, a tagság felkérésének eleget téve Lukács Flórián 2018.
november 30-ig elvállalta az elnöki pozíciót azzal a kitétellel, hogy október közepéig a jelölő bizottság állítson elnökjelöltet, akit lehetőség szerint október végéig válasszon meg a tagság. A korábban elnökségi tag Gulácsi Tamás nem vállalta tovább
a feladatkört. A tagság megköszönte elnökségi tagként, és technikai vezetőként végzett munkáját, és reményét fejezte ki, hogy később még vállal feladatot Tiszaújváros labdarúgásában.
A beszámolóban elhangzott, a felnőtt csapat szakmai stábja együtt marad, és játékosai nagyrészt továbbra is kék-sárga mezben folytatják. A potenciálisan érkező játékosokkal pedig már megkezdődtek a puhatolózó tárgyalások. A felkészülés július
elején kezdődik és várhatóan az edzőmérkőzéseket az Eger, a Mezőkövesd, a Hajdúböszörmény, a Kazincbarcika és a Putnok ellen játssza a TFCT.
Szóba került a „20 éves a Sportcentrum” ünnepség is, melynek részeként június 9-én
nemzetközi öregfiúk tornát, míg június 10-én három korosztályban utánpótlás tornát rendez az egyesület, illetve a klub egyik, s talán legnagyobb ikonja, Kovács Péter búcsúmérkőzését is szervezik már.
94. perc: Nagy Péter adta be a jobb oldalról a labdát, ami átszállt több védő fölött
és középen pontosan találta a csereként
beállt Papot, aki a léc alá vágta a győztes gólt. (2-1)
Gyászszünettel és megemlékezéssel kezdődött, örömünneppel zárult a szezon
utolsó bajnokija. A közelmúltban elhunyt
Bodzsár Ferenc korábbi labdarúgóra, Bán
András edző édesapjára, Lukács János
korábbi elnökre, Hegedűs Zoltán gyúró
édesanyjára, illetve Kovács Ferenc korábbi válogatott játékosra, edzőre emlékeztek a mérkőzést megelőzően.
Bár papíron akár a harmadik hely is elérhető lett volna, sem a Cigándon, sem a
hazaiakon nem volt nagy nyomás a mérkőzést illetően, ám a Gerliczki-fiúk alaposan bekezdtek. Gyakorlatilag felborult

só pillanatban meghozta gyümölcsét. Bár
a dobogóra fellépni nem sikerült, győzelemmel és vastapssal búcsúzott a szezontól a TFCT.
A mérkőzésen ünnepelt Bussy Dávid is,
aki ezen a találkozón öltötte magára 150.
alkalommal a kék-sárga mezt.
Gerliczki Máté: Jól játszottunk és teljesen
megérdemelten nyertünk ma és szereztük
meg a negyedik helyet, amelyet nagyon
szép eredménynek tartok. Köszönjük az
önkormányzat egész éves támogatását.
Köszönöm az elnökség bizalmát és munkáját, a stábom és játékosaim profi hozzáállását és hitét, valamint lelkes szurkolóink támogatását. Személy szerint hadd
köszönjem meg feleségemnek és kisfiamnak, hogy rengeteget kell nélkülözniük, és mégis mindenben támogatnak.
Nagyon jó csapatunk van, de arra törekszünk, hogy a jövő évi még jobb legyen.
Prisztács Tamás, erőnléti edző: Gratulálok a Tiszaújvárosnak, sajnos nem bírtuk
az utolsó percekben ránk nehezedő nagy
nyomást. A hazaiak megérdemelten nyerték meg a találkozót.
További eredmények
Debrecen - DVTK II. 3-0
ESMTK - Jászberény 2-1
Gyöngyös - MTK II. 2-0
Tiszafüred - Monor 2-3
Balassagyarmat - Putnok 1-2
Tállya - Füzesgyarmat 2-1
Szabadnapos: Nyírbátor

Az NB III Keleti csoport végeredménye
1. Monor 		
28
24
4
0
77-18
28
14
8
6
37-24
2. ESMTK 		
3. Putnok 		
28
13
7
8
46-40
4. Tiszaújváros
28
12
7
9
43-40
5. DVTK II. 		
28
11
5
12
41-34
6. Jászberény 		
28
9
11
8
36-35
7. Nyírbátor 		
28
10
7
11
47-42
8. Füzesgyarmat
28
10
6
12
38-39
9. Gyöngyös 		
28
9
9
10
41-45
10. Cigánd 		
28
10
5
13
41-51
11. Debrecen 		
28
10
4
14
42-57
12. MTK II. 		
28
9
7
12
45-40
13. Tállya 		
28
7
8
13
32-49
14. Balassagyarmat
28
6
7
15
33-59
15. Tiszafüred
28
7
3
18
32-58
16. Salgótarján (kizárva)

76
50
46
43
38
38
37
36
36
35
34
34
29
25
24

Kajak-Kenu

Asztalitenisz

Május 30-án tartotta éves közgyűlését a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület. Az elmúlt évi tevékenységről és
pénzügyekről szóló napirendek mellett az idei évi feladatok is
terítékre kerültek. A legfontosabb azonban a tisztújítás volt.
Barkóczi László eddigi elnökségi tag elfoglaltságára hivatkozva
lemondott tisztségéről, a megüresedett helyre Bardóczi Krisztián, a TKKSE egyik alapító tagja jelentkezett be, melyet a közgyűlés meg is szavazott. Az új elnökség továbbra is Béke Lászlót választotta a TKKSE elnökének.
A TKKSE elnöksége 2018. május 30-tól: Béke László (elnök)
Bacsa Ferenc, Bardóczi Krisztián, Juhász Péter, Somodi Bertalan.

A két megyei bajnokságban versengő tiszaújvárosi
csapat csapott össze a bajnokság tavaszi utolsó fordulójában az asztaliteniszezőknél.
Eötvös DSE Tiszaújváros (Brassai) - TSC II. 12-6
Az Eötvös győzelmeit szerezték: Lovász Bence 4, Koncsik Viktor 3, Jakab Dénes 1, Tóth Sándor Róbert 3, valamint a Tóth-Jakab páros.
A TSC II. győzelmeit szerezték: Mag Kálmán 2, Kavicsnászki Mihály 1, Dubéczi Zoltán 1, Fóti Péter 1, valamint a Kavicsánszki-Mag páros.

Tisztújító kajakosok

Helyi rangadó
az asztalnál

16. oldal

Sportfeszvitál

2018. június 7.

