
A hagyomány, a szokás szerint november 1-jén kilátogatunk a teme-
tőbe, koszorúkkal, mécsesekkel díszítjük elhunyt hozzátartozóink sír-
ját, s a család együtt idézi fel az eltávozottakkal kapcsolatos emlékeit.

/10. oldal

Október 26-án felemelő
zenei élményben lehetett
részük azoknak, akik val-
lástól függetlenül a refor-
mátus templomban töl-
tötték kora estéjüket.

/7. oldal

Mindenszentek napján Polgármesteri székfoglaló
Zenehíd
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Ki a lomokkal!
Minden negyedévet követő hónap első szerdáján lomtalanítást tartanak
Tiszaújvárosban. Így volt ez néhány hete is, amikor már előző este
gyűltek a semmire sem jó holmik a kukák mellett.
Kiálló rugójú, szétkopott heverő, lyukas fazék, molyrágta ezeréves ta-
karó, festéktől beszáradt ecset, kilyukadt kerékpár gumibelső, hasz-
nálhatatlan limlomok. Semmi szükség rájuk. Ki velük a szemétbe!
A lakás, a pince rendben. Megnyugodhatunk. Néhány „elvetemült”
gondolkodótól eltekintve azonban senkinek sem jut eszébe, hogy időn-
ként az agyunkra, a lelkünkre is ráférne egy alapos nagytakarítás.
Haragszunk Pistára, megbántott Eszti, a szomszédasszony olyan
utálatos, hogy még a liftben sem szívesen találkozunk vele, a kollégánk
olyan undok, hogy kész kínszenvedés vele kibírni a nyolc órát - s per-
sze holnap kezdődik minden elölről -, a boltban a pénztárnál biztos,
hogy a leghosszabb sort fogjuk ki, a kardiológusnál sikerült lehúz-
nunk a 852. sorszámot…
Stressz, stressz, stressz - amire semmi szükségünk sincs. Sőt ártunk
vele. Magunknak. Ma már orvosilag is bizonyított tény, hogy a leg-
több betegség alapvető kiváltó oka a stressz. Elgondolkodott-e már
valaki azon, hogy időnként - mondjuk minden negyedévet követő
hónap második szerdáján - agyban, lélekben is lomtalanítani kellene?
Kitörölni magunkból a felesleges mérget, dühöt, haragot, megbántott-
ságot, kisebbrendűségi komplexust, bosszúálló terveket? Valószínű-
leg kiegyensúlyozottabbak, boldogabbak, egészségesebbek lennénk.
Hisz’ már Buddha is így oktatta tanítványát: - Kikevered a mérget,
fenékig üríted a poharad, aztán azt várod, hogy a haragosod betegszik
meg tőle?

-másma -

Bráz György, Tiszaújváros újraválasztott polgármes-
tere az október 22-i alakuló ülésen az eskütételt kö-
vetően rövid „székfoglaló beszédben” szólt terveiről,
az önkormányzat, a képviselő-testület előtt álló fel-
adatokról. /3. oldal

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2014. október
30-án, csütörtökön a Városüzemeltetési és Rendészeti Bizottság ülé-
sét követően, várhatóan 10.00 órakor ülést tart a Városháza III. eme-
leti tanácskozó termében.
Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat a TiszaSzolg 2004. Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi dön-
tésre
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszol-
gálat Tiszaújvárosi Tagintézményének tagintézmény-vezetői megbí-
zására vonatkozó pályázat véleményezésére
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, va-
lamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 36/2013.
(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a képviselői munkát segítő eszközök értékesítésére
3. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
4. Kérdések

Van, ahol még nem fűtenek

Hideg napok, hideg radiátorok

Éjszakánként fagypont alatti hő-
mérséklet, több társasházban még-
sincs távfűtés. Az ok, hogy elhú-
zódtak a panelprogramos felújí-
tási munkálatok. Ahol tudnak,
olajradiátorral fűtenek. Pedig alig
egy hónapja még arról számol-
tunk be, az nem lehet, hogy fűtés
nélkül maradjanak a lakások.

A hosszú hétvégén többen panaszkodtak, je-
lezve hideg van, és nem csak éjszaka a szabad-
ban, hanem az Örösi út egyik társasházában,
ahol panelprogramos korszerűsítés zajlik. Szi-
getelés már van, de fűtés nincs, így igencsak hi-
degek az éjszakák a lakásokban is. Hétfőn
személyesen is meggyőződhettünk a hallottak-
ról. Vályi Attilával egy hónappal ezelőtt is a ház
előtt futottunk össze. Akkor kerékpárját tolta,
most egy fűtőtestet cipelt.
- Olajradiátor. Azért van itt, mert még nincs fel-
szerelve az összes radiátor és a nyomáspróbát
nem tudják megcsinálni - mondta kérdésünkre,
hogy mi szükség van fűtőtestre. - Amikor meg-
csinálják a nyomáspróbát, ami várhatóan pén-
teken lesz, utána nagy valószínűséggel üzembe
helyezi a hőszolgáltató a fűtést.
Az elmúlt napokban több telefonhívást, e-mailt
és egyéb üzenetet kaptunk, melyekben panasz-
kodtak a lakók a kialakult helyzetre. „R….t hideg
van, csak takarókkal lehet elviselni. Nem tudom
a kisgyermekesek és az idősek mit csinálnak?”
Amikor kiérkeztünk a társasházhoz, több lakó
is morgolódott, nyilatkozni azonban nem na-
gyon akartak. Egyikük azt mondta, ha elmon-
daná véleményét, annak nem lenne jó vége,
inkább megtartja magának. A munkálatok gőz-
erővel folynak és folytak a hosszú hétvégén is.

A lakók mégsem voltak boldogok, mint egyi-
kük mondta, már rég nem kellene az épületen
dolgozni.
- Nem erről volt szó - mondta Fecsó István. -
Arról volt szó, hogy megkezdik május elsején a
munkálatokat, mi fizessük ki január elejétől visz-
szamenőleg az előtakarékosságot, hogy legyen rá
pénz és akkor augusztus végére készen átadják.
Nem így történt, de a stangonkénti szerelés sem
valósult meg. Akkor ugyanis jelenleg, ha nem is
az egész lakásban, de legalább egy-két helyiség-
ben meleg lenne. Most már nincs értelme átállni
erre, mert az 4-5 napot igényelne, a hétfői helyzet
alapján pedig ennyi idő alatt a teljes beruházás -
mármint ami a radiátorcserét illeti - elkészül.

A másik kérdés, ami a lakókat foglalkoztatja az,
hogy az elektromos fűtés miatti többletkiadá-
sukat ki fogja megtéríteni? Gyaníthatóan senki.
Természetesen kerestük a közös képviselőt is,
aki nyilatkozni nem kívánt, telefonon annyit
mondott, türelmet kér a lakóktól, és a munkála-
tokat reményei szerint lapunk megjelenésének
idejére - csütörtökre - befejezik. Lapzártánkkor
sikerült a kivitelezést végző cég képviselőjét is
utolérnünk. Menyhárt Barnabás elmondta,
nincs csúszás, szerződésükben ugyanis október
31. a határidő és ezt tartani is tudják. Arról is be-
szélt, hogy felkeresték a lakókat, akiknek fűtő-
testet biztosítottak volna ha szükséges, de ilyen
igény nem merült fel.

A hét elején még csak szerelték a radiátorokat.

Véradás
Véradást szervez a Magyar Vöröskereszt Tiszaújvárosi Területi Szer-
vezete november 6-án csütörtökön és november 7-én pénteken 8.00-
tól 16.00-óráig. A helyszín a Hamvas Béla Városi Könyvtár.
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Egyházi hírek
Római katolikus
A téli időszámítás idején a szentmisék keddtől szombatig 17:30-órától,
vasárnap változatlan időpontban, 11:00 órától lesznek.
Görög katolikus
Szombaton 17:30 Szt. Liturgia a bejegyzett elhunytakért. Vasárnap
8:30 Szt. Liturgia Nagycsécsen, 9:30 Sajószögeden, 11:00 Tiszaújvá-
rosban. 17:00 vecsernye. Hétfőn 9:30 Szt. Liturgia az Ezüsthíd gon-
dozóházban.
„Hiszem, hogy a világegyetem ésszerű, mert szuperértelmes lény van
mögötte. Megborzongat a világegyetem szépsége és ésszerűsége, a
kvarkoktól az emberi agyig, annak rendje, bonyolultsága és integrált-
sága. Hiszem, hogy Isten a végső realitás. Isten örök, téren és időn
túli.” (Arthur Peacocke molekuláris biológus)
Református
Október 30-án, csütörtökön 17 órakor Tiszaújvárosban, 18 órakor
Tiszaszederkényben bűnbánati istentisztelet lesz.
A reformáció napján, 31-én, pénteken Tiszaszederkényben 10-től és
18 órától, Tiszaújvárosban 11-től és 17 órától istentisztelet.
November 1-jén, szombaton Tiszaszederkényben a temetőben 15:30-
órától, a városi temetőben Sajószögeden 17:00-órától kezdődik a te-
metői istentisztelet.
Vasárnap Szederkényben 9.30-kor, Tiszaújvárosban 11:00-kor kezdő-
dik az úrvacsoraosztás.

Érdem
Ezzel a rejtvénnyel zárul októberi soroza-

tunk. A megfejtéseket november 3-ig vár-

juk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre,

vagy postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent

István út 16. címre.

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

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

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
BENE JÓZSEF

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelent-

kező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/ké-
szenléti szolgálatot november 2-ig (vasárnapig) a Borostyán Gyógy-
szertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), majd november 3-tól (hét-
főtől) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. u. 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 8-20 óra
között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitva tartása:

Hétköznap Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18 8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17 - -
Remény Gyógyszertár 8-17 8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20 8-20 8-19

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.

Fogadóóra, ügyelet

Rendőrök a kábítószerről
A kábítószer-használattal kap-
csolatosan számos védő- és koc-
kázati tényező ismeretes.

A védőtényezők közül fiatal korban kiemel-
kedő jelentőségű a társas kohézió, a társas tá-
mogatások, illetve kapcsolatok minősége a
család, a helyi közösség, az iskola és a kor-
társcsoportok színterein egyaránt. Ha a család
és a közösség nem tud támaszt nyújtani, az is-
kola pedig inkább kudarcok színtere, akkor nő
a normasértő magatartásokkal kísérletező kor-
társak befolyása, és a droghasználat kockázata
is nagyobb.
A megelőzési programok tervezése során ki-
emelt figyelmet kell fordítani a család szere-
pének megerősítésére, a szülői szerepre való
felkészítésre.
A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló
1744/2013. (X. 17.) Korm. Határozat rögzíti,
hogy: „A családok, főképpen a szülők feladata
a nevelés, a védelmi és önvédelmi funkciók ki-
alakítása, a szociális kompetenciák fejlesztése,
a probléma- és konfliktusmegoldó képességek
kialakítása. Ugyanakkor problémát jelent, hogy
sok esetben maguk a szülők sincsenek tisztában

az egyes bűncselekmények társadalmi veszé-
lyességével, a gyermekeikre leselkedő veszé-
lyekkel.”
Annak érdekében, hogy széles körben megis-
merhetővé tegyük és tudatosítsuk, a rendőrség
a szülőkre és a családokra kiemelt partnerként
tekint a kábítószer-bűnözés megelőzésében. Az
Országos Rendőr-főkapitányság, a fővárosi és
a megyei rendőr-főkapitányságok, valamint a
budapesti kerületi és a városi rendőrkapitány-
ságok a 2014/2015. tanévben új drog-preven-
ciós programot indítottak a kiskorúak kábí-
tószer-fogyasztásának csökkentése érdekében.
Az új program célja, hogy minden 12-18 éves
gyermeket nevelő szülő lehetőséget kapjon
arra, hogy évente legalább egy alkalommal
közvetlen, személyes és interaktív tájékozta-
tásban részesüljön a kábítószer-fogyasztás bün-
tető igazságszolgáltatást érintő kockázatairól.
Megyénkben a tíz városi rendőrkapitányságon
kijelöltek egy-egy olyan rendőrt, aki tájékozató
előadásokon, interaktív fórumokon, telefonos
beszélgetésben és elektronikus levélben tájé-
koztatja a 12-18 éves gyermeket nevelő szülő-
ket, családokat a kábítószer bűnözéssel kap-

csolatos kockázatokról.
Feladatai közé tartozik, hogy felkérés alapján a
kapitányság illetékességi területén található ál-
talános- és középiskolákban, civil szervezetek-
nél, egyházaknál, gyermekjóléti és családse-
gítő szolgálatoknál, önkormányzatoknál elő-
adás, szülői értekezlet keretében tájékoztatást
adjon az említett témakörben.
A kapcsolatfelvétel megkönnyítése érdekében
a programot képviselő rendőrségi szakember
havonta egy alkalommal fogadóórát, kéthe-
tente egy alkalommal telefonos ügyeletet tart,
valamint e-mail útján is elérhető.
Fogadóóra Tiszaújvárosban: Bélteczki Lász-
ló r. őrnagy, minden hónap második péntek
12.30-13.30 óra, Tiszaújváros, Kazinczy út 3.
Kazinczy Közösségi Ház. Telefonos ügyelet:
minden hónap második hétfő 14.00-15.00 óra,
49/544-293. E-mail: drog_tiszaujvarosrk@bor-
sod.police.hu

Borsod-Abaúj Zemplén
Megyei Rendőr-Főkapitányság

Bűnügyi Igazgatóság
Bűnmegelőzési Osztály

Folytatódik
a kerékpárjelölő program

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy folytatódik a kerékpárjelölő
program a tiszaújvárosi kerékpár-tulajdonosok részére. A jelölés kö-
vetkező időpontja: 2014. október 31-én, pénteken 09.00 óra és 13.00
óra között. Helye:Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság (Tiszaújváros,
Tisza út 2.).
Kérjük, hozza magával személyigazolványát és lakcímkártyáját, ke-
rékpárját, továbbá annak papírjait, az utóbbiak hiányában a hely-
színen kell nyilatkozni a tulajdonjogot illetően!
A további jelölési időpontokról ismételten a média útján tájékoztat-
juk az állampolgárokat.

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Nem adnak jogi tanácsot, de segítenek az ingyenes jogsegély elérésében
annak az irodának a dolgozói, akik városunkban is megkezdték szol-
gáltatásukat.
A Kazinczy Közösségi Házban hétfőnként 9 és 11 óra között tart foga-
dóórát az Állampolgári Jogvédő Liga. Céljuk, hogy mindazoknak a rá-
szoruló embereknek, akiknek peres ügyeik vannak - kivéve a bűncse-
lekményt elkövetők képviselete, valamint a devizahiteles perek -, in-
gyenes állami ügyvédi képviseletet biztosítson.
Ez nem új keletű szolgáltatás, eddig is lehetett igényelni, ám a papír-
munka és ügyintézés nehézkes és sok esetben bonyolult volt. Ráadásul
mindezt csak Miskolcon lehetett intézni.
- Mi kimondottan a panaszos irodai intézkedését rövidítjük le - mondta
Kovács Viktorné irodavezető, - megbízhatóbbá tesszük a folyamatot úgy,
hogy az ügyfél eljusson a hivatalon át az ügyvédig.
Peres és peren kívüli jogvita, jogi tanácsadás, munkajog, lakhatással
kapcsolatos kérdések, közüzemi szolgáltatások, iratok készítése és még
sok minden más, amiben segítséget tudnak nyújtani. És nem csak itt.
Hejőbábán, Ónodon és Sajóládon is működik iroda, és tervezik Nyék-
ládházán, Mezőcsáton és Miskolcon is beindítani.

borza

Hétfőnként várják az ügyfeleket

Jogsegélyszolgálat ingyen

Tök jó nap az oviban
Ügyességi játékok, kézműves foglalkozások kicsikkel, nem csak kicsik-
nek. Az apukák is tököt faragtak azon a közös óvodai délelőttön, melyet a
Szivárvány épületben rendeztek. A tök jó napot szülőknek, gyerekeknek
tartották az óvodában. A kézműves foglalkozásokon már a Halloween-re
készültek, tökös figurákat faragtak, különböző technikákkal kézműves
munkák készültek, és a közös játék öröme sem maradt el.
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Polgármesteri székfoglaló

Tiszaújváros érdekében kell dönteni
Bráz György, Tiszaújváros újra-
választott polgármestere az októ-
ber 22-i alakuló ülésen az eskü-
tételt követően rövid „székfoglaló
beszédben” szólt terveiről, az ön-
kormányzat, a képviselő-testület
előtt álló feladatokról.

- Először is szeretném megköszönni mindany-
nyiunk nevében és a magam nevében is azt a
bizalmat, amit kaptunk a választásokon - mond-
ta a polgármester. - Azoknak, akik polgármes-
terként bizalmat szavaztak nekem, azoknak,
akik az egyéni választókerületben bizalmat
szavaztak képviselőtársaimnak, és azoknak is,
akik valamelyik pártra, vagy szervezetre adták
le szavazatukat, és a képviselőik jelen vannak
a város képviselő-testületében.

Élhető, fenntartható,
versenyképes város

- Meggyőződésem, hogy azt a munkát, amit el-
kezdtünk sok-sok évvel ezelőtt, azt ugyaneb-
ben a szellemiségben kell folytatni jelentette ki
Bráz György. - Egymást tisztelve, Tiszaújváros
érdekében kell meghozni mindazokat a dönté-
seket, amivel elősegíthetjük, hogy a város to-
vábbra is fejlődjön, és hogy ez a város élhető,
fenntartható és versenyképes város legyen.
Azt is el kell mondani őszintén, hogy nagyon
nehéz négy évet hagytunk magunk mögött. Volt
egy gazdasági válság, közben Magyarország
közigazgatási és oktatási rendszere gyökeresen
átalakult, és nagyon sok olyan váratlan akadály
gördült elénk, amire megfelelő válaszokat kel-
lett adnunk a tiszaújvárosiak érdekében. És per-
sze tettük ezt azzal a felelősséggel is, hogy nem
csak Tiszaújvárosért vagyunk felelősek, hanem
mi vagyunk a városkörzet motorja, és Tiszaúj-
városnak mindig sikeresnek kell lennie és fej-
lődnie kell annak érdekében is, hogy a város-
környék is élhető, versenyképes és fenntartható
maradhasson. Mi lehetne más célunk, mint hogy
a Tiszaújvárosban élők boldogok legyenek,
anyagi, szociális biztonságban éljenek és tudja-
nak büszkék lenni a lakóhelyükre. Polgármes-
terként hiszek abban, hogy a képviselő-testület
tagjaival és a tiszaújvárosiakkal közösen meg
tudjuk valósítani ezeket az elképzeléseket. Ter-
mészetesen annak érdekében, hogy a céljaink
teljesüljenek, együttműködünk az állami szer-
vekkel, az intézményekkel, a gazdaság szerep-
lőivel, a civil szervezetekkel és mindenkivel, aki
korrekt együttműködéssel szeretne segíteni cél-
jaink megvalósításában. A tiszaújvárosiak szá-
míthatnak ránk, és én biztos vagyok benne, hogy
a tiszaújvárosiakra is számíthatunk.

Fiatalok, idősek,
családok, vállalkozások

- Néhány olyan elemet szeretnék kiemelni,
amire az elkövetkező időszakban nagy figyel-
met kell fordítanunk- folytatta a polgármester.
- Ilyen a fiatalok családosok, a családalapítás,
otthonteremtés támogatása, a biztonságos élet-

körülmények. Kiemelt figyelmet kell fordíta-
nunk továbbra is az idősekre, hogy nyugodt,
biztonságos életük legyen, a megfelelő gon-
doskodást megkapják Tiszaújváros önkor-
mányzatától is. Nagyon fontos az, ami ennek a
városnak a létét is jelentette, az ipartelepítés.
Támogatnunk kell a Tiszaújvárosban működő
vállalkozásokat annak érdekében, hogy mun-
kahelyet biztosítsanak, hogy jövedelme legyen
a családoknak. Azt az adócsökkentési folya-
matot, amit az elmúlt években megkezdtünk,
folytatni kell és minél több tiszaújvárosinak
kell megélhetést biztosítani helyben.
Nagyon nagy figyelmet kell fordítani intézmé-
nyeinkre, hogy azok a színvonalas szolgáltatá-
sokat, melyeket megszoktak Tiszaújvárosban,
azok továbbra is biztosítottak legyenek. Szeret-
ném kiemelni a köznevelés, közoktatás terüle-
tén azt a szemléletet, amit képviseltünk min-
denkor, hogy fenntartótól függetlenül támogat-
nunk kell az intézményeket, hogy a tiszaújvá-
rosi gyerekek megfelelő tudással rendelkez-
zenek, és minél sikeresebb életet élhessenek
majd kikerülve a nagybetűs életbe. Természete-
sen nem hanyagolhatók el a fejlesztések, és
mindazok a fejlesztési elképzelések, amelyek
megfogalmazódtak az elmúlt években és most
is megjelentek a különböző szervezetek prog-
ramjaiban. Ezeket közösen áttekintve majd a
gazdasági programunkban megjelenítjük és
megpróbáljuk megvalósítani azokkal a kor-
mányzati segítségekkel, amire mi is számítunk
annak érdekében, hogy Tiszaújváros továbbra is
fejlődjön. Az egészségügyet továbbra is ki-
emelten kell kezelnünk, hiszen érték az egész-
ség. Függetlenül attól, hogy milyen anyagi
segítség vagy milyen jogi szabályozás érkezik,
nekünk mindent meg kell tennünk az itt élők ér-
dekében, hogy az alapellátás és a szakellátás is
megfelelő támogatást kapjon. Továbbra is foly-
tatnunk kell a kultúra és a sport támogatását. Na-
gyon szép sikereket értünk el az elmúlt év-
tizedekben. A hagyományőrzés, a hagyomány-
teremtés területén továbbra is méltónak kell len-
nünk a Nemzeti Sportváros címünkhöz, és

támogatni kell a testedzést mindenféle szinten, a
diákokat, a szabadidősportot és a versenyspor-
tot. Azt a magatartást, amit tanúsítottunk a biz-
tonság területén, folytatnunk kell, hogy Tisza-
újváros továbbra is egy nyugalmas kisváros le-
gyen. Azért a célért, amit a biztonságunk érde-
kében kitűztünk, hogy a következő évben
megvalósítjuk a városban a térfigyelő kamera
rendszer teljes kiépítettségét, mindent meg kell
tennünk.

Párbeszéd,
együttműködés

- Természetesen folytatnunk kell azt a magatar-
tást is, ami a civil szférában történt, azt a társa-
dalmi párbeszédet, aminek az az eredménye,
hogy nyilvános a tevékenységünk, együttműkö-
désre törekszünk mindenkivel. Konkrét elképze-
léseink egyrészt a gazdasági programunkban,
másrészt azokban a testületi döntésekben fognak
megtestesülni, amelyeket itt, közösen fogunk
meghozni. Én arra kérek mindenkit, hogy most
már tegyük félre, azt hogy honnan jöttünk és
minden erőnkkel azon legyünk, hogy az itt élők
érdekében jó döntéseket hozzunk. Személyesen
is mutassunk példát a kulturált magatartásban, a
kulturált hangnemben, és próbáljunk meg min-
dent megtenni annak érdekében, hogy azok a
konfliktusok, vagy azok a sebek, amik keletkez-
tek a választási kampányban, szépen kisimulja-
nak. Kívánok mindenkinek nagyon jó erőt és
egészséget ahhoz a munkához, amire vállalkoz-
tunk. Mindenkinek kérni a támogatását most
rögtön az elején, tehát minden tiszaújvárosinak,
minden szervezetnek. Remélem, hogy a munká-
hoz, amit végzünk, megkapjuk az elkövetke-
zendő időszakban is azt a támogatást, amit a
Polgármesteri Hivataltól, az intézményeinktől és
a gazdasági társaságainktól kaptunk. Sok sikert
kívánok mindenkinek az elkövetkezendő 5 év
munkavégzéséhez- zárta nyitóbeszédét Bráz
György.

F.L.

Képviselői eskütétel.

Mindössze negyedórás volt a képviselő-testület október
27-én tartott rendkívüli ülése. Megválasztották az ál-
landó bizottságok elnökeit, alelnökeit, tagjait, és a ta-
nácsnokokat, és a testület tudomásul vette a Magyar
Szocialista Párt képviselő-csoportjának megalakulását.

A képviselő-testület alakuló ülésén módosította szervezeti és működési
szabályzatát, melynek értelmében a bizottságok az eddigi 7 helyett 9
fővel működnek. A bizottságok elnevezései, feladatai és hatáskörei vál-
tozatlanok maradnak.
A bizottságok elnökeit és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több
mint felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Az egyes bi-
zottságok munkájában így az elnökkel együtt 5 fő önkormányzati képviselő
és a szélesebb körű társadalmi részvétel biztosítása érdekében 4 fő külsős
bizottsági tag, azaz nem önkormányzati képviselő vesz részt. Tekintettel
arra, hogy mind a 8 egyéni választókerületben a Magyar Szocialista Párt je-
löltjei szereztek mandátumot, mindhárom bizottság elnöki és alelnöki tiszt-
ségét a szocialista párt képviselői töltik be. Az egyes bizottságokba
delegálható személyekről a mandátumot szerzett jelölőszervezetekkel elő-
zetesen egyeztettek, ennek alapján a testület - 9 igen és 1 tartózkodó sza-
vazattal - az alábbi összetételben választotta meg a bizottságokat.
Pénzügyi Ellenőrző, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság. Elnök: Pap
Zsolt képviselő (MSZP). Alelnök: Kiss Zoltán képviselő (MSZP). Tag-
jai: Molnár István képviselő (MSZP), Tóth Sándor képviselő (Fidesz-
KDNP), Dr. Kébel Zsolt képviselő (Városért Egyesület), Suhajda Tibor
(MSZP), Rigó Barnabás (MSZP), Szigeti Attila (MSZP), Vékony László
(Jobbik).

Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottság.
Elnök: Hok Csaba képviselő (MSZP). Alelnök: Tokaji Edit képviselő
(MSZP). Tagjai: Pap Zsolt, Dr. Kébel Zsolt, Balla Gergő képviselő (Job-
bik), Bán Erzsébet (MSZP), Pálnokné Pozsonyi Márta(MSZP), Mátyás
Edina (MSZP), Hajdu Hajnalka (Fidesz-KDNP).
Városüzemeltetési és Rendészeti Bizottság. Elnök: Molnár István. Al-
elnök: Jézsó Gábor képviselő (MSZP). Tagjai: Vendlerné Polyák Ilona
képviselő (MSZP), Tóth Sándor, Balla Gergő, Gerőcs Roland MSZP),
Boros József (MSZP), György László (MSZP), Buséter Béla (Városért
Egyesület).
Az önkormányzati törvény szerint a képviselő-testület a polgármester
vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselők közül
tanácsnokokat választhat. A tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által
meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását. Bráz György pol-
gármester javaslatára a testület négy tanácsnokot választott meg. Köz-
nevelési tanácsnok: Tokaji Edit. Szociális tanácsnok: Vendlerné Polyák
Ilona. Rendészeti tanácsnok: Jézsó Gábor. Ifjúságügyi és turisztikai ta-
nácsnok: Kiss Zoltán.
A szervezeti és működési szabályzat értelmében a képviselő-testület
ugyanazon jelölőszervezethez tartozó minimum 3 tagja képviselőcso-
portot (frakciót) hozhat létre. Egy jelölőszervezet csak egy képviselő-
csoportot hozhat létre, továbbá egy képviselő csak egy képviselőcso-
portnak lehet tagja. Ennek alapján a Magyar Szocialista Párt Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szövetsége Tiszaújvárosi Helyi Szer-
vezete bejelentette, hogy a Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportot
hozott létre Magyar Szocialista Párt Tiszaújvárosi Önkormányzati Frak-
ciója néven, melynek tagja a polgármester és minden megválasztott szo-
cialista képviselő. A képviselőcsoport vezetője Dr. Fülöp György.

f.l.

Villáminterjúk

Együttműködést ígérnek
AMagyar Szocialista Párt a jelen-
legi választási rendszerben elér-
hető legnagyobb többséget szerez-
te meg Tiszaújvárosban az önkor-
mányzati választáson. A rendkí-
vüli testületi ülésen arról kérdez-
tük a mandátumot szerzett szer-
vezetek képviselőit, hogy milyen
testületi munkára számíthatunk,
milyen célkitűzéseik vannak.

Balla Gergő
Jobbik

Programunk, mint ahogy el-
mondtuk eddig is a kampá-
nyunkban, mindenféleképpen
szeretnénk megjeleníteni az idősek mellett a fi-
atalokat is. Mint látjuk - és ez nem csak Tisza-
újvárosban, hanem országos szinten is látható
tapasztalható - egyre többen elvándorolnak
Tiszaújvárosból, Magyarországról is. Mi szeret-
nénk, ha a tiszaújvárosi fiatalok itt maradnának,
itt találnák meg a jövőképüket Tiszaújvárosban,
ezért fogunk dolgozni. Ezen kívül szeretnénk
nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy Tiszaújvá-
rosban még nagyobb legyen a rend. Szeretnénk

visszaszorítani a kábítószer terjesztést, a kábító-
szer fogyasztást is. Erre kidolgozott programunk
van, ezt majd a képviselő-testület elé is terjeszt-
jük. Célunk a közrend, a közbiztonság megerő-
sítése.

Dr. Kébel Zsolt
Városért Egyesület

Várospolitizálás várható a Vá-
rosért Egyesülettől. Büszkék
vagyunk rá, hogy 2002 óta

immár a negyedik ciklust kezdjük úgy el, hogy
egy képviselőnk jelen van a testületben. Ahogy
az első, az alakuló ülésen is elmondtam, mi
mindent támogatni fogunk, ami a város érde-
keit szolgálja. Ugyanakkor mi az aktuál politi-
zálásba nem fogunk belemenni.

Tóth Sándor
Fidesz-KDNP

Először is szeretnék köszönetet
mondani minden tiszaújvárosi
választópolgárnak, aki részt
vett a választáson, mindazoknak, akik ránk tették
voksukat és természetesen azoknak is, akik nem
ránk szavaztak. Nagyon fontosnak tartom a ti-

szaújvárosi Fidesz csoport Lendület programjá-
nak a megvalósítását. Olyan javaslataink lesz-
nek, amelyek nagyban befolyásolhatják, előre
vihetik Tiszaújváros jövőjét. Minden olyan fej-
lesztést támogatni fogunk, amelyek munkahe-
lyek létrejöttét eredményezik.

Dr. Fülöp György
MSZP

Először is szeretném még egy-
szer mindenkinek, minden vá-
lasztópolgárnak megköszönni,
aki bennünket támogatott, hogy

ránk adták a szavazatukat.
Azt tudjuk ígérni, hogy ugyanúgy, ahogy az
előző, meg az azt megelőző ciklusban is végez-
tük a munkánkat, ugyanolyan tisztességesen, be-
csületesen Tiszaújvárosért fogunk dolgozni. Ez a
nagy felhatalmazás azért, kell hogy önmérsék-
letre és némi szerénységre is intsen bennünket.
Én úgy gondolom, és ez a fő célunk, hogy nyitott
füllel fogunk dolgozni, és minden javaslatot meg
fogunk vizsgálni, és minden olyan javaslatot,
függetlenül attól, hogy kitől jön, támogatni fo-
gunk, ha Tiszaújváros és az itt élő emberek ér-
dekeit szolgálja.

Ülésezett az önkormányzat

Bizottságok,
tanácsnokok, frakció

A három bizottságnak összesen tizenkét külső (nem képviselő)
tagja van.

Ma 10 órától ismét ülést tart a képviselő-testület. A tanácskozást
a Tisza TV élőben közvetíti, majd délután megismétli.
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Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a

06-80/ 200-839-es

telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A

hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A

rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi

a szükséges intézkedéseket.

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 hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tiszaújváros önkormányzata az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumával együttműködve 2015.
évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
hallgatók számára a 2014/2015. tanév második
és a 2015/2016. tanév első félévére vonatko-
zóan.
A pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési ön-
kormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hall-
gatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási in-
tézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), a-
lapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező mesterképzésben, osz-
tatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felső-
oktatási szakképzésben folytatják tanulmánya-
ikat.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó,
aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű fel-
sőfokú szakképzésben vesz részt

- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek
hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két
egymást követő tanulmányi félév.
Apályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elekt-
ronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szük-
séges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.
aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben
regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrál-
hatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jel-
szó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa
rendszerbe. A pályázói regisztrációt vagy a be-
lépést követően lehetséges a pályázati adatok fel-
töltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói
részére. A pályázati űrlapot minden évben újra
fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok
ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati

űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési ön-
kormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázók-
nak. A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes. A pályázati kiírásban megha-
tározott valamely melléklet hiányában a pályá-
zat formai hibásnak minősül. A benyújtott
pályázatok befogadását az önkormányzat kö-
teles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A
nem befogadott pályázatok a bírálatban nem
vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányza-
tokhoz történő benyújtásának határideje: 2014.
november 7.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formá-

ban), a lakóhely szerint illetékes települési ön-
kormányzat polgármesteri hivatalánál kell be-
nyújtani.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban további
információ, valamint a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumok megtalálhatók a
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon.

Bráz György
polgármester

Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíjpályázat

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tiszaújváros önkormányzata az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumával együttműködve 2015.
évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok szá-
mára.
Pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési ön-
kormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiata-
lok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, fel-
sőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert
érettségizettek;
és a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőokta-
tási intézményben teljes idejű (nappali tagoza-
tos) alapfokozatot és szakképzettséget ered-
ményező alapképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó,
aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű fel-

sőfokú szakképzésben vesz részt
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek
hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,
- doktori (PhD) képzésben vesz részt,
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik 2015-ben először nyernek
felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanul-
mányaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen
megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat
egymást követő tanulmányi félév.
A pályázat benyújtásának módja és határ-
ideje
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica E-
lektronikus Pályázatkezelési és Együttműkö-
dési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-
Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.
aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben
regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrál-
hatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jel-
szó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa
rendszerbe. A pályázói regisztrációt vagy a be-

lépést követően lehetséges a pályázati adatok
feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályá-
zói részére. A személyes és pályázati adatok el-
lenőrzését és feltöltését követően a pályázati
űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési ön-
kormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázók-
nak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meg-
határozott csatolandó mellékletekkel együtt ér-
vényes. A pályázati kiírásban meghatározott va-
lamely melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok be-
fogadását az önkormányzat köteles az EPER-
Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányza-
tokhoz történő benyújtásának határideje: 2014.
november 7.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formá-
ban), a lakóhely szerint illetékes települési ön-
kormányzat polgármesteri hivatalánál kell be-
nyújtani.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban további
információ, valamint a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumok megtalálhatóak a
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon.

Bráz György
polgármester

Felhívás

Gyermekes családok év végi támogatása
APolgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt La-
kosságot, hogy Tiszaújváros Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének a szociális rászo-
rultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
36/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet 23. §-a
alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket
megelőzően egyszeri támogatásban részesíthetők
azok a kiskorú gyermeket nevelő családok, ahol az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a 200%-át (57.000 Ft-ot), és a kérelem benyújtá-
sát megelőzően legalább egy év folyamatos tisza-
újvárosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitelsze-
rűen lakóhelyükön élnek.

A támogatás megállapításához csatolni szük-
séges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A kérelem benyújtásának határideje: 2014.
október 1. - 2014. október 31.
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási határidő
pontos betartására!
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató he-
lyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. föld-
szint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Csa-
ládsegítő Szolgálata (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tiszaújváros,
Bocskai u. 33., kedden és csütörtökön 9,00-13,00
óráig)

- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros hon-
lapjáról is: www.ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2014. október 31.
után beadott kérelmek elbírálására nincs lehe-
tőség. Aki a határidőt önhibáján kívül mulasz-
totta el, az elmulasztott határidő utolsó napjától
számított 8 napon belül igazolási kérelmet ter-
jeszthet elő a Polgármesteri Hivatalban.
Ugyanazon kérelmezőnek év végi támogatás
csak egy jogcímen állapítható meg.
A kérelmek benyújtása személyesen a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyiségében
munkanapokon, valamint postai úton (3580
Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Bráz György polgármester

Felhívás

Egyszeri év végi támogatás
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt La-
kosságot, hogy Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, va-
lamint a természetben nyújtott szociális ellátá-
sokról szóló 36/2013. (XII.21.) önkormányzati
rendelet 22. §-a alapján eseti jelleggel a kará-
csonyi ünnepeket megelőzően egyszeri év végi
támogatásban részesülhetnek azok a szociálisan
rászorult személyek, akik a kérelem benyújtását
megelőzően legalább egy év folyamatos tisza-
újvárosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitel-
szerűen lakóhelyükön élnek, valamint
- 62. életévüket tárgyév október 31. napjáig be-
töltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy
- rokkantási ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy
- rokkantsági járadékban, vagy
- szolgálati járandóságban
részesülnek.

Nem jogosultak a támogatásra azok a szemé-
lyek, akik munkaviszonyból származó jövede-
lemmel rendelkeznek.
A támogatás akkor állapítható meg, ha
- családosok esetén az egy főre jutó havi jöve-
delem az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének a 400 %-át (114.000 Ft) nem
haladja meg,
- egyedül élők esetén a havi jövedelem az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
az 500 %-át (142.500 Ft) nem haladja meg.
Házastársak és élettársak esetén az ellátás csak
egy formanyomtatványon kérelmezhető!
A támogatás megállapításához csatolni szük-
séges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A kérelem benyújtásának határideje: 2014.
október 1. - 2014. október 31.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyi-
sége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Csa-
ládsegítő Szolgálata (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)

- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tiszaújváros,
Bocskai u. 33., kedden és csütörtökön 9,00-13,00
óráig)
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros hon-
lapjáról is:
www.ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási határidő
pontos betartására!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2014. október
31. után beadott kérelmek elbírálására nincs le-
hetőség. Aki a határidőt önhibáján kívül mu-
lasztotta el, az elmulasztott határidő utolsó
napjától számított 8 napon belül igazolási ké-
relmet terjeszthet elő a Polgármesteri Hivatal-
ban.
Ugyanazon kérelmezőnek év végi támogatás
csak egy jogcímen állapítható meg.
A kérelmek benyújtása személyesen a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyiségében
munkanapokon, valamint postai úton (3580
Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Bráz György polgármester

Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

BALLA GERGŐ
kompenzációs listán mandátumot

szerzett képviselő
2014. november 5-én (szerdán)

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

Álláspályázat

Ápoló munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ állást hirdet 1 fő ápoló mun-
kakör betöltésére. Munkavégzés helye: „Ezüsthíd” Gondozóház (cím:
3580 Tiszaújváros, Bartók Béla út 1-3.). Feladatai: a gondozóházban el-
látást igénybe vevő teljes körű ellátása, ápolása-gondozása. A jogviszony
időtartama: 1 fő határozott idejű kinevezés, 4 hónap próbaidő kikötés-
sel.
Jelentkezési feltételek:
• önéletrajz,
• az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 8.2. pontjában az
ápoló munkakörre vonatkozó képesítésről szóló bizonyítvány másolata,
• bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésének megfelelően,
• hozzájáruló nyilatkozat az álláshirdetésben foglalt személyes adatok az
álláshirdetéssel összefüggésben szükséges kezeléséhez.
Bérezés a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint.
A jelentkezéseket a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poro-
patich Péter Intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy
út 3. címre. Jelentkezni csak a jelentkezési feltételekben felsorolt iratok
együttes benyújtásával lehet, ellenkező esetben a jelentkezés érvényte-
len. Kérjük a borítékon feltüntetni az állás iktatószámát: 2186/2014., va-
lamint a munkakör megnevezését: ápoló.
Az álláshirdetés megjelentetője fenntartja magának a jogot, hogy az ál-
láspályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A jelentkezések beérkezésének határideje 2014. november 05. A pályá-
zatok elbírálásának határideje: 2014. november 14. Az állás az elbírálást
követően azonnal betölthető. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni
Dulházi Istvánné intézményvezető-helyettesnél a 49/341-691-es tele-
fonszámon lehet.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Bráz György polgármester

2014. november 3-án (hétfőn) 13.00 órától
15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal

I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes beje-

lentés alapján történik,
negyedórás beosztással.

Az érdeklődők bejelentkezését
az 548-010-es telefonszámra várjuk.

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Dr. Molnár Tamás, jegyző
2014. november 5-én (szerdán) 13.00 órától 15.00 óráig

ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti önkor-

mányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján történik

negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es telefonszámra várjuk.

Polgármesteri Hivatal



5. oldal2014. október 30. Mindenes
A Tiszaújvárosi Eötvös József

Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
felvételi tájékoztatója a 2015/2016. tanévre
Az intézmény OM azonosítója: 029265
Gimnázium
1. Hat évfolyamos, 1 osztály, 34 fő.
Tagozatkód: 01
A hat évfolyamos gimnázium esetében nem tartunk felvételi vizsgát, a
rangsor kialakítása az 5. év végi és a 6. félévi eredmények átlaga alap-
ján történik.
2. Négy évfolyamos, általános tantervű, 1 osztály, 34 fő.
Tagozatkód: 02
A felvétel a tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyelv és a ma-
tematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvé-
teli pontszámba 50%-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények
átlaga, 25-25%-ban a két központi írásbeli eredménye számít.
3. Négy évfolyamos, emelt matematika, 0,5 osztály, 17 fő.
Tagozatkód: 03
A felvétel a tanulmányi eredmények és a matematika központi írásbeli
vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 50%-ban az
5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga, 50%-ban a központi
matematika írásbeli eredménye számít.
4. Négy évfolyamos, emelt informatika, 0,5 osztály, 17 fő.
Tagozatkód: 04
A felvétel a tanulmányi eredmények és a matematika központi írásbeli
vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 50%-ban az
5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga, 50%-ban a központi
matematika írásbeli eredménye számít.
5. 1+4 évfolyamos angol nyelvi előkészítő osztály, 1 osztály, 34 fő.
Tagozatkód: 05
Intézményünk a nyelvi előkészítő osztály esetében szóbeli vizsgát is
szervez angol nyelvből. A felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli
vizsga, valamint a magyar nyelv és a matematika központi írásbeli
vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 25%-ban az
5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga, 25%-ban a szóbeli
vizsga, 25-25%-ban a két központi írásbeli eredménye számít.
Szakközépiskola
1. Négy évfolyamos, közgazdaság ágazat, 1 osztály, 34 fő.
Tagozatkód: 11
A felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelv és a matematika
központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pont-
számba 50%-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga,
25-25%-ban a két központi írásbeli eredménye számít.
Tájékoztató a központi írásbeli vizsgáról
2014. december 9-ig a tanuló abba az intézménybe nyújtja be jelentke-
zési lapját, amelyikben a vizsgát meg kívánja írni. A közpon-
tilag kiadott tanulói jelentkezési lapok letölthetők intézményünk
(www.eotvos-tuj.sulinet.hu) és az Oktatási Hivatal honlapjáról is.
Az írásbeli vizsga ideje: 2015. január 17. 10:00, pótnap: 2015. január 22.
14:00.
Helye: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.).
A hat évfolyamos gimnáziumi osztály esetében intézményünk nem szer-
vez felvételi vizsgát. Az ide történő jelentkezés esetén a tanuló vagy a
szülője a jelentkezést a központilag kiadott jelentkezési lapon közvetle-
nül is megküldheti intézményünknek. Ezzel egyidejűleg a tanulói adat-
lapot közvetlenül kell megküldenie a Felvételi Központnak (9001 Győr,
Pf. 694.) 2015. február 13-ig.

Nyílt napok

Intézményünk 2014. november 10-14-ig nyílt napokat tart, amelyeken
az előző évektől eltérően különböző tanórákra való betekintésre is le-
hetőség nyílik.
A jelentkezés telefonon (49/540-096) történő előzetes egyeztetés alap-
ján történhet.
A hat évfolyamos gimnáziumi osztályba jelentkezőknek 2014. novem-
ber 12-én 14:00-kor tájékoztatót tartunk, amelyre a szülőket is várjuk.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

Közlemény
A Polgármesteri Hivatal értesíti a
Tisztelt Lakosságot, hogy Minden-
szentek alkalmából az egyházak az
alábbi időpontokban tartják szertartá-
saikat és ezzel összhangban a mellé-
kelt menetrend szerint indítjuk a te-
metői szerződéses járatokat a BOR-
SOD VOLÁN Zrt. által.

Egyházi szertartások

A Római Katolikus Egyház halot-
tak napi megemlékezései:
Városi temető (Sajószöged):
2014. november 1. 16:00 óra
Római katolikus altemplom:
2014. november 1. 17:00 óra
Sajóörösi köztemető:
2014. november 1. 13:30 óra
Nagycsécsi köztemető:
2014. november 1. 14:30 óra
Sajószöged községi temető:
2014. november 1. 15:15 óra
Mise (római katolikus templom):
2014. november 1. 18:00 óra

A Református Egyház temetői
istentiszteletei:
Városi temető (Sajószöged):
2014. november 1. 17:00 óra
Tiszaszederkényi református temető:
2014. november 1. 15:30 óra

A Görög Katolikus Egyház
temetői szolgálatai:
Sajóörösi köztemető:
2014. november 1. 14:30 óra
Nagycsécsi köztemető:
2014. november 1. 15:00 óra
Sajószöged községi temető:
2014. november 1. 15:30 óra
Római katolikus altemplom:
2014. november 1. 14:00 óra
Szent Liturgia (görög katolikus temp-
lom):
2014. november 1. 17:30 óra

Polgári szertartású
megemlékezések

Városi temető (Sajószöged):
2014. november 1. 14:00 óra
Tiszaszederkényi református temető:
2014. november 1. 15:00 óra

2014. október 31. (péntek)

2014. november 1., 2. (szombat, vasárnap)

2014. november 3. (hétfő)

2014. november 7-től december 31-ig a temetői járat kizárólag
pénteki napokon közlekedik

indul: 13.00 15.00 16.40 Tisza-part városrész érkezik: 14.55 17.25 18.25
13.05 15.05 16.45 T.szederkény, Kossuth út 14.50 17.20 18.20
13.06 15.06 16.46 Bajcsy Zs. út 67. 14.49 17.19 18.19
13.07 15.07 16.47 Bajcsy Zs. út 37. 14.48 17.18 18.18
13.08 15.08 16.48 Bocskai út 14.47 17.17 18.17
13.09 15.09 16.49 Bocskai úti iskola 14.46 17.15 18.15
13.12 15.12 16.52 Szederkényi út 14.43 17.13 18.13
13.13 15.13 16.53 Szakiskola 14.42 17.12 18.12
13.14 15.14 16.54 Hotel 14.41 17.12 18.11
13.15 15.15 16.55 Autóbusz-állomás 14.40 17.10 18.10

érkezik: 13.25 15.25 17.05 Városi temető főbejárat indul: 14.30 17.00 18.00

indul: 13.00 15.00 Tisza-part városrész érkezik: 14.55 17.25
13.05 15.05 T.szederkény, Kossuth út 14.50 17.20
13.06 15.06 Bajcsy Zs. út 67. 14.49 17.19
13.07 15.07 Bajcsy Zs. út 37. 14.48 17.18
13.08 15.08 Bocskai út 14.47 17.17
13.09 15.09 Bocskai úti iskola 14.46 17.15
13.12 15.12 Szederkényi út 14.43 17.13
13.13 15.13 Szakiskola 14.42 17.12
13.14 15.14 Hotel 14.41 17.12
13.15 15.15 Autóbusz-állomás 14.40 17.10

érkezik: 13.25 15.25 Városi temető főbejárat indul: 14.30 17.00

14.00 15.30 16.30 17.30 Tisza-part városrész 15.25 16.25 17.25 18.25
14.05 15.35 16.35 17.35 Tiszaszederkény Kossuth út 15.20 16.20 17.20 18.20
14.06 15.36 16.36 17.36 Bajcsy Zs. út 67. 15.19 16.19 17.19 18.19
14.07 15.37 16.37 17.37 Bajcsy Zs. út 37. 15.18 16.18 17.18 18.18
14.08 15.38 16.38 17.38 Bocskai út 15.17 16.17 17.17 18.17
14.09 15.39 16.39 17.39 Bocskai úti iskola 15.15 16.15 17.15 18.15
14.12 15.42 16.42 17.42 Szederkényi út 15.13 16.13 17.13 18.13
14.13 15.43 16.43 17.43 Szakiskola 15.12 16.12 17.12 18.12
14.14 15.44 16.44 17.44 Hotel 15.12 16.12 17.12 18.12
14.15 15.45 16.45 17.45 Autóbusz-állomás 15.10 16.10 17.10 18.10
14.25 15.55 16.55 17.55 Városi temető főbejárat 15.00 16.00 17.00 18.00

indul: 11.30 Tisza-part városrész indul: 13.25
11.35 Tiszaszederkény Kossuth út 13.20
11.36 Bajcsy Zs. út 67. 13.19
11.37 Bajcsy Zs. út 37. 13.18
11.38 Bocskai út 13.17
11.39 Bocskai úti iskola 13.15
11.42 Szederkényi út 13.13
11.43 Szakiskola 13.12
11.44 Hotel 13.12
11.45 Autóbusz-állomás 13.10

érkezik: 11.55 Városi temető főbejárat érkezik: 13.00
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Temetői járatok menetrendje
2014. október 31. és november 2. között, valamint

2014. november 8. és december 31. között

november Helye Ideje Kinek a részére
3. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
4. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők és alkalmazottak

Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
5. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
10. hétfő Tiszaszederkényi Művelődési Ház11.00 - 12.00 Gyerek és alkalmazott befizetés

Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Bóbita Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

11. kedd Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsödés gyerek és alkalmazott
Katica Óvoda 12.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

12. szerda Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Szivárvány Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
"Őszirózsa" Idősek Klubja 07.30 - 08.00 ,,Esély" Napközi Otthon részére
,,Őszirózsa" Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

13. csütörtök Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

17. hétfő Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők
18. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők
19. szerda Központi étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
20. csütörtök Központi étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők
24. hétfő Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

Tiszaszederkényi Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
25. kedd Bóbita Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés
Hunyadi Iskola 7.30 - 11.00 Alkalmazott étkezés megrendelése

26. szerda Széchenyi Iskola 7.30 - 11.00 Alkalmazott étkezés megrendelése
Központi étterem 12.00 - 13.30 Alkalmazott étkezés megrendelése (hivatal, könyvtár, rendelő)

27. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
Szivárvány Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

28. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2014. november

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

Rendőrségi felhívás !
azért, hogy a kegyeleti megemlékezés nyugodt, békés kö-
rülmények között valósulhasson meg, kérjük fogadják meg

néhány jótanácsunkat!
- A temetőknél történő parkolást követően minden esetben ellenőriz-
zék gépkocsijuk zárt állapotát!
Az utastérben (különösen jól látható helyen) soha ne hagyjanak tás-
kát, pénztárcát (iratokat), kabátot!
Amennyiben ezeket a dolgokat nem kívánják magukkal vinni, te-
gyék azokat a csomagtartóba (vagy nehezen észlelhető helyre)!
- A kegyeleti megemlékezés, sírrendezés során táskájuk, pénztárcá-
juk, irataik, (minden egyéb értéktárgyaik) soha ne kerüljenek ki „test-
közeli” őrizetükből, azokat felügyelet nélkül soha ne hagyják!
- Amennyiben önök olyan személyre, személyekre (gépjárműre) fi-
gyelnek fel, akiknek szemmel látható céljuk nem a kegyeleti meg-
emlékezés, gyanúsan viselkednek, vagy éppen nem megfelelő maga-
tartást tanúsítanak, úgy kérjük hívják a rendőrséget a 06-49-544-
290–es, vagy a 107-es, 112-es segélyhívószámokon!
- végül, de nem utolsó sorban -
- Kérjük, hogy a temetők környezetében úgy közelekedjenek, par-
koljanak, hogy másokat ezzel ne akadályozzanak, ne veszélyeztes-
senek, hogy a megemlékezés nyugalmát ezzel a magatartásukkal is
elősegítsék!

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
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Kovács Gréta, az olvasók királynője.

A Tövisek és virágok csapata a Kazinczy Múzeum előtt.

kronika@tiszatv.hu

Brassais diákok
Kazinczy lábnyomán

Október 14-én Sátoraljaújhelyen rendezték meg a Ka-
zinczy lábnyomán vetélkedőt, melyen a Tiszaújvárosi
Brassai Sámuel Szakképző Iskola csapata 4. helyezést
ért el.

A Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat keretében idén második
alkalommal rendezte meg A Magyar Nyelv Múzeuma a Kazinczy láb-
nyomán vetélkedőt. Dr. Nyiri Péter múzeumigazgató megnyitója után a
csapatok elindultak azon az úton, amelyet Kazinczy Ferenc széphalmi
birtokáról naponta tett meg sátoraljaújhelyi munkahelyéig és vissza, akár
gyalog is. Útközben meg-megálltak azokon a helyeken, amelyek a
nyelvújító életében jelentősek voltak. Ezeken a pontokon információs
táblák és feladatok várták őket, megoldásukra egy Kazinczy Ferenc által
írt levél ösztönözte a diákokat. A Polgármesteri Hivatalban megoldott
nyelvi fejtörő után a csapatok következő állomása a Kazinczy Múzeum,
a református templom, majd a Börtönmúzeum volt, ahol különböző já-
tékos feladványokat kellett megoldaniuk. Ezt követően indultak Szép-
halomra, ahol a cél A Magyar Nyelv Múzeuma volt. A néhány kilomé-
teres gyaloglás vagy biciklizés közben a múzeumot körülvevő Emlék-
parkban, az Emlékcsarnokban és végül a múzeumban is több feladatot
teljesítettek a csapatok, amelyek Kazinczyhoz és a nyelvújító mozga-
lomhoz kapcsolódtak.
Helyi csapatokat is megelőzve, a Tövisek és virágok csapata a 4. helyet
szerezte meg.
A csapat tagjai: Nagy Enikő (11. V), Szilvási Szimonetta (11. V),
Derbák Dominik (9.E), Kovács Bence (9. E). Felkészítő tanáruk
Pázmándi Henriett.

Előadás és kiállítás a Brassaiban

Szükség van jó szakemberekre
Egy ötlépéses rendezvénysorozat
első állomásaként „Szakmai arc-
képcsarnok” címmel kiállítás és
„Miért legyek mérnök?” címmel
pedig előadás várta az érdeklő-
dőket a Tiszaújvárosi Brassai Sá-
muel Szakképző Iskolában ok-
tóber 20-án.

A programsorozatot egy pályázatnak köszön-
hetően valósítják meg, melyet a Budapesti Mű-
szaki Egyetem (BME) alapítványához nyúj-
tottak be sikerrel - mondta el Vass Mátyás, a
Brassai középiskola helyettes intézményveze-
tője.
Az előadáson az érdeklődők tájékozódhattak
az egyetemi életről, BME-n folyó képzésekről,
a Jabil tevékenységéről , illetve azt az indok-
lást, hogy miért érdemes műszaki területen to-
vábbtanulni. Az ipari számítógépek össze-
szerelését végző cég, az NI Magyarország Kft.
egyik mérnöke is a képzés fontosságáról be-
szélt. A pályázatban az is feltétel volt, hogy egy
egyetemi hallgató is tartson előadást a saját
szemszögéből, ami nagyban segítheti a pálya-
választáson gondolkodó fiatalok számára a
döntést.
A Szakmai arcképcsarnok című kiállításról
szólva Terpák László, a gépész munkaközös-
ség vezetője, a kiállítás egyik szervezője hang-
súlyozta, hogy hagyományt kívánnak terem-
teni az idei tanévvel. A hegesztő, az ipari gé-
pész, a központi fűtés és csőhálózat szerelő
szakmát úgy mutatják be a diákoknak, hogy
azzal a szakma közelébe hozzák őket. Az első
lépés megtétele a legnehezebb, ahhoz, hogy
valaki jó szakmunkássá váljon - és ez a leg-
fontosabb - nagyon komoly elméleti és gya-
korlati tudásra van szükség.
Az előadáson Litkei Márton értékesítési mér-
nök elmondta, hogy a tanulók sajnos kevésbé

érdeklődnek manapság a természettudományos
tárgyak iránt, mint mondjuk a média vagy mar-
keting szakmák iránt. Ez azért van, mert soka-
kat elriaszt az a tanulmányi követelmény, ami
a műszaki területekhez kapcsolódik. Pedig
mindenképpen fontos lenne, hogy Magyaror-
szágon sikeres szakembereket képezzenek.
Gyakran tartanak természettudományos elő-
adásokat, melyek hasznos eszközei annak,
hogy meggyőzzék a diákokat. Több országos
programot is indítottak, ami lehetővé teszi a di-
ákoknak, hogy a programozást már az általá-
nos iskolában megismerjék, akár szimulált
környezetben vagy robotok segítségével.
Takács Attila a Jabil mérnökségi igazgatója vi-
lágos üzenettel érkezett az előadásra: Nagy
szükség van a jól képzett munkaerőre, a szak-
képzett kollégákra, és bátorítani szeretnénk

őket, hogy végezzenek technikumot és tanul-
janak tovább - mondta a szakember. A folya-
matosan bővülő partnerek részére és a maguk
segítésére gyakorlatilag folyamatosan keresik a
jó szakembereket. A Jabilon belül egy növeke-
dési tendencia figyelhető meg, egyre magasabb
szintű technológiai eszközökre van igény, több
az olyan összetettebb termék, ami magasabb
szaktudást igényel. Elmozdult a termékportfó-
lió is, tömeggyártás helyett inkább a kisebb da-
rabszámú, komplexebb technológiai megoldá-
sokat igénylő termékcsaládok gyártása kerül
előtérbe Magyarországon.
Az előadássorozat folytatódik, és a kiállítás is
folyamatosan új elemekkel bővül majd. A cél a
szakmai képzés népszerűsítése a jövő nemze-
déke számára.

D.Á.

A jövő szakemberei.

kronika@tiszatv.hu

Kazinczys kaleidoszkóp
A kálvinista Rómában

Tizennyolcadik alkalommal rendezték meg a
Református Iskolák Országos Tanulmányi Ver-
senyét a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló
Iskolában, Debrecenben. A Kazinczy Ferenc
Református Általános Iskola tanulói immáron
harmadszor vettek részt abban a nemes vetél-
kedésben, ahol 40 iskola 458 versenyzője több
tantárgyban és műveltségi területen mérte
össze tudását. A Kazinczyt 22 diák képviselte.
A lelki ráhangolódás az eseményhez méltó
módon történt, ugyanis a találkozó megnyitóját
a csodaszépen felújított nagytemplomban tar-
tották, ahol Derencsényi István, a Tiszántúli
Református Egyházkerület püspök helyettese
hirdette Isten igéjét. Ezt követően került sor a
versenyekre, majd némi pihenő után az ered-
ményhirdetésre.
Legjobb eredményeink: Természettudományi
vetélkedő biológia prezentációs előadói verseny
8. osztályosok részére: 1. Sallér Eszter 8.b, fel-
készítő: Szilvásiné Bodnár Tímea, Anya-
nyelvi tanulmányi verseny „Barangolás a
mesék birodalmában” 3-4. osztályosok: 2.
Szabó Luca 3.a, Danó Melinda, Kiss Gábor
Botond 4.a , felkészítők: Farkas Péterné, Papp
Zsuzsanna, Tibáné Mészáros Éva. Informatikai
vetélkedő 7-8. osztályosok részére: 3. Gere
Áron Károly 8.a, felkészítő: Ruszkai Gizella.
Bibliaismereti verseny 3-4. osztályosok 6.
Kosina Réka 4.b, Gerhát Melinda Bianka 4.b,
felkészítő: Nagy István Károly. Műveltségi ve-
télkedő magyar irodalomból, történelemből,
könyv- és könyvtárhasználatból felső tagoza-
tos tanulók számára: 8. Garam Lora Fanni 6.a,
Németh Miklós Ákos 7.a, Kiss Dalma 8.a. Fel-
készítők: Bráz Györgyné, Makkainé Chmara
Marianna, Gerőcsné Berkes Judit, Nagyné
Lédig Éva és Simonné Varga Katalin.

Fogadalmat tettek
A Kazinczy Ferenc Református Általános Is-
kola első osztályos tanulói a református intéz-

mények hagyományainak megfelelően október
22-én a tiszaújvárosi református templomban
ünnepélyes istentisztelet keretében fogadalmat
tettek szüleik és az iskola tanulóinak jelenlé-
tében. A kisdiákok megfogadták, hogy meg-
tartják az iskola szabályait, szorgalmasan ta-
nulnak, dolgoznak, tisztelik szüleiket, pedagó-
gusaikat, diáktársaikat. Ahogyan Dr. Varga
István fenntartó lelkipásztor hangsúlyozta is-
tentisztelete során, minden kötelességünk egy
parancsolatra vezethető vissza, melyet Krisz-
tus adott: „Szeressétek egymást!...” (János
13:34.) Ha ezt a parancsolatot tartjuk szem
előtt mindennapi életünk során, sokkal köny-
nyebben tudjuk elviselni a nehézségeket, meg-
próbáltatásokat. A kisebb gyerekek nyelvére is
lefordította ezt: ha szeretjük azt, aki figyel-
meztet bennünket egy-egy kötelességünkre,
sokkal könnyebb teljesíteni a kérést, ellátni a
feladatot és későbbi életünk során már nem
kell annyiszor figyelmeztetni minket erre. A fo-
gadalomtétel befejezéseként az iskola egy-egy
Énekes könyvvel és névre szóló emléklappal
kedveskedett a Kazinczy legfiatalabb diákjai-
nak.

Sövényt ültettek
Hagyományainknak megfelelően az iskola első
évfolyamos diákjai idén ősszel is fákat ültettek
az iskola udvarán október 21-én, délután. A
mostoha időjárás sem szegte a gyerekek ked-
vét, izgatottan készültek a délutáni műsorra,
melyet az osztályban tanító pedagógusok taní-
tottak be a kisdiákoknak. Délutánra kisütött a
nap, a lelkes szülők és csemetéik napsütés mel-

lett ültették el a kétszáz tő csodasövényt. Aho-
gyan az iskola Pedagógiai Programja is ki-
emeli, fontos a gyermekek környezettudatos
nevelése, a környezetvédelem, a fenntartható-
ságra törekvés hangsúlyozása. Azzal, hogy a
kicsinyek iskolába járásuk kezdetén elültetnek
egy-egy növényt, nyolc éven át részesei lesz-
nek növekedésének, gondozásának és ezáltal
megtanulják tisztelni az életet. Remélhetőleg
nem felejtik el és a későbbiekben is örömüket
lelik majd az ilyen jellegű tevékenységekben.
A gyermekek nem csak műsorral készültek a
jeles eseményre, hanem apró ajándékokkal is
kedveskedtek a facsemetéknek, melyeket azok
tövében helyeztek el.

Dorony Attiláné
igazgató

Könyvtári olvasó

Tiszaújvárosi
a királynő

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár több éve
hirdeti meg a megye Könyvtári olvasók királya/királynője
pályázatot. Idén szeptemberben a Tiszaújvárosi Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi István Is-
kola alsó tagozatos tanulói közül többen is vállalkoztak a
pályázatra.

A megye több településéről összesen 120 pályázat érkezett be - mondta
az eredményhirdetésen Miklós Katalin, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárának vezetője.
Október 19-én a Könyves vasárnapon tartották az eredményhirdetést. A
pályázatot beküldők közül 15 tanuló teljesített hibátlanul, közülük 8 fő -
Görömbei Dávid 3/6., Kun Tamás 3/7., Rontó Balázs 4/7., Marek Vero-
nika, Molnár Zalán, Szilágyi Nóra 4/8., Kovács Gréta, Szénégető Gerda
4/9. osztály – intézményünk tanulója. Emléklapot mindenki kapott, könyv
és egyéb apróság társaságában. Nagy izgalom előzte meg, ki lesz az Ol-
vasók királya/királynője. Ezt a megtisztelő címet és koronát idén a tisza-
újvárosi Kovács Gréta 4/9. osztályos tanuló nyerte el - méltóan, hiszen
valóban olvasott és tájékozott kislány -, melyet egy évig viselhet jelképe-
sen.Ahhoz hogy ezt a címet valaki birtokolhassa, annak sokat kell olvasni,
szövegértési, logikai kérdéseket kell megválaszolni, biztonságosan kell tá-
jékozódni a pályázatot hirdető honlapján, továbbá szükség van a kézi-
könyvek használatában való jártasságra is. A tanulók számára ez egy
összetett, sokrétű feladat volt. A sikeres megoldások után örömmel érte-
sültek a gyerekek arról, hogy meghívást kaptak az eredményhirdetésre, és
még nagyobb boldogság volt számukra az az ajándék, amit a szorgos mun-
kájukért kaptak.

Hok Csaba
igazgató

A Kazinczyt 22 diák képviselte az országos tanulmányi versenyen.

Fogadalomtevő elsősök.

Műsort is adtak a növényültetők.
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„95 millió forintos költségvetés”, ez volt az alcíme annak a
cikknek, mely a Borsodi Vegyészben jelent meg 1969. októ-
ber 30-án. Ebben arról értekeztek, hogyan is fog kinézni
Tiszaszederkény belvárosa, ha megvalósulnak az oda terve-
zett beruházások. A beruházási programról a városi tanács
osztályvezető főmérnöke, Kun János nyilatkozott a lapnak.
„A városközpont lakóépületeinek beruházási prog-
ramja 95 millió forint bruttó költséget irányoz elő
Tiszaszederkény fejlesztésére. A program 278 lakás fel-
építésére tesz javaslatot. Eszerint a városközpontban 4
ötszintes és 3 tízszintes lakóház épül.”
95 millió forint minderre. Manapság, amikor azt hall-
juk, hogy egy-egy villa, vagy luxuslakás jócskán meg-
haladhatja a 100 millió forintot, szinte hihetetlennek

hangzik ez az összeg. De ne feledjük, 1969-et írtak!
Az illetékes szervek egy megbeszélésen arról is megál-
lapodtak, hogy az alacsonyabb épületek esetében még
1969-ben elkezdődnek az alapozási munkálatok. Ám
ez a megbeszélés arra is fényt derített, hogy közel sincs
minden rendben.
„Nyitott kérdés maradt a víz-, és gázellátás, a szenny-
víz elvezetése, valamint az energiaellátással kapcsola-
tos elképzelés.”
Ezek kivitelezése ugyanis emelte volna az eredetileg ter-
vezett költségeket. Erre azonban részletesen már nem
tért ki a cikk.
A jövő héten ismét szemlézgetünk

borza

Új városközpont
45 éve történt

A Tisza TV műsora
Október 30., csütörtök

10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána Héthatár: Nemzeti ünnepünk - Halottak napja, Mindenszen-
tek, Halloween - Ingyenes jogvédelem - Koncert a templomban - He-
patitis
Hétről-hétre: Választások után - Megalakult a képviselő-testület -
Üléseztek a városatyák
Fogadóóra Bráz György polgármesterrel (A műsor a szerdai adás is-
métlése)
Utána a testületi ülés ismétlése

November 5., szerda
18.00: Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Kerékpárjelölés - Ha-
lottak napja - Sport
18.15: Hétről-Hétre: magazinműsor

A Derkovits Kulturális
Központ programja

A SZÍNHÁZ HATÁROK NÉLKÜL – TISZAÚJVÁROS 2014 ren-
dezvénysorozat részeként a Kassai Divadlo Thália Színház Régi ma-
gyar színházi plakátok című kiállítása látható a kulturális központ
aulájában. Látogatható: november 30-ig.
A kulturális központ félemeletén Horváth Róbert képzőművész al-
kotásai láthatók.
Látogatható: 2015. január 30-ig.

Elmarad az előadás
A 2014. november 9. (vasárnap) 16.00 órára meghirdetett Meghitt
percek, az Énekszó Baráti Kör és barátainak közös előadása techni-
kai okok miatt elmarad. Megértésüket köszönjük!

Hamvas Béla Városi Könyvtár

November 4. (kedd) 17.00 óra: „A mese a legjobb gyerekszoba” -
Családi mesedélután. Szutyejev: A gomba alatt - interaktív mesefel-
dolgozás. Helyszín: a Gyermekkönyvtár. A belépés díjtalan.
November 5. (szerda) 14.00 óra: A Kaffka Margit Nyugdíjas Klub
összejövetele
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
November 6. (csütörtök) 14.00 óra: Úton a tudatosságban – a Pozi-
tív Gondolkodásúak Klubjának összejövetele. Helyszín: a könyvtár
előadóterme.

Városi Kiállítóterem

Szász Endre magyar-amerikai festő-, és iparművész tervei alapján
készült gépi csomózású, sorszámozott, gyapjú faliszőnyegek kiállí-
tása. Látogatható november 14-ig, hétköznap 10.00-18.00 óra között.

Tiszaszederkényi Művelődési Ház

Bottyán Attiláné amatőr festő kiállítása a Tiszaszederkényi Művelő-
dési Házban. Látogatható: október 31-ig.

Figyelem!
Kalydy Miklós: Szederkényi töredékek c.
könyve megvásárolható a Hamvas Béla Városi
Könyvtárban.

Ára: 2000 Ft.

A zilahi kamarakórus hangversenyén

A zene, ami összeköt
Október 26-án felemelő zenei él-
ményben lehetett részük azok-
nak, akik vallástól függetlenül a
református templomban töltöt-
ték kora estéjüket. A Zilahról ér-
kezett Cameratta Academica a-
dott hangversenyt a templom-
ban, viszonozva a Tiszaújvárosi
Református Énekkar ottani ko-
rábbi vendégszerepléseit.

A fiatalokból álló akadémiai vegyeskart dr.
Chezan Ioan vezényelte, orgonán közreműkö-
dött Ghiurco Ciprian, szólót énekelt Sergiu
Chirila és Ioana Lazar.
A vendégeket dr. Varga István lelkész köszön-
tötte gyönyörűen szavakba öntve az ének je-
lentőségét. Először Istent dicsőíti, másodszor
másoknak szerez örömöt, harmadszor önma-
gunk is élvezetet találunk az általunk előadott
dallamokban. Bráz György polgármester ki-
emelte, hogy egy-egy ilyen énekkari találkozó
hidat ver két ország, esetünkben Románia és a
Magyarország között, erősíti a magyar-román
barátságot.
Ezek után a zilahi kórus vette át a szerepet.
Amit vendégeink a templom falai között elő-
adtak, azt nehéz szavakba formálni. Az egyen-
ként is kimunkált hangok tökéletes egybecsen-
gése sokáig felejthetetlen marad a tiszaújvárosi
közönség számára. Mondják, hogy az orgona
a hangszerek királynője, s ha művészi kezek
szólaltatják meg, fejedelmi zenei élményt ka-
punk eredményül. A jól megválasztott műsor-
rend - Bach-művek, Ave Maria, szilágysági

kolindák, azaz a közösség számára adományo-
kat gyűjtő népi éneklős hagyományok, me-
lyekből Bartók Béla is gyűjtött egy jó csokorra
valót, egy-egy kórustalálkozókon ajándékba
kapott más népek dallamai, a kevésbé zeneértő
füleknek is élvezetet nyújtó zenedarabok -
szintén az akadémiai kórus profizmusáról árul-
kodott.
A másfélórás koncert végén a karmester egyik
népdalfeldolgozása csendült fel, majd a zilahi
és a tiszaújvárosi kórus együtt adta elő - romá-

nul - Robert Schumann: Nagyra nyissátok a
menny kapuját című zenedarabját. Egymás köl-
csönös megajándékozása után Fekete Béla, a
Tiszaújvárosi Református Énekkar elnöke kö-
szönetét fejezte ki a vendégeknek a csodálatos
hangversenyért.
- Sok dolog van - mondta -, ami elválaszt, és
sok dolog, ami összeköt bennünket. A mai este
is bizonyította, hogy az egyik ilyen összekötő
kapocs a zene.

T. M.

A kimunkált hangok tökéletesen egybecsengtek a Cameratta Academicánál.

Színjátszók sikere

Idegenben is sikerrel szerepelt a tiszaszederkényi Álomtársulat. Az ama-
tőr csoport a hétvégén Székesfehérváron mutatkozott be a Hyppolittal.
A Pál István amatőr színjátszó fesztiválon 11 csoport lépett színpadra a
szakmai zsűri előtt. A társulat munkájának elismeréseként oklevelet ka-
pott, mellette csupa pozitív kritikát és elismerést a darab színpadra állí-
tásáért. A zsűriben ülő színészek és rendezők jó tanácsokkal is ellátták
az amatőr színjátszókat, akik legközelebb november 16-án és 23-án lép-
nek fel nótaestjükkel Szederkényben.

Kárpitok, porcelánok, képek

Szász szőnyegek a kiállítóteremben
A magyar-amerikai festő, Szász
Endre iparművész tervei alapján
készült gépi csomózású gyapjú
faliszőnyegekből nyílt tárlat a
Városi Kiállítóteremben. A kü-
lönleges alkotásokat egy magán-
gyűjtő bocsátotta a szervezők
rendelkezésére.

Szász Endre nem először mutatkozik be Tiszaúj-
városban, a most kiállított alkotásokat azonban
nem sokan ismerik, legfeljebb katalógusokból,
könyvekből. Mindemellett Szász „klaszszikusok”,
porcelánok, faliképek is helyet kaptak a gyűjte-
ményben, de a hatalmas méretű szőnyegek az
igazi különlegességei a mostani kiállításnak.
A szőnyegeket a soproni szőnyeggyárban cso-
mózták, az elsőt 12 évvel ezelőtt. Van, amelyik-
ből csupán egyetlenegy készült, de van olyan
Szász-alkotás, amelyikből többet is készítettek
az üzemben. A nem mindennapi tárlatot a mű-
vész egykori jó barátja, a Derkovits Kulturális
Központ címzetes igazgatója, Czikora János
ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
- Ez a szőnyeg egyedi, az egyik olyan darabja
a kiállításnak, amiből csak egy készült, a sar-
kában a művész monogramjával, ami sajátja
valamennyi kárpitnak. A darab értékes, mint
minden más a Szász kollekciókból, ez itt pél-
dául 400 ezer forint - mutatja, a tárlaton végig-
kalauzolva minket Czikora János. - Nagyon jó
barátságban voltam Bandival - emlékszik visz-
sza, - többször jártam nála a lakásán is, és nem
egy kiállítást szerveztem már a tiszteletére. Te-
hetsége, kiváló művészete mellett rendkívüli
ember is volt, nem véletlen hát, hogy a kö-
szöntőmben is erre tértem ki leginkább. Tulaj-
donképpen, ha ezt a kiállítást végignézzük, azt
lehet mondani, hogy ez egy életmű, hiszen
minden olyan alkotással lehet itt találkozni,

amit ő életében készített. Egy időben a hang-
súly a porcelánon, illetve a Hollóházi Porce-
lángyárban végzet kísérletein volt, de hát ő
soha nem nyugodott meg, mindig újjal próbál-
kozott, ilyenek a szőnyegek is. Ezekre a fali-
díszként, használati tárgyként funkcionáló
alkotásokra mindig azt mondta, hogy azért ter-
vezte, hogy járkáljanak rajta. Van porszívó,
lehet takarítani, holott mi úgy tekintünk rá,
hogy vétek rálépni egy ilyen alkotásra. Mindig
azt szerette volna, hogy az emberekhez eljus-
son a művészete. Tudva azt, hogy egy eredeti-
nek borsos ára van, csinált olcsóbbat, a nyo-
matokat, másolatokat, így próbált örömet sze-
rezni az embereknek.
A tárlatmegnyitón Karakus Tamás tangóharmo-
nika művész működött közre. A kiállítás egyik

szervezője Czikora János volt, a másik Papp
József, aki maga is Szász-kedvelő és gyűjtő.
- Ezek a szőnyegek különböző méretűek, e sze-
rint próbáltuk berendezni, kategorizálni a tárlatot
is. A falakon és a földön fekvő különleges ipar-
művészeti alkotások mind Szász Endre festő-
művész tervei alapján készültek. A falikárpitok
korlátozott számban, mintánként 100-100 darab.
Minden kárpithoz a művész által aláírt certi-
fikáció is tartozik, ami egy olyan származási bi-
zonyítvány, mely igazolja az alkotás eredetiségét
és azt, hogy hányadik sorszámú a legyártott da-
rabok közül - mutatja a szőnyegekkel együtt el-
hozott tanúsítványokat - Papp József.
A tárlat november 14-ig látogaható a Városi

Kiállítóteremben.
berta

A kiállítás lényegében egy életművet mutat be.
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Hogy hirdetése biztosan
célba érjen!

A Tiszaújvárosi Krónikában is megjele-

nik lakossági apróhirdetése, amennyiben

azt a Tisza TV Képújságjában legalább 5

napra (2.500 Ft), legkésőbb kedden 12

óráig feladja.

Tisztelt Felhasználók!

Az ÉRV ZRt. tájékoztatja mellékmérővel rendelkező
tiszaújvárosi felhasználóit arról, hogy a hatályos jog-
szabálynak (2013. évi CLXXXVIII. törvény) megfe-
lelően, az egységes közszolgáltatói számlakép alkal-
mazása miatt várhatóan változás következik be szám-
lázási gyakorlatunkban, így a szokásostól eltérően
2014. november hónapban egy elszámoló számlát, de-
cemberben pedig egy becsült számlát kapnak majd
kézhez.
Megértésüket előre is köszönjük!

ÉRV ZRt.

Horgászok figyelem!
Ülésezett a Zabos Géza Horgász Egyesület vezetősége és a napirendek között
döntött arról, hogy 2015. január 31-én, szombaton tartja az éves rendes közgyű-
lését, ahol a szokásos napirendeken túl tisztújításra is sor kerül. Ezzel összefüg-
gésben a hatályos jelölési és választási szabályzatnak megfelelően 7 fős
jelölőbizottságot kért fel.
A jelölőbizottság tagjai Füle Istvánt bízták meg a bizottság vezetésével, tel.: +36-
30/315-4785.
A jelölőbizottság tagjai és elérhetőségük:
Báncs Miklós +36-20/389-8845
Brieger Csilla +36-30/415-8438 „Dugó" Horgászbolt” Polgár
Ignáth Tamás +36-70/280-4861
Orosz Attila +36-30/398-3380 "Sajó" Horgászbolt” Tiszaújváros
Poór Ferenc +36-70/373-7189
Szabó Béláné Lola +36-20/225-5997 „Napsugár" Horgászbolt” Tiszaújváros

A jelölőlisták 2014. november 1-jétől a horgászboltokban és a jelölőbizottság
tagjainál találhatóak.
A jelölési és választási szabályzat az egyesület honlapján, a bizottság tagjainál és
az egyesület irodájában lelhető fel.

Zabos Géza Horgász Egyesület Vezetősége

Mit tehetnék érted?
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Szol-
gálata által szervezett „Mit tehetnék érted?” elnevezésű csoportos
foglalkozás szülők számára következő időpontja 2014.október 30.,
csütörtök, du. 16.30-18.30. Helyszín Tiszaújváros, Kazinczy Ház,
fsz. 27. Bővebb információ: 49/548198 Bodnár Tünde csoportve-
zető.

Fenyőfák
kerestetnek

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2014. évi adventi ren-
dezvények színvonalas lebonyolításához keres kivágásra szánt, je-
lenleg szabad térállásban álló, formás, egyenletes habitusú luc-
fenyőket és ezüstfenyőket, 3,5-12 méter között, a városi közintéz-
mények, Tiszaújváros közterein történő felállítása, feldíszítése cél-
jából.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., köz-
pont: 49/540-636; 70/457-2499.
A bejelentések alapján a fákat megtekintjük, és
amennyiben a méretük megfelelő és kivágásuk
biztonsággal elvégezhető, úgy a fakitermelést el-
végezzük.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Tiszaújvárosban a Deák téren I. emeleti 55
m2-es 1+2x félszobás, műanyag nyílászá-
rós, erkélyes, jó elrendezésű lakás eladó.
Irányár: 7.200.000 Ft.
Telefon.: 0670/333-8165.
Ugyanitt az Árpád úton ház alatti garázs
eladó. Irányár: 2.300.000 Ft.

Tiszaújváros Bethlen G. úton 55 m2-es I.
emeleti, erkélyes, műanyag nyílászárós
„E” energiatanúsítványos, azonnal beköl-
tözhető lakás eladó. Tel.: 70/374-8524.
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Asztalitenisz

Kicsik és nagyok
a zöld asztal mellett

Csak a megyei osztályban játszottak bajnoki mérkőzést a tiszaújvárosi
asztalitenisz csapatok, az NB III-as együttes nem lépett asztalhoz. Az
Eötvös DSE gárdája hazai környezetben, a TSC második számú csapata
idegenben győzött. A tabellát a TSC együttese vezeti veretlenül, 7 győ-
zelemmel. Az Eötvös a 10. helyen áll.
Eötvös DSE Tiszaújváros – Boldva KS 12-6
A győzelmeket szerezték: Zoltán 4, Jakab 3, Kanyó 2, Léka 2 és a Léka-
Kanyó páros.
Pataki ASC II. – TSC II. 7-11
A győzelmeket szerezték: Fóti 4, Kavicsánszki 4, Molnár 2, Dubéczi 1.

Nemesfémesek
Kiválóan szerepeltek a hétvégén Karcagon a Nagy Jenő asztalitenisz
utánpótlás emlékversenyen a Tiszaújvárosi SC fiataljai. Három korcso-
portban egy arany, két ezüst és három bronzérmet sikerült begyűjteniük.
Eredmények:
U11: 1. Fónagy-Árva Péter; 2. Nagy Balázs; 5. Köllő Ábel
U13: 2. Fónagy-Árva Péter; 3. Nagy Balázs; 5. Gyuricskó Adrián és Ta-
kács Zoltán
U15: 3. Fónagy-Árva Péter és Köllő Ábel; 5. Gyuricskó Adrián és Ta-
kács Zoltán

Hajdú vitézkedett
Nem csak a fiatalok, hanem az idősebb korosztály is versenyzett a hét-
végén. Budapesten rendezték meg a veterán asztaliteniszezők sereg-
szemléjét az Ormai László Sportcsarnokban. A tiszaújvárosiak közül
Hajdú István szerepelt a legjobban, ő a 65 évesek kategóriájában egyé-
niben bronzérmet szerzett, párosban a budapesti Juhász Lászlóval győ-
zött, itt Fóti Péter szintén budapesti társával, Kelemen Józseffel az
oldalán a harmadik helyen végzett.
A hatvanévesek mezőnyében Kavicsánszki Mihály egyéniben az 5-8. he-
lyen zárta a versenyt.

A jövő reménységei: Gyuricskó Adrián, Nagy Balázs, Köllő Ábel,
Fónagy-Árva Péter, Takács Zoltán.

Body és power

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
gium tornacsarnoka adott otthont a hétvégén a 2014. évi őszi Tisza-Kupa
női és férfi nyílt fekvenyomó, erőemelő, testépítő és fitnesz tehetségku-
tató versenynek, valamint a „PE-teszt” magyar bajnokságnak. Nem várt
óriási nevezési csúcs született. A Tiszaújvárosi Fitness Sport Klub ver-
senyzői ezúttal is kitettek magukért és számtalan érmes helyezést sze-
reztek a különböző kategóriákban. (Az eredménylistát egy későbbi
számunkban közöljük.)
Képünkön a női tehetségkutató verseny egyik formagyakorlatát mutat-
ják be a résztvevők.

Labdarúgás

Helyzetekért nem jár pont
Az asszonykórusáról híres Ve-
resegyház vendégeként lépett pá-
lyára a Termálfürdő FC Tisza-
újváros NB III-as labdarúgó csa-
pata a Keleti csoport 11. fordu-
lójában.Asereghajtó együttes nem
tisztelte a három mérkőzés óta ve-
retlen tiszaújvárosiakat, és két
hónap után újra győzelmet ünne-
pelhetett.

Veresegyház VSK - Termálfürdő FC
Tiszaújváros

3-0 (1-0)
Veresegyház: 100 néző, V.: Bogár (Csáky, Ré-
vész Csilla)
Veresegyház VSK: Kovács-Danielisz, Szűcs,
Foro, Deák, Nagy (Rosenberger), Kozma,
Radics (Márton), Pádár, Kapcsos, Palásthy
(Sándor).
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs.-Ga-
lambos (Tóth T.), Fodor, Czégel, Molnár F.,
Bussy, Patalenszki, Halász, Molnár L., Kovács
P., Kovács Sz.
17. perc: Hazai támadás futott a jobb oldalon,
az alapvonal közeléből élesen középre lőtt lab-
dát a tiszaújvárosi védők elvétették, a második
hullámban érkező Deák mintegy hét méterről
a kapuba bombázott. 1-0
51. perc: A félpályánál labdát szereztek a ve-
resegyháziak, az indítás pontosan érkezett Pa-
lásthyhoz, aki egy csel után tizenhat méterről

a bal alsó sarokba lőtt. 2-0
58. perc: Palásthy lekopírozta előző találatát,
ezúttal is egy kontratámadás után kapott jó in-
dítást és tizenhat méterről újra kilőtte a hosszú
sarkot. 3-0
74. perc: A még ifjúsági korú Márton Krisztián
először lépett pályára a felnőttek között a 68.
percben. Hat perc múlva már mehetett is zuha-
nyozni, hiszen pillanatok alatt begyűjtött két
sárga lapja után megkapta a pirosat is.
A Kerekest, Lippait, Polényit és Hajdút nélkü-
löző tiszaújvárosiak enyhe mezőnyfölényt har-
coltak ki az első félidőben. A helyzetek mellett
egy-egy kapufa is csattant mindkét oldalon, de
végül a veresegyháziaknak egyszer sikerült be-
venniük Tóth kapuját. Fordulás után a hazai csa-
pat teljesen beállt védekezni, és a kapujához
szorított gárda a remek napot kifogó Kovács
kapus vezetésével állta a tiszaújvárosi rohamo-
kat. Kontrái pedig eredményesek voltak.
A tiszaújvárosi csapat, bár küzdött, de a kapu
előtt elfogyott a tudomány. A helyzetekért vi-
szont nem adnak pontokat. Ráadásul a véde-
lem többször „betlizett”.
Balogh Csaba, vezetőedző: Úgy gondolom,
hogy szervezetten és fegyelmezetten játszot-
tunk, amelyhez párosult néhány kiváló egyéni
teljesítmény. Fontos 3 pontot szereztünk.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: Megvoltak a helyze-
teink, többet birtokoltuk a labdát, de a gólokat
a hazaiak szerezték.
További eredmények

Felsőtárkány SC – Putnok FC 0-3
Hajdúböszörményi TE – DVSC–DEAC 1-0
Kazincbarcikai SC – Budapest Honvéd 2-0
FC Hatvan – Salgótarjáni BTC 2-0
Jászberényi FC – Nyírbátor FC 0-0
Gyöngyös – Cigánd SE 0-1
Következik a 12. forduló
2014. november 1., Szombat 13:30
Cigánd SE – Felsőtárkány SC
Putnok FC – Veresegyház VSK
Kisvárda – FC Hatvan
Salgótarjáni BTC – Kazincbarcikai SC
2014. november 2., Vasárnap 13:30
Budapest Honvéd – Hajdúböszörményi TE
DVSC–DEAC – Nyírbátor FC
Gyöngyös – Jászberényi FC

Pályán az utánpótlás
Ezen a hétvégén 100 százalékosak voltak a ti-
szaújvárosi utánpótlás csapatok, igaz csak az
U14 és U15 lépett pályára a 17 és a 21 évesek
szabadnaposok voltak. .

U15 Termálfürdő FC Tiszaújváros -
Felsőtárkány 11-2

Barabás Zoltán, edző: Egy szimpatikus csapat
ellen edzőmérkőzés jellegű meccset játszot-
tunk. A támadófoci híve vagyok, majd’ minden
meccsen sikerül gólt szereznünk, viszont nincs
a korosztályban kapusunk, ezért sorra kapjuk
az elkerülhető gólokat.

U14 Termálfürdő FC Tiszaújváros -
Felsőtárkány 3-2

Kosárlabda

Háromból három a kosárban
Megállíthatatlanul robog a Ti-
szaújvárosi Termálfürdő-Phoe-
nix NB I/B-s kosárlabda csapa-
ta. A harmadik fordulóban az
újonc békési együttes volt az ál-
dozat. A kék-sárga legénység a
viharsarokban diadalmaskodott.

Békési SzSK Gladiators - Tiszaújvárosi
Termálfürdő-Phoenix KK 81-95 (17-25, 28-

25, 16-16, 20-29).
Békési SzSK: Koma D. (20), Solevic N. (18/6),
Vámos L. (5/3), Kovács B. (4), Krstic D. (2),
Béres N. (5), Kiss G. (10/3), Csorba S. (4),
Bere M. (6), Farkas G. (7/3),.
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: Varga
Á. (21/3), Kovács Z. (15), Béres D. (12), Pös-

tényi Z. (17), Kóthay L. (16/6), Benőcs D.
(13/3), Magyar L. (1).
Az első negyedben hamar megmutatta a Phoe-
nix, hogy ki az úr a háznál. A negyedik percben
már 11 ponttal (2-13) vezetett a lelkes, körül-
belül 350 fős hazai szurkolótábor támogatását
élvező békésiek ellen. A tiszaújvárosiak rend-
kívül pontosan dobtak és végül 8 pontos előny-
nyel zárták a negyedet. A folytatásban bele-
erősített a viharsarki gárda és a 20. perc végére
öt pontra megközelítette ellenfelét (45-50). A
szünet után az első kosár szintén az övéké volt,
ekkor volt a legkisebb különbség, azaz 3 pont
a két csapat között. A Phoenix jól tartotta
magát, maradt az 5 pont a két gárda között (61-
66). A találkozó finisében nem bízták a vélet-

lenre a sikert Brunyánszy mester fiai, egyre
jobban elhúztak és végül 14 pontos megérde-
melt győzelmet arattak. A békésiek sebére
enyhe gyógyír volt, hogy az U21-esek találko-
zóját a felnőtt mérkőzést követően 104-92
arányban megnyerték.
Brunyánszky István, vezetőedző: Az első perc-
től kezdve végig vezettük a mérkőzést, és jó ér-
zéssel tölt el, hogy látszott nálunk a csapat-
egység kialakulása. Bízom benne, hogy ez még
jobban erősödik a későbbiekben, és ha nehéz-
ségeken keresztül is, de kitart egészen a szezon
végéig. Ezen a mérkőzésen a Békésre elutazott
tizenegy ember egytől-egyig hozzátette magát
zsinórban harmadik sikerünkhöz.

Diáksport

Aranyos
tiszaújvárosiak

Budapesten rendezték meg a középiskolások atlétikai váltó csapatbajnokságának
országos döntőjét. A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium 3 csapattal képviseltette magát a rangos eseményen. A Kristály
Csanád (9. évf.), Kiss Tamás (9. évf.), Farkas Attila (12. évf.) és Kiss Csaba (12.
évf.) összeállítású svédváltó remekül versenyzett és nem talált legyőzőre. Kiss
Csaba és Farkas Attila évek óta dobogós helyezésekkel tért haza, most a csapat
két fiatallal kiegészülve is bizonyított. Szintén érmet szerzett, egy ezüstöt a
4x1500 méteres váltó, Tóth Máté, Lehmann Bence, Marton Előd, Csizmadia
Adrián összeállításban. A lányok a 4x800 m-es váltóban a 9. helyen érkeztek
célba, Szegedi Sára, Jakab Ilka, Filep Zsana, Putnóczki Dorka felállásban. A
csapatversenyben az országos rangsorban a tiszaújvárosi iskola az előkelő 6. he-
lyen végzett. Testnevelő tanárok: Szendrey Tibor, Szendrey Zsombor és Tóth-
Papp Tamás. Felkészítő edzők: Jakab István és Lehmann Tibor.

Teremfociban
tusáztak

Negyedik fordulójához érkezett a Városi Sportcentrum által
meghirdetett Nyitott kapuk szabadidősport rendezvénysorozat.
Ezúttal a labdarúgás szerelmesei hódolhattak szenvedélyüknek.
A játékcsarnokban felállított pályákon három utánpótlás- és öt
felnőtt csapat rúgta a bőrt. Természetesen az itt megszerzett
eredményeket is pontra váltották a szervezők, a legjobb ered-
ményt a Három testőr elnevezésű csapat érte el Bodnár János,
Bacsó Zsolt, Katona Barbara összeállításban. A sorozat tovább
tart, érdemes becsatlakozni a következő fordulókba. Az uszo-
dába és a tiszaújvárosi sporteseményekre szóló belépő- jegyeken
és bérleteken kívül valamennyi résztvevő nyereményszelvényt
kap, mellyel értékes nyereményekkel gazdagodhatnak a sorso-
láskor, melyet a decemberi Sportgálán tartanak. Folytatás nov-
ember 22-én, szombaton a floorballal.

A mozgás és az egészséges életmód népszerűsítését tűzte ki céljául a Ti-
szaújvárosi Fitnesz Sportklub, ezért szerveztek nyílt órákat az érdeklő-
dőknek. Bárki betekintést nyerhetett a rendezvényen közel tíz
mozgásformába, köztük a nagy népszerűségnek örvendő TRX-be is.

Az aranyérmes csapat a dobogó legfelső fokán: Farkas Attila, Kiss
Tamás, Kiss Csaba. Előttük: Jakab István, Kristály Csanád és Tóth-Papp
Tamás.

Nyílt órák a TIFIT-ben

Nem volt szerencséje a TSC női kézilabda csapatának a har-
madik fordulóban. A lányok a többszörös megyei bajnok
Szerencs otthonában játszottak, és fej-fej melletti csatában két-
gólos vereséget szenvedtek. A szakosztály facebook oldalán ta-
lálható beszámoló szerint a csapat tagjai hősiesen tűrték a ve-
rekedős, pofozkodós ütközetet, és a hazaiakat segítő bírásko-
dást.
Szerencs – Tiszaújvárosi SC 24-22

Kézilabda

Szerencsi
szerencsétlenség
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A kanál

Ősszel, amikor a természet búcsúzóul elénk tárja színpompáját,
akár egy utolsó szimfóniát, az ember is óhatatlanul elgondolko-
dik élete értelmén. Hiszem, hogy mindenki, aki keresi rá a választ,
a saját szintjén meg is találja azt. Mert meg akarja találni. Így
vagyok ezzel én is. És akár hiszik, akár nem, nekem egy kanál
adta meg rá a feleletet.
Dédnagyapám kanala. Egy majdnem két évszázados cizellált
ezüstkanál. Kezemben tartom, és mint egy filmet, látom magam
előtt őseim életképeit. Mennyit tudna mesélni családi összejöve-
telekről, boldog ünnepekről, szerelmekről, vagy épp keserű ízzel
lenyelt falatokról a hosszú évek során! Hol vannak már ezek az
emberek? Őseim, szeretteim. Leéltek egy küzdelmes életet, alkot-
tak, hátra hagytak emlékeket, de már nincsenek! A kanál pedig
marad. Túlél engem is.
Ez a kanál értette meg velem, hogy az emberi élet értelme nem
más, mint szellemi és fizikai javak megteremtése. Gyermekeink,
házaink, művészetünk, tőrvényeink, szívből jövő tanácsaink, élet-
tapasztalataink átadása, mind, mind tovább éltet bennünket.
Szüleim, rokonaim, tanáraim tanácsait élem a mindennapokban.
Ha a konyhában ténykedem, Anikó nagynéném háziasszonyi for-
télyai jutnak eszembe. A hagyma apróra vágását 12 évesen
Esztike nagynénémtől tanultam meg. Pista unokatestvérem így
adta át nászajándékát, egy általa készített kenyérvágó kést: - Jól
nézd meg ezt a kést Olgi! Én már rég nem leszek, de ez a kés, még
mindig szeli majd a kenyeredet. Múlt héten tettem egy csokor vi-
rágot a sírjára… Ahányszor cipőt tisztítok, mindig Jakab tanár
bácsi, a matektanárom jut eszembe, akinek mindig fényes volt a
cipője, és ő tanított meg minket arra is, hogyan lehet egy széket
nyikorgás nélkül kihúzni, és - lányosztály lévén - kecsesen elhe-
lyezkedni.
Ezernyi kapott jó tanács, amit használunk életünk során.
Kedvenc írónőm, Jókai Anna a Szegény Sudár Anna című regé-
nyében egy egyszerű havasi birkapásztorral mondatja el élet-
igazságait. Mert az életigazságok nem osztályfüggőek. Azokat
mindenkinek meg kell élni, hogy továbbadhassa. És mi ez az igaz-
ság? Hogy nem szabad önzően szeretni! El kell engedni szerette-
inket, mint a kis unokáját szinte szerelmetesen szerető erdélyi
nagymama is. Nem mi vagyunk a lényeg, hanem amit átadunk, az
él tovább! „A kicsi ember nem felejti el azt, amit tanult, legfel-
jebb azt, akitől tanulta.” Mert ”Van emlék! Ott egy csukott virág.
Nyisd ki a szirmokat. Egyenként. Lassan. Az emlék dús. Az emlék
édes.” Milyen igaz, tanító sorok! Mert bennünk élnek szeretteink,
és a mi vonásaink, mozdulataink, nevetésünk csendül fel gyerme-
keink ajkain is.
Elgondolkodom. Hogyan élek én majd tovább? Gyermekeimben,
szeretteimben biztosan, és munkám során is. Hisz, akiket meg-
szépítettem, menyasszonyok, ha előveszik a képeket, talán majd én
is eszükbe jutok. És nekem ennyi elég!
Nemrég szüleink sírjától hazafelé is az élet értelméről beszélget-
tünk a férjemmel. Ő, aki az anyagtudományok ismerője, azt
mondta: ”Tudod, minél jobban belemélyedek az anyag rejtelme-
ibe, annál jobban érzem, hogy az ember több mint anyag. Mert az
ember gondolkodik, érez, szeret. Az embernek LELKE van!”
Szótlanul mesélt a kanál. Tanított, emlékeztetett. Olyan kincsekre,
amik többet érnek számomra, mintsem haragudjak rá, hogy maj-
dan engem is túlél! Köszönetképp kifényesítem, megsimogatom
és puha vászonba burkolva elteszem. Mondja tovább a meséit a
következő generációknak is.
Jókai Anna ide illő, igaz sorai jutnak eszembe: „A mag megfogan,
tán szárba is szökken. Tán még aratásra be is érik. De a szántó-
vető személye később ritkán megkülönböztetett…”

Gál Tivadarné, Olgi

Elhunytainkért

Mindenszentek napján
Szinte valamennyiünknek van,
vannak hozzánk közelálló ha-
lottja, halottjai. A hagyomány, a
szokás szerint november 1-jén
kilátogatunk a temetőbe, koszo-
rúkkal, mécsesekkel díszítjük el-
hunyt hozzátartozóink sírját, s a
család együtt idézi fel az eltávo-
zottakkal kapcsolatos emlékeit.

Bár a mindenszentek az emlékezés napja, de ha
a szokásoknak megfelelően akarjuk megtar-
tani, bizony alaposan a pénztárcánk mélyére
kell nyúlnunk. Mi, hol, mennyiért kapható?
A piacon egy mécses, 50-től 1800 forintig, az
elektromos mécses 250 és 1500 forint között
kapható. Az élő krizantémnak 250 forint szálja,
a műanyag alapú koszorú 450-700 forint, az
egyedi toboz-, vagy moha alapú koszorú ára
500 és 2500 forint között mozog, egy-egy sír-
csokor 800-1200 forintba kerül.
A Szent István úti 100 forintos boltban a mű-
anyag-, toboz-, műfenyő-, szalma alapú koszo-
rúk 300-3000 forintba kerülnek, a műkrizan-
tém 110-300 forint, az urnás temetkezési hely-
hez illő virágfejek 30-100 forintba kerülnek.
Ha valaki kreatívan, önmaga akar koszorút ké-
szíteni, a hozzávaló alapot is megtalálja: a to-
bozt 250-399, a műfenyőt 250-850, a szalmát
150-300 forintért, ragasztópisztolyt 1100, a
hozzávaló betét szálját darabonként 70 forin-
tért. A szálas gyertya ára 150-720 forint között
mozog.
Az Anikó virágüzletben a mécsessel egybeépí-

tett koszorú 1300-2800 forint, a tobozos,
mohás, fenyődíszítésű koszorú 650-3900 fo-
rint, a pomponos jellegű, színes krizantém
szálja 350 forint. Mécses 120-tól 3850 forintig
kapható.
A Pitypang virágüzletben a koszorú 590 fo-
rinttól a vevő igényeit maximálisan figyelembe
véve bármilyen összegig megtalálható, csak-
úgy, mint a kegyeleti sírdísz esetében, ahol 890
forinttól szintén bármeddig elérhet az ár.
A mindenszentek az üdvözült lelkek emlék-

napja, melyet a katolikus keresztény világ nov-
ember 1-jén ünnepel. Nem tévesztendő össze a
halottak napjával, melyet az egyház a követ-
kező napon, november 2-án, az elhunyt, de az
üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben
lévő hívekért tart. E napon - természetesen -
igyekszünk a legszebbet, a legjobbat adni ha-
lottainknak. Ki-ki pénztárcája szerint. De a lé-
nyeg az emlék, az érzés, a gondolat, mely
forintért sehol sem kapható…

- másma -

Virágból, koszorúból, mécsesből bőséges a kínálat.

Phoenix nyeremény

A Tiszaújvárosi Tisza TV-Phoenix KK szurkolói nyereményjátékát a
Hunyadi iskola 1/1. osztálya nyerte meg májusban, mert a meccseken
lelkesen buzdították kedvenc csapatukat. A szívből jövő szurkolás
meg is hozta az osztály számára a nyereményt, mely egy welness-
hétvége eltöltésére jogosította fel a gyerekeket és tanító nénijüket,
Pásztorné Csontos Mártát Bogácson, a Villa Scederkynben. A Hu-
nyadi már harmadik éve nyeri el a Phoenix Legjobb Iskolája címet,
így az iskola legkisebbjeiből álló szurkolói csapat büszkén viselte ezt
a címet, és indultak útnak október 4-én a bogácsi lakosztályt elfog-
lalni. Felhőtlen boldogságban, játszóterezéssel, lubickolással töltöt-
ték a szabadidejüket, és az esti bowling, biliárd és ping-pong party
sem maradhatott el. Sok nevetéssel és játékkal telt ez a két nap. Az
immár másodikos csapat az idén sem fog hiányozni a Phoenix mér-
kőzéseiről. Hajrá Phoenix! Hajrá Tiszaújváros!
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