
Szederkényi ősz címmel november 15-én, szombaton, kora dél-
utántól estig tartó rendezvénysorozat várta az ó- és az újváros la-
kóit a Tiszaszederkényi Művelődési Házban. /6. oldal

Újabb bravúros győzelmet
aratott labdarúgó csapa-
tunk a bajnokságban, mi-
után 1-0-ra legyőzte a
KBSC együttesét.

/9. oldal

Szederkényi
kavalkád

Közterületi felújítások
Újabb skalp
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Az Örösi úton parkoló, a szánkózó domb mögött járda,

a Kertvárosban pedig egy egész utca újult meg a közte-

rületi rekonstrukciós munkák második ütemében.

/3. oldal

Fogadóóra
ATisza Televízió folytatja sorozatát, melybenBrázGyörgy polgármester
válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. December 3-án, szerdán 18.30
órai kezdettel válaszol Tiszaújváros polgármestere a lakossági kérdé-
sekre. Ezeket előzetesen is föl lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-
mail címen, vagy levélben, 3580, Tiszaújváros, Szent István út 16.,
Tisza Televízió, az adás ideje alatt pedig telefonon a 49/341-844, 341-
755-ös számon.

Rendőrök az utakon

Fontos jól látni és látszani

2012-ben indult útjára a „Látni
és látszani” országos baleset-
megelőzési kampány. Az akció
idén is folytatódik, kiemelt fi-
gyelmet szánva a látás és a lát-
hatóság alapelvének. A rend őrei
fokozott ellenőrzéseket tartanak
az utakon december 12-ig.

A rendőri jelenlétet már megszokhatták a ti-
szaújvárosiak a mindennapokon is, így vi-
gyázza a rendőrség az utakon közlekedőket. Az
ellenőrzés minden járműtípusra kiterjed, a ke-
rékpártól a teherautóig.
- A járművek egyik legfontosabb eleme a vilá-
gítás, ezért az a balesetmegelőzés szempontjá-

ból is kiemelten fontos - mondja Pocsai Csaba,
a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság közleke-
désrendészeti alosztályvezetője. - Az Országos
Rendőr-főkapitányság és az Országos Baleset-
megelőzési Bizottság újra felkészülési idősza-
kot hirdetett a fokozott világítás-ellenőrzés
előtt. Október 2. és december 12. között min-
denkinek lehetősége van betérni egy, az akció-
ban résztvevő szervizbe, ahol díjmentesen
átvizsgálják a jármű világítástechnikai beren-
dezéseit. Az akció részeként térítésmentesen el-
lenőriztetheti látását a kezdeményezéshez csat-
lakozott optikákban, Tiszaújvárosban az Op-
tiris Optikában. Az akcióban résztvevő autósok
igazolólapot kapnak a regisztrált szervizektől,

amelyet az igazoltató rendőrnek kell bemutatni
az ellenőrzés során. A rendőrségi közúti
gépjárművilágítás-ellenőrzésnél könnyített
lehet az eljárás, ha az autós az előzetes átvizs-
gálást igazoló lapját bemutatja.
A „Látni és látszani” kampány az autósokért
van. Novemberben jelentősen romlanak a lá-
tási viszonyok, ezért ilyenkor kiemelten fontos
a láthatóság kérdése. Az autósok saját érdeke
is, hogy átvizsgáltassák gépjárművüket és el-
lenőriztessék látásukat. Az interneten az akci-
óban résztvevő szerviz- és optikuskereső se-
gítségével tájékozódhatunk a Látni és lát-
szani kampányban résztvevő cégekről, part-
nerekről.

Sok volt a felajánló

A város
karácsonyfája

A Kertvárosban élő Hubai Pál által felajánlott 12 méte-
res lucfenyő lesz Tiszaújváros idei karácsonyfája. A 18
éves fát kedden állította fel a Városház téren a Tiszaúj-
városi Városgazda Kft.
Acég novemberben hirdette meg akcióját, melyre több mint
30-an ajánlottak fel fenyőket. Tiszaújváros mellett jelent-
keztek például Nemesbikkről és Polgárról is. A kiválasztott
fák a Városháza aulájában, a Hunyadi, a Széchenyi és az
Éltes Mátyás iskolában, a Nikodémus Idősek Otthonában, a
római katolikus templom előtt, illetve a Sportcentrumban
lesznek az ünnep ékei. Tiszaszederkény és Tisza-part város-
részben élő fenyőt öltöztetnek ünnepi ruhába.

Térfigyelő rendszer

Helyükön
az új kamerák
Befejezéséhez közelednek az új térfigyelő kamerarend-
szer első ütemének munkálatai.

E hét végéig Tiszaújvárosban 15, Tiszaszederkény és Tisza-part város-
részben 2-2 korszerű kamerát telepítenek. A régi és az új kamerák ösz-
szehangolása december közepéig történik meg.
A köz- és magánvagyon védelmét, a biztonságot szolgáló - a város tel-
jes területét lefedő - kamerarendszer kiépítése jövőre folytatódik.

Szomjoltó beruházás

Ivókút a parkban
Ahogy arról egy hete írtunk, az önkormányzat tervei között szerepelt
egy ivókút létesítése az Ifjúsági parkban. A tervből rövidesen valóság
lesz, a múlt héten ugyanis megkezdődött a földmunka, e héten pedig a
vezeték fektetése. Az ivókutat a szalonnasütő mellett helyezik el.
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Egyházi hírek
Római katolikus
A téli időszámítás idején a hétköznapi szentmisék 17:30-kor kezdőd-
nek! Vasárnapi szentmise változatlanul délelőtt 11:00 órakor lesz temp-
lomunkban.
Novemberben a szerdai szentmiséket minden elhunytért végezzük az
adományozók szándékaira. Sekrestyési feladatok ellátására várjuk a
jelentkezőket a plébániairodában. Elsősorban friss nyugdíjasokra gon-
doltunk, egy vagy két személyre.
Kedves Szülők, Nagyszülők!
Felhívjuk figyelmüket a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általá-
nos Iskola ISKOLAKÓSTOLGATÓ című programsorozatára. A meg-
adott időpontokban sok szeretettel várják az iskolába készülő nagy-
csoportos óvodásokat és szüleiket, nagyszüleiket. Megismerkedhetnek
a tanító nénikkel, az iskolával és az ott folyó munkával.
Pontos információt az óvodában, iskolában kaphatnak. Kérjük, élje-
nek a lehetőséggel és látogassanak el katolikus iskolánkba!
Görög katolikus
Csütörtökön 8:00 Szt. Liturgia. 17:00 vecsernye litiával. Pénteken az
Istenszülő templomba vezetésének ünnepét tartjuk: 8:00 reggeli is-
tentisztelet (utrenye), 9:30 Szt. Liturgia Sajószögeden, 17:00
Tiszaújvárosban.
Vasárnap 8:30 Szt. Liturgia Sajóörösön, 9:30 Sajószögeden, 11:00
Tiszaújvárosban. 17:00 vecsernye. Hétfőn és kedden 17:00 vecser-
nye.
„Semmi értelme, hogy a vallást és a tudományt egymással szembeál-
lítsuk; erre rendszerint éppen olyanok vállalkoznak, akik sem az
egyik, sem a másik téren nem tájékozottak.” (Paul Sabatier)
Református
Csütörtökön 17:00 órától Tiszaújvárosban lesz bibliaóra. Pénteken
18:00 órától Tiszaszederkényben istentisztelet. Vasárnap 10:00 órakor
Tiszaszederkényben, 11:00 órától Tiszaújvárosban lesz istentisztelet. A
városban 16:00 órától ünnepi istentiszteletet tartunk a református temp-
lom felszentelésének huszadik, és a Nikodémus Idősek Otthonának tí-
zedik évfordulója alkalmából.

Szerencse
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik novemberi

sorozatunk. A megfejtéseket a hónap végén

várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu

címre, vagy postai úton a 3580 Tiszaújvá-

ros, 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

„Mindenki gondol
Rád, aki szeretett.
Az angyalok vigyázzák
Minden lépésed.”

Mély fájdalommal tudatjuk azokkal, akik ismerték és szerették, hogy
DANHAUSER SÁNDOR

2014. november 14-én, életének 79. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása november 21-én, pénteken 14

órakor lesz Miskolcon, a Szentpéteri-kapui temetőben.
A gyászoló család

(A temetésre november 21-én 12.30-kor busz indul
a Derkovits Kulturális Központ elől.)

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelentkező
betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti
szolgálatot november 23-ig (vasárnapig) a Remény Gyógyszertár
(Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052), majd november 24-től (hét-
főtől) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050)
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.

Jót tenni jó!

Jótékonysági est
Jótékonysági estet rendez a polgári római katolikus templomban no-
vember 30-án, vasárnap 18 órától a Polgár és Térsége Egészség-
ügyéért Alapítvány.
A műsorban fellép Balázs Fecó énekes és a Magyarok Nagyasszonya
Katolikus Egyházközség Tiszaújvárosi Énekkara. A belépőjegy 4
ezer forint, a támogatójegy 2 ezer forint, melyek a Főnix Patikában,
illetve a polgári rendelőintézet titkárságán vásárolhatók meg.
A bevételt az otthonápolásra szoruló betegek gondozását segítő esz-
közök vásárlására fordítja az alapítvány.

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának
képviselő-testülete 2014. novem-
ber 27-én, csütörtökön 9.00 óra-
kor ülést tart a Városháza III.
emeleti tanácskozó termében.

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2014. évi üz-
leti tervének, valamint Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására
2. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások-
kal kapcsolatos döntések meghozatalára
3. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj 2015. évi forduló-
jára beérkezett pályázatok elbírálására
4. Tájékoztató az Eötvös-Brassai Diáksport
Egyesület 2013. évi önkormányzati támogatá-
sának felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-
ről
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzati tulajdonú non-
profit gazdasági társaságok 2014. évi üzleti ter-
veinek, valamint Szervezeti és Működési Sza-
bályzatainak módosítására
2. Javaslat az egyházi fenntartók számára köz-
nevelési feladatok ellátásához használatra át-
adott ingatlanban végzett tevékenységről szóló
beszámolók elfogadására
3. Javaslat Tiszaújváros helyi autóbusszal vég-
zett menetrend szerinti személyszállítási fel-
adatainak ellátására benyújtott pályázat elbírá-
lására
4. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
5. Javaslat Tiszaújváros nemzetközi hírnevét
öregbítő tiszaújvárosi sportegyesületekben
sportolók 2014. évi sportteljesítményének el-

ismerésére
6. Javaslat Tiszaújváros 2015. évi rendezvény-
tervére
7. Javaslat a polgármester javadalmazásának
megállapítására
8. Javaslat az alpolgármester javadalmazásá-
nak megállapítására
9. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőinté-
zet járóbeteg szakellátás lefedetlen óraszámai-
nak szüneteltetésére, valamint az ortopédiai és
reumatológiai szakrendelés kapacitásának át-
csoportosítására
10. Beszámoló Tiszaújváros tűzvédelmi hely-
zetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézke-
désekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

11. Beszámoló a Tiszaújváros Városi Rendelő-
intézet 2012-2013. évben végzett tevékenysé-
géről
12. Tájékoztató a munkanélküliség és a mun-
kaerő-piac alakulásáról Tiszaújvárosban és tér-
ségében
13. Tájékoztató az iskolák állami fenntartásba
vételekor kötött megállapodások módosításá-
ról, és az állami fenntartású iskolák dolgozói
részére megítélt félhavi jutalmak helyzetéről
14. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi ha-
tározatok végrehajtásáról, valamint a közbe-
szerzési eljárásokról
Kérdések

Tiszaújváros tűzvédelmi helyzetéről is tárgyal a testület.

A Tiszaújvárosi Ifjúságért és Gyermekekért
szervezet ezúton mond köszönetet a helyi
MSZP szervezetének, és külön köszönjük az
MSZP nőtagozata tagjainak és vezetőjének
Vendlerné Polyák Ilonának, hogy ruhanemű
adományukkal támogatták a tiszaújvárosi ifjú-
ságot és a családokat. Köszönetünket fejezzük
ki továbbá a tiszaszederkényi egyházközség-
nek és Dr. Varga István lelkész úrnak a támo-
gatásért.

ifj. Kiss Károly
a szervezet elnöke

Köszönet
az adományért A társszervekkel együtt végeztek ellenőrzést a NAV ellenőrei egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei

diszkóban.
Amikor a revizorok megérkeztek a szórakozóhelyre, kaptak nyugtát, de azt nem online, hanem
hagyományos pénztárgépből adták, valamint a ruhatárban is hagyományos pénztárgépet üze-
meltettek. A diszkóban működő büfékben ugyan online kasszát használtak, de a próbavásárlást
végző ellenőrök semmilyen bizonylatot nem kaptak a fogyasztásról.
A nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, és a hagyományos pénztárgép használata miatt akár 1-
1 millió forint mulasztási bírság is kiszabható, valamint a szabálytalanság 12 napos üzletbezárást
is maga után vonhat.

Újabb drága éjszaka
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A kórusok énekkel köszönték meg a zeneszerző munkáját.

Köszönet
a jutalomért

2014. november 17-én a gimnázium és az állami általá-
nos iskola dolgozóinak számlájára megérkezett a Ti-
szaújváros Város Önkormányzata által biztosított két-
heti bérnek megfelelő jutalom.

Köszönetünket szeretnénk tolmácsolni Bráz György polgármester úrnak
és a képviselő-testület tagjainak, hogy ily módon is kifejezik elismeré-
süket a jól végzett munkáért.
Különösen nagyszerű gesztus ez, hiszen Tiszaújváros Város Önkor-
mányzatának mindössze működtetői feladatai vannak a gimnázium és az
általános iskola tekintetében, mégis azonos módon próbál meg gondos-
kodni Tiszaújváros közalkalmazottairól, fenntartótól függetlenül.
Hálás szívvel mondunk köszönetet a Tiszaújvárosi Eötvös József Gim-
názium, Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Tiszaújvárosi Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola minden pedagógusa és
munkatársa nevében az anyagi elismerésért.

Pogonyi-Simon Edit Hok Csaba
intézményvezető intézményvezető

Saját szerzeményeivel köszöntötték

Ünnepi hangverseny

Ünnepi hangversennyel köszöntötték Birtalan József ze-
neszerzőt 87. születésnapja alkalmából. A református
templomban rendezett koncerten a Tiszaújvárosi Refor-
mátus Énekkar és a Mezőkeresztesi Kamarakórus Bir-
talan József szerzeményeivel lépett a közönség elé.

- Szeretnénk elmondani neked, hogy köszönjük mindazt, amit ezért a
közösségért tettél, az énekért, a reformátusságért tettél - mondta kö-
szöntőjében dr. Varga István lelkész.
Birtalan József és neje, Judit asszony tizenöt éve költözött Marosvásár-
helyről Tiszaújvárosba, azóta is aktívan részt vesznek a kórusok munkájá-
ban.
- Nagyon jó érzés itt lenni - mondta az ünnepelt -, hálás vagyok a sors-
nak, hogy ebben az idős korban is hallgathatom azt, amit évekkel ez-
előtt leírtam. Amikor Erdélyből ideköltöztünk, volt egy kis megszakítás,
ott különböző generációknak írtam műveket. Itt más emberek vannak,
más a kultúra, de amit meg tudtak tanulni a kórusok, azt megtanulták -
tette hozzá Birtalan József.

fp

Utak, járdák, parkolók

Közterületi felújítások
Az Örösi úton parkoló, a szán-
kózó domb mögött járda, a Kert-
városban pedig egy egész utca
újult meg a közterületi rekonst-
rukciós munkák második üte-
mében.

- Az Örösi út 2-8. és 10 -16. számú épületek
előtt épült új parkoló - tájékoztatta lapunkat
Jászovicsné Makrai Mária városfejlesztési
munkatárs. - Emellett az Örösi út másik végén,
a 48-56. szám alatti társasház szánkózó domb
felőli oldalán a járdát láttuk el térburkolattal.
Ez utóbbira nagy szükség volt. Az ott lakók
közül többen is mondták, hogy nagyon örülnek
a megújult járdának, a régi burkolat ugyanis
már enyhén fogalmazva hagyott kívánnivalót
maga után.
Bár a járda bizonyos részeinél ott jártunkkor, ked-
den délelőtt még tartottak a munkálatok, a héten
már elindul a műszaki átadás-átvétel. A parkolók
esetében ez bonyolultabb folyamat, ugyanis a
közlekedési hatóság adja ki az engedélyt, így ott
a használatbavételi eljárás elhúzódhat.
Ugyancsak sok kritika érte korábban a Kertvá-
rosban lévő utakat. Közülük most a Szemere
út felújítása történt meg.
- Teljesen kész a pályaszerkezet - mondta Já-

szovicsné Makrai Mária -, megújult a kopóré-
teg is, és a felfestések is elkészültek.
Az ott élők természetesen örültek a rekonst-
rukciónak.
- Szükséges volt a felújítás - mondta Nagy
Andrásné -, sajnos itt a Kertvárosban több

olyan út is van, amely nincs a legjobb állapot-
ban. Reméljük azokat is felújítják majd.
Jövőre, a költségvetés elfogadása után tovább
folytatódnak a járdák, utak felújítási munkála-
tai. Jelenleg a tervezés, előkészítés zajlik.

borza

Átadás előtt az Örösi úti új parkoló.

Hova tovább?

Ismerkedés a középiskolával
Nyílt napokat tartottak az Eöt-
vös középiskolában. Az intéz-
mény a továbbtanuló általános
iskolásoknak és szüleiknek tar-
tott tájékoztatót, és betekintést is
adott leendő tanulóinak az iskola
mindennapi életébe. A tanórákra
az ország minden szegletéből ér-
keztek érdeklődők.

A szokásosnál is nagyobb a forgalom a gimná-
zium folyosóin. Gyerekcsoportok tanáraikkal,
szüleikkel, hogy megnézzék milyen egy tanóra
az Eötvösben. Csamangó Antal nyolcadikos fi-
ával Nagykőrösről érkezett, ezt a gimnáziumot
nézték ki maguknak.
- Hamarosan ideköltözünk Tiszaújvárosba, itt
kaptam munkát, jön az egész családunk –
mondja. - A feleségem nézegette a neten az is-

kolákat, a rangsorolásokban is igen előkelőhe-
lyen van az Eötvös, ez is szempont volt a
választásnál. Itt van ez a lehetőség, amivel mi
is élünk. Most személyesen is megtapasztal-
hattam azokat, amiket olvastam. Bízunk benne,
hogy itt nem csak oktatnak a tanárok, hanem
nevelnek is, mi ezt keressük.
Óralátogatások, tájékoztató előadások. Ez is
része volt a nyílt napok kínálatának. Az egyik
tanteremben Pogonyi-Simon Edit, az intéz-
mény vezetője a gimnázium képzési kínálatát
mutatja be és persze azokat a közösségi prog-
ramokat, amelyek a leendő diákokra várnak. A
padsorokban ült Szabó Marcell pályaválasztás
előtt álló nyolcadikos is.
- Én ide szeretnék jönni informatika szakra, -
mondja - sok jót hallottam erről az iskoláról,
vannak itt barátaim is. Jó, hogy most van lehe-
tőségem szétnézni is.

Idegen nyelv, informatika, közgazdaság. Egy
jó szak is lehet a választás oka, de a praktikum
sem utolsó szempont.
- Francia nyelvet szeretnék tanulni, és ebben a
suliban lehet. Mehetnék máshová is, például
Miskolcra, de nem szeretnék bejárós lenni,
nem akarok nap, mint nap buszozni, az elég fá-
rasztó lehet a sok tanulás mellett - mondja a hu-
nyadis Balla Bátor.
Az iskola legkisebbjei, a hatosztályosok törté-
nelem fakultációjukba engedtek betekintést, a
kémia laborban pedig kísérletezni lehetett. Ez-
úttal nem a gimnazistáknak, hanem az ide je-
lentkező általános iskolásoknak.
A gimnáziumban korábban is tartottak tájé-
koztatókat a felvételik idején, nyílt napot azon-
ban most először.

- 34 órára lehetett bemenniük a szülőknek és a
diákoknak a nyílt napokon - mondja Pogonyi-
Simon Edit. - Több mint kétszázan éltek ezzel
a lehetőséggel, ami azt hiszem önmagáért be-
szél. Úgy gondolom, hogy ezt a hagyományt
megtartjuk, folytatjuk. A képzési kínálatunk
mellett olyan fontos információkat is megosz-
tottunk az érdeklődőkkel, melyek a központi
felvételivel, vagy egyéb, a továbbtanulást é-
rintő időpontokkal, határidőkkel kapcsolato-
sak.
Idén több tantárgyból központi felvételit is
írnak a diákok. Ezekhez ad segítséget a gim-
názium, azzal, hogy matematikából és ma-
gyarból ingyenes felkészítő tanfolyamot in-
dított az általános iskolásoknak.

berta

Az ország számos pontjáról érkeztek érdeklődők.

A képzési kínálatról Pogonyi-Simon Edit intézményvezető adott tájékoztatást.

Iskolánk november 17-én prózaolvasó versenyt rendezett a magyar
nyelv napja alkalmából. A 14 résztvevő diáknak a magyar nyelvvel kap-
csolatos esszékből kellett felolvasniuk. Elhangzottak többek között
Móricz, Kosztolányi és Illyés szövegrészletei. A versenyzők teljesítmé-
nyét a tanári karból alakult zsűri értékelte. A verseny, ahogy a Brassaiban
már megszokott, családias hangulatban zajlott le, mindenki jól érezte
magát. Szeretnénk, ha a jövőben ez a rendezvényünk hagyománnyá
válna.
A versenyen elért helyezések: 1.Filipkó Veronika Kitti 9.V, 2.Papp Nóra
Kinga 9.V, 3.Mezei Márta 9.V, 4.József Lívia 11.V, 5.Ferenczi Renáta
11.V

Magyar-történelem munkaközösség

kronika@tiszatv.hu

Prózaolvasó verseny
a Brassaiban

kronika@tiszatv.hu

Az informatika szak is vonzó a tanulók és a
szülők számára.

Családias hangulatban zajlott a verseny.



4. oldal 2014. november 20.Önkormányzat/Közlemények

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 tör-
tént, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események beje-

lentésére szolgáló telefonszámot működtet.
A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívá-

sokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy
KISS ZOLTÁN JÓZSEF

a 3. sz. választókerület képviselője
2014. november 26-án (szerdán)

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató

Erzsébet-utalvány
támogatásként

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő gyermekek szüleit, törvényes képviselőit, vala-
mint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő fiatal
felnőtteket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a alapján a települési önkor-
mányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2014. no-
vember 1-jén fennáll, természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész
étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utal-
vány formájában.
Tájékoztatjuk a jogosultakat, hogy az Erzsébet-utalványok személyes
átvételére várhatóan 2014. november 24-ét követően nyílik lehetőség.
Az utalványok átvételének pontos időpontjáról és helyéről a Tiszaújvá-
rosi Krónikában, a Képújságban, valamint Tiszaújváros honlapján a ké-
sőbbiekben adunk tájékoztatást.
Kérjük, szíveskedjenek figyelemmel kísérni az Erzsébet-utalványok át-
vételével kapcsolatos felhívás megjelenését!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Fülöp György alpolgármester,
a 2. sz. választókerület képviselője

2014. november 24-én (hétfőn)
13.00 órától 15.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti ön-

kormányzati tárgyaló. Az ügyfelek foga-
dása érkezési sorrendben történik.

Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
felvételi tájékoztatója a 2015/2016. tanévre

Az intézményOM 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
alapján történik.

2. Négy évfolyamos, általános tantervű,
1 osztály, 34 fő.
Tagozatkód: 02
A felvétel a tanulmányi eredmények, valamint
a magyar nyelv és a matematika központi írás-
beli vizsga eredménye alapján történik. A fel-
vételi 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 ma-
tematika központi írásbeli vizsga eredménye
alapján történik. A felvételi pontszámba 50%-
ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmé-
nyek 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 ma-
tematika központi írásbeli vizsga eredménye
alapján történik. A felvételi pontszámba 50%-
ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmé-

nyek 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 ese-
tében szóbeli vizsgát is szervez angol nyelv-
ből. A felvétel a tanulmányi eredmények, a
szóbeli vizsga, valamint a magyar nyelv és a
matematika központi írásbeli vizsga eredmé-
nye alapján történik. A felvételi pontszámba
25%-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi ered-
mények 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 ma-
gyar nyelv 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, 25-25%-ban a két
központi írásbeli eredménye számít.

Tájékoztató a központi
írásbeli vizsgáról

2014. december 9-ig a tanuló abba az intéz-
ménybe nyújtja be jelentkezési lapját, ame-
lyikben a vizsgát meg kívánja írni. A

központilag kiadott tanulói jelentkezési lapok
letölthetők intézményünk és az Oktatási Hiva-
tal honlapjáról is.
Az írásbeli vizsga ideje: 2015. január 17.
10:00.
Helye: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimná-
zium, Szakközépiskola és Kollégium (Tisza-
újváros, Munkácsy M. út 13.).
A hat évfolyamos gimnáziumi osztály esetében
intézményünk nem szervez felvételi vizsgát.
Az ide történő jelentkezés esetén a tanuló vagy
a szülője a jelentkezést a központilag kiadott
jelentkezési lapon közvetlenül is megküldheti
intézményünknek. Ezzel egyidejűleg a tanulói
adatlapot közvetlenül kell megküldenie a Fel-
vételi Központnak (9001 Győr, Pf. 694.) 2015.
február 13-ig.

Tájékoztató az angol
szóbeli vizsgáról

Intézményünk a nyelvi előkészítő évfolyamra
jelentkezők számára angol nyelvi szóbeli fel-
vételi vizsgát is tart.
A szóbeli vizsga ideje: 2015. február 21. 9:00.
Helye: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimná-
zium, Szakközépiskola és Kollégium (Tiszaúj-
város, Munkácsy M. út 13.), I. emelet
A szóbeli vizsga egy motivációs beszélgetésből
áll, melynek témakörei megtekinthetőek honla-
punkon (http://www.eotvos-tuj.sulinet.hu), a
Beiskolázás 2015/16 menüpont alatt.

A Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola
felvételi tájékoztatója a 2015/2016. tanévre

Intézményünk adatai:
Név: Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző
Iskola
Cím: 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.
e-mail:brassai@brassai-tiszaujvaros.hu
tel.: 06-49-542-180
OM azonosító: 202 975

Képzési rendszerünk
Szakközépiskola
9.-12. évfolyamon a tanulók a szakmai érett-
ségi vizsgára készülnek, valamint ágazati szak-
mai képzésben is részesülnek. Az érettségit
követően indul az egy évfolyamos szakképzés.
A rangsor kialakítása az 5., 6. ,7. év végi és a 8.
félévi eredmények átlaga alapján történik.
Az intézmény fenntartja magának a jogot, hogy
a szakközépiskolába jelentkező tanulók és szü-
leik részére egy tájékozódó, ismerkedő beszél-
getést szervezzen. Ennek pontos időpontját és
helyszínét a honlapon hozza nyilvánosságra.
1. ELEKTRONIKAI TECHNIKUS
Villamosipar és elektronika ágazat, elektro-
technika-elektronika szakmacsoport.
Tagozatkód: 01
4 évfolyamos, 1 osztály.
Szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv az
angol. A szakképzési évfolyamok után terve-
zett kimenet az elektronikai technikus szakké-
pesítés megszerzése.
(OKJ-szám: 54 523 02).
2. GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECH-
NIKUS
Gépészet ágazat, gépészet szakmacsoport.
Tagozatkód: 02
4 évfolyamos, 1 osztály.
Szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv az
angol vagy a német. A szakképzési évfolyamok
után tervezett kimenet a gépgyártástechno-
lógiai technikus szakképesítés megszerzése.
(OKJ-szám: 54 521 03).
3. ÜGYVITELI TITKÁR
Ügyvitel ágazat, ügyvitel szakmacsoport.
Tagozatkód: 03
4 évfolyamos, 1 osztály.

Szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv az
angol. A szakképzési évfolyamok után terve-
zett kimenet az ügyviteli titkár szakképesítés
megszerzése.
(OKJ-szám: 54 346 02).
Szakiskola
A nyolcadikos tanulók közül azok, akik első-
sorban szakmai tudás miatt iratkoznak be szak-
képző intézménybe, 3 szakképzési évfolyam
elvégzésével, tehát 17 éves korukra szakmát
szerezhetnek. A rangsor kialakítása az 5., 6. ,7.
év végi és a 8. félévi eredmények átlaga alap-
ján történik. A szakiskolai képzésekre való fel-
vétel feltétele, hogy az egészségügyi alkal-
massági és a pályaalkalmassági követelmé-
nyeknek a jelentkező megfeleljen. Az erre vo-
natkozó orvosi szakvéleményeket a beirat-
kozáskor be kell mutatni.
1. VILLANYSZERELŐ
Műszaki szakterület, elektrotechnika-elektro-
nika szakmacsoport.
Tagozatkód: 11
3 évfolyamos képzés, 1 osztály.
Szakiskolai kerettanterv, az idegen nyelv az
angol. A szakképzési évfolyamok és a szakmai
és vizsgakövetelmények teljesítése után terve-
zett kimenet a villanyszerelő szakképesítés
megszerzése. (OKJ-szám: 34 522 04)
2.IPARI GÉPÉSZ
Műszaki szakterület, gépészet szakmacsoport.
Tagozatkód: 12
3 évfolyamos képzés, 1 osztály.
Szakiskolai kerettanterv, az idegen nyelv a
német. A szakképzési évfolyamok és a szakmai
és vizsgakövetelmények teljesítése után terve-
zett kimenet az ipari gépész szakképesítés
megszerzése. (OKJ-szám: 34 521 04)
3. KÖZPONTIFŰTÉS - ÉS GÁZHÁLÓZAT
RENDSZERSZERELŐ
Műszaki szakterület, gépészet szakmacsoport.
Tagozatkód: 13
3 évfolyamos képzés, 0,5 osztály.
Szakiskolai kerettanterv, az idegen nyelv a
német. A szakképzési évfolyamok és a szakmai

és vizsgakövetelmények teljesítése után terve-
zett kimenet a központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő szakképesítés megszerzése.
(OKJ-szám: 34 582 09)
4. HEGESZTŐ
Műszaki szakterület, gépészet szakmacsoport.
Tagozatkód: 14
3 évfolyamos képzés, 0,5 osztály.
Szakiskolai kerettanterv, az idegen nyelv a
német. A szakképzési évfolyamok és a szakmai
és vizsgakövetelmények teljesítése után terve-
zett kimenet a hegesztő szakképesítés meg-
szerzése. (OKJ-szám: 34 521 06)

Nyílt napok

Intézményünk 2014.szeptember 1-jétől műkö-
dik újra önállóan szakmailag. Az előző évek-
hez képest új rendszerben, specifikus nyílt
napokkal (hetekkel-hónapokkal)szeretnénk se-
gíteni az általános iskolások pályaválasztását.
Célunk, hogy az adott szakmákat csak azoknak
mutassuk be, akiket az érdekel.
Időpontok:
2014. október 20-tól: hegesztő, ipari gépész,
központi fűtés és gázhálózat rendszerszerelő.
2014. november 10-től: gépgyártástechnológiai
technikus.
2014. november 24-től: elektronikai technikus,
villanyszerelő.
2014. december 8-tól: ügyviteli titkár.
Minden munkanapon 9-12 óra között tudunk
fogadni csoportokat vagy egyéni érdeklődőket,
a szakmai ütemezés szerint.
Előzetes egyeztetés nem szükséges, viszont
minden előre jelzett látogatási szándékot szí-
vesen fogadunk a fenti e-mail címen.

Jakab Dénes
mb. intézményvezető

Álláshirdetés

Szociális munkatárs
Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet a Pol-
gármesteri Hivatalban szociális munkatárs munkakör betöltésére, 6
hónap próbaidő kikötéssel, határozott időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: A Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézésé-
vel, ügyfélfogadásával kapcsolatos feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
- szakképzettség: a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendeletben foglaltak (a szo-
ciális igazgatási feladatok ellátása I. besorolási osztályban),
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet.
A közigazgatási gyakorlat előnyt jelent.
Bérezés a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a közszolgá-
lati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 42.§ értelmében (a pos-
tai nyomtatványon ezt a törvényt kell megjelölni),
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 30.
Az állás 2014. december 1-től tölthető be.
A pályázatokat benyújtani Tiszaújváros jegyzőjénél lehet.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi szakreferensnél lehet.
Telefon: 49-548-085.
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Általában hetven-nyolcvan fiatal részesül ösztöndíjban.

Pályázati felhívás

Mecénás felsőoktatási
ösztöndíj

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány pályázatot hirdet a 2014/2015-
ös tanév első félévére a tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező fő-
iskolai, egyetemi hallgatók tanulásának támogatására.
Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2014/2015-ös tanév első
félévre tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati feltételekben közölt
tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
- tiszaújvárosi állandó lakóhely,
- első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, BSc), vagy
mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori képzésben, vagy osztatlan
képzésben résztvevő állami, vagy államilag elismert nappali rendszerű
egyetemi, főiskolai, illetve 6 féléves alapképzésben való részvétel,
- a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a 2013/2014-es tanév második
félévben, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adatlapon lévő, a felsőoktatási
intézmény által hivatalosan igazolt átlagokat tudja elfogadni. Nem ve-
hető figyelembe olyan adat, amely több félév eredményét foglalja ma-
gába (pl.: kumulált, görgetett, halmozott, összesített eredmények).
Pályázat beadási határideje és helye:
Határideje: 2014. november 28. (péntek).
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató.
Kötelezően beadandó mellékletek:
• pályázati adatlap (beszerezhető: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájé-
koztató, vagy letölthető a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldal pá-
lyázatok menüpontjából),
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 2013/2014-es
tanév második félév végi index másolata és a hallgatói jogviszonyról
szóló igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mér-
tékéről és módjáról.

a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
kuratóriuma

Példaképek a gyepen

Bajnokokat köszöntöttek
Kell egy csapat! Hangzik el az ö-
rökérvényű mondat a Régi idők
focija című filmben. 45 évvel ez-
előtt volt egy csapat itt, Tiszaújvá-
rosban, pontosabban Tiszaszeder-
kényben. Közel fél évszázada a
Tiszaszederkényi MTK labdarú-
gói sikert sikerre halmoztak, és az
NB III újoncaként bajnokságot
nyertek.

30 mérkőzést követően 20 győzelemmel 5 dön-
tetlennel és öt vereséggel az akkori szabályok
szerint 45 pontot gyűjtött a TMTK csapata. Az
egykori 20 fős keretből sajnos már többen az
égi pályán vívják mérkőzéseiket, ám a jubi-
leum alkalmából hatan, Lukács János, Haisz
Imre, Breuer Lajos, Tóth Lajos, Toperczer Ti-
bor és Dohány István elfogadták a meghívást.
Erre a nem mindennapi eredményre emlékez-
tek a Termálfürdő FC Tiszaújváros - KBSC
KFT FC bajnoki mérkőzés szünetében.
- Mondhatom, abban a csapatban szinte min-
denki NB I-es szintű játékos volt - emlékezett

vissza Tóth Lajos. - 12 ponttal nyertük a baj-
nokságot, olyan csapatok előtt, mint a Miskolci
Honvéd, a Kazincbarcika, az Ózd.
Az akkori gárda titka az összetartás és a barát-
ság volt. Illetve a szurkolók! Ezt már Lukács
János jegyezte meg.
- Nagyon jó közönségünk volt - mondta. –
Három-négyezer néző is előfordult egy-egy ki-
emelt mérkőzésen, és ilyenkor ők voltak a ti-
zenkettedik játékos a pályán.
Mint Jani bácsi hozzátette, az elmúlt 45 évben
megváltozott a labdarúgás. Más az elvárás,
más az igény, mint 45 évvel ezelőtt. Ha Ti-
szaújvárosban egy jó NB III-as csapat össze-
jön, amely pontokat rabol idegenben és idehaza
magabiztos győzelmeket arat, akkor mindenki
elégedett lesz.
A hat megjelent egykori játékosnak Bráz
György polgármester, dr. Fülöp György alpol-
gármester és Kovács Tamás, a Termálfürdő FC
Tiszaújváros elnöke emlékplakettet nyújtott át,
a több száz szurkolótól pedig megérdemelt tap-
sot kaptak az öregfiúk.

Borza

Elismertek és adományozók közösen emlékeztek a 45 évvel ezelőtti sikerre.

A 45 évvel ezelőtti bajnokcsapat: Varga János, Kapus István, Bodzsár Ferenc, Tóth Lajos,
Zumpf Béla, Breuer Lajos, Gulyás István, Gunics József, Széles Ferenc, Taskó Lukács,
Lupkovics Gyula, Németh Mihály, Heidrich József, Frits László, Lukács János, Unyi Ferenc,
Teslér Balázs, Haisz Imre. A tablóról hiányzik a katonaidejét töltő Toperczer Tibor és Do-
hány István.

Négy korosztály értékelése

Terítéken az utánpótlás
Labdarúgó utánpótlás gárdáink
óvodás kortól az U21-ig működ-
nek. A kicsik a Bozsik torna rend-
szerében készülnek fel, a na-
gyobbak a 14-éves korosztálytól
bajnokságban edződnek.

U 21-es csapatunk hat győzelem, két döntetlen
és négy vereség mellett a tabella hetedik helyét
foglalta el cikkünk írásakor.
- Keretünk 19 főből állt a szezonkezdetkor, saj-
nos két ember kiesett tanulmányi és munkahe-
lyi elfoglaltság miatt. Összességében meg-
felelő a csapat teljesítménye - értékelte az őszt
Rémiás Róbert edző. - Eredeti célkitűzésünk az
első hatba kerülés volt és ez reális is. Az edzé-
seken sajnos kevesen vagyunk, így több olyan
gyakorlat is van, amit nem tudunk végrehaj-
tani, és ez a mérkőzéseken sokszor kiütközik.
Mindenképpen igazolnunk kell, mert elfogy-
tunk, és 13 fős kerettel nem lehet nekivágni
egy fél szezonnak.
Az U 17-es csapat a tabella hatodik helyén áll
6 győzelemmel és hat vereséggel.
- Döcögősen kezdtünk, az első két meccset el-
veszítettük, de a játék már ott sem volt rossz -
értékelt Császár Zoltán edző. - Utána viszont
jöttek a győzelmek. Kazincbarcikán volt a for-
dulópont, az ellenfél 4-0-ra vezetett a félidő-
ben, és bár kikaptunk 6-5-re, de ott egy félidő
alatt 5 gólt rúgtunk. Azóta hozzuk a mérkőzé-

seket. Tehát elégedett vagyok. Tiszaújváros fel-
adata, hogy nevelje az utánpótlást és minél
több játékost adjunk tovább a debreceni aka-
démiának.
Az U15-ös fiúk a nyolccsapatos bajnokság ha-
todik helyén állnak 5 győzelemmel egy dön-
tetlennel és nyolc vereséggel.
- Vegyesen játszottunk a szezonban - mondta
Barabás Zoltán edző. - Gyengén kezdtünk, egy
hónap alatt négyszer kaptunk ki. De megfor-
dult ez a tendencia. Az edzéseken a gyerekek
akarnak, hajtanak, és a mérkőzéseken teljesí-
tenek.
Ez a korosztály18-as kerettel rendelkezik, de
nehezíti a helyzetet, hogy sérülések és iskolai
elfoglaltságok miatt többen hiányoznak.
- Edzéseken 10-12-en vagyunk - mondta az
edző. – Ez a 18-as keret szép, igaz az akadé-
miák elviszik tőlünk a gyerekeket. Nekünk a
környékbeli településekről kell hozni az után-
pótlást. Jelenleg mintegy 50 százalékos a ti-
szaújvárosi gyerekek aránya a csapatban. Az
elvárás az, hogy járjanak a gyerekek edzésre,
tanuljanak meg focizni. Én büszke vagyok rá,

hogy Tiszaújváros adott egy válogatott játékost
Korhut Misi személyében. Ha eljutnánk odáig,
hogy a felnőtt csapatban is több tiszaújvárosi
lenne, mint bejárós, vidéki, vagy igazolt légiós,
akkor már sikeres lenne az utánpótlás nevelése.
A legnehezebb helyzetben az U14-esek van-
nak. Ők ugyanis csak nevükben 14 évesek.
- Két évvel fiatalabbak, tehát 12 évesek -
mondja edzőjük, Czerva Zoltán. - Nagyon sok
2002-es játékosunk van, tehát 1-1,5 évvel fia-
talabbak a versenytársaknál. Vannak győzel-
meink, de többségében a nagyobbaktól vere-
séget szenvedünk. Voltak jó mérkőzéseink, az
akarattal nincs probléma, de nagyon nehéz úgy
motiválni a gyerekeket, hogy 3-4 góllal vezet
az ellenfél. Ennek ellenére küzdenek és odate-
szik magukat az utolsó pillanatig. Gyakorlati-
lag egy teljes korosztály kiesett, s most azon
dolgozunk Kurucz Gabival meg Barabás Zo-
lival, hogy ezt az űrt pótoljuk.
Az U14-esek az ugyancsak nyolccsapatos baj-
nokságban a hatodik helyen állnak 4 győze-
lemmel és 10 vereséggel.

Borza

A legkisebbeknek van a legnehezebb dolguk.

A gyerekek akarnak, hajtanak.

Kedves Szülők és Óvodások!

ISKOLAKÓSTOLGATÓ
programunkhoz várjuk az érdeklődő, iskolába készülő

gyerekeket és szüleiket!
A foglalkozások témája:

Angol interaktív feladatok
Informatikai játékok

A számok világa
Népi tánc

Magyar nyelvi játékos foglalkozás
Környezetismereti foglalkozás

Képességfejlesztés
Mesedélután bábokkal

Drámajátékok
Német nyelvi játékos feladatok

Farsangi készülődés
Angol dalok, mondókák

Tavaszi komplex foglalkozás
Vetélkedő szülők bevonásával

Tánc

A foglalkozások a Hunyadi Mátyás
Iskolában lesznek

2014. november 13-tól minden csü-
törtökön 16:00-17:00 óráig!

A részvétel ingyenes!
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Szíj Melinda csak olyan dalokat ad elő, melyeket igaznak tart.

Szólt a nóta!

Hungarikum
Szederkényben

Hogy mi számít igazán magyarnak, arról
megoszlanak a vélemények. A hungari-
kumok sorába olyan dolgok kerülhetnek,
melyek valódi jellegzetességei hazánknak,
és erről időről-időre a Hungarikum Bi-
zottság dönt. Tette ezt idén január 30-án
is, amikor a klasszikus magyar nóta a ki-
emelkedő nemzeti értékként kezelt Ma-
gyar Értéktár elemévé vált, azaz hunga-
rikum lett.

A Szederkényi ősz programsorozat második napján talál-
kozhattak is az érdeklődők a magyar nótával. A vasárnapi
eseményen „Szól a Nóta!” címmel az Álom Társulat szóra-
koztatta a nagyérdeműt Balogh Zoltán és Népi Zenekara köz-
reműködésével. Élményeiről a zenekarvezetőt kérdeztük:
- Először is szeretném megköszönni a társulatnak, kivált-
képp Jézsó Évának, hogy itt lehetünk ezen a szép napon -
mondta. - Magyar nótákat és csárdásokat hoztunk az elő-
adásra. Egy kicsit nehézkes volt a felkészülés, a bonyo-
lultságot az jelentette számunkra, hogy mi még mindig egy
amatőr zenekarként játszunk. Az ilyen események azon-
ban segítenek bennünket fejlődni. Családi zenekar va-
gyunk, 15 éve játszunk együtt. A közönség a magyar nótát
nagyon szereti, mi is ahol csak lehet hirdetjük szépségeit.
Aközönség kitörő örömmel fogadta az estet, melyet az egy-
egy dal közötti ovációból lehetett a legjobban érzékelni.

dá

Szederkényi ősz címmel novem-
ber 15-én, szombaton, kora dél-
utántól estig tartó rendezvény-
sorozat várta az ó- és az újváros
lakóit a Tiszaszederkényi Műve-
lődési Házban.

Mutasd a portékádat! Bizony volt mit megmu-
tatni! Szőlőszedő puttonyban pattogtatni való
kukoricacsövek, egy kisebb szekérben nagyra
nőtt sütőtök, óriási, meghökkentő formájú ka-
ralábé, odébb egy méhészeti kas, szemben vele
a falon pirospaprika-füzér. Színes korsóban
őszi virágok, fonott kosárban csicsóka. Mel-
lette, a kézi hímzésű terítővel, házi áldással, vá-
szontáskával készített asztalon ötliteres be-
főttes üvegben házi készítésű savanyúság,
melyre már csak ránézni is gyönyörűség volt.
Szépen rétegezve kisdinnye, karfiol, uborka, s
még ki tudja, mi minden, mindez megkoro-
názva egy kék-fehér színű vászon tetővel.
Odébb, kis tálakban lencse, bab, mák, télire el-
tett erős paprika, befőttek, lekvárok. A hagyo-
mányos sárgabarack mellett birs, szőlő, sőt
levendula ízű finomságok kínálták magukat. A
télire eltett, savanyúnak szánt roppanós apró-
hagymát kollégáimmal együtt meg is kóstol-

tuk. Ellenállhatatlan íze volt. A sorból ter-
mészetesen nem hiányozhatott a nemzeti színű
szalaggal átkötött házi vegyes, s a butellából
kínált szilvapálinka sem.
- Tudja, kedves - meséli Fakó Lajos -, van itt
Szederkényben egy idősek klubja, melynek túl-
zás nélkül mondhatom, az életemet köszönhe-
tem. Pár évvel ezelőtt szívinfarktust és em-
bóliát kaptam. Hála az orvosoknak. megúsz-
tam, de az életkedvemet ennek a csoportnak is
köszönhetem. Tudja, miből készítek virágtar-
tókat? Sörös dobozokból. A tetejüket körbevá-
gom, aztán kettéhasítom őket, hátulra léc-
darabot erősítek, a lányok meg befonják szép
mintásra.
„Egy házzal arrébb” Mag Kálmánné, Marika

irányításával az őszi hangulatot felidéző ját-
szóház várta a kicsiket. Az ötéves Ládi Zsófi
és testvére a kétéves Bogi forma alapján almát,
körtét vágott ki textilből. De készült itt sütő-
tök, süni. Ez utóbbi játéknak is, tűpárnának is
alkalmas.
- Az a fontos, hogy a gyerekek jól érezzék ma-
gukat - mondja Marika -, s közben fejlődjön a
kézügyességük. Édesanyám gyakran megdor-
gált, mert nem voltam elég jó a kézimunkában,

s lám, hová jutottam! Ma már én irányítom a
Tiszavirág Foltvarrókör munkáját - mosolyo-
dik el, szeretettel nézve az ügyeskedő aprósá-
gokra.

A színházteremben Vidám vándorok címmel
interaktív mesedélutánon vehettek részt a gye-
rekek Takács Zoltán és Soltész Enikő közre-
működésével. A műsorban egy kisváros já-
tékboltja elé leszállt egy tündér, s életre keltette

a kirakatban lévő könyvekben szereplő mese-
figurákat. Innentől kezdve - ahogy az már lenni
szokott - az alaptörténetet a gyerekek szőtték-
fonták tovább. Nagy volt a vidámság a terem-
ben, szintetizátor kíséret mellett még nótára is
fakadtak. Csipkefa bimbója, kihajtott az útra…
Kovács Jázminnak és húgának, Lilinek nagyon
tetszett az előadás.
- Olyan ünnepi hangulata volt - mondták egy-
más szavába vágva -, szeretnénk, ha gyakrab-
ban lenne ilyen műsor. Mi is szeretünk sze-
repelni, anyának gyakran táncolunk, színész-
kedünk, sőt még bűvészmutatványokkal is
kedveskedünk neki.
A kiscsoportos Pejkó-Engler Emília és testvér-
kéje, a tíz hónapos Noémi a folyosón ülve hall-
gatta a mesét. Kicsit megijedtek a hangos
zenétől. A két és fél éves Pilipár Dorkát ke-
vésbé kötötte le az előadás. Vagy ki tudja?
Mindenesetre „Tavaszi szél vizet áraszt” - éne-
kelgette - és vidáman elvonult a kakaós csigá-
val megrakott óriási kosár felé, melyből min-
den látogatót megvendégeltek.
Este Szíj Melinda, a karizmatikus hangjáról is-
mert énekesnő tartott nagysikerű koncertet,
másnap pedig Szól a Nóta! címmel Balogh
Zoltán és Népi Zenekara közreműködésével az
Álom Társulat előadása szórakoztatta a közön-
séget.

T.M.

Vásár, mese, kakaós csiga

Szederkényi őszi kavalkád

A Szederkényi ősz sok nézőt vonzó rendezvénye volt Szíj
Melinda szombat esti koncertje, ahol a művésznő főként
párizsi sanzonokból állította össze a műsorát.

Szíj Melinda 2010-ben a Megasztár harmadik helyezettje volt, 2011-
ben elnyerte a Jelenlét művészeti díjat, 2014-ben Zámbó Jimmy díjban
részesült.
Mint az facebook oldalán is olvasható, Bob Gass sorait választotta mot-
tójául. „Folyamatosan emlékeztesd magad arra, hogy rendelkezel mind-
azzal, ami ahhoz kell, hogy sikert érj el abban, amire Isten elhívott.”
Pályájáról, életfelfogásáról előadás után kérdeztük a művésznőt.
- Négy évvel ezelőtt szinte a semmiből robbant be a magyar zenei
életbe. Első albuma, a Foltos úton rögtön aranylemez lett. Hol volt
addig ez a magával ragadó hang?
- Tinédzser koromban Barbra Streisand volt a példaképem. Próbáltam
megfejteni, hogy hogyan képzi a hangokat, hogyan ad elő, rengeteget
gyakoroltam a dalait. Aztán valahogy mégis úgy alakult, hogy az álta-
lam nagyra becsült Edith Piaf stílusával azonosítottak. Ez az este is fő-
ként az ő dalaiból állt össze. S hol volt ez a hang? - kérdezi elgondol-
kodva. - Korábban is próbálkoztam, sőt musical énekesként ORI-vizs-
gát is tettem. Akkor idősebb Rátonyi Róbert azt javasolta, hogy jelent-
kezzek Gór-Nagy Mária Színi Tanodájába. Vonzott is a dolog, meg nem
is. Nekem akkor Győrben civil állásom volt, amit nagyon fontosnak tar-
tottam. Azt hiszem féltem is egy kicsit feladni a biztos állásomat és
Pestre költözni.
- Korábban havi egy fellépést vállalt, ez most heti egyre sűrűsödött.
- Néhány hónapig munkanélküli voltam, de most megint van „rendes”
munkám. Egy irodában jogi asszisztensként dolgozom. Ez is érdekes,
sokrétű és rendkívül felelősségteljes elfoglaltság. Viszont nem szabad el-
feledkeznem arról sem, hogy a facebookon 50 ezer felett van a kedve-
lőim száma, s ezt a közönséget is felkészülten, alázattal telve kell
kiszolgálni. Hosszú távon viszont fontosnak tartom az egészségemet,
így azt hiszem a fellépések és egy részmunkaidős állás lenne számomra
a legmegfelelőbb.
- Nemrégiben szárnyra kapott a sajtóban a hír, miszerint Szíj
Melinda megvilágosodott.
- Én ezt nem nevezném ilyen fennhéjázó dolognak, egyszerűen arról
van szó, hogy elgondolkodtam az életemen, azon, hogy mi miért történt
velem, a történések milyen célt szolgáltak az életemben. Arra jutottam,
hogy Isten alakítja az életünket, s nekünk nem csak sodródni kell az
árral, hanem oda kell figyelnünk az apró, ismétlődő jelekre. Nekem a Jó-
isten az éneklést szánta élethivatásomnak. Tizenévesen kezdtem az
éneklést, aztán másfelé vitt az élet, s Isten most megint elém tette a le-
hetőséget. Ez nem lehet véletlen…
- A koncerten párjával, Szekér Attilával is énekelt.
- A tévedéseket elkerülendő, mi nem akarunk művészkedni, Attilának
pedig nincsenek énekesi ambíciói. Az előadás alatt minden számhoz
fűztem valami történetet, ami ugyanúgy, mint az együtténeklés, a meg-
hitt, családias, interaktív kontaktus kialakítását szolgálja a közönséggel.
Számomra nagyon fontos, hogy a koncert alatt áramoljon a teremben a
szeretet, s úgy érzem, ezt sikerült is megvalósítani.
- Milyen további tervei vannak?
- A jövő esztendőnek egy teljesen új programmal futunk neki, de ez le-
gyen meglepetés. Egy biztos: csak olyan számokat tudok előadni, amit
igaznak tartok, érzem, hogy ez a dal valahol én vagyok, s ezen a jövő-
ben sem kívánok változtatni.

- másma -

Szíj Melinda nálunk is sikert aratott

Fontos, hogy
áramoljon a szeretet

A képen Körmendi Péter zongorakísérő, Szíj Melinda és párja, Sze-
kér Attila.

Mutasd a portékádat!

Nagy volt a vidámság a teremben a mesedélutánon. Fotók: Bartók István

Volt mit ellesni a felnőttektől.
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„Mi a kombinát legújabb és legérdekesebb terméke?”
szólt a Borsodi Vegyész 45 évvel ezelőtti cikkének első
mondata. A válasz meglepő: a gomba. 1969-ben u-
gyanis nem csak műanyagot állítottak elő a TVK-ban.
„ A gombatermesztés elterjesztése, segítése érdekében
a TVK-ban érdekes és értékes kísérletezéshez kezdtek.
A kombinátnak van egy 19 ezer négyzetméternyi ker-
tészete. Nos, itt július közepén alumíniumvázra dupla
fekete fóliával sátrat készítettek.”
Ebben kísérletezték ki a házi gombatermesztés mód-
szereit. A cikk szerint háromféle termesztési módozat-
tal kísérleteztek. Egyrészt a sátor alatt hagyományosan
a földön, másrészt ugyancsak a sátor alatt, de polcos
elrendezésben a jobb helykihasználás végett, illetve a
háziasszonyokra is gondolva, a sokak által ismert fe-
kete zsákos módszerrel, mely esetében a pincékben el-
helyezett zsákokból otthon szüretelhettek a családok.
„ Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a kí-
sérlet elsősorban az alföldi tsz-ek számára igen előnyös.
Nem véletlen, hogy többek között a hajdúbocskai tsz
igen érdeklődik a gombasátor iránt, s talán azóta már
meg is egyeztek.”
De nem csak a gombatermesztésre gondoltak a TVK-
ban.
„A kísérletet tovább folytatják, többek között a színes
fóliát paprikatermesztés elősegítésére is fel akarják
használni. Ennek előnye, hogy nem kell gyomtalaní-
tani, a fólia meggátolja a talajvíz párolgását, és magába
szívja, elnyeli a napsugarakat.”
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Gombaszüret
45 éve történt

A Tisza TV műsora

November 20., csütörtök
9:00 Héthatár: Jótékonysági bál, a sérült gyermekekért - Nyílt

órák a középiskolákban – Rendőrakció - Reformkori ételkóstoló -
Református koncert - Sport

9:15 Hétről-Hétre, a Tisza TV magazinműsora: Szederkényi ősz -
Színház határok nélkül - Sport (A műsor a szerdai adás ismétlése)

November 26., szerda
18.00: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Év végi támogatások - Nö-
vendékhangverseny - Nyitott kapuk – Múzeumpedagógia - Sport

18.15: Hétről-Hétre, a Tisza TV magazinműsora - Széchenyi gála -
Templom- és idősek otthona jubileum - Véradókat köszöntöttek -

Sport

November 27., csütörtök
9.00: A képviselő-testületi ülés közvetítése

Utána: A szerdai adás ismétlése
Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése

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 láthatóak.
Látogatható: 2015. január 30-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár

November 25. (kedd) 16.30 óra: Családi játszóház a Gyermek-
könyvtárban.
Mikulás figurás ceruza és hóemberes ajtódísz készítése.
Belépődíj: 250 Ft
November 26. (szerda) 17.30 óra: Művelődéstörténeti sorozat. A Biblia
a magyar irodalomban - Arany János. Előadó: Dr. Reisinger János iro-
dalomtörténész. Helyszín: a könyvtár előadóterme. Belépődíj: 300 Ft.
November 27. (csütörtök) 14.00 óra: Úton a tudatosságban - a Pozi-
tív Gondolkodásúak Klubjának összejövetele. Helyszín: a könyvtár
előadóterme.
November 17 – december 31.
„Ahány ház, annyi szokás.” Karácsony a nagyvilágban. Kamaraki-
állítás a könyvtár földszintjén.

Városi Kiállítóterem

Kopcsik Lajos Oscar-díjas, Guinnes-rekorder mestercukrász „Édes
Álmok” című marcipán kiállítása. Látogatható december 19-ig, hét-
köznap 10.00-18.00 óra között.

Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Hamari Imréné A varázslatos selyem című kiállítása a Tiszaszeder-
kényi Művelődési Házban. Látogatható: november 29-ig.

A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Vándor Sándor Zeneiskolája

értesíti a szülőket és a zenekedvelő közönséget, hogy
2014. november 25-én, kedden 16.30 órától

növendékhangversenyt rendez
a zeneiskola hangversenytermében.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A napokban jelenik meg Cathlyn
Brook, azaz Pataki Katalin új
könyve, amely a Pink címet vi-
seli. A kisregény azonban nélkü-
lözi a rózsaszín gondolatokat és
barbis attitűdöt: egy huszon-
egyedik századi fiatal nő életé-
nek hatalmas fordulatait írja le.

- Hogyan született ez az új könyved?
- Még otthon, Magyarországon kezdtem el írni,
be is mutattam az első részét baráti körben, de
félbemaradt, ugyanis az én életem is jelentős
fordulatot vett: az Amerikai Egyesült Álla-
mokba költöztem egy időre. Itt aztán az újabb
benyomások, élmények segítettek Pink törté-
netének felépítésében.
- Ez azt jelenti, hogy Pink is veled ment
Amerikába?
- Mint utóbb kiderült, igen. Találtam itt egy na-
gyon jó, nagyon izgalmas emberi közeget, egy-
szerűen annyi benyomás ért, hogy sehogyan
sem tudtam megírni őket. Több kísérlet után
döntöttem úgy, hogy Pinknek is ide kell utaz-
nia, és akkor már kikerekedett a regény. Ahogy
a fogódzókat kerestem, utamba került egy grúz
dallam; még otthon elterveztem, hogy a főhőst
egy régi-régi, emlékkönyvekben olvasható ver-
sike fogja kísérni, és megtaláltam a „párját"
Pinknek itt egy kedves barátom személyiségé-
ben, akiről a férfi főhőst mintáztam.
- Mit lehet előzetesként elmondani a re-
gényből?
- Azt hiszem, szinte semmit. Az egész csak az

olvasás révén érthető és ismerhető meg, nehéz
volna kiemelni belőle bármit is. A lényeg azon-
ban az, hogy aki nyitott rá, nagyon sokat meg-
ismerhet a világból és saját magából a világ
bármely pontján.
- Hogy állt aztán össze a történet?
- Sokat motoszkált a fejemben a grúz dal,
amelyben valaki az elvesztett, meghalt szerel-
mesét keresi. Aztán egyszer egy apró konflik-
tusban megígértem a már említett barátomnak,
hogy egyrészt megírom, másrészt kinyírom a
következő könyvemben. Végül is ezek adták a
döntő lökést a történetnek. A barátomat való-
ban megírtam, de persze olyan történeteket épí-
tettem köré, amelyek már csak a képzelet
szülöttei.
- És tényleg kinyírtad?
- Ezt most azért nem mondom el, mert a végső
kifejlet is csak a történet egészében érthető
meg. Mindenesetre azt mondtam neki - már-
mint az élő embernek - valószínűleg meg fog
ölni, ha elolvassa a könyvet. Most azért még
kapok némi haladékot az életben maradásra,
mert az illető grúz, és ha adok is neki a Pink-
ből, nem fogja tudni elolvasni, mivel nem tud
magyarul.
- Szóval magyarul jelenik meg a könyv.
- Természetesen. Ez az anyanyelvem, és az
egyetlen nyelv, amelyen írni tudok. Emellett az
olvasóim is otthoniak, ők érthetik meg igazán
a történetet. Bár Grúziában, pontosabban

Georgiában is értenék, ha olvashatnák, azt hi-
szem.
- Érdekes multikulturális együttes: magyar
író, grúz főhős, amerikai helyszín…
- Grúz és magyar főhős. És, igen, ilyen a világ,
összeverődhetnek különböző helyszíneken kü-
lönböző nemzetiségű emberek, és csak rajtuk
múlik, hogy mi lesz a találkozásokból. Az én
találkozásaimból ez a könyv lett.
- Akkor akár haza is jöhetsz, megírtad, amit
meg akartál írni.
- Még nem szeretnék. Sokkal több élmény ért,
mint amennyi ebbe a könyvecskébe belefért.
Szívesen írnék még róluk, ha kedvezőek a
konstellációk meg is teszem.
- Nem hiányzik Magyarország?
- De, sokszor. Hiányoznak a fiaim, akiknek a
könyvet ajánlottam, a barátaim, az ottani éle-
tem. Újságíróként és magánemberként iszo-
nyatosan nagy emberi kapcsolatrendszerre
tettem szert az évtizedek során, ami hál' isten-
nek meg is maradt ilyen távolságról is. Persze
itt is épülgetnek az újabb ismeretségek, egy-két
barátság is, úgyhogy egyedül éppen nem va-
gyok. De ha mindent megírtam, amit szeretnék,
hazamegyek. Székely Dezső verséből idéztem
előző kötetem, a Betűleves elején: „Fűszál
visszatart, forgószél emel.” Most a forgószél
volt a meghatározó, de hidd el: hosszú távon a
fűszál erősebb.

fp

Könyvbemutató előtt

Megírta és kinyírta főhősét

Cathlyn Brook, azaz Pataki Katalin előző kötete, a Betűleves bemutatóján.

Az új könyv borítója.
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Hogy hirdetése
biztosan célba érjen!

A Tiszaújvárosi Krónikában is megjelenik la-
kossági apróhirdetése, amennyiben azt a Tisza
TV Képújságjában legalább 5 napra (2.500 Ft),
legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

Polgáron, a Tiszai úton 800 négyszögöl bekerített gyümölcsös

telek, tetőtér beépítéses, pincézett házzal, kocsi beállóval

eladó. Tel.: 0630/327-4778

Kis családi ház eladó Tiszadobon. A Tisza-holtághoz közel (jó

horgászati lehetőséggel) egy 75 m2-es két és fél szoba, konyha,

fürdőszobás, kamrás, kertes családi ház eladó.

Ár: 1 800 000 Ft.

Érdeklődni: 70/260-3601



A díjat Budapesten adták át.
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A Sportcentrum eseményei
November 22. szombat

Nyitott kapuk: Pontvadászat 5. forduló
Floorball Edzőterem
Súlyemelés
08.00 XIII. Kőszegi György országos kiemelt emlékverseny

Súlyemelő-versenyterem
November 23. vasárnap

Labdarúgás
10.00 U10/11, U12/13 Bozsik torna

Műfüves pálya, Füves edzőpálya
10.00 Termálfürdő FC Tiszaújváros - Hajdúböszörményi TE

U21 bajnoki mérkőzés
Füves edzőpálya

12.00 Termálfürdő FC Tiszaújváros - Hajdúböszörményi TE
U17 bajnoki mérkőzés

Füves edzőpálya

Takács Tamás emlékdíj

Elismerés
a sportszervezőnek

Az elmúlt héten Takács Tamás emlékdíjat vehetett át
Budapesten a Magyar Sport Házában Lukácsné Szabó
Anikó, a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. prog-
rammenedzsere.

A Sportlétesítmények Magyarországi Szövetségének díját olyan sze-
mélyek kaphatják, akik hosszú időn keresztül eredményesen tevékeny-
kednek a sportszervezés területén. Segítik a szövetség munkáját, közre-
működnek a hazai és nemzetközi sportesemények szervezésében, lebo-
nyolításában.
Lukácsné Szabó Anikó sikeres tevékenységének is köszönhető, hogy az
elmúlt 15 évben - különféle sportágakban - több mint 250 felnőtt és után-
pótlás válogatott mérkőzést, versenyt rendeztek a Sportcentrumban. A
hazai és nemzetközi szakszövetségek képviselői minden esetben elis-
merően szóltak munkájáról, szakmai hozzáértéséről. Kiemelésre méltó
az Asztalitenisz Világfesztivál, a junior kézilabda világbajnokság és szá-
mos kézilabda-, röplabda válogatott mérkőzés lebonyolításában való te-
vékeny és eredményes közreműködése. Két alkalommal is fő szervezője
és lebonyolítója volt a Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége
szakmai összejövetelének, melynek házigazdája Tiszaújváros volt.
A 2005-ben alapított díjjal a Tiszaújvárosi Sportcentrum dolgozóinak
eredményes tevékenységét immár második alkalommal ismeri el a
Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége, hiszen 2008-ban Gál
Csaba, a Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetője is Takács Tamás em-
lékdíj kitüntetésben részesült.

Kézilabda

A végére elfogytunk
Vereséget szenvedtek legutóbbi mérkőzésükön a kézi-
labdás lányok, akik így a megyei bajnokságban két győ-
zelemmel és három vereséggel a tabella harmadik helyén
állnak.

M.Handball - TSC 18-17 (5-8)
TSC: Tóth - Új 2, Saláta 1, Bagdi B. 1, Bagdi Á. 5, Takács 4, Rónai 4.
Csere: Kovács, Sepsi, Péter, Dobos.
Béres Zoltán, szakosztályelnök: Végig a kezünkben volt a mérkőzés.
Egy 10 perces rövidzárlat és két kettős emberhátrány miatt azonban nem
sikerült az idegenbeli bravúr. A lányok mindent megtettek, szombaton
Mezőkeresztesen javítani szeretnénk.

Kosárlabda

Ötből öt, ez kitűnő!
Továbbra is veretlen a Tiszaúj-
városi Termálfürdő-Phoenix Ko-
sárlabda Klub. Bár a Kecskemét
kezdte jobban a mérkőzést és
három negyeden át vezetni tu-
dott, a végjáték már a Tiszaúj-
városnak sikerült jobban.

Mercedes-Benz Gyár KA - Tiszaújvárosi
Termálfürdő-Phoenix KK 76 - 79 (27-22,

16-17, 20-14, 13-26)
Kecskemét: 50 néző. V.: Hervay, Bagi, Goda.
Mercedes-Benz: Pongó Máté (13/6), Pongó
Martin (6), Mészáros M. (17), Kővágó M. (5),
Jakab P. (21/15), Keller I. (5/3), Dagdelen A.
(3), Pintér D. (6/6), Kovács B. (-), Piukovics
B. (-).
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: Ko-
vács Z. (4), Varga Á. (17/3), Pöstényi Z. (16),
Kóthay L. (10/9), Béres D. (12). Csere: Ma-
gyar L. (8), Kilyén S. (2), Kovács B. (1),
Benőcs D. (9).
Az első negyed adok-kapok jelleget öltött, ami-
ből hol a Tiszaújváros, hol a Kecskemét került
ki győztesen, utóbbi hozta is a negyedet. A má-
sodik játékrész hasonlóan alakult, a Phoenix
legfőbb problémáját a magasságkülönbség és
a felsőbb osztályú tapasztalattal rendelkező
kecskeméti játékosok okozták, ennek ellenére
tartotta a lépést a hazaiakkal. A félidőben

Brunyánszki edző azzal küldte pályára a fiú-
kat, hogy összpontosított játékkal meg lehet
fogni a hazaiakat, ennek ellenére a harmadik
játékrész közel sem a tervek szerint alakult.
Volt, hogy 15 ponttal is vezettek a kecskemé-
tiek, de ismét sikerült ritmust váltani, és a já-
tékrész végén, majd a negyedik negyedben már
a Tiszaújváros dominált. Az utolsó játékrész-
ben 13 ponttal dobott a Phoenix többet, mint a
hazai csapat, s ez győzelmet eredményezett.
Brunyánszky István, vezetőedző: Hatalmas küz-
delemben, óriási Phoenix-es tűzzel megőriztük
veretlenségünket egy nagyon jó erőket felvo-
nultató Kecskemét ellen. Közhely, de aki ma
magára öltötte az újvárosi mezt, az mind ré-
szese volt a sikernek.

Labdarúgás

Ködbe burkoltuk a Barcikát
Újabb bravúros győzelmet ara-
tott csapatunk a bajnokságban,
miután 1-0-ra legyőzte a KBSC
együttesét. Mindezt tette úgy,
hogy az előző mérkőzésen kiállí-
tott Bocsi edző helyett Gulácsi
Tamás technikai vezető ült a kis-
padon.

Termálfürdő FC Tiszaújváros - KBSC FC
1-0 (1-0)

Tiszaújváros: 300 néző, V.: Takács (Szilágyi,
Benkő)
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. - Ga-
lambos, Czégel, Hajdu, Molnár F. (Polényi),
Bussy (Fodor), Patalenszki, Kerekes, Molnár
L., Kovács P., Kovács Sz (Tóth T.).
KBSC FC: Szabó Á.I., - Lipusz (Illés), Katona,
Lakatos, Zimányi, Illés, Szabó Á.II. (Komlósi),
Irhás, Dobos (Montvai), Czető, Nehéz.
6. perc: Molnár L. remek indítást kapott Bussytól
a bal oldalon. Megiramodott a kapu felé, betört a
16-osra, középre lőtte a labdát, ahol az érkező
Kovács Péter átvette, csinált egy lövő- cselt és
Szabó mellett a hálóba lőtt. (1-0)
A vendégek kezdték a mérkőzést és szinte
azonnal szabadrúgáshoz is jutottak. A barcikai
lövést követően a Tóthról kipattanó labdát egy
lesen álló vendégjátékos a hálóba lőtte, ám a
közel álló játékvezető nem adta meg a gólt. Ez-
után jött a hazai találat, melyet további helyze-
tek követtek. Az első játékrészre egyértelműen
igaz, hogy a Tiszaújváros összeszedettebb, pon-
tosabb játékot mutatott, mint az ellenfél. Tette
ezt annak ellenére, hogy a játékvezető több
esetben is a hazai csapat hátrányára engedte a
kemény - sőt szabálytalan - küzdelmet. Igaz, a
félidőben mindkét csapat szurkolói sérelmez-
ték a játékvezetői ténykedést, ki-ki az általa
vélt, vagy valós hibákat kiemelve.
A fordulást követően továbbra is több helyze-
tet dolgozott ki a Tiszaújváros, de a győzelem-
hez kellett Tóth is, aki remekül védett, és több
ajtó-ablak helyzetben is rajta múlt, hogy nem
egyenlítettek a vendégek. A mérkőzés összképe
alapján azonban kijelenthető, megérdemelten
nyert a hazai csapat.
Kovács Tamás, elnök: Az időjárási körülmé-
nyek nem igazán voltak ideálisak, de úgy gon-
dolom, hogy ettől függetlenül, aki kijött erre a
mérkőzésre, az egy nagyon jó összecsapást lát-
hatott. A Barcika nem biztos, hogy fejben tel-
jesen rendben volt, lehet, hogy egy kicsit
lekezeltek minket. Úgy érzem többet tettünk a
győzelemért, és megérdemelten tartottuk itthon
a három pontot.
Gálhidi György, vezetőedző: Gratulálok a ha-
zaiaknak, jobban akarták a győzelmet. Néhány
játékosunk teljesítménye elmaradt az eddig
mutatottaktól, többek között ezért maradtunk
pont nélkül.
További eredmények:
Felsőtárkány SC – Jászberényi FC 3-3
Putnok FC – FC Hatvan 2-0
Kisvárda – Hajdúböszörményi TE 5-0
Salgótarjáni BTC – Nyírbátor FC 3-5

Budapest Honvéd–MFA – DVSC–DEAC 2-0
Gyöngyös – Veresegyház VSK 0-0
Következik a 15. forduló
2014. november 22., szombat 13:00
Hajdúböszörményi TE – Termálfürdő FC Ti-
szaújváros
Nyírbátor FC – Kisvárda
Kazincbarcikai SC – Putnok FC
FC Hatvan – Cigánd SE
Jászberényi FC – Budapest Honvéd–MFA
2014. november 23., Vasárnap 13:00
Veresegyház VSK – Felsőtárkány SC
DVSC–DEAC – Salgótarjáni BTC

Kettő ide, kettő oda
Négy utánpótlás csapatunk közül kettő győzött,
kettő pedig vereséget szenvedett a hétvégi for-
dulóban.

U21 Putnok FC - Termálfürdő FC
Tiszaújváros 1-2

Rémiás Róbert, edző: Fegyelmezett, taktikus
játék, egyenlő győzelem. Gratulálok a csapat-
nak!

U17 Sajóvölgye FSE - Termálfürdő FC
Tiszaújváros 2-3

Császár Zoltán, edző: Ilyen bátor és fegyelme-
zett játékot várok el a csapattól. A srácok ma
bebizonyították, hogy tudnak egymásért is küz-
deni, igazi csapatmunka volt. Gratulálok a csa-
patnak!

U15 Mezőkövesd - Termálfürdő FC
Tiszaújváros 6-1

Barabás Zoltán, edző: Úgy jártunk, mint az a
versenyautó, amelyik a rossz rajtot követően a
táv felénél már felzárkózott az élbolyhoz, de az
utolsó körben kiesett mind a négy kereke.

U14 Mezőkövesd - Termálfürdő FC
Tiszaújváros 6-2

Czerva Zoltán, edző: A kapu előtt az ellenfél
jobban koncentrált, pontosabb volt, ezért telje-
sen megérdemelten nyert. De úgy érzem, a csa-
pat játékban partiban volt. Ismét, mint az egész
ősz során, nagyon jól küzdöttünk, és a vere-
ség(ek) ellenére a csapat hozzáállása végig po-
zitív volt.

NB I/B Keleti csoport
1. Vásárhelyi Kosársuli 5 5 0 440-353 10
2. Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK 5 5 0 395-354 10
3. DEAC 5 4 1 379-342 9
4. Békési SzSK 5 3 2 396-395 8
5. Tehetséges Fiatalok-Budapest 4 2 2 312-305 6
6. EKF-Eger-KOK SE 4 2 2 297-310 6
7. Konecranes-Salgótarjáni KSE 5 2 3 413-398 7
8. Óbudai Kaszások 5 2 3 387-394 7
9. Budapesti Honvéd SE 5 2 3 362-424 7
10. Szolnoki Olaj KK U23 5 1 4 335-362 6
11. Mercedes-Benz Gyár KA 4 0 4 277-305 4
12. Budafok 4 0 4 281-332 4

NB III Keleti csoport
1. Putnok FC 13 12 0 1 38-7 36
2. Kisvárda 13 10 2 1 46-12 32
3. Cigánd SE 13 8 3 2 21-10 27
4. KBSC FC 13 8 1 4 20-11 25
5. FC Hatvan 13 7 4 2 24-9 25
6. Budapest-Honvéd-MFA 13 7 1 5 29-13 22
7. Termálfürdő FC Tiszaújváros 13 7 1 5 17-27 22
8. Jászberényi FC 13 5 4 4 25-27 19
9. Nyírbátori FC 13 5 3 5 26-24 18
10. Salgótarjáni BTC 13 3 2 8 21-30 11
11. DVSC-DEAC 13 2 4 7 17-22 10
12. Hajdúböszörményi TE 13 3 0 10 19-34 9
13. Felsőtárkány 13 2 3 8 21-38 9
14. Veresegyház VSK 13 2 1 10 12-41 7
15. Gyöngyös 14 1 3 10 8-39 6

Molnár László hétről-hétre jól teljesít. Most is ő adta a gólpasszt.

Mindenki részese volt a sikernek.
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Alapítványi bál

Közösen
a sérült gyerekekért

Tizenkét évvel ezelőtt segítették először jótékonysági bál-
lal az Éltes Mátyás iskola diákjait a Napraforgó Alapít-
vány szervezésében. Az idei - szombaton rendezett –
műsoros est bevételét is a sajátos nevelési igényű gyer-
mekek nyári táboroztatására, és az év közbeni progra-
mok színesítésére fordítják.

- Nagyon örülök annak, hogy közösen el tudtuk érni, hogy Tiszaújvá-
rosban minden gyermek megkapja azt a nevelést és azokat a lehetősé-
geket, amire szüksége van - mondta köszöntőjében Bráz György
polgármester. - Milyen jó, hogy van egy olyan iskola és egy olyan ala-
pítvány is, amely segíti azokat a gyerekeket, akik erre rászorulnak.
Nem csak szóban ismerte el a városvezető az alapítványt, hanem át-
nyújtotta azt a támogató levelet is, mely szerint a Tiszaújváros Jövőjé-
ért Alapítvány 300 ezer forintot biztosít a Napraforgó Alapítvány
számára.
- Nagy szerepe van az olyan intézményeknek, ahol gyenge és középsú-
lyos értelmi fogyatékos gyerekeket nevelünk - mondta Hok Csaba az est
fővédnöke, a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola igazgatója. - Ezeket a gyerekeket nagyon kell szeretni, mindent
meg kell adni nekik, amit egyébként az életben nagyon nehezen kapnak
meg.
Ismét több mint százan vettek részt a bálon, és nem csak belépőjük,
hanem sok-sok tombola megvásárlásával is támogatták a gyerekeket.
- Az alapítványból befolyó összeggel ismét programjainkat támogatjuk
majd - mondta Kovács-Balog Imréné, intézményegység-vezető. - A tá-
borozás, kirándulás, mozilátogatás, ilyen jellegű támogatás nélkül nem
valósulhatna meg.
Kántor Zsolt, a Napraforgó Alapítvány elnöke elmondta, nagyon örül,
hogy már több mint tíz éve jelentős az alapítványt támogatók száma,
sokan tartják fontosnak, hogy támogassák a gyerekeket.
A bálon hagyomány már, hogy az iskola tanulói műsort adnak, mellet-
tük idén a Kisbocskor Néptáncegyüttes szórakoztatta a résztvevőket.

borza

Széchenyi kedvencei

Tibon steak, roppanós tarja, köleskása
A Tiszaújvárosi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Széchenyi iskolája idén ünnepli
fennállásának 35. évfordulóját.
Az ünnepségsorozat részeként
szeptemberben már belekóstol-
hattunk a névadó kedvenc édes-
ségébe - a fagyos nyalatba -, a
hétvégén reformkori menüsorok
szerepeltek a Sziget Csárda ét-
lapján.

Különleges gasztronómiai élmények ígéretével
invitálták az érdeklődőket a szervezők a csár-
dába. Gróf Széchenyi István kedvenc ételei
szerepeltek az étlapon. A korabeli ínyencségek
közül csak néhányból választhattak a vendé-
gek, de így is gondos előkészületeket igényelt
egy-egy fogás elkészítése.
- Hok Csaba igazgató úr keresett meg bennün-
ket, hogy a jubileumi év apropóján kutassuk fel
Széchenyi gasztronómiai kultúráját, szokásait -
mondta Tógyer Gyula, a Sziget Csárda veze-
tője. - Összeállítottunk, a leírások alapján ki-
mondottan az ő étkezési kultúrájára jellemző
„étlapot”, és ebből a rengeteg finomságból öt
menüt készítettünk. Széchenyi nagyon híres
gasztronómus is volt, nagyon szerette például a
libasülteket köleskásával, de a különleges fagy-
laltok is közel álltak a szívéhez, ízléséhez. Na-
gyon kedvelt eledelei voltak a steakek, éppen
ezért szerepelt az étlapon a Tibon steak. Hal-
ételekből a fehér húsú halak álltak közel hozzá
- ezen belül is a fogasok - így esett a választás
a bélelt fogas filére hozzáillő párnaburgonyával
és almamártással. Szerette az egészben sült tar-
jákat, vagy a héjában sült burgonyákat. A jubi-

leumi rendezvényen az emberek megismerhet-
ték ezeket az ételeket, melyek láthatóan nagy
sikert arattak.
Tógyer Gyula kitért a kutatómunka nehézsé-
geire is.
- Nagyon kevés leírás van, színházaknál jár-
tam,- mondta - valamint a vendéglátásban dol-
gozó kedves ismerőseimnél érdeklődtem, de
nem sokat tudtak a kor ételeiről, azok elkészí-
téséről, így az internet világára támaszkodtam.
De itt is csak két konkrét ételfajta volt fellel-
hető, melyek be is épültek az esemény étlap-
jába. Az úgynevezett Venesz könyvben ta-
láltam további leírást, és az ott lévő Széche-nyi
menükből használtam fel, mint például a rop-
panós füstölt tarja, hideg borsópüré krémmel.
Ez az étek kimondottan egy ínyenc embert
idéz. Megérte a hosszas kutatómunka, amely
meghozta gyümölcsét, hiszen a számos helyről
beszerzett információ hozzásegített bennünket
egy igazán tartalmas, különleges étlap, és ez-
által egy nagyszerű rendezvény megvalósítá-
sához.
- Mivel Gróf Széchenyi István szerette a hasát,
szeretett nagyon finom, ugyanakkor korszerű

ételeket fogyasztani, ezért kértük meg Tógyer
Gyula urat, hogy a pedagógusoknak, szülők-
nek, városlakóknak állítson össze egy olyan
menüsort, ami 150 évvel ezelőtt is megállta
volna a helyét - mondta Hok Csaba, a Tiszaúj-
városi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola igazgatója, az esemény egyik ötletgaz-
dája. - Azt hiszem, hogy nagyon nagy sikere
van a rendezvénynek, néhány perce érkeztünk
a csárdába kollégáimmal és az étterem dolgo-
zói arról számoltak be, hogy a tegnapi nap fo-
lyamán húsznál több vendég is kifejezetten ezt
a menüsort kereste. Ma is voltak már, mi pedig
most leptük meg őket egy kis csapattal.
Idén még további két rendezvény lesz a jubile-
umi programsorozatban. A következő esemény
a Széchenyi gála, november 21-én. A 35. év-
fordulóra régi kollégákat, volt igazgatókat, már
elballagott és jelenlegi diákokat hívnak meg. A
fellépők között is volt diákok és az iskola pad-
jait most koptató diákok szerepelnek. A követ-
kező állomás december 4-én a római katolikus
templomban lesz, ahol Széchenyi hitéletével
foglalkozó előadással zárják a jubileumi évet.

D.Á.

Nagy sikere volt a reformkori ételeknek.

Párnaburgonyán a fogas.

TV-szilveszter

Átváltoztatjuk!
Unja már a régi frizuráját, sminkjét, ruháit? Kipróbálna valami újat?
A Tisza Tv vállalja teljes átalakítását!
A Díva Haj-, és Kozmetikai Szalon fodrászai, kozmetikusai és
stylistok veszik kezelésbe azokat a vállalkozó kedvű nézőket, akik je-
lentkeznek a szilveszteri átváltoztató műsorba. A felhívásra novem-
ber 24-ig lehet jelentkezni a Krónika, illetve a Tisza TV szerkesz-
tőségében, személyesen (Szent István út 16.), telefonon (341-844,
341-755), vagy a kronika@tiszatv.hu e-mail címen. A jelentkezők
közül november 26-án a Tisza Tv műsorában sorsoljuk ki azt a három
szerencsést, akik megújult külsővel köszönthetik az újévet. A felhí-
vásra fiúk, lányok, férfiak és nők is jelentkezhetnek. Az „átalakulást”
a Tisza TV kamerái is nyomon követik, a műsort a december 30-ai
óévbúcsúztató szilveszteri műsorában mutatja be a televízió.

Édes álmok

Marcipán a mániája
Megvallom, némi szkepticizmussal
indultam a Városi Kiállítóterembe
Kopcsik Lajos marcipán kiállítá-
sára, mert nekem is van egy keser-
édes emlékem marcipántárolás
ügyében. Óvodás volt a lányom,
amikor a szülinapján Pikachu-fi-
gurát kapott a tortájára. Pikachut
megenni? Kizárt dolog. Hónapo-
kig óvta, őrizte egy műanyag do-
bozkában, aztán a figura egyszer
csak magába roskadt, szó szerint
elfolyt, s nagy sírás-rívás közepette
a szemetesben landolt.

Nem értettem, ha ez a sorsa egy marcipánból
készült alkotásnak, akkor mi értelme van kép-
zelőerőt, munkát, energiát fektetni egy ilyen ki-
állítás megálmodásába?
Kopcsik Lajos Oscar-díjas, Guinness rekorder
mestercukrász tárlatvezetésén aztán megkap-
tam a választ a gondolataimban motoszkáló
miértre. A kiállított képek valójában nem igazi
marcipánból készülnek. Zselatint és porcukrot
kell alaposan kikeverni, ami körülbelül egy hét
alatt kiszárad, s természetszerűleg berepedezik.
Ezután - nem tévedés - jön a glettelés, majd a
cukorcsiszolás, hogy szép sima legyen a felü-
let. Az alkotásokat nem ételfestékkel, hanem
temperával színezik, majd egy védő lakkréte-
get kap. A valódi marcipánnak ugyanis két
nagy ellensége van: a por és a nedvesség. Ezek-
től rövid időn belül tönkremegy.
- Amit Vass János grafikusbarátommal együtt

csinálunk, annak nincs szakirodalma - mondta
a mestercukrász -, az egész technikát nekünk,
magunknak kellett kitalálni. Mondhatnám,
nálam ez egyfajta mánia. A bemutatott munkák
között láthatnak például egy hímzett párnát.
Sokat gondolkodtam, megesett, hogy éjszaka
is ezzel álmodtam: hogyan tudnám megoldani,
hogy a marcipánból cérnaszálakat alakítsak ki.
Végül beugrott az ötlet: sebész szikével apró-
lékosan bevagdostam az anyagot, így jött létre
maga a hímzés. Nagy hatással van rám a kép-
zőművészet, a muzsika, ezek mind segítik a
munkámat. Az egyik képen Liszt Ferenc arcát

formáztam meg, s körbevettem zongorabillen-
tyűkkel, egy másikon Vasarely stílusában sze-
relmes zebrákat ábrázolok, s a régi gyere-
kekben, remélem kedves emlékeket idézek fel
a Mazsola, Manócska, Tádé és a Tökház figu-
rákkal.
Mátyás Zoltán, a Derkovits Kulturális Központ
igazgatója vette a fáradságot, hogy utánanéz-
zen Kopcsik Lajos díjainak, elismeréseinek. A
teljesség igénye nélkül:
1988-ban a frankfurti szakácsolimpián a magyar

csapat tagjaként aranyérmet és cukrász Oscar-
díjat kapott. 1996-ban a berlini szakácsolimpián
tíz munkájával indult, és mind a tízzel aranyér-
met szerzett. Ilyesmi korábban egyszer sem for-
dult elő az olimpiák történetében. 2001-ben
bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe. 2005-
ben megkapta a Német Szakácsszövetség arany
életműdíját, 2007-ben az Első Magyar Fehér-
asztal Lovagrend nagykeresztjét és a Magyar
Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét.
- Hatvan éve vagyok a szakmában - folytatta
Kopcsik Lajos - és szerénytelenség nélkül állít-
hatom, hogy büszke vagyok sok elismerésre,
amit a cukrászatban elértem. A szívem csücske
mégis az Egerben elkészített, barokk stílusú
Kopcsik Marcipánia marad. Itt a padlótól kezdve
a bútorokon, dísztárgyakon keresztül a függö-
nyökig, kivétel nélkül minden marcipánból van.
Óriási munka volt Marcipánia elkészítése, de
úgy érzem: mindenképpen megérte. A vendég-
könyvben nem egyszer olvasom, hogy szerete-
tet, örömet, boldogságot kaptunk Marcipániában
járva. S ez azért van így, mert Marcipániában a
legapróbb váza, virág, mütyürke is szeretettel,
örömmel, boldogsággal készült.

- másma -

Három kép, három világ.

A Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány 300 ezer forintos támogatásá-
ról szóló adománylevelet Bráz György polgármester adta át Kán-
tor Zsoltnak, a Napraforgó Alapítvány elnökének.

Kopcsik Lajos.
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