
Fennállásának 35. évfordulóját ünnepli idén a Széchenyi iskola.
A születésnapra rendhagyó programsorozattal készült az intéz-
mény, amivel a névadó és az iskola múltja előtt tisztelegnek a ta-
nárok és a diákok. /6. oldal

Győzelemmel búcsúzott
felnőtt csapatunk az őszi
szezontól, és 25 pontot
szerezve a tabella 7. helyén
telel majd.

/9. oldal

Gála és nosztalgia
a jubileumon Ünnepeltek a reformátusok

Vitézkedtek

Tiszaújváros hetilapja 2014. november 27. XXXII. évfolyam, 48. szám

Vasárnap a helyi református gyülekezet három jeles alkalmat
is ünnepelhetett. Húsz évvel ezelőtt tartottak először isten-
tiszteletet a templomban, tíz éve nyitotta meg kapuit az idő-
sek otthona, és 25 éve látja el szolgálatát a lelkipásztor
házaspár, dr. Varga István és felesége. /3. oldal

A Jabil a háromból két mutató alapján is éllovas a megyében.

Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György polgármes-
ter válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. December 3-án, szerdán
18.30 órai kezdettel válaszol Tiszaújváros polgármestere a lakossági
kérdésekre. 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.

Megyei TOP 100

Tiszaújváros kiválóan teljesít

A három vizsgált gazdasági mu-
tató - hozzáadott érték, átlagos ál-
lományi létszám, nettó árbevétel -
közül kettőben a Jabil Circuit
Magyarország Kft. vezeti az É-
szak-Magyarország napilap által
összeállított 2013-as megyei TOP
100-as listát. A fajlagos mutatók
alapján a tiszaújvárosi kistérség
gazdasági teljesítménye a legjobb
a megyében.

A megyei napilap 15. éve állítja össze 100-as
listáját megyénk gazdasági szereplőiről, s im-
máron kilencedik alkalommal készítette el TOP
100-as magazinját.
A hozzáadott érték alapján, csakúgy, mint 2012-
ben, 2013-ban is a Jabil Circuit Magyarország
Kft. vezeti a listát 45,4 milliárd forinttal. Máso-
dik a BorsodChem Zrt. (37,5 milliárd), de szo-
rosan a nyomában van az előző évben csak 7.
TVK Nyrt. (34,9 milliárd). Az első húszban to-
vábbi három tiszaújvárosi cég található. A Co-
lumbian Tiszai Koromgyártó Kft. (7,3 milliárd)
a 11., a Taghleef Industries Kft. (5,5 milliárd) a
12., a TVK-Erőmű Kft. (3,5 milliárd) a 19.
A nettó árbevétel alapján a BorsodChemé a
pálma, több mint 411 milliárd forinttal. A TVK
e rangsorban második a közel 407 milliárddal, a
Jabil pedig a harmadik 321,5 milliárd forinttal.
A TOP 20 tagja a Jabil Hungary LP Kft. (9.
60,3 milliárd), a Columbian (11., 35,8 milli-
árd), a Taghleef (13., 27,3 milliárd) és az Inno-
Comp Ipari és Kereskedelmi Kft. (17., 21,2
milliárd).

Az átlagos állományi létszám alapján ismét a
Jabil a listavezető 7037 fővel. Itt az első húsz-
ban további egy tiszaújvárosi cég, a TVK ta-
lálható, mégpedig a 9. helyen 989 fővel.
A magazin egyéb szempontok szerint is elemzi
a megye 2013. évi gazdasági életét. Három
mutató - saját tőke, hozzáadott érték, személyi
jövedelem - egy lakosra vetített értéke alapján
egyértelműen látszik, hogy a tiszaújvárosi kis-
térség (alapvetően Tiszaújváros) gazdasági tel-
jesítménye a legjobb megyénkben.
A csaknem 6,4 millió forint/fő saját tőke pél-

dául kétszerese a második helyen álló kazinc-
barcikai kistérség mutatójának. A 3,5 millió
forint/fő hozzáadott érték ugyancsak kima-
gasló, hiszen az itt második sátoraljaújhelyi
kistérség 1,4 millió forinttal büszkélkedhet. A
968 ezer forint/fő személyi jövedelem pedig
144 ezer forinttal haladja meg a mögöttünk
álló miskolci kistérségét. Mindhárom mutató
jobb az országos átlagnál, kettő pedig a 2012-
es adatnál. Egy mutató viszont romlott, a sze-
mélyi jövedelem 2012-ben ugyanis egymillió
forint volt.

ATVK nettó árbevétele a második legnagyobb volt 2013-ban.

Pénz az év végére

Emelt összegű
támogatás

Két héten belül megkapják év végi támogatásukat az
igényjogosultak az önkormányzattól. A pénzügyi támo-
gatás mértékét idén megemelték, a családosok és a nyug-
díjasok is 3-3 ezer forinttal kapnak többet, mint az előző
években.

Október végéig lehetett igényelni azt a két támogatási formát, melyet
hosszú évek óta meghirdet az önkormányzat az év utolsó hónapjaiban.
- Az egyszeri év végi támogatásra 1350-en adtak be kérelmet, a csalá-

dosok év végi támogatását 360-an igényelték - mondja dr. Simon
Adrienn az Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály osztályve-
zető helyettese. - Ez a szám hasonló a tavalyi évhez, körülbelül ugyan-
ennyien szokták igényelni a támogatásokat.
Minden forint jól jön az ünnepek előtt. Ezért is igénylik olyan sokan.
- Amióta van, azóta mindig beadom a kérelmet - mondja Bartók Anna.
- Hamarosan itt a karácsony, nagy segítség ez ilyenkor, jó, hogy az ön-
kormányzat így gondoskodik rólunk és figyel ránk.
A támogatás összegét háromezer forinttal megemelték, erről legutóbbi,
októberi ülésén döntött a város képviselő-testülete.
- Mindkét támogatás jövedelemhatárhoz kötött, aki megfelel a kritéri-

umoknak, az kaphatja meg a pénzösszeget - folytatja az osztályvezető
helyettes. - A város idén összesen 30 millió forintot különített el erre a
célra. A közvélemény által nyugdíjasok egyszeri év végi támogatása-
ként ismert támogatás mértéke családosoknál 12 ezer, egyedül élőknél
15 ezer forint. A gyermekes családok év végi támogatása esetében 12
ezer forint az összeg, ha a család egy kiskorú gyermeket nevel. A két
kiskorú gyermeket nevelő családok 19, a három vagy több gyermeket
nevelők 26 ezer forintot kapnak.
A támogatásokat postai úton kapják meg az arra jogosultak, még az ün-
nepek előtt.

Akadálytalanul

Régi kívánsága - mondhatni követelése - teljesül Tiszaújváros lakossá-
gának. A Magyar Posta Zrt. a múlt héten megkezdte a postaépület aka-
dálymentesítését. Az elbontott középső lépcsősor helyén egy kétajtós -
az utcafront és az épület felé egyaránt nyíló - üvegfalú lift létesül. A ta-
lajszinten és a bejáratnál is előtetővel ellátott lift a tervek szerint még az
idén elkészül.
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Egyházi hírek
Római katolikus
A téli időszámítás idején a hétköznapi szentmisék 17:30-kor kezdőd-
nek. Vasárnapi szentmise változatlanul 11:00 órakor lesz templo-
munkban.
Novemberben a szerdai szentmiséket minden elhunytért végezzük az
adományozók szándékaira.
Advent idején a hétköznapi szentmisék keddtől-péntekig reggel 6 óra-
kor a téli kápolnában lesznek. Mise előtt fél 6-tól gyónási lehetőség
lesz. A szombati szentmise 17:30-kor, a vasárnapi szentmise 11:00 óra-
kor lesz a templomban.
Sekrestyési feladatok ellátására várjuk a jelentkezőket a plébáni iro-
dában. Elsősorban friss nyugdíjasokra gondoltunk, egy vagy két sze-
mélyre.
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.
Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy Hozsanna imakönyv és rózsa-
füzér vásárolható a plébánia irodában. Azok a testvérek, akik jövő évi
naptárt és kalendáriumot rendeltek, átvehetik a plébánián.
Görög katolikus
Csütörtökön, pénteken és szombaton 8:00 Szt. Liturgia. Szombaton
16:00 vecsernye, utána utrenye. Vasárnap 8:30 Szt. Liturgia Nagy-
csécsen, 9:30 Sajószögeden, 11:00 Tiszaújvárosban. 17:00 vecsernye.
Hétfőn és szerdán 17:00 vecsernye.
„Gyermekkorunkban még fel tudjuk fogni - nem értelmünkkel, hanem
egész lényünkkel -, hogy nincs a világon teljesebb boldogság, mint a
templomban, a templomi szertartás során magunkba szívni a Mennyek
Országának illatát, azét az Országét, amely igazság, békesség és a
Szentlélekben való öröm.” (Alexander Schmemann)
Református
Csütörtökön 17:00 órától Tiszaújvárosban lesz bibliaóra. Pénteken
18:00 órától lesz Tiszaszederkényben istentisztelet. Vasárnap 10:00
órakor Tiszaszederkényben, 11:00 órától Tiszaújvárosban lesz isten-
tisztelet. 11 órától a városban az istentisztelet ideje alatt az imaházban
gyermek istentiszteletet tartunk. A délutáni alkalmak elmaradnak, de a
konfirmációi oktatást 16:00 órától az imaházban megtartjuk.

Édes
Ezzel a rejtvénnyel véget ér novemberi so-

rozatunk. A megfejtéseket december 2-ig

várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu

címre, vagy postai úton a 3580 Tiszaújvá-

ros, Szent István út 16. címre.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
JUHÁSZ TIBOR

temetésén megjelentek, a hála virágait elhelyezték, gyászunkban
osztoztak.

A gyászoló család

Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy

FENYVES LAJOSNÉ, MAGDIKA
hosszan tartó, súlyos betegség után november 22-én 77 éves ko-

rában elhunyt. Hamvasztás utáni temetése november 29-én,
szombaton 11 órakor lesz a sajószögedi városi temetőben.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
SERES LAJOS

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

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
DANHAUSER SÁNDOR

végső búcsúztatásán megjelentek, a kegyelet virágait elhelyezték
és 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 30-ig (vasárnapig) a Borostyán
Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) , majd december 1-
től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen Gábor út 17., tel.:
49/540-688) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszer-
tár 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.

A véradókat köszöntötték

Embertársaikon segítenek
November 27-e a véradók napja.
A Magyar Vöröskereszt szerve-
zetei ilyenkor emlékeznek meg a
rendszeres véradók áldozatos
magatartásáról. A Vöröskereszt
Tiszaújvárosi Területi Szerve-
zete két ünnepséget is tartott
ebből az alkalomból.

A TVK Laza Pláza Klubházban rendezett ese-
ményen 26 főt tüntettek ki. Tóth József már 70-
szer nyújtotta a karját.
- Amikor csak az időm engedi, elmegyek vért
adni - mondta. - Úgy érzem, hogy a saját szer-
vezetemnek is jót tesz, de természetesen nem
feledkezhetünk meg arról sem, hogy embertár-
sainknak szüksége van vérre. Munkatársaim
közül minden második rendszeres véradó, és
vannak nálam magasabb számmal rendelkező
kollégák is.
- 1939 óta létezik szervezett véradás és vér-
ellátás hazánkban - mondta Grúbert Roland,
a Magyar Vöröskereszt B-A-Z Megyei Terü-
leti Szervezetének igazgatója - azóta a Vö-
röskereszt szervezi a véradásokat. Ekkortól
tartjuk nyilván a véradókat, és működik ki-
tüntetési rendszerünk. A díjazottak egy em-
léklapot kapnak és egy apró ajándékkal is-
merjük el őket, hiszen egy-egy vérlevétel
három ember életét mentheti meg adott eset-
ben. Azért is különleges a mai esemény, mert
egyik partnerünknél, a TVK-nál a cégen be-
lüli véradókat külön is köszöntjük. A TVK

úgynevezett véradóbarát munkahely, és hosz-
szú ideje segíti szervezetünk munkáját. Ti-
szaújvárosban a lakosság több mint 5,5%-a
ad vért. Azt szoktuk mondani, hogy akkor
számít fejlettnek egy ország a véradás szem-
pontjából, ha a lakosság 5%-a véradó. Az
ebben a régióban élők tehát büszkék lehet-
nek teljesítményükre.
A városi könyvtárban rendezett ünnepségen dí-
jazott 57 fő között volt 60-szoros, 75-szörös

donor is, de Varró Sándor bizonyult a rekor-
dernek. Ő már nyolcvanszor adott vért.
- Azt pontosan nem tudom, mikor kezdtem, -

mondta - de a katonaságnál adtam először vért.
Akkor két nap jutalomszabadságot adtak egy
véradásért, de utána a munkahelyemen is
adtam, amikor lehetett. Úgy gondolom, ha
tudom tartani az évi négy véradást, akkor a 60
éves korhatárig, ha minden jól megy, még ösz-
szejöhet a „századosi” cím.
- A városi könyvtár, mint közösségi színtér sze-
retne csatlakozni ahhoz a mozgalomhoz, amit
a véradók jelentenek a városban - mondta
Tompáné Mészáros Hedvig a könyvtár veze-
tője. - Nagyon régóta járnak hozzánk évente
négy alkalommal véradásra az emberek, és a
véradóünnepségnek is hagyományos helyszíne
a könyvtár.
Az eseményen részt vett, és köszöntötte a sok-
szoros donorokat Bráz György polgármester is.
- Nagyon jó, hogy vannak ilyen emberek, akik
önzetlenül, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül
hajlandók másokon segíteni - mondta -, hiszen
azt tudják, hogy a vér hova fog kerülni, de azt
nem, hogy ki fogja megkapni. Én végtelenül
örülök ennek az önzetlen magatartásnak, és ter-
mészetesen Tiszaújváros önkormányzata a he-
lyi szervezeten keresztül továbbra is segíti ezt
a tevékenységet.

D.Á.

A régióban élők büszkék lehetnek a teljesítményükre- mondta Grúbert Roland.

Varró Sándor (elöl) nyolcvanszoros véradó.
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„Feltétel nélkül kell szeretnünk egymást!”

Hármas ünnep
a református gyülekezetben

Vasárnap a helyi református gyü-
lekezet három jeles alkalmat is ün-
nepelhetett. Húsz évvel ezelőtt
tartottak először istentiszteletet az
akkor felépült református temp-
lomban, tíz éve, hogy megnyitotta
kapuit a Nikodémus Idősek Ott-
hona, és közel negyed százada látja
el szolgálatát Tiszaújvárosban a
lelkipásztor házaspár, dr. Varga
István és felesége.

A nagy érdeklődéssel kísért megemlékezés - a
padsorok teljesen megteltek - délután négy óra-
kor a református templomban kezdődött. Az
önkormányzatot Bráz György polgármester, dr.
Fülöp György alpolgármester és a képviselő-
testület néhány tagja képviselte.
Először a Tiszaújvárosi Református Énekkar

adott hálát kórusműveivel a templom felépülté-
ért, majd a „Csodára várni” ismétlődő gondolat-
kört körbejárva Virágh Istvánné, Emike néni
szavalata következett. A presbitérium a saját és a
gyülekezet nevében is háláját fejezte ki a temp-
lomi munkával kapcsolatos áldásos tevékenysé-
gért, s közben nem feledkeztek meg Benkő
Zoltán gondnokról és feleségéről sem, akik nélkül
nem épülhetett volna fel két év alatt az Isten háza.
Dr. Varga István és felesége szerényen fogad-
ták a köszöneteket, majd a lelkész úr emlékez-
tetett arra, hogy bár jóleső érzés megemlékezni
az évfordulókról, a templomi összejövetel el-
sődleges célja az istentisztelet.
- Húsz évvel ezelőtt - mondta dr. Varga István -

izgatottan várta a gyülekezet, hogy a Te házad-
ban dícsérhessük a neved, Uram. Köszönjük,
hogy akkor is, most is fogtad a kezünket, irá-
nyítottál, vezettél bennünket, és vigyáztad lép-
teinket. Mint az a délelőtti istentiszteleten is
elhangzott: olyan nem létezik, hogy kis hit, vagy
nagy hit. Hit van, vagy nincs. Jó végignézni a
padsorokon, mert ebben a városban - legyenek
római katolikusok, görög katolikusok, vagy re-
formátusok - sokaknak van. Egy példabeszéd-
ből idéznék, melyen mindenkinek érdemes el-
gondolkodnia. Krisztus idejében élt egy gazdag
ember, akinek volt egy szolgája, s természetes
módon kihasználta szolgája hűségét. A szolga
már pirkadatkor kiment a földekre, szántott, ve-
tett, ellátta a jószágokat, a ház körüli teendőket,
s mikor este megfáradva hazatért, megmosako-
dott, átöltözött s vacsorát készített gazdájának.
Mikor mindezzel végzett, csak akkor fogyasz-
totta el egyszerű elemózsiáját. Felmerülhet a
kérdés: vajon jól van ez így? Tudjátok, testvé-
reim, van szolgálat, amit nem kötelességből
végez az ember, s ez az igazi munka. Az igazi
szolgálat egy lehetőség, melyért hálát adhatunk
a Megváltónak. Ilyen szolgálat például a
Birtalan házaspár szolgálata, akik majd’ 15 éve
irányítják nagy szeretettel a kórusunkat, ilyen
szolgálat a templomépítés, ilyen szolgálat az
idős, elesett emberek segítése a Nikodémus Idő-
sek Otthonában, s ilyen szolgálat az az erkölcsi,
anyagi támogatás is, amit az elmúlt évtizedek-
ben a város vezetésétől kaptunk. Nagy örömmel
tölti el szívünket, hogy van református iskolánk,
van a városnak katolikus iskolája, mely hitet, er-
kölcsöt adhat át a jövő nemzedékének. Nem Is-
tennek kell hálásnak lennie azért, mert minden
erőnkkel szolgáljuk Őt, hanem nekünk kell
megköszönnünk azt, hogy ilyen kiváló körül-
ményeket teremtett ahhoz, hogy szolgálatunkat
teljesíthessük.
„A mélyből hozzád szól szavam, Krisztus ke-
gyelmezz! A bajban lelkem társtalan, Krisztus
kegyelmezz! Segíts, segíts, ne hagyj, ne hagyj,

nézd rám tör a bűn már… Te adj, Te adj, erőt,
erőt, Krisztus kegyelmezz!”- A gitáron kísért
„modernebb” stílusú fohászt a református is-
kola diákjai adták elő, majd a város vezetése
nevében Bráz György polgármester köszönte
meg a lelkészházaspár áldozatos munkáját.
-Az egyházaknak fontos szerepe van Tiszaújváros
életében - mondta -, s teljesen egyértelmű, hogy az
egyházakat minden erőnkkel támogatnunk kell.
Mert lám az elmúlt években az emberek tették a
dolgukat, s rövid időn belül megtörtént a csoda,
megújult a templom, református iskolánk lett.

Az ünneplők a templomból a Nikodémus Idősek
Otthonába vonultak át, ahol szeretetvendégség
várta az egybegyűlteket.Afinom ételek, sütemé-
nyek, üdítő italok, vagyis a test táplálása mellett
az otthonban dolgozó nővérek a lelki táplálékról

is gondoskodtak: Halleluja, Halleluja - énekelték
teljes átéléssel, több szólamban, gyönyörű han-
gon az aula emeleti folyosóján. A szeretetven-
dégség kötetlen beszélgetésekre is alkalmat adott,
s lehetőség volt dr. Varga Istvánnal az elmúlt év-
tizedek történéseit is felidézni.
- Mi az, amire az itt töltött időszakból a leg-
szívesebben emlékszik?
- Nagyon-nagyon sok minden. Hirtelen nem is
tudom. A teljesség igénye nélkül: talán a temp-
lomépítéssel kapcsolatban azok az esték, melye-
ket az akkori presbitériummal az aktuális te-
endőket megbeszélve töltöttünk, vagy az, ami-
kor egy német gyülekezet meglátogatott ben-
nünket, s nem sokkal később komoly adományt
juttattak el hozzánk. Vagy az igehirdető Szabó

Éva néni, aki a Hollandiában élő lánya révén jut-
tatott az építkezéshez nagy összegű támogatást.
Örömmel látom, hogy lelki családunk, a gyüle-
kezet száma napról napra növekszik. Kará-
csonykor például már be sem férünk a temp-
lomba, a karzatra is székeket kell elhelyeznünk.
Mindenkinek szüksége van a másik emberre,
emberekre, akiket mindenféle megítélés, előíté-
let nélkül szerethet. Nekünk is - mint az Jézus
tette - feltétel nélkül kell szeretnünk egymást. Ez
az igazi öröm, boldogság forrása.
- A Nikodémus Idősek Otthona küllemében
is más, mint amire számítani lehetne.
- A tervezésnél az volt az elsődleges szempont,
hogy rengeteg fény járja be az épületet, s ezt
szerencsésen sikerült megvalósítanunk. Hi-
szem: ahol nincs fény, ott nem lehet élet sem.
Az itt lakó 47 idős ember szép, emberhez méltó
életet élhet az otthon falai között, az itt dolgo-
zók maximálisan kiszolgálják őket. Lehet
kézműveskedni, felolvasásokat hallgatni, ki-
rándulásokat szervezünk számukra - egyszóval
megteremtjük a megérdemelt pihenés feltéte-
leit számukra.
- Az iskola átvételekor voltak-e buktatók?
- Az iskolarendszer a korábbi években is és most
is jól működik. Nagyszerű pedagóguskart kap-
tunk, akik fontosnak tartják a gyermekek lelki
épülését. Természetes, hogy viszonylag lassú az
átmenet, de van türelmünk kivárni a jó ered-
ményt. Egyre többen jelentkeznek – nem csak a
református iskolából - hittanra, s itt meg kell em-
lítenem Uzsoki Aranka nevét, aki 13 éve szolgál
nálunk, s amellett, hogy az otthon vezető-helyet-
tese, oroszlánrészt vállal a hitoktatás terén is. Al-
földi Anikó hitoktató személyében már segítő-
társa is van, lassan ő is beilleszkedik közösségünk
életébe. Persze nem szabad megfeledkeznünk az
önkormányzatról sem, mellyel az elmúlt 25

évben kimondottan jó kapcsolatot sikerült min-
den felekezetnek kialakítania.
Végül egy személyes, egész életemre kiható
emlék.Alányom nagyon beteg volt, s én sírva tar-
tottam haza az orvosi rendelőből. Az utcán talál-
koztam Varga Istvánnal, aki megkérdezte, miért
vagyok így elkeseredve? Kértem, hogy gyújtson
gyertyát a templomban, és imádkozzon a lányo-
mért. - Miért nem imádkozik ön? - Mert én csak
a Miatyánkat tudom. - Nem szokott Istennel „be-
szélgetni”? - Dehogynem - néztem rá csodál-
kozva. - Látja, kedves Mariann, ez az igazi ima.
Bevallom, a mai napig sem tudok többet a Mi-
atyánknál, de hála a tiszteletes úrnak, megta-
nultam Istenhez imádkozni.

Tamás Mariann

A Varga házaspár 25 éve látja el szolgálatát.

A református iskola diákjai énekszóval fohászkodtak a 20 éves templomban.

Az idősek otthonában a test ápolása mellett a lelki táplálékról is gondoskodnak a nővé-
rek.

Krémfehér, lilásvörös

Kőrisek a téren

Többször iskolázott konténeres, sorfa méretű fákat ültettek el a Város-
háztéren. Az elmúlt héten gombás fertőzés, rovarrágás és rothadás miatt
kellett kivágni a fákat. Most a szakemberek 16 Mecsek típusú virágos
kőrist ültettek el. Ezt a gömbkoronájú kőrisfajtát Pécsett nemesítették,
májusban krémfehér virágokat hoz, lombja ősszel lilásvörösre vagy na-
rancssárgásra színeződik.

Közös képviselők fóruma

Gazdasági helyzet,
közszolgáltatások

Az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a közszolgálta-
tásokról tájékozódtak a társasházi közös képviselők a
Társasházak, Lakásszövetkezetek és Egyedi Lakástu-
lajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete által tartott minapi
fórumon.

A helyi gazdaság jól teljesít, Tiszaújváros önkormányzata jelentős adó-
bevételhez jut, pénzügyi helyzete stabil, van elegendő pénz a város mű-
ködtetésére, a közszolgáltatásokra, a középületek, közterületek felú-
jítására - jelentette ki Bráz György polgármester a fórum elején.
A városvezető szólt arról is, hogy az önkormányzat pályázatképes, azaz
felkészült a 2014-2020 közötti EU-s támogatási ciklus kínálta lehetősé-
gek kihasználására.
A fórumot megelőzően írásban megfogalmazott konkrét kérdésekre vá-
laszolva a polgármester megnyugtatta a jelenlévőket, mint mondotta, az
önkormányzat lekötelezett a panelprogram további támogatására. Hoz-
zátette, a helyi programok - energiatakarékossági pályázat, épületfel-
újítási alap - pénzügyi keretein is tud emelni az önkormányzat, s igény
esetén módosulhatnak a felhasználási célok is, például a lakóépületek
szennyvíz-, illetve csapadékvíz rendszereinek felújításával.
Folytatódik a facsere program, újabb szabadtéri fitnesz eszközöket he-
lyeznek ki, az ÉRV Zrt., a Városgazda Kft. és a társasházak együttmű-
ködésével növelhető a rágcsálóirtások száma, s az önkormányzat - az
amúgy is szükségessé váló rendeletmódosításkor - lehetővé teszi a tár-
sasházaknál is a hulladékszállítás egyedi számlázását – sorolta válaszait
Bráz György.
Ez utóbbi kérdéskör főszerepet játszott a fórumon. A közös képviselők
már régóta kérik a hulladékszállítás díjának kivezetését a közös költ-
ségből, a szolgáltató azonban nem lát erre jogi lehetőséget.
Az önkormányzati társulás által alapított ÉMRHK Kft. ügyvezetője, He-
gedűs-Csatai Andor azzal érvelt, hogy nem mérhető lakásonként a hul-
ladék mennyisége. Oláh György, az egyesület elnökségi tagja ezt az
érvet „csípőből” cáfolta, mint mondta, jelenleg sem a tényleges meny-
nyiség, hanem a hulladékgyűjtő edények űrtartalma alapján állapítják
meg a díjat, s ezt osztják szét a lakóközösségek.
Az ügyvezető beszélt a kijelölt közszolgáltató, a Tiszabábolna Kft. ne-
hézségeiről is. Kifejezésével élve, a rezsicsökkentés miatt „recsegnek,
ropognak” a gazdasági társaságok, így a Tiszabábolna Kft. is, annak el-
lenére, hogy igényelhető támogatás a többletköltségekre. Szólt arról is,
hogy törvényváltozás miatt a szelektív gyűjtés „házhoz megy”. A gyűj-
tőszigetek megmaradnak, de a családi házaknál gyűjtőzsákot kapnak a
tulajdonosok, melyet kéthetente cserél a szolgáltató.
A víziközmű szolgáltató ÉRV Zrt. illetékesei arról számoltak be, hogy
egy 15 éves, úgynevezett gördülő fejlesztési terv alapján végzik a ge-
rinchálózatok korszerűsítését. A szennyvíz vezetékek állapotát a közel-
múltban mérték fel, a kiértékelés még tart, ennek eredménye alapján
döntenek arról, hol és mikor lesz vezetékcsere.
A TiszaSzolg 2004. Kft. is küzd a rezsicsökkentésből, valamint a ter-
melői és szolgáltatói hődíj közötti különbségből adódó nehézségekkel.
A kompenzáció csak a veszteséget pótolja, fejlesztésre nem képződik
forrás. Az idei vezetékrekonstrukciót az önkormányzat 100 millió fo-
rintos jegyzett tőkeemelése tette lehetővé. Erre - miután elkészül a 2015-
ös költségvetés, és tisztább kép alakul ki a tervezett állami közműhol-
ding ügyében - újfent számíthat a cég.
A lakóközösségek pedig arra - jelentették be -, hogy megrendelés ese-
tén a szolgáltató rövid időn belül kicseréli a kiegyenlítő tartályokat, me-
lyek leromlott állapotára egy korábbi fórumon hívták fel a figyelmet.

F.L.
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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.

Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

TOKAJI EDIT
a 4. sz. választókerület képviselője

2014. december 3-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Dr. Molnár Tamás jegyző
2014. december 3-án (szerdán) 13.00 órától 15.00 óráig

ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal

I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján történik,

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

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Bráz György polgármester

2014. december 1-jén (hétfőn) 13.00 órától
15.00 óráig fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I.
emeleti önkormányzati tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentés alapján történik, negyedórás

beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-

es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Hirdetmény

Gyűjtik a veszélyes hulladékot
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét,
hogy városunkban az ECOMISSIO Kft. köz-
reműködésével ismételten megszervezzük a la-
kossági körben keletkező veszélyes hulladékok
begyűjtését. Ennek keretében a gyűjtőponto-
kon az alábbi, a környezetre veszélyes hulla-
dékféleségek adhatók át:
- festékmaradékok, festékes göngyölegek,
lakkmaradékok és ezek csomagolóanyagai,
- fáradtolaj, (motorolaj, hajtóműolaj) olajos
göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gépek és
elektronikai hulladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomagoló-
anyagai,

- kozmetikai szerek és azok maradványai,
- növényvédőszerek, rovarirtószerek és azok
maradékai, csomagolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsiradék,
- fénycsövek, izzók,
- autógumi,
A hulladékok átvételének időpontja: 2014. de-
cember 1. és december 4. között.
Helyszínek: 1.nap - december 1. (hétfő):
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont - a
Munkácsy úti parkolóban a Brassai szakképző
iskola mellett.
2.nap - december 2. (kedd):Tiszaújváros 2.
számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek kö-
zötti parkolóban.

3.nap - december 3. (szerda):Tiszaszederkény
városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont –
a volt általános iskola udvarán (Dózsa Gy. út).
4.nap - december 4. (csütörtök):Tisza-part vá-
rosrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont
- Neumann J. utca, a Szabadidőházzal szem-
közti parkolóban.
A gyűjtőpontokon naponta 9.00 órától 18.00
óráig a lakosság és az önkormányzat által mű-
ködtetett intézmények képviselői a fentiekben
felsorolt hulladékokat térítésmentesen adhat-
ják át az akció keretében.
Védjük együtt lakókörnyezetünket és termé-
szeti értékeinket!

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jézsó Gábor az 1. sz. választókerület

képviselője
2014. december 1-jén (hétfő) 16.00 órától

Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház - volt tsz

iroda),
2014. december 02-án (kedd) 16.00 órától

Tisza-part városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház, Neumann J. út 1.)
fogadóórát tart.

Polgármesteri Hivatal

Pályázati felhívás

Szakács kerestetik
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő
szakács munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozat-
lan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• szakács végzettség,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• egészségügyi alkalmasság,
• előnyt jelent a közétkeztetésben szerzett tapasztalat, illetve a diétás
szakács végzettség.
Feladatok:
• a konyha vezetése, a konyhalányok irányítása,
• az ételek elkészítése és tálalása az étlap alapján,
• alapanyagok megrendelésének összeállítása,
• áruátvétel,
• raktárak kezelése.
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint.
Munkaidő: a napi 8 óra figyelembevételével számított 1 havi munka-
időkeret.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet,
• önéletrajzot,
• bizonyítvány másolatot,
• erkölcs bizonyítványt,
• a borítékon fel kell tüntetni az 1272-2/2014. számot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014.12.08.
A pályázat elbírálásának határideje:2014.12.12.
Az állás betölthető: 2015.01.01.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központban lehet. Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308.

Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

december Helye Ideje Kinek a részére
1. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
2. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők és alkalmazottak

Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
3. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
9. kedd Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsödés gyerek és alkalmazott

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

10. szerda Tiszaszederkényi Művelődési Ház 11.00 - 12.00 Gyerek és alkalmazott befizetés
"Őszirózsa" Idősek Klubja 07.30 - 08.00 ,,Esély" Napközi Otthon részére
,,Őszirózsa" Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

11. csütörtök 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
Katica Óvoda 12.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

15. hétfő Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

16. kedd Bóbita Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése
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
Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők
Hunyadi Iskola 7.30 - 11.00 Alkalmazott étkezés megrendelése

17. szerda Központi étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
Központi étterem 12.00 - 13.30 Alkalmazott étkezés megrendelése (hivatal, könyvtár, rendelő)

18. csütörtök Központi étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők
Szivárvány Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése
Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

19. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező
29. hétfő Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegy-osztás
2014. december

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

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A.
§-a alapján a települési önkormányzat jegyzője
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez
kapcsolódóan természetbeni támogatást nyújt
fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tan-
szer vásárlására felhasználható Erzsébet-utal-
vány formájában annak a gyermeknek, fiatal
felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága 2014. no-
vember 1-jén fennáll.
Tájékoztatjuk a jogosultakat, hogy az Erzsébet-
utalványokat személyesen az alábbi időpont-

okban és helyszíneken vehetik át:
Tiszaszederkény városrészben:
Az átvétel helye: Szolgáltatóház (3580 Tisza-
újváros, Bocskai István utca 33.).
Időpontja: 2014. december 2. (kedd) 9,00 órá-
tól 16,00 óráig.
Tiszaújvárosban:
Az átvétel helye: Kazinczy Közösségi Ház központi
étterme (3580 Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.).
Időpontja: 2014. december 1. (hétfő) 13,00-tól
16,00-ig.
2014. december 3. (szerda) 8,00-tól 11,00-ig és
13,00-tól 16,00-ig.

2014. december 5. (péntek) 8,00-tól 11,00-ig.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az Erzsébet-
utalványok átvételéhez a személyi igazolvá-
nyukat és lakcímkártyájukat hozzák magukkal.
Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy amennyi-
ben az utalványra jogosult szülő, törvényes
képviselő, vagy fiatal felnőtt személyesen nem
tud megjelenni, az Erzsébet-utalvány átvéte-
léhez írásos - személyazonosító adatokat tar-
talmazó, 2 tanú aláírásával ellátott - meghatal-
mazás szükséges.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató

Erzsébet-utalványok átvétele

Roma ülés
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete 2014.
november 28-án (pénteken) 9,00 órától ülést tart.
Helyszíne:Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyiség.

Farkas Sándor elnök

Tiszaújvárosi Konzultációs
Fórum

Tiszaújváros jelenlegi helyzetéről, a 2015. évi kilátásokról tájékozó-
dik a Tiszaújvárosi Konzultációs Fórum december 3-án (szerdán) tar-
tandó ülésén. A Városháza házasságkötő termében 15 órakor kezdődő
tanácskozás nyílt, arra a fórum tagjai mellett minden érdeklődőt tisz-
telettel vár a konzultációs fórum elnöke, Bráz György polgármester
és a grémium titkára, Szabó János.

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
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Kedves Szülők és Óvodások!

ISKOLAKÓSTOLGATÓ
programunkhoz várjuk az érdeklődő, iskolába készülő gye-

rekeket 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 Is-

kolában lesznek
2014. november 13-tól minden csütör-

tökön 16:00-17:00 óráig!
A részvétel ingyenes!

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 közpon-
tilag kiadott tanulói jelentkezési lapok letölt-
hetők intézményünk és az Oktatási Hivatal
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.

kronika@tiszatv.hu

Pályaválasztási
szülői értekezlet

November 18-án, 16.30 órai kezdettel rendezték meg a Kazinczy Ferenc
Református Általános Iskolában a pályaválasztási szülői értekezletet.
Színvonalas, lényegre törő, interaktív és tartalmas előadásokat hallot-
tak azok a szülők, akik még több információt szerettek volna kapni a
környékbeli középiskolákról, hiszen tudjuk jól, nem egyszerű iskolát
választani a nyolcadikosok számára. Rengeteg középfokú intézmény
működik városunk környékén, ezzel a szülői értekezlettel szerettük
volna több ismerethez juttatni ballagó diákjaink szüleit, hogy könnyebb
legyen a döntés. A rendezvényen tájékoztatót tartottak a Mezőcsáti Re-
formátus Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, a Polgári
József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola, a Tiszaújvárosi Eötvös
József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Tiszaúj-
városi Brassai Sámuel Szakképző Iskola vezetői, munkatársai és rend-
hagyó módon a tiszaújvárosi szakképző iskola egyik diákja is.

Dorony Attiláné
igazgató

Fizikai
kísérletek

Fizikai kísérleteket mutattak be a Tiszaújvárosi
Brassai Sámuel Szakképző Iskolában. A rend-
hagyó órán az intézmény diákjai és az iskola
képzései iránt érdeklődő nyolcadikosok vettek
részt. A bemutató egy alapítvány által támoga-
tott rendezvénysorozat része volt, melynek
célja, hogy felkeltse a figyelmet a természettu-
dományok iránt.

A harmadik állomás

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
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Határtalanul

Felvidéki élmények

A Széchenyi iskola sikeresen pályázott a Határtalanul programban. 42
diák és 5 pedagógus négy napot töltött a Felvidéken, ahol megismer-
kedtek a térség kultúrájával, történelmével. A diákok most fotók segít-
ségével iskolatársaiknak is beszámoltak a kirándulás élményeiről.

Színek és elegancia

Szivárvány-hét
az Eötvösben

Az elmúlt hét egyes napjain különböző színű ruhákba bújtak az Eötvös
középiskola diákjai és pedagógusai. A Szivárvány-hetet piros, sárga,
zöld, kék vagy lila napokra osztották, pénteken pedig elegáns napot tar-
tottak. Ekkor díjazták azokat az osztályokat is, melyek a legaktívabban
vettek részt a beöltözős játékban.

kronika@tiszatv.hu

A csibék első sikere

Alig 3 hónap telt el az iskolakezdés óta, de iskolánk legfiatalabb tanu-
lói máris elérték első sikerüket. Országos szinten minden évben meg-
rendezik a Bolyai anyanyelvi csapatversenyt. Iskolánk idén először
indult ezen a megmérettetésen. A 7. H osztályból 4 diák alkotta az
Eötvös 7.H nevű csapatot: Makrányi Kata, Sebe Anett, Suhajda Tünde
és Unyi Dominik Vajk. A területi fordulót november 7-én rendezték a
Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskolában. A feladatok a magyar nyelv tantárgy köré csoportosultak, de
a nyelvtan- és az irodalomtudáson kívül a kicsiknek a kreativitásukra is
szükségük volt. A versenyen a gimnáziumi korcsoportban összesen 26
csapat indult, melyek közül az első 6 helyezett részesült jutalomban. Is-
kolánk csapata az 5. helyet szerezte meg. A sikeren felbuzdulva a kis
csapat örömmel várja a következő megmérettetéseket is.

Iskolakóstolgató

Bemutató délutánokat tartanak a Hunyadi Mátyás iskolában az iskolába
készülő gyerekeknek és szüleiknek. Az iskolakóstolgató programjain in-
teraktív feladatokkal, tánccal, vetélkedőkkel és egyéb játékos foglalko-
zásokkal várják a gyerekeket minden csütörtökön délután négy órától.

Széchenyi 35

Gála és nosztalgia a jubileumon
Fennállásának 35. évfordulóját
ünnepli idén a Széchenyi iskola.
A születésnapra rendhagyó prog-
ramsorozattal készült az intéz-
mény. A szeptemberi nyitányt
követően minden hónapra jut
rendezvény, amivel a névadó és
az iskola múltja előtt tiszteleg-
nek a tanárok és a diákok.

Reformkori fagylaltkóstoló és kiselőadás „é-
dességtörténelemből”, múltidéző rajz- és ma-
kettpályázat, de Széchenyi korának gasztro-
nómiai fogásai is felkerültek a jubileumi ét-
lapra. Ilyen különleges programokat szervezett
diákjainak a Széchenyi iskola. Legutóbb gála-
műsorra várták az intézmény egykori és mai ta-
nárait, diákjait, szülőket, volt tanítványokat, a
pedagóguskar alapító tagjait, igazgatóit.
A felsősök több jelenetet is színpadra vittek,
amelyben Széchenyi volt a főszereplő. Életé-
nek e kis színpadi szeletén keresztül mutatták
be a diákok a nagy magyar munkásságát, pá-
lyájának sikereit. A reformkor szellemét meg-
idézve vitték vissza a nézőket a régmúltba. A
közelmúlt évtizedeit, a jelen mindennapjait az
alsó tagozatos osztályok hagyományőrző ze-
nés-táncos műsorán, szavalatain keresztül is-
merhette meg a közönség.
A gála után a Derkovits Kulturális Központ tü-
körtermében tartottak fogadást a meghívott
vendégeknek. Körükben voltak a tantestület
alapító tagjai, egykori diákok, ma és évtize-
dekkel ezelőtt tanító pedagógusok. A vendége-
ket Hok Csaba, az intézmény igazgatója kö-
szöntötte, aki személyes élményein keresztül,

pályafutásának kezdetét felidézve emlékezett
az egykori 6-os iskola múltjára, kezdeti éveire.
- 1983-ban 21 évesen kerültem az akkori 6-os
iskolába friss diplomásként, friss házasember-
ként, teli tenni vágyással, akarattal, szeretettel
- mondta. - Csodálatos kollektíva várt itt, ma
is nagy szeretettel gondolok azokra az évekre,
feledhetetlen, boldog percek voltak. Az iskola
közössége azóta megfiatalodott, hiszen az el-
múlt években sok új kollégát kaptunk, de föl-
vették a ritmust és valamennyien a Széchenyi
szellemiségét követve mindent megtesznek
azért, hogy a legjobban fejlődhessenek a gye-
rekek és szeressenek idejárni.
Demeter Sándor sok diáknak tanított történel-
met éveken keresztül. Igazgatója is volt az is-
kolának, az indulás második évétől.
- Nagy izgalommal jöttem ma ide, - emléke-
zett. - A feleségemmel előkaptuk otthon a régi
fotókat és számtalan élmény jött elő, ahogy az
lenni szokott ilyenkor. Én Szedekényben vol-
tam előtte, majd a hatos iskola indításának évé-
ben összegyűjtöttük a város tanítóit és össze-
kovácsoltuk az új iskola új tantestületét. Em-
lékszem, hogy Hok Csabát is én hoztam ide,
elmentem Sárospatakra, a főiskolára, szétnéz-
tem és hoztam őt is meg a feleségét is. Örülök,
hogy ma itt lehetek régi kollégáimmal, akikkel
30 éve nem találkoztam. Sok alapítót látok itt:
Hevesiné Margó, Gulyásné Julika, Rajnáné
Ica, csak hogy néhányat említsek. Jó őket vi-
szontlátni.
Kormos Dénes is hosszú éveken keresztül igaz-
gatta az iskolát, elérzékenyülve emlékezett
vissza az ott töltött időre, a kollégákra és a gye-
rekekre.
- Jól emlékszem, hogy 1980. augusztus utolsó
napjaiban még az sem volt biztos, hogy egyál-
talán sikerül-e átadni, megnyitni időben az is-
kolát, - mondta - hiszen sok dolog még nem
készült el. Erre jöttek a kollégák, nekiálltak si-
kálni, bútorokat tologatni, együtt befejezni az
utolsó simításokat. Legtöbbjüknek ez volt az

első munkahelye, akkor bizonyították be elő-
ször, hogy az iskola, bár keretet ad az épület,
attól lesz iskola, hogy van egy közössége. A
Széchenyi ezt meg tudta őrizni a mai napig.
Onnantól kezdve, hogy megnyitotta kapuját,
egy nyitott, innovatív közösség. Az a 12 év,
amit igazgatóként dolgoztam, rengeteg tanul-
sággal járt. A Széchenyi egy sokszínű csapat,
az az egymásra figyelés, az a hit, amivel dol-
gozni tudtak, óriási érték, én pedig büszke va-
gyok rá, hogy ilyen kollégáim lehettek.

Héja Lajosné, Gizike az iskolanyitás második
tanévében csatlakozott a pedagóguskarhoz, ta-
nítóként kapta meg a 2.b. osztályt, ahová -
ennyi nosztalgiázás a cikkírónak is jár - én is
koptattam a padot.

- Nagy örömmel jöttem be ide a faluból és
kezdtem el a munkát egy újonnan épült iskolá-
ban –mondta. - Kedves kis osztályom volt, és
sok segítőkész kollégám. Nagyon szép kör-
nyezetben taníthattunk, szerettem, jó volt ide
bejönni. Azóta persze sokat változott a világ,
de jó irányba. Változott a tanítás, modernizá-
lódott, sokkal világlátottabbak a gyerekek, na-
gyobb az ismeretük, korszerűsödött az oktatás,
nagyobb léptékben haladunk a tananyaggal,
nagyobb mennyiséget is tanítunk nekik, mint a
nyolcvanas években. A mai gyerekek fogéko-
nyak, nagyon ügyesek, így nekünk is fel kell

venni a ritmust, szinte megfiatalodunk közöt-
tük.
-1980. szeptember 1., igazgató Sotkó Józsefné,
helyettesek Demeter Sándor és én – így, fele-
letszerűen, gyorsan érkezik a válasz kérdé-
semre, amikor a tanév első napjairól kérdezem
Rajna Attilánét, egykori és első igazgatóhe-
lyettesemet, földrajztanáromat.
- Négy igazgatót is kiszolgáltam az ott töltött
évtizedeim alatt. Megannyi emlék köt a hatos
iskolához. Sohasem feledem a farsangokat, a
nyolcadikosokat, hiszen éveken át én tanítot-
tam a palotást és a keringőt a végzős évfo-
lyamoknak. Ma is könny szökik a szemembe,
ha látom a nyitótáncot. Harmincöt év távlatá-
ból visszagondolva megérte, mert ti is ügye-
sebbek vagytok, mint mi és emberek lettetek,
nem is akármilyenek. A tökmagból tölgyfa lett,
annak pedig csemetéi - mondja elérzékenyülve
az egykori tanítványából lett újságírónak.
Dr. Pető Gabriella is sok földrajz leckét vett
annak idején Rajnáné Ica nénitől. Kisdiákként
a hatos iskola padsoraiban kezdte tanulmá-
nyait. Évek múltán hazavezetett az útja: Ti-
szaújvárosban praktizál, és iskolaorvosként
dolgozik a Széchenyiben.
- Velünk indult a felső tagozat, ötödikesek vol-
tunk, és ahogy mi nőttünk, úgy kovácsolódott
össze az iskola, a tanári kar, a gyerekek. Em-
lékszem nyolcadikra teljesen átvettük az irá-
nyítást, - mondja mosolyogva - hiszen diák-
nap, fordított nap volt, pedagógusaink pedig
megengedték, hogy beköltözzünk a tanáriba,
óriási élmény volt. Mint ahogy most találkozni
rég nem látott kedves arcokkal.
Bodnár Tiborné ősszel ünnepelte pedagógus-
pályájának 30. évét.
- Harmincból harmincat itt a Széchenyi falai

között töltöttem el - mondja. - A gyerekek kér-
dezték is nemrégiben, hogy Ircsi néni nem tet-

szik még unni? Én pedig rávágtam, hogy bi-
zony nem, nem is éreztem hasonlót az elmúlt
évtizedek alatt. Ha így gondoltam volna,
odébbálltam volna, de nem kellett, hiszen jó
közösségre találtam itt. Jó a viszony az új kol-
légákkal is, elfogadják a tanácsainkat, átveszik
tapasztalatainkat. A gyerekek is másabbak,
mint régen, változik a világ is, éppen ezért ne-
künk, pedagógusoknak is nyitottnak és elfoga-
dónak kell lenni, mert csak így haladhatunk
előre.

Berta

A felsősök több jelenetet is színpadra vittek.

Két régi igazgató, Demeter Sándor és Kormos Dénes a nézőtéren.

Hok Csaba, a jelenlegi igazgató pályakezdőként érkezett az akkori 6-os iskolába.
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Hazai pályán ünnepelte bajnoki címét 1969-ben a
TMTK focicsapata. Az NBIII-ban a szezon elején be-
mutatkozó együttes kiváló teljesítménnyel nyerte a baj-
nokságot. Az utolsó fordulóban az Alberttelepet fo-
gadták és győzték le 3:0 arányban.
„A mérkőzés előtt kedves ünnepség színhelye volt a
TVK tömegsport-telepe. A szurkolók köszöntötték a
bajnokcsapatot és vezetőit. Dr. Kaldrovits János, a
TVK gazdasági igazgatóhelyettese, a sportkör elnök-
ségének tagja meleg szavakkal üdvözölte a TMTK já-
tékosait, akik bravúros teljesítménnyel kiharcolták az
NBII-be jutást.”
A beszámoló szerint - melyet a Borsodi Vegyész kö-
zölt az utolsó fordulót követően - kereken ezren voltak
a nézőtéren. Ez meghaladja jó néhány mai első osztá-
lyú csapat átlag nézőszámát. De nem lehet csodálkozni
azon, hogy a fiatal város lakossága a focisták mellé állt.
Több fordulóval a vége előtt már biztos volt a feljutás,
ráadásul a hazai mérkőzéseken rendre kiszolgálták a kö-
zönséget.
„A TMTK ragyogó sorozattal zárta az idei bajnoksá-
got: a csapat két év óta hazai pályán nem szenvedett
vereséget. Pontot is csak egy alkalommal - tavaly már-
ciusban - vesztett otthonában.”
Lássuk be, ez nem akármilyen sorozat!
Hogy milyen volt az NBII-es szereplés? Arra még várni
kell, hiszen az majd a következő év krónikájából derül
ki.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Két év veretlenség
45 éve történt

A Tisza TV műsora

November 27., csütörtök
9.00: A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Év végi támogatások - Nö-
vendékhangverseny - Nyitott kapuk – Múzeumpedagógia - Sport
Hétről-Hétre, a Tisza TV magazinműsora - Széchenyi gála - Temp-
lom- és idősek otthona jubileum - Véradókat köszöntöttek - Sport
Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése

December 1., hétfő
18.00 Sporthétfő: A Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK- EKF-
Eger-KOK SE NB I/B-s bajnoki mérkőzés közvetítése felvételről

December 3., Szerda
18.00: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: - Ülésezett az önkormányzat
- ReMat sajtókonferencia - Színház határok nélkül - 90. születésnap -
Mikulástól karácsonyig - Sport
18.15: Hétről - Hétre, a Tisza TV magazinműsora: Mikulástól kará-
csonyig - Sport
18.30: Fogadóóra - Bráz György polgármester válaszol a nézők köz-
érdekű kérdéseire

December 4., csütörtök
9.00: A szerdai adás 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 27. (csütörtök) 14.00 óra:Úton a tudatosságban – a Pozi-
tív Gondolkodásúak Klubjának összejövetele. Helyszín: a könyvtár
előadóterme.
December 2. (kedd) 17.00 óra:„A mese a legjobb gyerekszoba.” Csa-
ládi mesedélután. Mikulásváró délután mesékkel, versekkel, dalok-
kal. Helyszín: a Gyermekkönyvtár. A belépés díjtalan.
December 3. (szerda) 14.00 óra: A Kaffka Margit Nyugdíjas Klub
összejövetele.Helyszín: a könyvtár előadóterme
November 7 – december 31.
„Ahány ház, annyi szokás” – Karácsony a nagyvilágban.
Kamarakiállítás. Helyszín: a könyvtár földszintje.

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.

Népek tánca, népek zenéje

Döntős az Énekszó
November 22-én Nagyatádon, a
határainkon túli résztvevőket is
megmozgató „Népek tánca, né-
pek zenéje” rendezvénysorozat
középdöntője újabb sikeres fel-
lépési lehetőséget adott az Ének-
szó Baráti Körnek.

A zsüri műsorunkat magas pontszámmal érté-
kelte és a középdöntők összesített kiértékelése
után meghívást kaptunk a két hét múlva Sze-
geden tartandó döntőre.
Tiszaújváros önkormányzata, a “Tiszaújváros
Jövőjéért” Alapítvány és a Derkovits Kulturá-
lis Központ hosszú-hosszú évekre visszanyúló
együttmunkálkodásának, támogatásának kö-
szönhetően városunk legrégibb művészeti cso-
portjaként közeledünk ténykedésünk 40. év-
fordulójához. Törekszünk fellépéseink gyako-
riságát, tartalmi és stílusbeli változatosságát fo-
kozni, hogy saját kiteljesedésünk örömeit meg-
osszuk városunkkal, kifejezzük köszönetünket
támogatóinknak, a koncertjeinket látogató ba-
rátainknak, a helyi események hűséges króni-
kásainak (Tisza TV, Krónika) és tisztelegjünk
azok emléke előtt is, akik előttünk járták ezt az
utat az elmúlt 40 év során.

Ez a fellépés is jól szolgálta céljainkat, tudtunk
finomítani olyan részleteken az előadásmó-
dunkban, melyek a tartalom és a forma össze-
hangolását szolgálják. Frissességet vittünk
egyes darabok előadásába a korábbi felfogá-
sunkhoz viszonyítva. Úgy érezzük, hogy - a

kórusmuzsikára, mint valami túl komoly do-
logra gondolók hiedelmét megcáfolva - üdítő
színfoltot jelentettünk még e rendkívül széles
spektrumú rendezvényen is.

Vörös Béla
Énekszó Baráti Kör

Ott lesznek a szegedi döntőben.

Népszokások ovisoknak

Hímeztek a tájházban
Hatodik alkalommal látogattak el a Katica óvoda gyermekei a táj-
házba, hogy részt vegyenek azon a múzeumpedagógiai foglalkozá-
son, melyen a nép kultúrával ismerkedhetnek meg a Helytörténeti
Gyűjtemény szervezésében. A kicsik a Szederkényi útravaló pályázat
keretében már megbarátkoztak a tájházzal, most a hímzésbe és a népi
motívumok festésébe nyerhettek bepillantást.

Növendékhangverseny
kilenc hangszeren

Az új tanév első növendékhangversenyét tartotta a Vándor Sándor
Zeneiskola. Az eseményen húsz gyermek mutatta be tudását kilenc
különböző hangszeren.
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Szilveszter

az Arany Holló
Étteremben

Szilveszteri menü:
Évbúcsúztató koktél
Svédasztalos kínálat az est folyamán
Hideg ételek:
Füstölt és olajos afrikai harcsa, harcsatepertő
Sült pulyka felsőcomb
Tűzdelt jércemell
Rántott rákolló pikáns mártással
Baconbe göngyölt máj
Magyaros vegyes ízelítő
Sertésgalantin
Pulykarolád
Sonkás tésztasaláta, jércekoktél, görögsaláta
Levesek:
Szarvasraguleves
Szárnyas erőleves fürjtojással
Meleg ételek:
Vadsült csipkebogyó mártással, burgonyakrokettel
Füstölt sajttal-baconnel töltött sertésborda fűszeres burgonyával
Ropogós malacsült párolt káposztával, hagymás törtburgonyával
Töltött pulykamell jázmin rizzsel
Vasalt csirkecomb royal zöldkörettel
Rántott zöldésgvariációk zöldfűszeres mártással, sáfrányos rizzsel
Desszert variációk
Gyümölcsök
Pezsgőbontás után:
Füstölt-főtt sertéscsülök
Juhbeles virsli, füstölt-főtt tarja
Debreceni páros kolbász

4 főre egy üveg TÖRLEY pezsgő
Élőzene, tombola
Belépő: 9500 Ft/fő
Gyülekező: 18.00 óra
Vacsora 19.00 óra

Asztalfoglalás: 49/540-020
aranyhollo@gmail.com

Eladó Tiszaújvárosban, frekventált helyen, üzletként mű-
ködő 40 m2-es lakás. Ideális magánrendelőnek, szépségsza-
lonnak, irodának. Jó parkolási lehetőség.
Ár: 8.200.000 Ft. Tel.: 30/9634-816
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A Sportcentrum eseményei
November 28. péntek

Kosárlabda
15.30 Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK - EKF-Eger-KOK SE U21 bajnoki mérkőzés

Játékcsarnok
18.00 Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK- EKF-Eger-KOK SE NB I/B-s bajnoki mérkő-
zés Játékcsarnok

November 29. szombat
Kézilabda
16.00 TSC - Szerencs bajnoki mérkőzés Játékcsarnok

Labdarúgás

A Hajdúságban is vitézkedtek
Győzelemmel búcsúzott felnőtt
csapatunk az őszi szezontól, és
25 pontot szerezve a tabella 7.
helyén telel majd, miután ide-
genben két góllal verte a Hajdú-
böszörmény együttesét.

Hajdúböszörményi TE - Termálfürdő FC
Tiszaújváros 1-3 (0-2)

Hajdúböszörmény: 100 néző, V.: Lovas (Po-
gonyi, Csatári).
Hajdúböszörményi TE: Somogyi-Kerek, Tóth
T., Simonka, Lovas, Szabó Márton, Környei
(Fülöp), Jeremiás, Benke (Szabó Máté), Tóth
L., Bogdanovic.
Termálfürdő SC Tiszaújváros: Tóth Cs.- Ga-
lambos, Czégel, Hajdu, Molnár F., Bussy
(Polényi), Patalenszki, Kerekes, Molnár L.,
Kovács P. (Sebők), Kovács Sz. (Tóth T.).
27. perc: Kovács Péter tört be a 16-oson be-
lülre, lövése a védőkről Molnár László elé
pattant, aki a bal oldalról, mintegy nyolc mé-
terről a rövid sarokba lőtt. (0-1)
30. perc: Molnár László bal oldali beadását
Kovács Péter 11 méterről kapásból lőtte a jobb
alsó sarokba. (0–2)
56. perc: Jobb oldali szögletet követően a vé-
dőket megelőzve Lovas hat méterről fejelt a
kapuba. (1–2)
79. perc: A Molnár - Kovács kettős harmad-
szor is villant. Egy kontrát követően Molnár in-
dította Kovácsot, akinek a lövése egy védőn
megpattanva jutott a hálóba. (1-3)
85. perc: Az első félidőben csereként pályára
lépő Kerek Balázs Molnár Lászlót próbálta sze-
relni. Mozdulatával elkésett, gyakorlatilag fel-
rúgta Molnárt, amiért megkapta második sárga
lapját, így automatikusan a pirosat is.
Esélyeshez méltón, magabiztosan gyűjtötte be
az újabb 3 pontot a TFCT, megkoronázva őszi
teljesítményét. Az első percektől kezdve nyo-
más alatt tartva a hazaiakat, számos gólhelyze-
tet kialakítva - és jó néhányat kihagyva -
tetszetős játékkal rukkolt elő a csapat. Ennek
eredménye volt Molnár és Kovács gólja. A Bö-
szörmény ritkán jutott el Tóth Cs. kapujáig, és
nem is volt olyan helyzete, amely magában
hordozta volna a gólveszélyt.
Igor Bogdanovic, a hazaiak játékos-edzője ren-
det tett a szünetben játékosai fejében, hiszen
egy agresszívabb HTE futott ki a gyepre. A
Tiszaújváros a biztos vezetés tudatában visz-
szavett tempójából és ez majdnem megbosz-

szulta magát. Egy pontrúgás után elméláztak a
védők és Lovas szépített. A vendéglátók ezek
után az egyenlítés reményében mindent egy
lapra feltéve rohamoztak, és kétszer is a sze-
rencse, illetve Tóth Cs. és Molnár F. mentette
meg a góltól az Újvárost. Azután helyre állt a
világ rendje, és ismét az első félidőben látott
gólveszélyes játékot mutatta együttesünk, és
egy gyors kontratámadás után Kovács P. meg-
szerezte a találkozón második, az idényben
pedig 6. gólját.
Ez a találat végleg elvette a hazaiak kedvét,
amit még Kerek 85. percben történt kiállítása
tetézett. Újabb győzelmével és megszerzett 25
pontjával a gárda méltó választ adott a szezon
elején fanyalgóknak, és meghálálta a türelme-
sebb szurkolók bizalmát.
A csapat egy-két hétig még edzésben marad,
majd megérdemelt téli pihenőre vonul, hogy
január 12-én újult erővel kezdje meg a felké-
szülést a tavaszi idényre.
Bogdanovic Igor, vezetőedző: Egész héten arra
készültünk, hogy begyűjtjük a 3 pontot, ennek
ellenére az első félidőben a vendégek akarata
érvényesült. A második félidőben próbáltuk
szorossá tenni a mérkőzést, de a Tiszaújváros
harmadik gólja eldöntötte a mérkőzést.
Kovács Tamás, elnök: Az első félidei játékunk
alapján nagyobb különbséggel is vezethettünk
volna. A második félidőben kicsit visszább vet-

tünk, de így is megérdemelt győzelmet arat-
tunk.
További eredmények:
Nyírbátor FC – Kisvárda 1-3
Kazincbarcikai SC – Putnok FC 4-0
FC Hatvan – Cigánd SE 4-1
Jászberényi FC – Budapest Honvéd–MFA 0-1
Veresegyház VSK – Felsőtárkány SC 1-2
DVSC–DEAC – Salgótarjáni BTC 2-0

Záróra az utánpótlásnál is

U21-es és U17-es csapataink vasárnapi mér-
kőzéseivel véget ért az őszi szezon utánpótlás
csapatainknak is.
U21 Termálfürdő FC Tiszaújváros - HTE 4-1
Rémiás Róbert, edző: Gyenge játékvezetés
mellett hoztuk a számunkra nagyon fontos
mérkőzést, és így a célkitűzésünket teljesítet-
tük. Gratulálok a csapatnak a félévi eredmény-
hez és jó pihenést kívánok mindenkinek.
Utólag megjegyzem, csak 3 pontra vagyunk a
dobogós helytől.
U17 Termálfürdő FC Tiszaújváros - HTE 2-4
Császár Zoltán, edző: Ez is az én csapatom.
Sajnos ma nem tudtunk csapatként funkcio-
nálni, talán egy kicsit nagy mellénnyel men-
tünk ki a pályára. Az ellenfél sokkal jobban
akarta a győzelmet, és többet is tett érte. Aka-
rat és alázat nélkül nem lehet nyerni.

A mérkőzésen a hazaiak többnyire csak futottak a labda és az eredmény után.

Asztalitenisz

Négyből három
a termés

Mindkét csapata győzni tudott saját bajnokságában a
TSC asztalitenisz szakosztályának.

Az első csapat Arlóba látogatott és esélyeshez méltóan aratott magabiz-
tos győzelmet az NB III. Észak-Magyarország „B”bajnokságban. A má-
sodik csapat a megyei I. osztályban Dédestapolcsány csapatát múlta
felül. Az Eötvös DSE felemás eredménnyel zárta az utóbbi két fordulót.
Hazai környezetben alulmaradt a Sajókeresztúrral szemben, a Bodrog-
közbe látogatva azonban Tiszakarád csapatát felülmúlta.
Arlói SE - Tiszaújvárosi SC 2-16
A győzelmeket szerezték: Temesvári 4, Vécsei 4, Gulyás 4, Virág 2, a
Vécsei-Virág és a Temesvári-Gulyás páros.
Községi SE Dédestapolcsány - Tiszaújvárosi SC II. 4-14
A győzelmeket szerezték: Mag 4, Fóti 4, Kavicsánszki 2, Lovász 2,
Dubéczi 1, a Kavicsánszki-Mag páros.
Eötvös DSE Tiszaújváros - Sajókeresztúri SE 5-13
A győzelmeket szerezték: Zoltán 3, Kanyó 1, és a Léka-Kanyó páros.
Tiszakarád - Eötvös DSE Tiszaújváros 2-16
A győzelmeket szerezték: Léka 4, Kanyó, 4, Kóródi 4, Sipos 2, és a Léka-
Kanyó, Kóródi-Sipos páros.

Kézilabda

Siker idegenben
Negyedik alkalommal léptek vendégként pályára a sze-
zonban a Tiszaújvárosi SC kézilabdás lányai.

A mezőkeresztesi mérkőzés után az előző három viadallal ellentétben
győztesként hagyták el a játékteret. A siker magabiztos volt, a mérkőzés
alatt 10 góllal is vezettek a lányok. A játékvezetők tették csak szoro-
sabbá a küzdelmet, a kétperces kiállításokat ugyanis nem egyformán
ítélték meg. Ennek eredményeként a második félidőben végig ember-
hátrányban voltak a tiszaújvárosiak, és két piros lapos kiállítás is szüle-
tett.
Mezőkeresztes -Tiszaújvárosi SC 19-24 (5-13)
TSC: Tóth, Rónai 1, Takács 8, Bagdi Á. 12, Bagdi B. 1, Új, Saláta 1.
Csere: Kovács, Sepsi, Dobos, Bozsik, Péter, Kiss 1.
Mezőkeresztes VSE: Magyar, Himer 3, Kozák, Hajdu 3, Horváth 5, Áb-
rahámi 2, Okos. Csere: Németh 5, Nagy, Nagyné, Jacsó, Pethő.
Béres Zoltán, szakosztályelnök: Első idegenbeli győzelmünkhöz gratu-
lálok a lányoknak. Azt is el tudtuk viselni, hogy a két játékvezető furcsa
szellemben vezette a mérkőzést. Két hazai mérkőzés jön, reméljük, hogy
folytatjuk a nagyszerű sorozatunkat.

Műkorcsolya

Szikszai
ezüst

Szikszai Zsuzsanna a Havasszépe és Jégszín-
ház SE versenyzője második helyezést ért el
felnőtt kategóriában a 9. Kelet-Magyarország
Kupa nemzetközi műkorcsolya versenyen
Miskolcon. A két napos viadalon hat ország
135 versenyzője vett részt.

A Nyitott kapuk szabadidősport rendezvénysorozat 5. fordulójában ütőt ragadtak a csapatok:
floorball sportágban mérték össze képességüket. Őt csapat körmérkőzéses formában vívott ér-
dekes, izgalmas mérkőzéseket a Sportcentrum játékcsarnokában.
A Pontvadászatba beszámító csapatversenyben ismét a Három testőr csapata: Bodnár János,
Bacsó Zsolt, Bodnár Barbara és Lakatos Kornél végzett az élen.
Továbbra is várják a becsatlakozó csapatokat, hiszen a fordulókat külön is értékelik: a győztesek
jutalma 5 alkalmas uszodabelépő, az összesítésben első helyen végzők 10 alkalmas uszodabelé-
pőt kapnak, a második, harmadik helyezettek a 2014/ 2015 év bajnoki szezon tavaszi hazai ko-
sárlabda -illetve labdarúgó mérkőzéseire szóló bérlet tulajdonosai lesznek.
Minden résztvevő nyereményszelvényt kap, melyek sorsolása decemberben a Sportgálán lesz.
A hatodik, egyben idei utolsó fordulóban mixröplabda következik december 6-án. Hat játékos ne-
vezhető, négy lehet a pályán egyszerre, akik közül legalább egy főnek nőnek kell lennie.

Súlyemelés

Durgheu volt
a legjobb

November 22-én rendezték meg a Tiszaújvárosi Sport-
centrum súlyemelő versenycsarnokában a XIII. Kőszegi
György országos kiemelt súlyemelő emlékversenyt. A ti-
szaújvárosi fiatalok nagyszerűen teljesítettek, mindenki
éremmel fejezte be a versenyt, négy aranyérem és két
ezüstérem fémjelzi teljesítményüket.

- Ez már a 13. alkalom, hogy megrendeztük ezt a versenyt - mondta Réti
István a TSC elnöke. - Ez egyúttal azt is jelenti, hogy már nagyon rég el-
távozott közülünk a szakosztályunk korábban volt legeredményesebb
versenyzője, Kőszegi György.
A legjobb serdülő versenyző és egyben az emlékverseny vándorserle-
gének győztese a TSC reménysége, Durgheu János Róbert lett.
- Idén minden versenyemet megnyertem - mondta a fiatal sportoló. -
Sok munkát fektettem a sikerbe. A heti öt edzés meglátszik a teljesít-
ményemen, abban reménykedem, hogy a következő olimpiára ki tudok
jutni.
Ez volt a 2014. évi versenyévad utolsó versenye. Decemberben már el-
kezdődik a felkészülés a 2015. évi feladatokra.
A tiszaújvárosi versenyzők eredményei:
Fiú korcsoport: 40 kg 2. Durgheu Patrik Levente (86 pont), 56 kg 1. Réti
Márton (87 pont).
Serdülő korcsoport: 56 kg 1. Budai Csaba (105 kg), 62 kg 2. Szántó
Gyula (136 kg), 77 kg 1. Durgheu János Róbert (218 kg). Ifjúsági kor-
csoport: +94 kg 1. Gulyás Ádám (160 kg).

Galambász
tagtoborzó

Olyan 16. életévüket betöltött fiatalok je-
lentkezését várja a Z32. Tiszaújvárosi Pos-
tagalamb Sportegyesület, akik szeretnének
megismerkedni a postagalambászattal, -te-
nyésztéssel és -versenyzéssel. Érdeklődni,
jelentkezni a 70/883-6913-as telefonszámon
lehet.

Durgheu összetettben 218 kilogrammot emelt a feje fölé.

Nyitott kapuk, Pontvadászat

Nem fogtak padlót a testőrök
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Halloween a Brassaiban
November 10-én ismét - immáron
második alkalommal - Halloween
estet rendeztünk iskolánkban,
melyben a diákok számos játékos
és vicces feladatban vettek részt a
magyar-, történelem- és nyelvta-
nárok szervezésében.

Bár a Halloween nem magyar szokás, mi
mégis úgy döntöttünk, megünnepeljük. Az is-
kolában a gyerekek angolt (is) tanulnak, és az
angol-, amerikai kultúrának fontos része a
Halloween (Mindenszentek) ünnepe, így úgy
gondoltuk, csapunk egy igazi, boszorkányos,
ijesztgetős bulit.
A vetélkedő tanítás után, 15.00-kor kezdődött.
A kellő hangulat érdekében az iskolarádióban
már fél 3-tól rémisztő kacajokat, vérfagyasztó
sikolyokat és nyikorgásokat lehetett hallani. A
gyerekeknek 3-4 fős csoportokban az egyes ál-
lomásokra, vagyis különböző tantermekbe kel-
lett menniük, ahol megadott időn belül egy-egy
feladatot kellett teljesíteni. Először minden csa-
pat kitöltött egy kvízt a halloween-i szokások-
ról, majd ezt követte az „almasöprés”, „alma-
teke”, a „rémisztő” arcfestés, a „találd meg”,
Halloween activity és a „boncasztal” játék.
Közben a zsűri pontozta a csapatok korábban
kifaragott nagyon kreatív töklámpásait, illetve

a „rémsütisütő versenyre” elkészített látványos
süteményeket. A versenyen résztvevő diákok
apró ajándékokat kaptak, a győztes csapat tag-
jai ezek mellett „halloween” mintás pólót
nyertek. Az eredményhirdetés után jöhetett a
jól megérdemelt nassolás, mindenki kicsit fél-

ve, de nagy kíváncsisággal kóstolgatta a
„horrorsütiket”.
A hangulat remek volt, mindenki nagyon jól
érezte magát. Reméljük, hogy jövőre is hason-
lóan remek bulit tarunk majd.

Az idegen nyelvi munkaközösség tanárai

Remek volt a hangulat.

Móra-Próba
Móra-Próba, avagy az egészséges életmódra nevelés receptje. Az elkészí-
téshez kell néhány lelkes pedagógus, akik kitalálnak néhány testet, elmét,
kreativitást megmozgató feladatot. Az alaprecept aztán évről-évre bővíthető
új ízekkel, aromákkal.
Volt játékos, elméleti kérdéssor interaktív táblán; szlalomozás rollerrel; vak-
kóstolás (azaz gyümölcsök, zöldségek felismerése csupán az ízük alapján).
ÖKO-játszóház, ahol PET palackból, sajtos dobozokból készültek játékok.
Igazán szórakoztató volt az Egy perc és nyersz játék, illetve az óriás társas.
Idén két igazán különleges, egzotikus fűszert is sikerült a recepthez adni:
egy versenyautó-bemutatót, (László Racing) és a nap sztárvendégét, Növé-
nyi Norbertet, aki életmód tanácsokkal is szolgált a közönségnek.
Amíg a diákok vetélkedtek, a nevelőket Luczai Gabriella fitoterapeuta lepte
meg finom teákkal és tanácsokkal.
S hogy a recept minél szélesebb körben terjedjen, a kesznyéteniek meghív-
ták a tankerület iskoláit is, akik közül négy el is hozta csapatát.
A jól sikerült rendezvény után gyerekek is felnőttek is remélik, jövőre ismét
találkozunk.

Jót tenni jó!

Jótékonysági est
Jótékonysági estet rendez a polgári római katolikus templomban no-vember 30-án, vasárnap 18 órától a Pol-
gár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány.
A műsorban fellép Balázs Fecó énekes és a Magyarok Nagyasszonya Katolikus Egyházközség Tiszaújvá-
rosi 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 eszközök vásárlására fordítja az alapítvány.
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