
A Városháza előtt hétről-hétre adventi hangulatban jönnek össze az embe-
rek. A karácsonyfa fényében teázva, vagy az ünnepi rendezvényeken talál-
kozva beszélgetnek a mindennapokról, tervekről, örömökről. Ez is
csalhatatlan jele annak, hogy közeleg az év vége. Ennek apropóján Bráz
György polgármestert kértük arra, mondja el, milyen gondolatai vannak
2014 utolsó heteiben. /3. oldal

A hagyományokhoz híven idén is lesz
szilveszter a Tisza TV-ben. A szer-
kesztőség régi és új műsorelemeket is
beleszerkeszt a december 30-ai óév-
búcsúztató műsorába. Az adás 16 óra-
kor kezdődik élőben, mint mindig.

/11. oldal

Polgármesteri interjú Mikulástól karácsonyig Szilveszter

Tiszaújváros hetilapja 2014. december 18. XXXII. évfolyam, 51-52. szám

Advent harmadik vasárnapján a gyertyagyújtást köve-
tően elsőként a három történelmi egyház képviselői
osztották meg az ünneppel kapcsolatos gondolataikat
a Városháztéren összegyűlt tiszaújvárosiakkal.

/8. oldal

Bőséges kínálat, gyér kereslet.

Rövidebb ügyfélfogadás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. december 31-én
(szerdán) a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfoga-
dás 8 órától 12 óráig tart.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Év végi műsorfolyam
Kedves Nézőink!
A Tisza Televízió idén először ünnepi műsorfolyammal ajándékozza
meg Önöket. Olyan összeállításokat mutatunk be adásainkban, amelyek
az év folyamán emlékezetes perceket jelentettek a tiszaújvárosiaknak,
vagy amelyek a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan készültek.
December 22. hétfő - Szederkényi gyertyagyújtás, december 23. kedd -
Adventi hangverseny, december 26. péntek - Ünnepi református isten-
tisztelet, görög katolikus ünnepi szentmise, római katolikus ünnepi
szentmise, december 27. szombat - Retro szilveszter (összeállítás ko-
rábbi szilveszteri műsorokból), december 28. vasárnap – Hyppolit a
lakáj (az Álom Társulat előadása felvételről), december 29. hétfő - János
Vitéz (a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes előadása),
december 30. kedd - Szilveszteri műsor 2014.
Az adások 18 órakor kezdődnek, kivéve az egyházi szertartások felvé-
telei (9 óra) és a szilveszteri műsor (16 óra).
Reméljük, sikerül az ünnepeket még hangulatosabbá varázsolnunk. Kel-
lemes tévézést kívánunk mindannyiuknak!

Tisza Média Kft.

Bőséges a fenyőkínálat

Örökzöldek karácsonyra

A napokban már megjelentek a
szokásos árusítóhelyeken a fe-
nyőfák. A kereslet egyelőre gyér,
pedig az árak nem igazán vál-
toztak tavalyhoz képest.

A típus és a méret a fő tényező az árcédula
meghatározásánál, de akad olyan hely is, ahol
a kisebb fenyőket darabáron értékesítik. Áru-
sító helyektől függően a lucfenyő 1500-1900
forinttól kapható, az ezüstfenyő esetében 2900-
3500 forint, a normand fenyőnél 4000-6000 fo-
rint között alakul az induló ár.
Az embereknek egyre kevesebb a pénzük, így
karácsonykor, amikor a kiadások is magasab-
bak, sokan a fenyőfán spórolnak - állítja több
kereskedő is
- Eddig átlagos a kereslet - mondja Cserjési Géza,
aki már hosszú évek óta foglalkozik fenyőfa áru-
sítással. - Még korán vagyunk, de lehet érezni,
hogy minden évben egyre gyengébb a forgalom.
Sokan átálltak műfenyőre, nem is az anyagiak,

hanem inkább a praktikussági szempontok miatt.
Akik megmaradtak a természetes fenyőnél, azok
valószínűleg hagyományosabb szemléletet kö-
vetnek és áldoznak rá. De olyat is tapasztaltunk,
hogy megunják a műfenyőt és újra élőt vesznek.
Az is tapasztalható, hogy sokan kitolják a fe-
nyővásárlás időpontját. Van, aki több helyszínt
felkeresve, hosszas mérlegelés után dönt. Töb-
ben a karácsony előtti két-három napra hagyják
a beszerzést. Annak sem kell aggódnia, aki az
utolsó pillanatban vásárol.
- Nem hozunk ki egyszerre minden fenyőt –
folytatja Cserjési Géza - folyamatosan érkez-
nek újak. A fenyőültetvényeket sem vágjuk ki
teljesen, mindig kiválogatjuk az igazán kará-
csonyfának valót, ezért az utolsó darabok kö-
zött is vannak szép példányok.
A kereskedő szerint a sláger a lucfenyő. Nem
feltétlenül az ára, hanem inkább az illata miatt.
De sokan a nemesebb típusokat vásárolják.
Ezek nagyobb, tekintélyesebb örökzöldek, és

méltán lehetnek a karácsony díszei. Utóbbia-
kat azért is választják, mert a levele nem pereg,
a lucfenyő hamarabb elhullajtja tűleveleit,
főleg a melegebb lakásokban.

Egy a sok árlista közül.

Az elődöket köszöntötték

Nyugdíjas találkozó

Hagyomány, hogy karácsony közeledtével az önkormányzat köszönti,
megvendégeli és megajándékozza a Polgármesteri Hivatal nyugállo-
mányba vonult dolgozóit. Idén az Arany Holló étteremben találkoztak
az egykori köztisztviselők és a város vezetői. Bráz György polgármes-
ter - miután köszöntötte a meghívottakat - a 2014-es változásokról szá-
molt be.
Kitért arra is, hogy a törvénymódosítások, a választások sok feladatot
adtak az önkormányzatnak, a hivatalnak, s ezeket hozzáértéssel, tisz-
tességgel, becsülettel oldották meg a munkatársak.
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2. oldal 2014. december 18.Sokféle
Egyházi hírek

Római katolikus

Advent idején a hétköznapi szentmisék reggel 6 órakor kezdődnek a
téli kápolnában. A mise előtt 3/4 6-tól gyónási lehetőség lesz. Szomba-
ton 17:30-kor, vasárnap délelőtt 11:00 órakor lesz szentmise templo-
munkban.
December 24-én délután 16:00 órakor pásztorjáték lesz a templomban.
24:00 órakor éjféli mise.
December 25-én, és 26-án délelőtt 11:00 órakor lesz ünnepi szentmise.
December 31-én 17:30-kor hálaadás.Január 1-jén a szentmise 11:00-
kor lesz.

Görög katolikus

Vasárnap 9:30 Szent Liturgia Sajószögeden, 11:00 Tiszaújvárosban,
14:00 Sajóörösön. December 24-én 8:00 királyi imaórák. Szenteste
15:30 Nagy Szent Bazil Liturgiája vecsernyével Sajószögeden, 17:30
nagy lenyugvási istentisztelet litiával, kenyér-, bor- és olajáldással
Nagycsécsen, 19:00 karácsonyi utrenye, a gyerekek pásztorjátéka
Tiszaújvárosban. Karácsony ünnepén 8:00 Szent Liturgia Nagycsécsen,
9:30 Sajószögeden, 11:00 Tiszaújvárosban, 17:00 vecsernye. Karácsony
második napján 8:30 Szent Liturgia Sajóörösön, 9:30 Sajószögeden,
11:00 Tiszaújvárosban. Karácsony utáni vasárnap 8:30 Szent Liturgia
Nagycsécsen, 9:30 Sajószögeden, 11:00 Tiszaújvárosban. Szilveszter-
kor 17:30 óévi hálaadás, esti istentisztelet Tiszaújvárosban. Január 1-jén
9:30 Szent Liturgia Sajószögeden, 11:00 Tiszaújvárosban, 17:00 ve-

csernye. Január 3-án 16:00 vecsernye. Január 4. (vasárnap) 9:30 Szent
Liturgia Sajószögeden, 11:00 Tiszaújvárosban. Január 5. (böjt!): 9:00
királyi imaórák, 18:00 nagy lenyugvási istentisztelet, litia, kenyér-, bor-
, és olajáldás, utrenye Tiszaújvárosban. Január 6-án (Theofánia - Víz-
kereszt): 9:00 Szent Liturgia, nagy vízszentelés Sajószögeden, 11:00
Tiszaújvárosban.
„Krisztus saját emberi természetét átistenítve, minden emberi valóság
előtt megnyitotta az üdvösségnek a megistenülésen keresztül vezető
útját. Maga az Isten volt, aki a Krisztusban meghozta a végleges dön-
tést, de minden keresztény arra van hivatva, hogy egyenként és szaba-
don, önnön valóságában magára vállalja azt, amit a megtestesült Ige az
emberi természet érdekében tett.” (John Meyendorff)

Református

Tiszaújváros: december 18. 17:00-kor bibliaóra lesz az imateremben,
21-én, vasárnap 11:00 órakor istentiszteletet, az imateremben gyermek-
istentiszteletet tartunk, ez lesz az esztendőben az utolsó gyermek-is-
tentisztelet. 17:00 órától a Református Énekkar karácsonyi
hangversenye kezdődik a templomban.
December 22-én, hétfőn és 23-án, kedden 17 órakor kezdődik a bűn-
bánati istentisztelet.
December 24-én, szerdán 16:00-tól a gyermekek ünnepi műsorral ké-
szülnek az istentiszteleten.
December 25-én, csütörtökön, 11 órakor úrvacsoraosztással egybekö-
tött istentisztelet lesz, délután 16 órától már a legátus, Nánási Éva hir-
deti az Igét.
December 26-án, pénteken és 28-án, vasárnap is 11órakor kezdődik az
istentisztelet.
December 31-én 16:00 órától tartunk óévi istentiszteletet, az újévi is-
tentisztelet január 1-jén 11 órakor kezdődik.
2015. január 4-én 11 órakor lesz istentisztelet.
Tiszaszederkény:
December 19-én, pénteken 18 órakor kezdődik az istentisztelet.
December 21-én 10 órakor lesz istentisztelet.
December 22-én és 23-án 18 órától tartunk bűnbánati istentiszteletet.
December 24-én 18 órakor kezdődik a gyermekek műsorával egybe-
kötött istentisztelet.
December 25-én 9.30 órától lesz ünnepi, úrvacsorás istentisztelet. A 15
órakor kezdődő istentiszteleten a legátus hirdeti az Igét.
December 26-án, pénteken és 28-án, vasárnap 10 órától tartjuk az is-
tentiszteletet.
Az óév-búcsúztató istentisztelet december 31-én 18 órakor kezdődik.
2015. január 1-jén és január 4-én, vasárnap 10 órakor lesz istentisztelet.
December 26-án Sajóörösön 8 órakor, Sajószögeden 9 órakor kezdődik
az úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett elhunytunk,
KORMOS JÓZSEF

temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

NAGY JÁNOS
(volt TVK-s dekoratőr)

71 éves korában, 2014. december 10-én elhunyt.
Végső nyugalomra helyezéséről később intézkedünk.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
ZELEI JÁNOS

végső búcsúztatásán megjelentek, a kegyelet virágait elhelyezték,
és mély fájdalmunkban osztoztak.

Felesége és családja

„Ameddig élek, szívemben
Mindig velem vagy.”

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

VÍGH MIHÁLYNÉ
ICA NÉNI

folyó hó 11-én 81 éves korában váratlanul elhunyt. Szeretett ha-
lottunktól a sajószögedi Városi Temetőben veszünk végső búcsút

2014. december 19-én délelőtt 11 órakor.
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelent-
kező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/ké-
szenléti szolgálatot december 21-ig (vasárnapig) a Remény Gyógy-
szertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052). December 22-től 28-
ig a Borostyán Gyógyszertár az ügyeletes gyógyszertár (Széchenyi út
11., tel.: 49/341-050), majd december 29-től január 4-ig az Arany Sas
Gyógyszertár (Bethlen Gábor út 17., tel.: 540-688). Január 5-től újra
a Borostyán Gyógyszertár látja el az ügyeleti/készenléti szolgálatot.
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.
Az Arany Sas Gyógyszertár december 24-én 8-12 óra között, de-
cember 27-én 8 és 12 óra között, míg 31-én 8 és 14 óra között tart
nyitva.
A Tisza Gyógyszertár december 24-én 8 és 13 óra között, míg de-
cember 31-én 8 és 17 óra között tart nyitva.
A Borostyán Gyógyszertár ünnepi nyitva tartása:
December 22., 23.: 7:30-17.00
December 24. Zárva, ügyelet: 12.00-20.00, telefonos készenlét:
20.00-tól
December 25., zárva, ügyelet: 8.00-20.00, telefonos készenlét: 20.00-tól
December 26., zárva, ügyelet: 8.00-20.00, telefonos készenlét: 20.00-tól
December 27.: 8.00-12.00, telefonos készenlét: 20.00-tól
December 28., zárva, telefonos készenlét: 19.00-tól
December 31., szerda: 7.30-12.00
Január 1., zárva
Remény Gyógyszertár:
December 24.: 8.00-12.00
December 25., 26.: Zárva
December 27.: 8.00-12.00
December 28.: zárva
December 29., 30., 31.: 8.00-17.00
Január 1.: zárva
Január 2.,3.: 8.00-12.00
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, vala-
mint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Szeretetvendégség
Szederkényben

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ és a Tiszaújvárosi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel vár minden érdeklődőt 2014.
december 21-én (vasárnap) 17,00 órai kezdettel a Rákóczi út 81.
szám alatt megtartandó szeretetvendégségére. A rendezvényen meg-
jelenőket egy tál étellel és karitatív élelmiszer- és ajándékosztással
fogadják a szervezők.

Farkas Sándor
elnök

Újabb udvari játékkal gazdagodott a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos
Óvoda. A TVK Mali Triatlon Klub a Triatlon Nagyhét játszóházi bevé-
telének, valamint a Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál belépő jegye-
inek felajánlása jóvoltából, 1,5 millió forint értékű komplex játszóelemet
szereztünk be a Tündérkert óvodában. Immár ez a második olyan ud-
vari játékbővítési lehetőség, amely a TVK Mali Triatlon Klub felaján-
lásából valósult meg intézményünkben.
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni a felajánlásokért a Triatlon
Nagyhét, valamint a halászléfőző fesztivál szervezőinek, hogy ezzel a
nemes gesztussal hozzájárultak a tiszaújvárosi óvodások gazdag és tar-
talmas udvari életének megszervezéséhez, a mozgás, a sport megsze-
rettetéséhez.

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

kronika@tiszatv.hu

Udvari játék
felajánlásokból

Sulizsaru program

Rajzokból plakát

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság a Tiszaújváros önkormányzata tá-
mogatásával megvalósuló Sulizsaru program részeként rajzpályázatot
hirdetett a tiszaújvárosi általános iskolák felső tagozatos tanulói részére
hirdetett kábítószer-ellenes és bűnmegelőzési témakörben. A pályázatra
összesen 80 rajz érkezett.
A pályaművek elbírálásában a rendőrkapitányság munkatársain kívül a
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjai is részt vettek. A legjobbnak ítélt
munkákból - Klein Anna, Fodor Anna, Kalapos Zsófia Barbara, Oláh
Mózes, Balázs Péter és Kapczár Botond rajzaiból - plakát készült.
A pályázók jutalmazására, valamint az egyes évfolyamokban a leg-
jobbnak választott képek készítőinek díjazására december 17-én a Ti-
szaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskolában tartottak ün-
nepséget.
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Interjú Bráz György polgármesterrel

Tisztességes munka, hitelesség, összetartozás
A Városháza előtt hétről-hétre adventi
hangulatban jönnek össze az emberek.
A karácsonyfa fényében teázva, vagy
az ünnepi rendezvényeken találkozva
beszélgetnek a mindennapokról, ter-
vekről, örömökről. Ez is csalhatatlan
jele annak, hogy közeleg az év vége.
Ennek apropóján Bráz György pol-
gármestert kértük arra, mondja el,
milyen gondolatai vannak 2014 utolsó
heteiben.

- Mozgalmas volt ez az év, s Ön azt is elmondhatja,
sikeres, hiszen elsöprő többséggel választotta
ismét polgármesterré Tiszaújváros lakossága. Mi
minden jut eszébe 2014-ről?
- Annyiban különbözött ez az év más évektől, hogy
volt három választás. Ez nyilván foglalkoztatta az
embereket országszerte és Tiszaújvárosban is, átha-
totta a közéletet, az emberek mindennapjait. Termé-
szetesen nekem is sok gondolatom forgott a válasz-
tások, főként a helyi választások körül, de arra ügyel-
tem, ez ne terelje el a figyelmemet a napi munkától,
azoktól a feladatoktól, amelyeket mindig fegyelme-
zetten, következetesen el kell végezni a város zavar-
talan működése érdekében. Alapelvem, hogy minden
embernek az egyik legfőbb kötelessége a tisztesség-
gel elvégzett munka, bármilyen területen dolgozzon
is. Családban, szervezetekben is láthatjuk, amíg min-
denki teszi a dolgát, addig olajozottan forog a kerék,
de amint valaki mulasztásokat követ el, zavarok ke-
letkeznek. Márpedig a városnak zavartalanul kell mű-
ködnie, sőt fejlődnie, s ehhez optimistán kell tekin-
tenünk a jövőbe, a jelenben pedig folyamatosan cse-
lekedni az itt élők érdekében.
- Hitt-e abban, hogy ilyen nagyarányú győzelmet
aratnak ősszel?
- Hittem abban, hogy az emberek a folytatásra fognak
szavazni, de bevallom, arra nem számítottam, hogy
ilyen nagy arányban kapjuk meg a lakosság támoga-

tását. Ez rendkívül megtisztelő, még egyszer a kö-
szönetemet, köszönetünket szeretném kifejezni a
városlakóknak. Nyilvánvalóan ez az óriási bizalom
arra késztet, sőt kötelez minket, hogy a továbbiakban
is a legjobb tudásunk szerint, és a legjobb szándékkal
végezzük a munkánkat. Erkölcsösen, tisztelve egy-
mást és a közjavakat. Úgy gondolom, Tiszaújváros
sikeres működése annak is köszönhető, hogy a város,
a polgármesteri hivatal, az önkormányzati intézmé-
nyek és gazdasági társaságok vezetésében és kollek-
tíváiban mindenki tudja, a közjavakból csak annyi a
miénk, amennyit a becsületes munkánk ellenértéke-
ként megkapunk. S amíg ez így van, addig megvan a
béke és a nyugalom is.
- Mi minden határozhatja meg ezen kívül, hogy
képes-e egy város sikeresen működni?
- Egy település jövője legnagyobbrészt mindig az ott
élő embereken múlik. Ahol becsületes, dolgos, a kör-
nyezetükre igényes emberek laknak, ott a falu vagy
város képe tükrözi ezt. Ráadásul a települések veze-
tőit is az emberek választják, így közvetve tényleg
minden tőlük függ. Nálunk a kezdetekig visszanyúlik
a sikeresség, hiszen ebbe az épülő városba annak ide-
jén az ország minden tájáról olyan emberek érkeztek,
akik tele voltak lendülettel, ambícióval, szakmai tu-
dással és igényességgel. Mondhatnám, minden szak-
mának a legjobbjai jöttek. Ők rakták le a stabil
alapokat, mi pedig erre építkezhetünk tovább. Ter-
mészetesen a siker és a jólét pénz kérdése is. Mi az
iparnak köszönhetjük a létezésünket. A kilencvenes
évek után elég sok változás történt az iparban, gaz-

daságban, de sikerült megoldásokat találni a felme-
rülő kérdésekre, így ma elmondhatjuk, hogy a fog-
lalkoztatás elfogadható Tiszaújvárosban. A jöve-
delmek ugyan differenciáltak, sok ember van, akinek
nagy nehézségeket okoz, hogy a fizetéséből megfe-
lelő életszínvonalat tudjon biztosítani a családjának.
Nekik igyekszik segíteni az önkormányzat a szociá-
lis juttatásokkal, melyek fenntartását nagyon fontos
feladatunknak érezzük. Mindent összevetve optimis-
ták lehetünk. A gazdaság működik, a gyárak, cégek
elegendő adót fizetnek be, munkahelyeket biztosíta-
nak, partnerek a közös ügyeink megoldásában, és rá-
adásul mecénásként, különböző közösségeket
támogatva is jelen vannak városunk életében.

- Az önkormányzati választások kampányában
gyakran elhangzott, s néhány emberben talán ag-
godalmat is keltett az a kijelentés, miszerint egy
városnak hátránya származhat abból, ha „más
színű”, mint az ország vezetése. Mit gondol erről?
- A jelenlegi önkormányzat, a város vezetése lokál-
patrióta emberekből áll, akik elsősorban nem színek,
hanem az itt élők érdekei mentén hozzák meg dönté-
seiket. Ez mindig is így volt. Itt azon iparkodnak és
munkálkodnak az emberek, hogy legyen meg min-
denünk, ami szükséges ahhoz, hogy komfortos, él-
hető otthonunk legyen. Látva a város közösségi
ügyeinek a helyzetét, biztos vagyok benne, ez a jö-
vőben is így lesz. Tiszaújváros önkormányzata, kép-
viselő-testülete, és személy szerint én sem szeretem
kiélezni a konfliktusokat, de azt gondolom, elvárható
a helyi vezetéstől, hogy minden egyes döntésében a
helyi társadalom érdekeit képviselje. Mi tiszteljük a
megválasztott tisztségviselőket a kormányban és or-
szággyűlésben, viszont elvárjuk, ők is tiszteljék a vá-
rosunkat, az itt élő embereket. Nem gondolom, hogy
ez problémát okozna és bosszúért kiáltana. Szerin-
tem Magyarország egyik legnagyobb problémája,
hogy az országos sajtó az elmúlt 25 évben nem vál-
lalta fel az igazság képviseletét, elhallgatta az ellent-
mondásokat, a korrupciós ügyeket. Most a sajtó kicsit
megéledt, kezdenek felszínre kerülni komoly gondok.
Láthatják az emberek, hogy az igazságot képviselő
törvények nincsenek megfelelően betartva, sok olyan
ügy van, ami erkölcsileg megkérdőjelezhető, s ezzel

párhuzamosan az elégedetlenség is nagyobb hang-
súlyt kap. Nekem az az álláspontom, hogy tisztessé-
ges munkáért kapjon mindenki tisztességes bért, de
ezzel sajnos Magyarországon még nagy bajok van-
nak. Engem megnyugvással tölt el az, hogy váro-
sunkban a vezetés jó példát mutat, és hiteles képet
tud nyújtani magáról, amikor korrupciómentességről
van szó. Nem mellébeszélni és magyarázkodni kell,
hanem úgy élni, ne legyen ellentmondás a tetteink és
szavaink között. Csak így lehet bizalomra számítani,
együttműködni azzal a jóleső érzéssel, hogy közös
céljaink vannak, közösen teszünk érte, mert össze-
tartozunk.
- Akár pártokról, akár vagyoni helyzetről, szár-
mazásról van szó, rengeteg ellentét és indulat fe-
szül ma az országban. Nem túlzott optimizmus
összetartozásról beszélni ilyen viszonyok köze-
pette?
- Nem lehet másként előre haladnunk. Konfliktusokat
gerjesztve, az erőket szétzilálva, rossz példával elöl
járva csak zavart lehet okozni. Ismétlem, vélemé-
nyem szerint a legfontosabb, hogy mindenki végezze
el a dolgát az élete különböző színterein, a családban,
munkahelyen, különféle közösségekben. Mi arra tö-
rekszünk Tiszaújvárosban, hogy az önkormányzat
minden szereplője jó példát mutasson e tekintetben.
Fontos azon közösségek támogatása is, amelyek va-
lamilyen érték mentén szerveződnek. Meg kell adni
mindenkinek a lehetőséget, hogy olyan területen te-
vékenykedhessen, amiben jól érzi magát, amiben fel-
töltődhet, kibontakozhat. Mert ilyenek vagyunk mi,
emberek, ha látjuk értelmét az életünknek, a mun-
kánknak, ha fontosnak érezhetjük azt, amit teszünk,
az újabb tettekre serkent és ambicionál minket.
Tiszaújvárosban hozzávetőleg száz olyan civil szer-
vezet, közösség működik, amely teret ad az embe-
reknek ahhoz, hogy a hétköznapok kötelességeit
megszakítva örömhöz, elégedettséghez, jó társaság-
hoz juttassa őket. Manapság, amikor az elidegenedés,
a magány oly gyakran kerül szóba, ez különösen fon-
tos. Fontos, hogy ez a sok közösség élhesse a min-
dennapi életét, hiszen ezek éltetik a várost is. Ma már
Tiszaújvárosban is érezhető, hogy a református, a
római- és a görög katolikus egyházak mennyire fon-
tosak városunk életében. Az adventi ünnepség első
gyertyagyújtásán azt mondtam, cselekvő szeretetre
van szüksége az egész világnak. A szeretetről lehet

szép szólamokban beszélni, az mit sem ér, ha a tette-
inkben nem nyilvánul meg. Eredménye annak van,
ha teszem a dolgom a másik emberért. A gyerekei-
mért, a társamért, szüleimért, kollégáimért, barátai-
mért, ismerősökért, vagy akár idegenekért.
- Ilyenkor év végén számos rendezvény van, ahol
sok szervezettel és emberrel találkozik. Mit ta-
pasztal a beszélgetések során?
- Számomra nagyon fontosak ezek az alkalmak, hi-
szen meggyőződésem, a személyes kapcsolatokat
semmi sem helyettesítheti. Az, hogy ismerjük egy-
mást, látjuk és halljuk egymást megnyilatkozni, tud-
juk, miként gondolkodik a másik a világról, nem csak
emberileg ad pluszt. El sem tudnám képzelni a nélkül
a város vezetését, hogy ne ismerjem a benne élő em-
bereket, a gondjaikat, örömeiket, igényeiket, hiszen
egy-egy döntés meghozatalánál nekünk mindig látni
kell azt is, hogy azok miként hatnak a lakókra. Min-
denképpen oda kell figyelnünk egymásra, mert e nél-
kül az összetartozás tényleg utópia maradna. A
rendezvényeken azt látom, az emberek szívesen töl-
tik együtt az időt. Ezekről az eseményekről a helyi
sajtó is beszámol, és ez jó, hiszen így nyomon kö-
vetheti a történéseket az is, aki személyesen esetleg
nem tud részt venni egy-egy összejövetelen. Mint
említettem, a város anyagi kondíciói stabilak, s mi
mindig arra törekszünk, ha van pénzünk, abból min-
denki részesüljön. Szociális juttatások, jutalmak for-
májában, vagy éppen úgy, hogy támogatjuk azokat a
szervezeteket, amelyek sok-sok embert juttatnak
testi, lelki értékekhez, elősegítve, hogy mindenki ki-
egyensúlyozottabbá válhasson. Ebben az állandó idő-
hiánnyal küzdő, felgyorsult tempójú világban nagyon
fontos, hogy lehetőleg egyéni szinten is megtalálják
az emberek az elégedettségüket, belső békéjüket.
Minden életkornak megvannak a maga feladatai,
szükségletei. A városvezetés feladata, hogy ezekre te-
kintettel legyen, igyekezzen minden korosztályt se-
gíteni abban, hogy tisztességgel elvégezhesse a
dolgát és méltósággal élhesse mindennapjait.
- Egy új esztendő beköszöntével mindig felmerül a
gondolat, vajon mit hoz az új év? Városi szinten
mire számít?
- Sok munkára és eredményekre. A lehetőségeinkkel
továbbra is jól kell sáfárkodnunk, és természetesen
készülünk az újabb uniós támogatási ciklusra. Fiatal
városunk már abba a korba érkezett, hogy olyan nem-
zedékek is gyökeret eresztettek itt, akiknek a szülei,
nagyszülei is itt élnek, otthonuknak érezhetik Tiszaúj-
várost. Biztos, hogy ez a generáció olyan szemlélet-
tel fog tevékenykedni, ami hosszú távon garantálja a
város fejlődését.
- Hogyan készül a karácsonyra?
- Az ünnep mindig megállítja kicsit az embert, és arra
készteti, hogy elgondolkodjon az életén, másokhoz
való viszonyán. Én is elgondolkodom ilyenkor, és be-
vallom, a családommal, feleségemmel kapcsolatban
érzek némi lelkifurdalást, hiszen a hétköznapokban
nem mindig jut annyi idő a szeretteimre, amennyit
megérdemelnének. Bízom benne, hogy ezt elnézik
nekem, és tudják, érzik, milyen nagy szükségem van
a támogatásukra ahhoz, hogy a munkámat szolgálat-
ként tudjam végezni. Karácsony közeledtén azt kívá-
nom minden városlakónak, hogy a magánéletét
érezhesse stabil háttérnek, szeretetben telhessenek a
napjai, még akkor is, ha az élet megpróbáltatásait oly-
kor el kell viselni. Élhessen mindenki méltó viszo-
nyok között emberileg és anyagilag is, és találja meg
azokat az értékeket, amelyektől úgy érezheti, minden
napjában van egy kis karácsony. Békés, meghitt ün-
nepet, boldog, eredményes, sikeres új évet kívánok
Tiszaújváros minden lakójának!

,,A jelenlegi önkormányzat, a város vezetése lokálpatrióta emberekből áll, akik elsősorban nem színek,
hanem az itt élők érdekei mentén hozzák meg döntéseiket.”

Az egyházak fontos szerepet töltenek be Tiszaújváros életében.

,,Az emberek szívesen töltik együtt az időt.”
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Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegy-osztás
2015. január

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

Felhívás

Pályázhatnak az egyesületek
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tájékoz-
tatja az egyesületeket, civil szervezeteket, hogy
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete pályázatot hirdet az egyesüle-
tek, civil szervezetek számára.
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a
közpénzekből nyújtott támogatások átlátható-
sága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény
alapján minden pályázat esetében az összefér-
hetetlenségről, illetve érintettségről nyilatkozni
kell. A nyilatkozat kitöltése minden pályázat
esetén kötelező, annak elmulasztása a pályázat
érvénytelenségét vonja maga után. A nyilatko-
zatot a pályázati adatlap tartalmazza.
Amennyiben a 2007. évi CLXXXI törvény 8. §
(1) bekezdése alapján az érintettség fennáll,
úgy „Közzétételi kérelmet” is kötelezően csa-
tolni kell a pályázathoz.
A nyilatkozat és a közzétételi kérelem nyom-
tatvány letölthető a http://ugyfelterminal.tisza-
ujvaros.hu honlapról, illetve személyesen
átvehető ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi
Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztatóján,
valamint az Intézményfelügyeleti, Szociális és
Sport Osztályon.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a pályázat-
ban leírt és a pályázati eljárásban keletkező
adatok közérdekű adatoknak minősülnek, a pá-
lyázat meghatározott adatai közzétételre kerül-
nek a Kormány által meghatározott www.koz-
penzpalyazat.gov.hu központi portálon.
Pályázat célja:
A pályázat az egyesületek, civil szervezetek
2015. január 1. és 2015. december 31. közötti
rendezvényeit támogatja, valamint az érintett
szervezetek 2015. évi működési költségeihez
kíván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- egyesületek, vagy más civil szervezetek, ame-
lyeket az illetékes törvényszék tiszaújvárosi
székhellyel bejegyzett és Tiszaújvárosban mű-
ködnek,
- országos, regionális, megyei civil szerveze-
tek helyi szervezetei.
Nem részesülhet támogatásban:
- az a szervezet, amely az önkormányzat sport-
támogatási alapjából, az önkormányzat által lé-
tesített közalapítványtól azonos pályázati céllal
támogatásban részesült,
- önkormányzati fenntartású költségvetési
szerv,
- azok a szervezetek, amelyek az előző évi tá-
mogatással a megállapodásban foglaltak sze-
rint szabályszerűen nem számoltak el,

- azok a szervezetek, amelyek a pályázattal
együtt - a pályázati felhívás mellékletében ta-
lálható - a pályázó szervezet bemutatására szol-
gáló civil adatlapot nem nyújtják be.
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, műkö-
dése, amelyek tevékenységi köre segíti bizo-
nyos önkormányzati feladatok átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása, amelyek
szakmai célokon túl a város hírnevének erősí-
tését szolgálják,
• művészeti értékű városi kiadványok támoga-
tása,
• közművelődés területén alkotó folyamatok tá-
mogatása,
• nemzetközi együttműködés támogatása,
• külföldi tanulmányutak, szakmai konferen-
ciák támogatása,
•egészséges életmód elterjesztésére ösztönző
akciók,
• életesélyek növelésének támogatása.
A képviselő-testület 3300-4/2008. 164/Ökth.
3./pontjának döntése alapján a pályázatban
megjelölt cél módosítására nincs lehetőség.
Támogatás formája, támogatható kiadások:
A támogatás formája:
A támogatás a pályázó 2015. január 1. és 2015.
december 31. között megvalósuló, a támoga-
tott célok között részletezett tevékenységének
gyakorlásához, programjának megvalósításá-
hoz nyújt egyszeri, előre folyósított, vissza
nem térítendő támogatást, elszámolási kötele-
zettséggel.
Támogatható kiadások:
A pályázati lapon szereplő költségvetés kiadási
tételei, amelyek az adott program megvalósí-
tásához, a működéshez igazolhatóan kapcso-
lódnak.
Működési költségek:
- iroda bérlet, rezsi, kommunikáció,
- bér és járulékai, tiszteletdíj,
- szakértői költségek,
- utazási költségek,
- szállás, étkezés,
- anyag-, eszközbeszerzés.
Nem támogatható: beruházás, reprezentáció.
A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem
kötelező.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és
határideje:
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatal által erre a célra kiadott pályá-
zati adatlapon, papíralapon nyújthatók be.

A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell a pá-
lyázó nevét, címét, a pályázat célját, a tervezett
program, illetve tevékenység részletes leírását,
a programhoz szükséges anyagi támogatás
mértékét, részletes költségvetést, a szervezet
fizetési számlaszámát, adószámát, a programot
lebonyolító szakemberek nevét.
Igazolást a törvényszéki bejegyzésről (bejegy-
zés másolata a pályázó vagy a lebonyolító ré-
széről).
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy ré-
szesült-e már támogatásban Tiszaújváros Város
Önkormányzata Képviselő-testületétől, illetve
önkormányzati alapítványtól, közalapítványtól.
Továbbá arról, hogy van-e jelenleg folyamat-
ban pályázata tiszaújvárosi önkormányzati
közalapítványnál, alapítványnál.
Minden esetben kérjük megjelölni a pályázati
projektért felelős kapcsolattartó személy nevét,
elérhetőségét.
Kérjük, hogy a program részletes leírását maxi-
mum 1 oldal terjedelemben csatolják.
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, illetve a
pályázó szervezet bemutatását tartalmazó for-
manyomtatvány (civil adatlap) letölthető a
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu honlapról,
illetve személyesen átvehető ügyfélfogadási
időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Ügyféltájékoztatóján, valamint az Intézmény-
felügyeleti, Szociális és Sport Osztályon.
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tiszaújváros,
Bethlen Gábor út 7.), vagy személyesen a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltá-
jékoztatóján, valamint az Intézményfelügye-
leti, Szociális és Sport Osztályán lehet benyúj-
tani ügyfélfogadási időben.
A benyújtás határideje:
2015. február 6.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület
2015. márciusi ülésén dönt.
A pályázókkal Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata támogatási megállapodást köt, mely-
ben meghatározásra kerül a támogatásra
biztosított összeg, a felhasználás célja és ha-
tárideje, az elszámolás módja és határideje.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi telefon-
számokon kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intéz-
ményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály:
548-032, 548-066

január Helye Ideje Kinek a részére
5. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
6. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
7. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
8. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
13. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők és alkalmazottak

Tiszaszederkényi Művelődési Ház 11.00 - 12.00 Gyerek és alkalmazott befizetés
Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Bóbita Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

14. szerda "Őszirózsa" Idősek Klubja 07.30 - 08.00 ,,Esély" Napközi Otthon részére
,,Őszirózsa" Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
Katica Óvoda 12.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

15. 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
Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

19. hétfő Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsödés gyerek és alkalmazott

20. kedd Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők
21. szerda Központi étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
22. csütörtök Központi étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők
26. hétfő Hunyadi Iskola 7.30 - 11.00 Alkalmazott étkezés megrendelése

Tiszaszederkényi Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
27. kedd Széchenyi Iskola 7.30 - 11.00 Alkalmazott étkezés megrendelése

Bóbita Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése
Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés
Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők és alkalmazottak
Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

29. csütörtök Központi étterem 12.00 - 13.00 Alkalmazott étkezés megrendelése (hivatal, könyvtár, rendelő)
Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
Szivárvány Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

30. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező

Pályázati felhívás

Jegyzői munkakör
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Polgármestere pályázatot hirdet
a Tiszaújváros Város Önkormányzata jegyzői munkakörének betölté-
sére, határozatlan időre szóló kinevezéssel, 3 hónap próbaidő kikötésé-
vel.
Ellátandó feladatok: A 2011. évi CLXXXIX. tv. 81.§-ban meghatáro-
zottak szerint.
Pályázati feltételek:
- állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy igazgatásszervezői ké-
pesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Tovább-
képzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minő-
sített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
- legalább 5 év közigazgatási vezetői gyakorlat,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet, illetve nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
- cselekvőképesség,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
- jó szervező- és kommunikációs készség.
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszol-
gálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a Tiszaúj-város
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Sza-
bályzata, a 9/2014. (III.28.) helyi rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt a 2011.
évi CXCIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alapján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait,
- a jegyzői feladatok ellátására vonatkozó elképzeléseket.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 31.
Az állás 2015. február 01-től tölthető be.
A pályázati eljárás és a pályázat elbírálásának módja:
A 2011. évi CLXXXIX. tv. 82.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfe-
lelően.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani Tiszaújváros polgármesterénél
lehet.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Telefon: 49-548-010; Fax: 49-548-011

Szabad a vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a tiszaújvárosi Tisza úti
piac és vásár decemberben a karácsonyi ünnepekre való tekintettel a
megszokottól eltérően üzemel.
A piac nyitvatartási ideje: 2014. december 19-én 07:00 – 16:00 óráig

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

hogy a 06-80/ 200-839-es
telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelenté-
sére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órá-
jában 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 2014. december 31-én nem

lesz képviselői fogadóóra.
HOK CSABA

a 7. sz. választókerület képviselője
2015. január 7-én (szerdán)

16.00 órától 18.00 óráig
tart fogadóórát

Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felhívja a közterületen elhelyezett
reklámtáblák tulajdonosait, hogy a közterület-használati megállapodás-
ban rögzítettek szerint az engedély érvényessége 2014. december 31-én
lejár. Az engedély meghosszabbítását a megállapodás lejárta előtt 15
nappal a Polgármesteri Hivatalban írásban kell kérni.
Amennyiben a tábla tulajdonosa a közterület-használatra vonatkozó igé-
nyét a továbbiakban is fenntartja, a kérelmet haladéktalanul be kell nyúj-
tania.
Felhívjuk az érintettek figyelmét, amennyiben a kérelem benyújtásának
a megadott határidőig nem tesznek eleget és a megállapodás érvényét
veszti, kötelesek az eredeti állapotot helyreállítani, melynek elmulasz-
tása esetén a Polgármesteri Hivatal az engedélyes költségére a helyre-
állítást előzetes értesítés nélkül elvégezteti.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Reklámtábla engedélyek
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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

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatá-
nak képviselő-testülete 2014.
december 18-án (csütörtök) 9
órától ülést tart a Városháza III.
emeleti tanácskozó termében.

Napirendi javaslat
Zárt ülés:
1. Javaslat a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapít-
vány személyi kérdéseire és alapító okiratának
módosítására.
2. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcso-
latos döntés meghozatalára
3. Javaslat a Vörösmarty út melletti 20 kV-os
légvezeték földkábelre váltása tervezési és ki-
vitelezési költségeinek jóváhagyására
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Eötvös József Gim-
názium, Szakközépiskola és Kollégium tagin-
tézmény-vezetői (kollégiumvezetői) megbízá-
sára vonatkozó pályázat véleményezésére
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2014. évi pénz-
ügyi tervéről szóló 3/2014. (II.28.) önkor-
mányzati rendelet módosítására
2. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata
2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló ön-
kormányzati rendelet megalkotására
3. Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről
szóló önkormányzati rendelet megalkotására
4. Javaslat a települési szilárd hulladékkal kap-
csolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló ön-
kormányzati rendelet megalkotására
5. Javaslat a közterületek használatának rend-
jéről szóló 17/2013. (VII.05.) önkormányzati
rendelet módosítására
6. Javaslat a szociális rászorultságtól függő
pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló 36/2013.
(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat a temetőkről és a temetkezésről
szóló 39/2013. (XII.21.) önkormányzati rende-
let módosítására
8. Javaslat az önkormányzati vagyonnal kap-
csolatos döntésekre
9. Javaslat Tiszaújváros helyi autóbusz-közle-
kedésének járatbővítésére
10. Javaslat az önkormányzati fenntartású in-
tézmények szervezeti és működési szabályza-
tainak módosítására
11. Javaslat a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására
12. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének 2015. évi munka-
tervére
13. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ

2015. évi szakmai munkatervének jóváhagyás-
ára
14. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormány-
zata 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóvá-
hagyására
15. Javaslat közterület névtáblák cseréjére,
egységesítésére
16. Javaslat az önkormányzat 2014. évi össze-
sített közbeszerzési tervének módosításra
17. Javaslat a Fenntartható Fejlődés Helyi
Programjának, Tiszaújváros Települési Kör-
nyezetvédelmi Programjának, valamint a Kör-
nyezetközpontú Irányítási Rendszer beveze-
tésének jóváhagyására
18. Beszámoló a 2014. évi hulladékkezelési
közszolgáltatási feladatok ellátásáról
Kérdések

A térfigyelő rendszerről rendeletet alkot a testület.

Tisztelt Ügyfeleink!

A Tiszaújvárosi Járási Hivatal Okmányirodai Osztálya december
31-én (szerdán) 8,00 – 12,00 óráig fogadja az ügyfeleket:
A többi munkanapon a szokásos rendben zajlik az ügyfélfogadás:
Hétfő: 13,00 – 16,00
Kedd: 08,00 – 12,00
Szerda: 08,00 – 12,00 és 13,00 – 18,00
Csütörtök: 13,00 – 16,00
Péntek: 08,00 – 12,00 óráig

A Tiszaújvárosi Eötvös József
Gimnázium, Szakközépiskola

és Kollégiumfelvételi 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 alap-
ján történik.

2. Négy évfolyamos, általános tantervű,
1 osztály, 34 fő.
Tagozatkód: 02
A felvétel a tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyelv és a ma-
tematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvé-
teli pontszámba 50%-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények
átlaga, 25-25%-ban a két központi írásbeli eredménye számít.

3. Négy évfolyamos, emelt matematika,
0,5 osztály, 17 fő.
Tagozatkód: 03
A felvétel a tanulmányi eredmények és a matematika központi írásbeli
vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 50%-ban az
5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga, 50%-ban a központi
matematika írásbeli eredménye számít.

4. Négy évfolyamos, emelt informatika,
0,5 osztály, 17 fő.
Tagozatkód: 04
A felvétel a tanulmányi eredmények és a matematika központi írásbeli
vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 50%-ban az
5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga, 50%-ban a központi
matematika írásbeli eredménye számít.

5. 1+4 évfolyamos angol nyelvi előkészítő osztály, 1 osztály, 34 fő.
Tagozatkód: 05
Intézményünk a nyelvi előkészítő osztály esetében szóbeli vizsgát is
szervez angol nyelvből. A felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli
vizsga, valamint a magyar nyelv és a matematika központi írásbeli
vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 25%-ban az
5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga, 25%-ban a szóbeli
vizsga, 25-25%-ban a két központi írásbeli eredménye számít.

Szakközépiskola
1. Négy évfolyamos, közgazdaság ágazat,
1 osztály, 34 fő.
Tagozatkód: 11
A felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelv és a matematika
központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pont-
számba 50%-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga,
25-25%-ban a két központi írásbeli eredménye számít.

Tájékoztató a központi írásbeli vizsgáról
2014. december 9-ig a tanuló abba az intézménybe nyújtja be jelentke-
zési lapját, amelyikben a vizsgát meg kívánja írni. A központilag kiadott
tanulói jelentkezési lapok letölthetők intézményünk és az Oktatási Hi-
vatal honlapjáról is.
Az írásbeli vizsga ideje: 2015. január 17. 10:00.
Helye: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.).
A hat évfolyamos gimnáziumi osztály esetében intézményünk nem szer-
vez felvételi vizsgát. Az ide történő jelentkezés esetén a tanuló vagy a
szülője a jelentkezést a központilag kiadott jelentkezési lapon közvetle-
nül is megküldheti intézményünknek. Ezzel egyidejűleg a tanulói adat-
lapot közvetlenül kell megküldenie a Felvételi Központnak (9001 Győr,
Pf. 694.) 2015. február 13-ig.

Tájékoztató az angol
szóbeli vizsgáról

Intézményünk a nyelvi előkészítő évfolyamra jelentkezők számára angol
nyelvi szóbeli felvételi vizsgát is tart.
A szóbeli vizsga ideje: 2015. február 21. 9:00.
Helye: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.), I. emelet
A szóbeli vizsga egy motivációs beszélgetésből áll, melynek témakörei
megtekinthetőek honlapunkon (http://www.eotvos-tuj.sulinet.hu), a Be-
iskolázás 2015/16 menüpont alatt.

Munkarend változás
a NAV ügyfélszolgálatain
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Adóigazgatóság központi ügyfélszolgálata (Miskolc, Kazinczy
u. 19.), valamint vidéki kirendeltségei - Szerencs kivételével- 2014.
december 31-én 8:00–12:00 óra között fogadja ügyfeleit.

Dr. Körtvélyesi Zsuzsanna
sajtóreferens, főosztályvezető

A korábbi évekhez hasonlóan idén decemberben is el-
lenőrzéssorozatot folytat a NAV az észak-magyarországi
régió területén.

Az ellenőrzések a téli szezonban jelentős forgalmú ágazatokat, valamint
az ünnepekhez köthető szezonális termékek - például kültéri díszek,
ajándéktárgyak, édességek, szaloncukor, fenyőfa, hal, pirotechnikai esz-
közök - forgalmazóit, a vendéglátóhelyeket, a téli sportokhoz kapcso-
lódó szolgáltatókat, kölcsönzőket, szervizeket érintik. A karácsony
közeledtével a piacok, forgalmas rendezvények, vásárok, bevásárló köz-
pontok, ajándékboltok környékén is gyakran megjelennek az ellenőrök.
A revizorok a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek szabály-
szerű használatát, a forgalmazott árucikkek eredetét, valamint a foglal-
koztatás szabályszerűségét ellenőrzik. A NAV munkatársai figyelembe
veszik az üzletek, szórakozóhelyek és vendéglátóegységek kibővített
nyitvatartási rendjét és ennek megfelelően hétvégén, illetve az esti órák-
ban is várható a revizorok megjelenése. Az adóhátralékkal rendelkezők
tartozásuk okán azonnali helyszíni végrehajtásra számíthatnak.

Ellenőrzési csúcs
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Az év vállalkozója

Akinek teljesültek a vágyai
Rapcsák Attilának, a sajószö-
gedi Whist Kft. ügyvezető igaz-
gatójának neve nem ismeretlen
a tiszaújvárosi emberek előtt.

Mint arról lapunk hasábjain már korábban is
beszámoltunk, 2012-ben a VOSZ Borsod-A-
baúj-Zemplén Megyei Szervezete Az Év Mű-
anyaggyártó Vállalkozója díjjal jutalmazta
munkáját, 2013-ban a BOKIK a Kiemelkedő
Gazdálkodó Szervezet címet adományozta
neki, s idén, december 5-én a Művészetek Pa-
lotájában a VOSZ-tól ismét rangos elismerést
kapott: az Év Vállalkozója Országos Nagydíjat
vehette át.
Mi sikerének a titka? Családi házának boros-
pincéjében többek között erről is beszélget-
tünk.
- Tizenhét éve, most már 17 fővel működünk,
s a kft-nél bizton állíthatom, hogy mindenki
tudja a dolgát, s ez a szakértelem mellett abból
is fakad, hogy megbecsüljük a dolgozók hoz-
záállását. Az üzem kapui mindig tárva nyitva
állnak. Hozzám bárki, bármikor, bármit jöhet
ellenőrizni, tiszta lelkiismerettel, becsületesen
irányítom a vállalkozást. Katolikus ember va-
gyok, s hittel vallom, hogy adjuk meg az Is-
tennek, ami az Istené, s adjuk meg az államnak,
ami az államé.
- Hogyan indult a vállalkozás?
- Gépészmérnökként a TVK műanyaggyárában
kezdtem a pályafutásomat, később mérnök-
közgazdász diplomát szereztem, majd néhány
év tapasztalatszerzés után a Flexofol üzletág ve-
zető-helyettese lettem. Mindig buzgott bennem
a vállalkozó szellem, s amikor lehetőség nyílott
rá, önállósodtam. Az egyik láb, amin állunk a
sajószögedi Whist Kft., a másik a Miskolcon
működő GNR Bt., melynek fő profilja a számí-
tógépes dekorációkészítés. Az én tevékenysé-
gem azonban főként a Whist irányításában
merül ki, ahol nagy hangsúlyt fektetünk a fej-
lesztésekre, az újításokra, a beruházásokra is.
Kezdetben a fő termékünk a tetőfedési alátét-
fólia volt, melynek egyedüli gyártója a mai
napig is mi vagyunk. Másik tartópillérünk a
csomagolástechnikában használatos légpárnás
- közismertebb nevén pukkantós - fólia gyár-
tása, de az idők során létrehoztunk egy konfek-
cionáló egységet is, melynek segítségével
tasakokat, zsákokat készítünk. 2006-ban egy
1500 mm széles fóliaöntő gépsort vásároltunk,
2011-ben pályázati támogatással újabb gépbe
ruháztunk be, mely lehetővé teszi, hogy a lég-
párnás fóliát két pályán tudjuk előállítani. 2012-

ben szintén pályázati segítséggel kifejlesztettük
az ÜFLEX nevű termékcsaládunkat, mely lapos
tetők szigeteléséhez, lepellel ellátott árvízvé-
delmi tömlőgátként a víz elleni védekezéshez
ajánlunk. 2013-ban munkahelyteremtő beruhá-
zási pályázat segítségével növeltük a létszá-
munkat a jelenlegi 17 főre.
- A vállalkozóról már beszéltünk. Mit kell
tudnunk Rapcsák Attiláról, a magánember-
ről?
- Számomra nagyon fontos a család. A felesé-
gem, aki szintén a kft-nél dolgozik, s minden-
ben támogat engem, a lányom, aki Debre-
cenben biológus hallgató, a fiam, aki közgaz-
dásznak készül. Őértük, velük együtt teszem a
dolgomat.
- A vállalkozás mellett marad idő hobbira?
- Kell, hogy maradjon! Mindenkinek fontos a
feltöltődés. A fő hobbim a 100 gyümölcsfám.
Soha nem kertészkedtem, de megtanultam
metszeni, oltani, van olyan fám, amit 6-7-szer
is oltottam. Másik szerelmem a Tisza-parti
telek, ahol teljes csendben abszolút nomád éle-
tet élhetünk. Számomra sokat jelent, hogy ezt
a kikapcsolódást a nejem is szereti. Halász,
horgász vagyok, megszereztem a vadász-vizs-
gát is, de odáig még nem jutottam el, hogy pus-
kát vásároljak. A család és a saját ház mellett
három nagy álmom volt. Ha már házam van,
legyen benne egy szauna, egy kemence és egy
borospince. Szerencsés ember vagyok, mind a
három teljesült.

- Közeleg a karácsony, s az ételsor összeállí-
tásánál jól használható mind a kemence,
mind a borospince.
- Szeretek főzni, a karácsonyi főzésből is kive-
szem a részem. Az ünnepekre felfűtöm a ke-
mencét, abban fog sülni a liba, az udvaron,
bográcsban készül majd a halászlé. A kará-
csonyt mindig igyekszünk szabaddá tenni,
mind a vállalkozásban, mind a családi életben.
December 19-én leállunk a munkával, s majd
csak január 5-én indulnak újra a gépek. A dol-
gozókat meghívjuk egy közös éttermi vacso-
rára, ahová a párjukat is elhozhatják. A csa-
ládban? Igyekszünk nem rohanni. Már előző
nap feldíszítjük a fát, 24-én az ünnepnek szen-
teljük magunkat.
- Ha már egy borospincében beszélgetünk,
milyen italt ajánl a karácsonyi asztalra?
- Mindig van saját borom, de be kell látnom, a
borkészítés nem igazán az én mesterségem. A
pálinkáimat viszont sokan dicsérik. Az italvá-
lasztásnál a fő szabályt ajánlom: amilyen húsú
az állat, olyan színű legyen a bor. Mivel mind
a hal, mind a pulyka fehér húsú, nálunk aján-
dékba kapott, vagy üzletben vásárolt fehér bor
kerül az asztalra. Az evés-ivás közben meg-
hallgatjuk majd a gyerekek műsorát - eddig
minden évben készültek valamivel -, együtt
énekelünk, s éjfélkor feltétlenül ott leszünk a
misén.

Tamás Mariann

RapcsákAttilának mindhárom álma teljesült.

Fiatalítani akarnak

Galambászok Tiszaújvárosban
A postagalambász sportnak nagy
hagyománya van városunkban.
Már negyven éve, hogy a galam-
bokért rajongók csoportja létre-
hozta a ma Z39 nevet viselő e-
gyesületet. A csoportról a váro-
sunkban mégsem tudnak sokat.

A galambok hazarepülnek, és amelyik a leg-
gyorsabban, annak a gazdája a győztes. Körül-
belül ennyi, amit egy átlagos ember a posta-
galambászatról tud. A valóság azonban ennél
jóval több. A versenyállat felnevelése, treníro-
zása és a versenyeztetés egy része is rejtve van
az avatatlan szemek előtt. Ezen szeretne vál-
toztatni a tiszaújvárosi postagalamb sporte-
gyesület. A cél, hogy fiatal tagokat toboroz-
zanak.
- Ez hobbi, szenvedély, ami egyszerre állatsze-
retet és sport is - mondta Szuhai József, az
egyesület versenybizottságának elnöke. - A

verseny csak egy nagyon kis része ennek, hi-
szen nevelni kell, gondozni kell, tanítani kell,
és ha szükséges, akkor még gyógyítjuk is őket.
A galambászat nem olcsó sport, és nem lehet
félvállról venni, hiszen az állatok folyamatos
törődést igényelnek. Talán ezért, de a tagság
nem a fiatalabb korosztályból tevődik össze.
Ezen szeretnének változtatni úgy, hogy kinyit-
ják a kapukat az érdeklődők előtt.
- Olyan 15-16 éves fiatalokat keresünk, akik
érdeklődnek a galambászat iránt - mondta
Szuhai József. - De tervezzük, hogy a kiseb-
beket is megkeressük, és akár egy környezetis-
meret órán, megmutatjuk a galambokat a gye-
rekeknek, hátha később kedvet kapnak és csat-
lakoznak hozzánk.
Aki kíváncsi a sportágra az jelentkezhet a
06/70/883-6913-as telefonszámon.

Borza

Szuhai József és Szoboszlai János, az egyesület titkára.

Váji Tamással nagyapja, Szuhai József szerettette meg a galambászatot.

A Mikulás a liszt érzékeny gyerekekről sem feledkezett meg, akik az
idén a többi gyermekkel együtt a téren vehették át csomagjaikat, me-
lyeket a tiszaújvárosi liszt érzékeny csoport állított össze. Ezúton is kö-
szönjük a Derkovits Kulturális Központnak, hogy örömet szereztek a
gyerekeknek és a szüleiknek is.

Köszönet

Novemberben elkezdődött a középiskolások egyik legrangosabb és leg-
nehezebb versenye. A három fordulóból álló Országos Középiskolai Ta-
nulmányi Verseny első, iskolai fordulói zajlottak több tantárgyból is.
Továbbjutott kémiából Vámosi Ákos 12. B (felkésztő: Barabás Katalin),
matematikából Vida Péter 12. H (felkészítő: dr. Fülöpné Gyuricskó
Krisztina) és informatika tantárgy alkalmazás kategóriájában Bárdos
Vera 11. B (felkészítő: Ferenczyné Szabó Zsuzsanna).
Az idegen nyelvi megmérettetésen sikeresen vette az első fordulót né-
metből Orliczki Frigyes 12. B (felkészítő: Sipos Zoltán), franciából
Bazsó Gábor 12.H (felkészítő: Böcsödi Éva és Kőteleki Tünde) és an-
golból Izsvák Viktória 12. N osztályos tanuló (felkészítő: Erdős Zita).
Az alsóbb évesek országos versenyeinek is lezajlottak az iskolai fordu-
lói. A Nemes Tihamér Országos Informatikai Verseny középdöntőjébe
jutott több tanítványunk. Programozás kategóriában Kiss Ádám 9.H és
Nagy Máté 10.B osztályos tanulók, míg alkalmazásokból Nagy Máté és
Ádám Szabolcs 10.B osztályos diákok folytatják a versenyzést a me-
gyei fordulókban (felkészítő: Ferenczyné Szabó Zsuzsanna).

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

Karácsonyi teadélután. Igen! Már ez is hagyomány a Kazinczy Ferenc
Református Általános Iskolában. Hűvös téli estén kellemes időtöltés jó
barátok társaságában forró teát kortyolgatva felidézni régmúlt idők ka-
rácsonyait, és várni az ideit. A résztvevők számának csak az éttermünk
szabott határt. Kreativitásizzító ajándékkészítés következett: hímzett és
háromdimenziós képeslapok, valamint mécsestakarók sokasága született
az ügyes gyermekkezek által. A jó hangulatot a tavalyi évhez hasonlóan
- sajnos idén utoljára - a 8.a osztály már nem is annyira alkalmi kórusa
szolgáltatta, Kiss Dalma és Orosz Daniella gitárkíséretével. Júniusban
elballagnak. De jövőre is visszavárjuk őket!

Dorony Attiláné
igazgató

kronika@tiszatv.hu

Sikeres diákok
az Eötvösben

kronika@tiszatv.hu

Christmas Tea Party

Eötvös szalagavató

Feltűzték a szalagot a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium végzőseire. A Derkovits Kulturális Központ-
ban hat osztály 161 tanulója kapta meg az utolsó éves diákok jelképét.
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A Borsodi Vegyész minden év végén beszámolt a
megye vegyipari cégeinek sikereiről. Ez 1969-ben sem
volt máshogy. A hetvenes évekbe való belépés előtt az
újság az évi utolsó száma fennhangon hirdette, ismét si-
került a tervet teljesíteni, sőt túlteljesíteni a TVK-ban.
Pedig az év felénél még nem volt biztos a siker, a mű-
anyag-feldolgozó gyár ugyanis jelentős hátrányban volt
a tervezetthez képest.„Az év második felében azonban
minden várakozást felülmúlt a teljesítménye. A dolgo-
zók fegyelemből és áldozatvállalásból egyaránt jelesre
vizsgáztak.”
Hasonlóan jól teljesített a nitrogénműtrágya gyár is. Rá-
adásul itt egész évben egyenletesen jó munka folyt.
„December első felében jelentős állomásához érkezett
a TVK nitrogénműtrágya gyára. A termelési előirány-
zat teljesítésére ammóniából december 7-én, karba-
midból december 12-én, salétromsavból és ammó-
niumnitrátból pedig december 15-én került sor.”
A siker nagyban az ammónia feldolgozás jó teljesítmé-
nyének volt köszönhető az újság szerint. „Az itt dol-
gozók munkája tette lehetővé, hogy gondos, fegyel-
mezett üzemvitel, a fejlesztési feladatok által megköve-
telt módosított technológiai eljárások bevezetésével az
ammonnitrát termelési kapacitása mintegy 10-15 szá-
zalékkal növekedjék.”
A jövő évben ismét szemlézgetünk. Akkor már a het-
venes évekből.

borza

A terv teljesítve
45 éve történt

A Tisza TV műsora

December 18., csütörtök
09.00: A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Szederkényi gyertyagyújtás -
Fenyővásár – Karitatív vásárok - Sport
Hétről-Hétre, a Tisza TV magazinműsora - Mikulástól karácsonyig -
Karácsony előtt - Szilveszteri ajánló - Sport
Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése

December 22. hétfő
18:00: Szederkényi gyertyagyújtás

December 23. kedd
18:00: Adventi hangverseny

December 26. péntek
09:00 : Ünnepi református istentisztelet, görög katolikus ünnepi szent-
mise, római katolikus ünnepi szentmise

December 27. szombat
18:00: Retro szilveszter

December 28. vasárnap
18:00: Hyppolit a lakáj. Az Álom Társulat előadása.

December 29. hétfő
18:00: János vitéz. A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes előadása

December 30. kedd
16:00: Szilveszteri műsor 2014.

Január 3., szombat
16:00: A szilveszteri műsor ismétlése

Január 7., szerda
18:00: Héthatár
18:15: Hétről-Hétre

A Derkovits Kulturális
Központ programja

A kulturális központ félemeletén Horváth Róbert képzőművész al-
kotásai láthatóak.
Látogatható: 2015. január 30-ig.
Januári előzetes
Január 22. (csütörtök) 19.00 óra: Darvas Benedek - Pintér Béla: PA-
RASZTOPERA.
A Miskolci Nemzeti Színház előadása. Rendező: Rusznyák Gábor.
(16 éven aluliak számára nem ajánlott!) Belépődíj egységesen: 1000
Ft. Jegyek január 6-tól kaphatók a kulturális központ jegypénztárá-
ban (49/542-009).

Hamvas Béla Városi Könyvtár
December 23. (kedd) 16.30 óra: Családi játszóház a Gyermek-
könyvtárban.
Karácsonyi angyalka és táncoló hópehely dísz készítése. Belépődíj:
250 Ft.
December 31-ig: „Ahány ház, annyi szokás” – Karácsony a nagyvi-
lágban.
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.

A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Vándor Sándor Zeneiskolája

értesíti a szülőket és a zenekedvelő közönséget, hogy
2014. december 18-án, csütörtökön 16.30 órától Bakos Irina

zongorista növendékeinek,
2014. december 19-én, pénteken 16.00 órától Dudás László klari-

nétos, szaxofonos és furulyás növendékeinek
félévi tanszaki hangversenyt rendez
a zeneiskola hangversenytermében.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Hamvas mozaikok

A tüzet táplálni kell
Az elmúlt héten „A könyv: nagyí-
tóüveg” címmel harmadik alka-
lommal rendeztek a városi könyv-
tárban a könyvtár névadójáról,
Hamvas Béláról szóló előadást.
A kötetlen beszélgetést Kázsmér
Ágnes fejlesztő biblio-terapeuta
vezette.

Ezen az estén sajátos vetületben, a mindenki
által ismert Prométheusz-legendát vették gór-
cső alá. A történetben az emberiség számára a
tüzet ellopó Prométheusz és a büntetésből az
idők végezetéig a máját marcangoló keselyű
párbeszéde került terítékre. Megérte-e vajon az
emberekért hozott isteni áldozat? A Tűz című
írást olvasva úgy tűnik - aligha. Az emberek
ebben az előrevetített jövőben már nem isme-
rik a tüzet. Főzőlapokon főznek, központi fű-
tésnél melegednek, mesterséges fénnyel vilá-
gítanak, sugarakkal háborúznak, sőt a boltok-
ban fillérekért műtábortüzet is vásárolhatnak.
Prométheusz és a keselyű világkörüli útján -
amikor a keselyű a tett hiábavalóságáról akarja
meggyőzni az istent - csupán egyetlen embert
talál, akinek még mond valamit a szó: tűz. De
ő is csak a Tűzmúzeumba irányítja a vándoro-
kat, ahol minden, a tűzzel kapcsolatos dolog
csupán kiállítási kellék. Prométheusz utolsó re-
ményét egy kicsiny üvegbúra jelenti, melyen a
Belső tűz felirat olvasható. Megemeli az üveg-
fedelet, s alatta csak ürességet talál. A keselyű
kárörvendően felkacag, Prométheusz pedig da-
cosan felszegve állát elindul az Istenek he-
gyére, hogy újból ellopja az embereknek a
tüzet. Eddig szól a történet. S hogy megéri-e a
megismételt áldozat? Egy pohárnyi meleg tea

és némi aprósütemény mellett erről folytattak
eszmecserét a jelenlévők.
Megéri? Az attól is függ, hogy milyen tüzet
táplál az emberiség. Építő, vagy romboló tü-
zet? A történetben a keselyű képviseli a ciniz-
must, Prométheusz az összetartó erőt, a hitet.
- A mai felgyorsult, virtuális világunkban saj-
nos sok a keselyű - mondta az egyik hozzá-
szóló -, s csak kevesen fejlesztik a lelküket. - A
tűz, ami előreviszi az embert - folytatta egy
másik résztvevő -, egyúttal fel is éget valamit.
Miközben lázasan hajtunk a pénzért, amiből
persze a családunknak akarunk örömet sze-
rezni, észre sem vesszük, hogy felégetjük ma-

gunk mögött a hidakat: pont tőlük, a családtól
vesszük el az értékes időt, az odafigyelést, a tü-
relmet, a szeretetet. - A novella csúcspontja -
mondta egy másik résztvevő - az ürességtől tá-
tongó „Belső tűz” búrája, ami az emberi kö-
zönyt, fásultságot szimbolizálja. De vannak
még olyan emberek - talán a nagyszülők között
többen is -, akik emlékeznek a tűz csodájára.
Ők őrzik magukban a belső tüzet. S amíg egy
parányi szikra is ég: igen! Érdemes újra ellopni
az emberek számára a tüzet. Az, hogy mit kez-
dünk a lánggal, már csak rajtunk, embereken
múlik…

- másma -

Az előadás résztvevői is kifejthették gondolataikat.

kronika@tiszatv.hu

Városi verseny
történelemből

A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Anyanyelv-
irodalom, történelem és művészeti nevelés munkaközössége november 26-
án rendezte meg 7-8. osztályos tanulók számára Magyarország és Európa
története 476-tól 1301-ig címmel városi történelem versenyét. A tanulók a
magyar és egyetemes történelem kiemelkedő eseményeiről, történelmi sze-
mélyiségek ismeretéről adhattak számot.
A versenyen a következő eredmények születtek: I. Kováts Panna 7/7. osz-
tályos tanuló (Széchenyi István Iskola, felkészítő tanár: Baloghné Fodor
Ágota). II. Grebely Petra 8/2. osztályos tanuló (Hunyadi Mátyás Iskola, fel-
készítő tanár: Balla András). III. Stogica Kata 8/7. osztályos tanuló (Széche-
nyi István Iskola, felkészítő tanár: Baloghné Fodor Ágota).

Hok Csaba
igazgató

kronika@tiszatv.hu

Helyismeret németül
Múlt hét pénteken az Eötvös József Gimnáziumból hárman vet-
tünk részt egy német nyelvű megyei helyismereti versenyen. A
megmérettetésen 17 csapat jelent meg, s a mezőnyből az elő-
kelő 4. helyezést értük el. Első témának Lehmann Tibort vá-
lasztottuk, akinek a neve a triatlon kapcsán mindenkinek is-
merősen cseng. Másodikként a Városháza melletti téren lévő
szobrot, az Életfát mutattuk be a hozzá kapcsolódó magyar és
germán mitológiával színesítve. Harmadik témaként iskolánk
rajztanárának, Síró Lajosnak a munkásságával foglalkoztunk.
Bemutatónkat saját képekkel illusztráltuk, az említett szemé-
lyekről megosztott információkat pedig a velük készített inter-
júkból állítottuk össze. Prezentációnk az iskola honlapján
megtekinthető.

Benkő Patrícia Anna, Márki Zsófia, Takács Máté 11.a

Meghívó
A Tiszaújvárosi Református Énekkar

szeretettel hívja Önt és kedves családját

a 2014. december 21-én (vasárnap) 17 órától

tartandó (ingyenes)

KARÁCSONYI HANGVERSENYÉRE

Helyszín:

A TISZAÚJVÁROSI REFORMÁTUS TEMPLOM

Műsoron: Az ünnephez méltó ének- és kórusművek,

Nagy Nelli és Nagy Stella előadásában orgona- és zongoraművek.
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Tizenkilenc éve indította útjára
az adventi hangversenyt a Tisza-
újvárosi Mecénás Közalapít-
vány. A város általános- és kö-
zépiskolásai ezen a rendezvé-
nyen énekszóval köszöntik a ka-
rácsony közeledtét.

- Kint sötétség van, viharos szél fúj, itt bent
pedig világos van, békesség, nyugalom, a szí-
veket pedig hitem szerint a karácsonyt váró
szeretet melegíti, hevíti - ezekkel a szavakkal
köszöntötte az egybegyűlteket dr. Mata István
esperes plébános. - Biztos vagyok benne, hogy
az elkövetkező egy óra csodálatos zenei él-
ményt fog nyújtani mindannyiunk számára.
A város általános iskolásainak egyesített kó-
rusa énekelt először a zsúfolásig megtelt temp-
lomban. A padokban a szülők, rokonok és
barátok mellett olyan érdeklődők is helyet fog-
laltak, akik évről évre rendszeresen részt vesz-
nek a koncerten.
- Nekem fellépett már itt a gyermekem és az
unokám is - mondta Veres Béláné -, ma már
nincs ilyen korú unokám, de szeretek eljönni
és megnézni, meghallgatni, hogyan énekelnek
a mai gyerekek.
A nézőközönség zöme azonban a kórust alkotó
gyermekek rokonai közül került ki.
- A lányom is szerepel, de mi egyébként is
rendszeresen járunk templomba - mondta Bo-
ros Erika. - A karácsony hangulatát nagyon
közel hozza ez a rendezvény.
Az általános iskolák egyesített kórusa szep-
tember óta készült az ünnepi hangversenyre.
- Eleinte heti egy próbánk volt - mondta
Magyarné Hadzsi Katalin, az egyik felkészítő
tanár. - Az utóbbi hetekben azonban már na-
ponta gyakoroltunk a gyerekekkel, reggel vagy
délután, ahogy ráértek. A produkciót úgy állí-
tottuk össze, hogy egyszerre legyen szép, ér-
dekes és a gyerekeknek is tetsző a repertoár.
Ezek a dalok - kijelenthetem - mindenkit meg-
érintettek.

A hangverseny második felében az Eötvös kö-
zépiskola kórusa szórakoztatta az egybegyűl-
teket.
- Nem egyszerű a fiatalokat összeszedni egy
ilyen produkcióra - mondta a kórusvezető Cseh
Katalin -, de ha van idejük eljönni, akkor nagy
kedvvel és szorgalommal állnak a próbákhoz
és a fellépéshez is.
A két kórus mellett a felkészítő pedagógusok
rögtönzött kara is énekelt az egybegyűlteknek.
- Ez a célunk, immár 19 éve - mondta Kiss
Zoltán az alapítvány kuratóriumának elnöke. -
De nem csak az egyház, az iskolák és a gyere-
kek sikere ez a mai nap. Köszönet jár Tiszaúj-
város önkormányzatának, a Derkovits Kultu-
rális Központnak, a Tiszaújvárosi Városgazda
Nonprofit Kft.-nek és a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központnak is, hiszen nélkü-
lük nem lehetett volna sikeres a hangverseny.
Dr. Fülöp György alpolgármester köszöntőjé-
ben a közel két évtizedes múltra visszatekintő
rendezvény jelentőségét méltatta.

- Az adventi hangverseny itt, a római katolikus
templomban van, - mondta - de lehet, hogy he-
lyesebb ha azt mondom, Tiszaújváros lelki éle-
tének egyik központjában. Ez egy szakrális,
spirituális hely, ahol még az énekek is egész
máshogy hangoznak.
Bráz György polgármester arról szólt beszédé-
ben, hogy a diákok éneke megmutatta mit je-
lent a karácsony.
- Ha szétnézünk a nagyvilágban, akkor azt lát-
hatjuk, hogy az emberek békességre és szere-
tetre éheznek - mondta. - El kell, hogy gon-
dolkozzunk azon, hogy nekünk van e felada-
tunk, hogy béke és szeretet legyen a világban.
Szerintem igen. Jó látni, hogy itt vannak ezek
a gyerekek, akik között van keresztény és nem
keresztény, de közösen tudnak cselekedni a bé-
kéért és szeretetért.
A Tisza TV december 23-án18:00 órától mu-
tatja be a koncertről készült felvételt.
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Adventi hangverseny

Az ünnepre hangolódva

Szeptember óta készültek a hangversenyre.

Óvódások, iskolások adventi estje

Ünnepvárás verssel,
zenével

December 12-én sok érdeklődő, szülő, nagyszűlő töltötte
meg a Városházteret. A színpadon a Tiszaújvárosi Nap-
közi Otthonos Óvoda kicsinyei, az Éltes Mátyás, a
Széchenyi István és a Hunyadi Mátyás Iskola diákjai-
nak ünnepi műsorát élvezhette a közönség.

Igazán színvonalas bemutatókat láthattunk ezen a délutánon, mind a
négy csoport alaposan kitett magáért. Volt vers, zene, tánc, a kisebbek
rénszarvasnak öltöztek be, s így énekelve várták az ünnepet, majd le-
kapcsolva a színpadi világítást, a gyerekek maguk gyújtották meg a sze-
retet fényét.
Az Éltes Mátyás Iskola gyermekkorom egyik kedvenc versét, az Útra
kelt hóembert játszotta el, melyben a Mikulással együtt ajándékokat osz-
togató hóember házról házra járva, egyre kisebb, vékonyabb, könnyebb
lett a szívekben és az otthonokban lakozó melegtől, s sorsát beteljesítve
reggelre bizony semmivé vált.
A Széchenyi István Iskola szintén diákkorom világába röpített vissza,
amikor a Boldog herceg meséjét vitte színre. A történet főhőse az arany-
nyal bevont, drágakövekkel díszített hercegi szobor az elesettek, szegé-
nyek gondját-baját látva szétosztogatja minden kincsét-vagyonát. Mikor
az ékességeitől megvált szobor rúttá válik, az emberek szemétre vetik a
„csúnyaságot”. De egyvalamit nem tudnak megsemmisíteni: a herceg
szíve elpusztíthatatlanul, élőn lüktet, világít a lomhalmaz tetején. A gyö-
nyörűen előadott, közismert Ki szívét osztja szét című dal rímelt az elő-
adással, feltette a koronát a diákok produkciójára.
A Hunyadi Mátyás Iskola gyerekei más oldalról közelítették meg az ad-
ventet. A föld népeinek ünnepi szokásait gyűjtötték csokorba. Megtud-
hattuk tőlük, hogy például Ausztráliában kenguruk húzzák a Mikulás
szánját, az angolok pedig a Télapónak címzett leveleket egyenesen a
kandallóba dobják, hogy a felszálló füsttel együtt a nagyszakállúhoz re-
püljön. A kandalló mellé ki-ki kikészít egy piros harisnyát, ezt tölti meg
ajándékokkal reggelre a Mikulás. Az angolul, magyarul előadott érde-
kességek, versek, énekek sorát stílszerűen a Szent karácsony eljött című
dal közös előadásával zárták.

T. M.

Fellobbant egy újabb láng

A karácsony lényege, hogy szeressünk
Advent harmadik vasárnapján a
gyertyagyújtást követően első-
ként a három történelmi egyház
képviselői osztották meg az ün-
neppel kapcsolatos gondolatai-
kat a Városháztéren összegyűlt
tiszaújvárosiakkal.

Dr. Varga István református lelkész néhány
mondatban arról beszélt, hogy napjainkban is
él a régi igazság: a nép, amely sötétségben jár,
elveszettnek érzi magát, s különösen advent
idején epedve várja a megváltást. Ilyenkor fel-
csillan a remény, megláthatjuk a fényt az út
végén, s bíznunk kell abban, hogy a szeretet
egyre több ember szívébe költözik be, ahol im-
máron örökké vendég marad.
Jeviczki Ferenc görög katolikus parókus egy
példabeszédet osztott meg a résztvevőkkel. Az
ifjú tanítványt elküldik, hogy keressen meg
egy, a farizeushoz igen hasonló nevű, nagy tu-
dású papot. Az ifjonc útközben persze elfelejti
a nevet, s megérkezvén a távoli kolostorba,
megkérdezi, hogy merre találja Farizeus Atyát.
A válasz persze nem lehet más: - Hol találsz fa-
rizeust? Nézz körül! Mindenütt. - Ez arra int
bennünket - mondta Jeviczki Ferenc -, hogy ne
váljék merő képmutatássá a karácsonyunk. Ne
arra helyezzük a fő hangsúlyt, hogy ragyogjon
a lakásunk a tisztaságtól, hogy minél nagyobb
költségbe verve magunkat ajándékokkal hal-
mozzuk el egymást, hanem arra, hogy szeres-
sük egymás, hiszen aki nem ismeri a szeretet

igaz érzését, nem ismerheti Istent sem.
Dr. Mata István római katolikus plébános arról
beszélt, hogy mindannyian várjuk a születendő
gyermeket, s ne feledkezzünk meg róla, hogy
Jézus az emberek szívében akar világra jönni.
- Jézus nélkül - hangsúlyozta a plébános - a ka-
rácsony merő képmutatás, akár úgy is mond-
hatnánk: giccs. - Elfogadjuk, vagy sem, a
karácsony lényege, hogy szeressünk, s viszont-
szeressenek bennünket. Advent idején kicsit
minden ember megszelídül. Csak rajtunk

múlik, hogy békesség lakozzék a szívekben…
Az egyházi köszöntők után elsőként az Őszi-
rózsa Idősek Klubja mutatta be közös énekek-
ből, egyéni szavalatokból összeállított műsorát,
majd a Tiszaszederkény Kultúrájáért Egyesü-
let szórakoztatta a közönséget erdélyi betlehe-
mes előadásával. A szívhez szóló, megható
játékot a tőlük megszokott módon tréfás jele-
netekkel fűszerezték. A móka, kacagás jó ízlést
tükrözve vegyült a várakozó, ünnepi hangulat-
tal, egyedivé, különlegessé téve a szederké-
nyiek műsorát.
Az est a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont nyugdíjas klubjai és a Tiszaújvárosi Nyug-
díjasok Egyesülete szervezésében szeretetven-
dégséggel ért véget: házi készítésű süteménye-
ket, forró teát, forralt bort osztottak a megje-
lenteknek.
Lapunk idei utolsó számát olvashatják, így a
két hátralévő, december 19-i és 21-i adventi
rendezvényről nem tudunk beszámolni. Érde-
mes azonban megemlíteni, hogy pénteken a Ti-
szaújvárosi Szent István Katolikus Iskola, a
Kisbocskor Néptáncegyüttes, a Tiszaszeder-
kényi Idősek Klubja és a Bokréta Citerazene-
kar tart előadást. Advent utolsó vasárnapján
pedig a Tiszaújvárosi Gimnasztráda, a Club’96
Fiatalok Egyesülete és az Eötvös Diákszínpad
ad ünnepi műsort. A Mikulástól karácsonyig
rendezvénysorozatot szeretetvendégség zárja.

Tamás Mariann

Dr. Varga István, Jeviczki Ferenc és dr. Mata István.

Erdélyi betlehemes humorral fűszerezve. Szederkényi gyertyagyújtás

Szeretet
a közösségben

Zsúfolásig megtelt a tiszaszederkényi művelődési ház a
városrész lakóival a hagyományos közös gyertyagyújtá-
son. A rendezvényen idén is dr. Varga István református
lelkész és Bráz György polgármester köszöntötte a ven-
dégeket, majd helyi amatőr előadók az ünnepre írt szín-
darabot mutattak be.

- Az a gazdagság, amit Jézus hoz mindannyiunk életébe, az üdvösség, az
örök élet, arról nekünk kell tudni, hogy megéri-e - mondta az egybe-
gyűlteknek a lelkész köszöntőjében. - Én azt kívánom, hogy bár nagy a
rohanás, de legyen egy kicsiny hely, ahol a mi megváltó Krisztusunk
megszületik, hogy bennünket gazdaggá tegyen.
- A karácsony a szeretet ünnepe. Egyszerre szól az ember isten szerete-
téről, isten emberszeretetéről és az ember emberek iránti szeretetéről -
kezdte köszöntőjét Bráz György polgármester. - Ezt a szeretetet csak
közösségben lehet megélni - folytatta -, és nagyon fontos hogy az em-
berek érezzék, hogy nem vagyunk egyedül. Számíthatunk az egyházra,
számíthatunk egymásra és Tiszaújváros önkormányzatának kötelessége,
hogy itt legyen az emberekkel. Remélem, hogy az itt élők érzik, hogy az
önkormányzat megteszi a dolgát.
A köszöntők után a két szónok közösen gyújtotta meg a városrész ad-
venti gyertyáját, majd helyi amatőr művészek és az Esély Napközi Ott-
honos csoport tagjai egy színdarabbal kedveskedtek a résztvevőknek.
Ezt követően a művelődési ház udvarán a Bokréta Citerazenekar és a
Mezei Virág Népdalkör énekelt az ünnepi dalokat, majd a városrész ön-
kormányzati képviselője, Jézsó Gábor szólt az egybegyűltekhez.
- A várakozás idejében vagyunk, amikor valami megszületik bennünk –
mondta. - Mindannyiunkat a jó, a közösség szelleme, a béke és a szere-
tet kovácsolása visz előre.
Az ünnepség zárásaként előbb felgyúltak a városrész ünnepi fényei,
majd a megjelentek szeretetvendégségen vehettek részt.

borza
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Együttérzésre nevelni

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában immár harmadik éve szer-
veztük meg a „Szíves doboz” akciót, melynek keretében jó állapotú,
tiszta gyermekruhát, gyermekcipőt, használható gyermekjátékokat, ké-
peskönyveket, kifestőket, rajzeszközöket és édességet gyűjtöttünk az
óvodába járó gyermekek szüleinek közreműködésével.
Ebben az évben 125 doboz gyűlt össze, melyeket az intézmény gyer-
mek- és ifjúságvédelmi felelősének, Törökné Mihály Erzsébetnek a ko-
ordinálásával az arra rászoruló gyermekek számára osztunk ki. A ki-
osztás után megmaradó ajándékdobozokat, a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata számára adjuk át.
Jó érzés tölti el a szívünket, amikor egy-egy kis óvodás reggeli érkezé-
sekor egy szépen becsomagolt dobozt nyújt át az óvodapedagógusok-
nak és azt mondja: „Ezt az ajándékot egy kislánynak, kisfiúnak hoztam”.
Aztán az átadás pillanatában megható látni az őszintén csodálkozó és
örömtől csillogó gyermeki szempárokat. Ezeknek a gesztusoknak külö-
nös jelentősége van óvodáskorban, hiszen az ekkor elültetett szeretet-
magocskák, az átörökített emberi értékek egy életen át megtartják az
embert.
Robert Flunghum szavait idézve:
„Már az óvodában megtanultam mindent, amit az életről tudni érdemes.
Azt, hogy hogyan éljek, mint tegyek.”
Köszönöm a szülőknek, hogy lehetőségeikhez képest segítségünkre van-
nak ebben a folyamatban, és nem csak értelmes, de érzelmekben is gaz-
dag gyermekeket nevelnek.

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

Karitatív karácsony

Adományok, jótékonysági akciók
Civil szervezetek, egyesületek,
intézmények is gyűjtenek a rá-
szorulóknak advent idején. Dec-
emberben számos jótékonysági
rendezvénye várták a nehéz kö-
rülmények között élőket és az
adakozókat is.

- Az MSZP nőtagozata már 15 éve gyűjti az ado-
mányokat és el is juttatja a rászorulóknak -
mondta Vendlerné Polyák Ilona, a tagozat el-
nöke. - Márciusban és októberben is volt egy-
egy ilyen akciónk. A felajánlásokat nagycsalá-
dosoknak és civil szervezeteknek adtuk át. Volt
egy olyan akciónk, amikor egy bizonyos család
számára gyűjtöttünk adományokat, ruhaneműt,
készpénzt, könyveket. Ezeket a napokban adtuk
át a kétéves beteg gyermeket nevelő családnak.
Én úgy gondolom, hogy a város lakossága jócs-
kán hozzájárult ahhoz, hogy az adománygyűjtő
akcióink eredményesek legyenek, amit ezúton
is köszönünk. A legutóbbi akciónk egyébként
annyira sikeres volt, hogy maradt még felaján-
lás, melyet december 21-én szeretnénk a Város-
házéren a gyerekeknek átadni.
A Magyar Vöröskereszt is folyamatosan segíti
a rászorulókat. Karácsony alkalmából a Tesco-
ban gyűjtöttek tartós élelmiszert, és volt egy jó-
tékonysági vásáruk is.
- Szerencsések vagyunk, nagyon kedvesek az
emberek, sokan megnyitják a szívüket kará-
csony közeledtével - mondta Laták Kamilla a
Magyar Vöröskereszt Tiszaújvárosi Területi
Szervezetének vezetője. - A kétnapos élelmi-

szergyűjtési akciónkban 360 kilogrammot a-
jánlottak fel, melyet 60 rászoruló között osz-
tunk szét a napokban. Ez mindenképpen egy
sikeres akció volt. A múlt héten pénteken tar-
tottuk már hagyományosnak nevezhető jóté-
konysági vásárunkat az Arany Holló étterem
teraszán. Itt a város lakosaitól, egyesületektől
civil szervezetektől, vállalkozóktól és közös-
ségi szolgálatos diákoktól kaptuk a portékát,
amit árusítottunk. Mindenki annyit fizetett a
termékekért amennyit gondolt. Mézeskalácsok,
kézzel készített karácsonyi díszek, apróbb a-

jándéktárgyak, leginkább a karácsonyi ünnep-
körhöz tartozó kellékek találtak gazdára. Kö-
szönet érte a városlakóknak!
Az Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek
Egészségéért adventi süteményvásárt rendezett
a téren.
Itt beárazták ugyan a kínált portékákat, de igen
kedvező áron vásárolhattak az érdeklődők. Dr.
Pető Gabriellának, az alapítvány elnökének
helybéli anyukák, önkéntesek segítettek abban,
hogy összeálljon a süteményválaszték. Volt
házi készítésű tökmagos, zabos rágcsálni való,
sütőtök, diós, almás finomságok, téli fagyi és
sok minden más. A sütemény mellé grátiszként
kínálták a teát.
A bevételt az alapítvány egy régi tervének
megvalósításához szeretnék felhasználni: meg-
fizethető áron Bükkszentkereszten, túlsúlyos
gyermekeknek rendeznének életmódtábort.
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ év
közben több gyűjtést is szervez, de segít az
adományok szétosztásában is.
- Van, aki használt, megunt ruhadarabjait tudja
csak felajánlani, de ez is nagy segítség - mondta
Poropatich Péter, az intézmény vezetője. - Min-
den évben összegyűjtjük az adományokat és
saját adatbázisunk alapján továbbítjuk a rászo-
rultak részére. Vannak olyan vállalkozók is,
akik egy bizonyos társadalmi réteget támogat-
nak - ruhával vagy élelmiszerrel - és ezt célzot-
tan továbbítjuk a rászorulóknak.

D.Á.

Hálás szívvel mondok köszönetet iskolánk tanulói és dolgozói nevében
Tiszaújváros önkormányzata vezetőinek, a képviselő-testület tagjainak
az egész évben nyújtott támogatásért.
Áldott karácsonyt és kegyelmekben gazdag új évet kíván

a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola

Van, aki sajnálkozik a sorsukon.
Van, aki láttukra, megbotrán-
kozva fordítja el a fejét. Van, aki
intézkedéséért kiált, hisz közte-
rületi italozásukkal, óbégatásuk-
kal zavarják az emberek nyu-
galmát.

Van, aki megszánja őket némi apróval. Van, aki
inkább bemegy a boltba, s kenyeret, kolbász-
darabkát vásárol számukra. Van, aki hálásan
fogadja. Van, aki hozzávágja az adományozó-
hoz, mondván: inkább pénzt adott volna, hisz’
abból kitelne egy feles, pár szál cigaretta, sőt,
ha jól sikerül a nap, akár egy flaska kannás bor
is. Van, aki egyszerűen „hajlékonyaknak” ne-
vezi őket. Van, aki leül velük. Kérdez. Hallgat.
Meghallgat.
Beszélgetőpartneremből - aki érthető okokból
nem vállalta arcát, nevét - az egyik jobbfajta
kricsmibe érve előbújik az úriember. Lesegíti
a kabátomat, elrendezi az asztalon a poharakat.
A cehhet én állom. Munkája per pillanat nincs.
- Hogy sikerült ide jutnod? - kérdezem, mi-
közben felrémlik előttem a szép reményekkel
indult fiatal fiú arca. Régóta ismerjük egymást.
- Nekem még viszonylag jó a helyzetem. Nem
vagyok erdőlakó. Több-kevesebb sikerrel tö-
rekszem rá, hogy munkám is legyen. Legutóbb
az épülő butadién üzemben dolgoztam, de a de-
rekam nem bírta a nehéz fizikai megterhelést.
Húztam, ameddig csak lehetett, de a végén
mégis el kellett jönnöm.
Keze meg-megremeg miközben a feles pohár
után nyúl.
- Ne csodálkozz! - mondja beletörődötten. -
Akinek nincs igazi otthona, az akár bevallja,
akár nem, de kisebb-nagyobb mértékben nap,
mint nap megküzd az alkohol démonaival.
- Ez lenne a magyarázat a szomorú helyze-
tedre?

- Nem egészen. Inkább is. Ez is. Az életben
adódnak gondok, problémák, melyekre - így
utólag visszanézve - rossz válaszokat adtam.
Ez vezetett az első pohárhoz. Újabb probléma,
ismét rossz válasz, aztán már két pohár kellett.
Végül az események összefolytak. Egyik dolog
generálta a másikat. Most már értelmetlenség
boncolgatni a kérdést: Mi volt előbb? A tyúk
vagy a tojás?
- A családod hogy viszonyul ahhoz, hogy a
hajléktalan szállón élsz?
- Vegyes érzelmekkel. Van, aki teljesen elhatá-
rolódik tőlem, s van, hál’ istennek olyan is, aki
minden segítséget igyekszik megadni. Talán si-
kerül a megmaradt családomnál töltenem a ka-
rácsonyt. Nagyon jó volna…
- Nem tudom, kérdezhetek-e egyáltalán
ilyesmit, de van valamilyen terved, elképze-
lésed a jövőre vonatkozóan?

- Talán hihetetlen, de van. Az ünnepek előtt
nem érdemes belevágni - ilyenkor úgysem si-
kerülhet -, de az új évben alkoholelvonóval
kezdek. Ha ezen túljutok, és hosszú távon is
eredményes lesz a kúra, akkor szépen, lassan
elkezdhetem rendbe tenni az életem egyéb te-
rületeit is. Tudom, nem lesz könnyű menet. De,
ha nem próbálkozom valamivel, innen már
csak lefelé vezet az út…
Lassan szedelődzködünk. Természetes mozdu-
lattal felsegíti a kabátomat. A kocsma előtt még
elszívunk egy búcsúcigarettát. A sarokról visz-
szanézek: látom, ismét nyílik az ajtó, s vissza-
tér oda, ahonnan egyszer már együtt kijöttünk.
A fülemben cseng a hangja: az ünnepek alatt
nem megy. Egyedül nem megy. Hazaindulok, s
közben magamban fohászkodom. Istenem,
mondd, hogy van még remény!

- másma -

Bőségesen volt portéka és vásárló is a jótékonysági vásáron.

Sokan vásároltak a süteményvásárban is.

Rossz válaszokat adott

Mondd, hogy van még remény!

Nem otthon, de legalább hajlék a szálló.
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Ajándék
Ezzel a rejtvénnyel záródik decemberi so-

rozatunk. A megfejtéseket december 29-ig

várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu

címre, vagy postai úton a 3580 Tiszaújvá-

ros, Szent István út 16. címre.

Elkészítése:
Egy tálban a lisztet, a sót és a Ramát összemorzsoljuk. A közepébe beletesszük a tojások sárgáját, a tejfölt,
és rámorzsoljuk az élesztőt is. A tésztát összegyúrjuk, és hűtőben pihentetjük legalább öt-hat órát.Este érde-
mes begyúrni és reggel sütni. Egyébként jobb is két részletben, mert mire kell, addigra már csak vágni és sütni
kell. A hűtőbe tálban tegyük, takarjuk le egy nejlonnal, vagy műanyag fedővel. Ha a tészta megpihent, lisz-
tezett felületen még egyszer átgyúrjuk, majd körülbelül fél centiméter (fel fog jönni sütés közben) vastag-
ságúra nyújtjuk. Felvert tojással megkenjük, majd apróra felkockázzuk. Tetszőlegesen szórhatunk rá sajtot,
mákot, szezámmagot, lenmagot stb. Sütőpapírral bélelt tepsiben aranyszínűre sütjük 180-200 fokon.

Elkészítése:
A hozzávalókat előkészítjük a guba alaphoz. A kiflit karikára vágjuk. A tejet langyosra melegítjük, hozzá-
keverjük a cukrot, az olvasztott vajat, a tojás sárgákat, és a mákot. Ezt a masszát ráöntjük a karikára vágott
kiflire. Jól átforgatjuk, hagyjuk 5-10 percet állni. Egy szilikon formába vagy kivajazott kerek tortaformába
egyenletesen eloszlatjuk a lecsepegtetett mákos kifli karikákat. Előmelegített, 180 fokos sütőben 25 percig
sütjük. Amíg hűl, előkészítjük a krém hozzávalóit. A pudingporból és a tejből elkészítjük a pudingot, hoz-
zákeverjük a tojások sárgáját, a vaníliás cukrot és a cukrot. Ha langyos, akkor a vajjal krémes habosra ke-
verjük. Ha kihűlt a guba, kiborítjuk a formából. Rákenjük a kihűlt vaníliás krémet. A tojásfehérjéből a
porcukorral habot verünk, majd rákenjük a pudingos krémre. Előmelegített sütőben 15 percig sütjük. Tála-
láskor megszórjuk fahéjjal és gyümölccsel díszítjük.

Hozzávalók:
10 darab kifli, 10 dkg vaj, 3 tojás sárgája, 9 dl tej, 10 dkg cukor, 15 dkg
őrölt mák;
a krémhez 1 tasak vaníliás pudingpor, 5 dkg cukor, 2 tasak vaníliás cukor,
3,5 dl tej, 4 tojás, 12 dkg vaj, 10 dkg porcukor, fahéj a tetejére, néhány
szem erdei gyümölcs a díszítéshez.

Hozzávalók 12 db-hoz:
3 db közepes méretű csirkemell filé
10 dkg puha vaj
15 dkg reszelt sajt (lehet füstölt sajt is )
12 szelet bacon
2 gerezd aprított fokhagyma
só
bors

Elkészítés:
A csirkemellet 12 db vékonyabb, hosszúkásabb szeletre vágjuk, sózzuk. A puha vajat kikeverjük a reszelt
sajttal, a fokhagymával, borssal, és sóval ízesítjük. A csirkemell csíkot megkenjük a vajas sajttal, és a kes-
kenyebb végénél kezdve szorosan csigává tekerjük, egy szalonna szelettel pedig körbefogjuk. A maradék
sajtos vajat a csigák tetejére tesszük.
A muffinsütő alját egy egészen kevés margarinnal kikenjük, és belehelyezzük a csigákat. 180 fokon, kb.
30-35 perc alatt szép pirosra sütjük. Rizibizivel vagy krumplipürével tálaljuk.

Szétválasztjuk a tojásokat, majd a 2 fehérjéből porcukor és fahéj hozzáadásával kemény habot verünk. Csil-
lagcsövű habzsákba töltve egy sütőpapírral bélelt tepsire 1-2 cm átmérőjű cseppeket formázunk (cukor-
gyöngyöket is szórhatunk rájuk, mert így még szebbek), majd 120 fokos sütőben 10-15 percig szárítjuk.
Felhasználásig a lekapcsolt, kitámasztott ajtajú sütőben hagyjuk őket, hogy tovább száradjanak, mert a sza-
bad levegőn egy idő után újra ragacsosak lesznek.
Közben 1 dl borban 5 percig forraljuk a fűszereket egy lábasban, majd leszűrjük, hozzáadjuk a maradék bort,
illetve a vizet, és újra forráspontig hevítjük a leves alapját.
Közben a tojás sárgákat egy nagy keverőtálban kézi habverővel habosra keverjük a cukorral és a vanília ma-
gokkal, és folyamatos kevergetés mellett óvatosan hozzácsurgatjuk a forró bort, alaposan elvegyítve (ehhez
a művelethez nem árt megkérni valakit, mert folyamatosan kevergetni kell a tojást ahhoz, hogy a forró bor-
tól ne csapódjon ki).
A borlevest forrón tálaljuk, csészékbe adagolva, úszó habcsókokkal a tetején.

Hozzávalók (2-4 főre):
1 üveg (0,75 l) félédes fehérbor (pl. Tokaji furmint), 2 dl víz, 6
tojás sárgája, 12,5 dkg barna cukor, 1 vaníliarúd kikapargatott bel-
seje, 2-3 egész fahéj, 1 vaníliarúd, 1 kk szegfűszeg
A habcsókokhoz:
2 tojásfehérje, 5-10 dkg porcukor, 1 kk őrölt fahéj
Díszítés:
cukor, gyöngyök.
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Ünnepi hangulat kedvenceinkkel
az Inviteltől

Szünidei szórakozás a sztárokkal
Atelevízió-csatornák a téli hónapokban is izgalmas műsorokkal várják a nézőket.Aro-
mantikus vígjátékok kedvelői például a Szerelem a végzeten vagy éppen a Love Guru
hőseinek szoríthatnak a Paramount Channelen, a filmdrámák iránt érdeklődők Phillips
kapitány történetét izgulhatják végig az HBO-n, a nevetésről pedig többek között a Mo-
dern család és az Agymenők gondoskodnak hétről hétre a Comedy Central csatornán.

Új év - új kedvencek
Az új év új kezdetet is jelenthet a munka vagy a magánélet terén. Az Invitel szí-
nes kínálata is tartogat újdonságokat 2015-re a tartalmas kikapcsolódáshoz. A
jövő évtől elérhető lesz például a minőségi sportműsorokat felvonultató DIGI
Sport 2, valamint bekerül a választékba a FOX. Ez utóbbi csatorna a legnagyobb
filmstúdiók díjnyertes tévésorozatait sugározza magyar nyelven.

Személyes ügyintézés
Invitel Pont: Tiszaújváros,
Szent István út 1/A.
Időpont-egyeztetés: +36 1 801 7940

További információ:
az 1288-as Infóvonalon,
illetve a www.invitel.hu
weboldalon

A legtöbb ember számára az izgalmas vagy épp klasszikus ünnepi filmek szo-
rosan hozzátartoznak a jól megérdemelt kikapcsolódáshoz a téli szünetben. Az
Invitel széles választékában mindenki talál kedvére való műsort az ünnepek
idején is. Jövőre pedig újabb népszerű csatornákkal bővül a kínálat.
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Asztalitenisz

Lassan véget ér az év
Az NB III-as asztalitenisz bajnokságban már befejeződtek a küzdelmek.
A Tiszaújvárosi SC első számú gárdája a képzeletbeli dobogó harmadik
helyén várja a tavaszi folytatást. A megyei osztályban még pattog a
labda, a záró fordulót december 20-án rendezik. Az utolsó előtti játék-
napon a tiszaújvárosiak mérlege, egy győzelem mellett egy vereség.
A TSC II. továbbra is veretlenül áll a tabella élén, az Eötvös legénysége
a mezőny második felében foglal helyet.
MEAFC II. – TSC II. 5-13
A győzelmeket szerezték: Kavicsánszki 4, Mag 3, Fóti 3, Dubéczi 2 és a
Kavicsánszki-Mag páros.
Eötvös DSE – Pataki ASC II. 6-12
A győzelmeket szerezték: Kanyó 3, Kóródi 1, Jakab 1 és a Léka-Kanyó
páros.

Az NB III Észak-Magyarország „B” csoportjának őszi végeredménye:
1. Szerencs Városi SE 8 8 0 0 16
2. Útfestők Apagy Sportegyesület III. 8 7 0 1 14
3. Tiszaújvárosi SC 8 5 1 2 11
4. Ózd Városi SE II. 8 5 0 3 10
5. Várdai Asztalitenisz SE 8 4 1 3 9
6. Miskolci Egyetemi AFC 8 3 0 5 6
7. Pataki Asztalitenisz SC 8 2 0 6 4
8. Füzesabonyi Sport Club 8 0 1 7 1
9. Arlói SE 8 0 1 7 1

Éremhalmozók

Több fényes érmet is szerezve, remekül szerepeltek a hétvégén Buda-
pesten egy korosztályos viadalon a Tiszaújvárosi SC utánpótlás korú
versenyzői.
Eredmények:
U9:1. Fónagy-Árva Péter 2. Köllő Ábel, U11:1. Fónagy-Árva Péter 2.
Köllő Ábel, U13: 5. Fónagy-Árva Péter

Lejátszotta idei utolsó bajnoki mérkőzését az újonnan alakult Tiszaúj-
városi SC női kézilabda csapata. Az éllovas miskolci egyetemisták ellen
nem sikerült a bravúr. Ennek ellenére minden dicséret a tiszaújvárosi lá-
nyoké, akik derekasan helytálltak az őszi szezonban. Friss hír az egye-
sület háza tájáról, hogy a csapat házi gólkirálya, Bagdi Ágnes gyer-
mekáldás elé néz, így az együttes hosszabb időre elveszíti legeredmé-
nyesebb játékosát.
Tiszaújvárosi SC – MEAFC 12-25 (7-14)
Tiszaújvárosi SC: Kovács, Rónai 3, Kiss 2, Új 2, Takács 4, Saláta 1,
Béke. Csere: Tóth, Sepsi, Dobos, Bozsik, Zombor.
Béres Zoltán, szakosztály elnök: Egy jobb csapattól kaptunk ki. Gratu-
lálunk az ellenfélnek az őszi bajnoki címéhez.

Nem sikerült megszakítani az NB
I/B Keleti csoportjában az éllovas
Vásárhelyi Kosársuli őszi győzelmi
sorozatát. A félidőben még vezetett
a Tiszaújvárosi Phoenix gárdája,
de nagyobb sebességre kapcsoltak
a vendégek és a sokat hibázó haza-
iak csak futottak az eredmény u-
tán.

Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK –
Vásárhelyi Kosársuli SE 60-75 (16-17, 23-17,

13-21, 8-20)
Tiszaújváros, 450 néző. V.: Gál, Bátovszky, Len-
gyel.
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: Pöstényi
Z. (7), Varga Á. (10), Kóthay (11), Béres (5), Ko-
vács Z. (4). Csere: Magyar (4/3), Kilyen (4),
Sitku (5), Benőcs D. (10), Kovács B. (-).
Vásárhelyi Kosársuli SE: Vejinovics (12/6), Ros-
tás I. (5), Vas (7), Genal (14/3), Varga (9). Csere:
Nyilas (6), Czibere (2), Gruda (9), Kelemen (4),
Rostás G. (-). Mócsai (7).
A vásárhelyi együttes dobta az első kosarat, és
kezdte jobban a mérkőzést. Csak a negyed végére
sikerült utolérni. (16-17) A folytatásban nem so-
káig maradt meg az előny, a Phoenix a második
tíz perc felénél beérte a listavezetőt. (27-27),
majd átvette a vezetést, nyolc pont is volt már az

előny (39-31), de a szünetre ez öt pontra olvadt.
A fordulás után sokáig úgy nézett ki, tartós marad
a hazai előny, de a végjáték már a hódmezővá-
sárhelyieknek sikerült jobban. A negyed előtti
négy pontos hátrányból két pontos előnyük lett.
(53-55) Az utolsó játékrész első harmadában még
tartotta magát a Phoenix, ám aztán egyre többet
hibáztak Brunyánszky edző fiai, ami megpecsé-
telte sorsukat.
A tiszaújvárosiak óriási lendülettel kezdtek és so-
káig nem volt ellenszere a letámadás ellen a ven-
dégeknek. A harmadik negyed végére a tempó
alábbhagyott és egyre-másra maradtak ki a bün-
tetők és a ziccerek. A túloldalon viszont egyre
magabiztosabbá váltak a kosársulisok, és helyze-
teiket értékesítve megőrizték veretlenségüket.
Brunyánszky István, vezetőedző: Egy félidőn ke-
resztül egységes játékkal a kezünkben volt a mér-
kőzés. A rossz büntetőszázalék és a sok pontatlan
távoli dobás miatt végül kikaptunk hazai pályán.
A Phoenix a vásárhelyiek elleni találkozóval be-
fejezte ez évi hazai sorozatát, már csak egy talál-
kozó van hátra, a hétvégén a Budapesti Honvéd
otthonába látogatnak a kék-sárgák.
Dr. Elek András, vezetőedző: Büszke vagyok a
csapatra. Jól felkészültünk a Tiszaújvárosból, és
végül bedaráltuk őket. A győzelemből mindenki
egyenlően vette ki a részét.

Két utánpótlás csapatunk is te-
remtornán vett részt Hajdúná-
náson.

A 2005-ben születettek mezőnyében a tiszaúj-
városiaknak négy mérkőzésből egyet sikerült
csak megnyerniük.
Eredmények:
TFC Tiszaújváros – Hajdúnánás 0-1, TFC
Tiszaújváros – Hajdúböszörmény 1-2 (Gól-
lövő: Ferencsik B.), TFC Tiszaújváros – Ka-
zincbarcika 0-3, TFC Tiszaújváros – DEAC
4-0 (Góllövők: Lestál Sz., Kövér B., Ferencsik
B., Grigoncza R.)
Antal József, edző: Sajnos az eredmény kifeje-
zetten csalódást keltő, viszont a hozzáállásban
és játékban felvettük a versenyt valamennyi
csapattal. A játékosok hiába tettek meg min-
dent a sikerért, érződött, sokan nem tudták fel-
venni a torna ritmusát, a gyorsabb és kemé-
nyebb játékot. Bebizonyosodott, hogy a Bozsik
tornákon nincsenek a srácok ilyen tempóra és
gyorsaságra kényszerítve.
A csapat tagjai voltak: Juszkó András, György
Kristóf, Szűcs Milán, Ferencsik Bálint, Gri-
goncza Rafael, Szabados Balázs, Ferencsik
Soma, Lestál Szilárd, Kövér Benedek, Pere-
miczky István
Az U7-es együttes már sokkal jobban teljesí-
tett, mindössze egy alkalommal szenvedett ve-
reséget. A döntőben az esélyesebb debrece-
nieknek hiába rúgtak négy gólt, bejött a papír-
forma.
Eredmények:
TFC Tiszaújváros – DASE „B” 18-0, TFC

Tiszaújváros – Nánási Focisuli zöld 5-1,

TFC Tiszaújváros – KBSC 4-4 (büntetőkkel 3-
2), TFC Tiszaújváros – Debreceni Loki Foci-
suli 4-7.
A csapat tagjai voltak: Rémiás Máté, Emődi

Kende Mór, Makó Marcell, Katlan Adrián,
Suhajda Péter, Hártó Soma, Gulácsi Márk.
Az eredményhirdetéskor Suhajda Péter a leg-
jobb mezőnyjátékos különdíját vehette át.
Demblovszky Gábor, edző: Az igen erős me-
zőnyben a csapat derekasan helytállt. Gratulá-
lok a fiúknak, jól küzdöttek. Hiába dolgoztunk
ki sok helyzetet, a ziccerek rendre kimaradtak
a döntőben, így nem sikerült a tornagyőzelem.

Értékelték az őszi szezont

Évet zártak a Termálfürdő FC Tiszaújváros
utánpótlás edzői is. December 11-én a klubház
tárgyalótermében értékelte az elnökség az ősz-
szel elvégzett munkát. Ezt követően a jövő fel-
adatairól esett szó.
Kovács Tamás klubelnök megköszönte az u-
tánpótlás területén dolgozó edzők munkáját.
Az elnök értékelésében elmondta, hogy ered-
ményes utánpótlásról csak akkor beszélhetünk,
ha az edzők, a szülők és maguk a gyerekek is
egy irányba „húzzák a szekeret”. Mint mondta:
ez lehet a sikeres utánpótlás nevelés záloga.
Ennek érdekében minden edzőtől elvárja, hogy
a maga területén a maximumra törekedjen, és
ne elégedjen meg a részsikerekkel. A klubban
minden adott az eredményes munkához.
Az összejövetelt, jó hangulatú, teremfoci és va-
csora zárta.

A pihenő január
közepéig tart

Eldőlt, a Termálfürdő FC Tiszaújváros felnőtt
csapata 2015. január 12-én kezdi meg a felké-
szülést a február 28-án rajtoló tavaszi szezonra.
Az együttes hazai környezetben gyűjti majd az
erőt a megmérettetésre. Természetesen több
edzőmérkőzés is szerepel a programban, ala-
csonyabb és magasabb osztályú csapatok ellen.
Az együttes részt vesz a Dr. Borosi teremlab-
darúgó tornán is.

Helyesbítés

A Tiszaújvárosi Krónika 2014. október 2-án
megjelent számában (40. hét) az alábbi hír je-
lent meg a Termálfürdő FC Tiszaújváros tájé-
koztatása alapján, „Egy Kováccsal kevesebb”
címmel: Kovács Bencével szeptember 26-án
közös megegyezéssel szerződést bontottak, így
a fiatalember szabadon távozhat. Konkrétumo-
kat a klub nem kíván nyilvánosságra hozni és
az esetet lezártnak tekinti. Az egyesület további
sikereket kíván Bence pályafutásához.
December 11-én a klub a következők szerint
helyesbített:
Kovács Bence labdarúgó játékára az FCT ve-
zetőedzője nem számít a továbbiakban, az
edzések látogatása alól felmenti, melyet az
egyesület vezetése tudomásul vett és melyre
való hivatkozással kezdeményezi a labdarúgó-
val történő szerződésbontást.

A Sportcentrum
eseményei

December 20. szombat
Asztalitenisz
11.00 TSC II.- Boldva SE

bajnoki mérkőzés
Asztalitenisz csarnok

SPORTCENTRUM USZODA
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA

2014. DEC. 24-25-26. ZÁRVA
DEC.31-JAN.01. ZÁRVA
2015. JAN. 2. 15.00- 20.00
JAN. 10. 09.00- 12.00

18.00- 21.00
A további napokon a megszokott
nyitva tartás szerint üzemel az uszoda!

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új
Évet kívánunk!

Tiszaújvárosi Sport-Park
Nonprofit Kft.

A Városi Sportcentrum zászlós-
terme zsúfolásig megtelt a Tisza-
újvárosi Kajak-Kenu és Sár-
kányhajó Egyesület évadzáró
rendezvényén.

Az est ceremóniamestere, Bacsa Ferenc első-
ként egy filmvetítésre invitálta a résztvevőket,
majd az egyesület elnöke, Béke László érté-
kelte a 2014-es évadot. Kiemelte, a fiatal,
mindössze három éves egyesület legeredmé-
nyesebb versenyévadját tudhatja maga mögött.
A klub a bajnoki pontversenyben a 14. helyen
végzett, a legnépesebb kategóriában, a gyer-
mek korosztályban pedig a negyedik helyet
vívták ki. Tizennyolc bajnoki címet szereztek
és hatan húzhatták magukra a válogatott mezét.
Két fiatal, Béke Kornél és Bragato Giada a
nemzetközi mezőnyben is letették névjegyüket
az olimpiai reménységek tornáján és az ifi EB-
n is dobogón végezve. A hölgyek között Giada
történelmet írt Tiszaújvárosban, hiszen először
szerzett aranyérmet a kenusok mezőnyében.
Az elnöki értékelés után Schmidt Gábor, a
kajak-kenu szövetség főtitkára méltatta az
egyesület, az edzők, a versenyzők 2014. évi
munkáját. Vaskuti István olimpiai bajnok a Ma-
gyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai- és a
Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség alelnöke
beszédében a sportág helyzetelemzése után

Ughy Imrének a TKKSE alapító tagjának, a ti-
szaújvárosi kajak-kenu sportélet meghatározó
személyiségének tevékenységét méltatta, majd
a jelenlévők vastapsa közepette elismerő okle-
velet adott át részére a kajak-kenu sportért vég-
zett évtizedeken átívelő munkájáért. Ezt kö-
vetően Bráz György polgármester kért szót, és

bejelentette, hogy Tiszaújváros önkormányzata
is segítséget fog nyújtani a Tisza-parti kajak-
kenu létesítmény és környezetének megújítá-
sához. A hivatalos rész végén a TKKSE
valamennyi országos bajnokságon 1-6. helyen
végzett versenyzőjét megjutalmazták. Tombola
és állófogadás zárta az estét.

Idén is megtartotta év végi börzéjét a Borsodi RC Modell Fórum. Mint-
egy100 modellező vett részt az eseményen, melyre határainkon túlról is
érkeztek. Nem csak kipróbálni, vásárolni is lehetett a rádió távirányí-
tású modellekből.

Labdarúgás

A kicsik vitézkedtek Nánáson

Kajak-kenu

Eredményes esztendő

Az évadzárón mindenki ott volt, aki részt vállalt az egyesület 2014. évi sikereiben.

A képen a tiszaújvárosi utánpótlás különítmény. Balról jobbra:
Nagy Balázs, Köllő Ábel, Gyuricskó Adrián, Fónagy-Árva Péter.

Kézilabda

Szép volt lányok!

Megyei I. osztályú női kézilabda bajnokság őszi végeredménye:

1. MEAFC 8 7 0 1 208-120 14

2. Szerencs 8 5 0 3 194-166 10

3. TSC 8 4 0 4 151-170 8

4. M.Handball 8 3 0 5 139-148 6

5. Mezőkeresztes 8 1 0 7 137-225 2

Borsodi RC Modell Fórum

Kiállítás és börze

Kosárlabda

Vereség a veretlentől
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