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A Jabil Circuit Magyarország Kft. mindhárom kategóriában dobogós.

Az emléktáblákat Bráz György polgármester és Réti István, a TSC
elnöke leplezte le.
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Megyei TOP 100

Tiszaújváros és térsége az élen

Új díszek, új helyszínek

Ünnepi ruhába öltöztetve
Az ünnepek közeledtét nem
csak a naptárunkra pillantva
érzékelhetjük. Jártunkban-
keltünkben a város közterü-
leteinek „ünneplőbe öltöz-
tetésén” is.

ATiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
hetek óta készül az ünnepekre. Díszítik az
utcákat, fenyőfákat helyeznek ki, és a Mi-
kulástól karácsonyig rendezvénysorozat-
hoz tartozó elemeket építik a Városház-
téren. Idén a megszokott díszek mellett
számos újdonság is lesz, közel 7,5 millió
forint értékben szereztek be ünnepi kellé-
keket.
A legtöbb újdonság a városközpontra össz-
pontosul. A Szent István úton és a Bethlen
Gábor úton új áthidaló díszvilágítást szerel-
tek fel, e helyszíneken és a Bartók Béla úton
az oszlopdíszek is megújultak.AVárosház-
téren is számos változás van az ünnepi „öl-
tözetben”. Többek között különleges dísz-
gömbökkel és ember nagyságú hóemberek-
kel találkozhatnak majd a városlakók. Ez
utóbbi ünnepi „szelfi” készítésére is szol-
gálhat. Az új díszek és elemek beszerzésé-
nél fontos szempont volt, hogy ne csak este,
kivilágítva, hanem nappal is mutatósak le-
gyenek.

A régi díszeket sem szállították raktárba,
hanem az eddig kevésbé vagy egyáltalán
nem díszített helyszínekre - például az
Árpád, a Mátyás király és a József Attila
utakra - telepítették.
Az ünnep legfontosabb ékeit, a karácsony-
fákat is kihelyezték már. Lakossági felaján-
lás az a 12 méter magas Colorado fenyő,
mely a Városháztéren látható, ez a termetes
példány lesz idén a város karácsonyfája. A
Városgazda felhívására egyébként több

mint harmincan ajánlottak fel fenyőket. A
kivágott fák a város közterületein, intézmé-
nyeiben, az Erzsébet téren, a római katoli-
kus templom előtt, a Sportcentrumban, a
Polgármesteri Hivatalban, az állami és egy-
házi iskolákban, az orvosi rendelőben, és a
templomokban pompáznak majd. Tiszasze-
derkény és Tisza-part városrészben is lesz-
nek karácsonyfák, mindkét helyszínen -
ahogy már évek óta - élő fenyőt díszítenek
fel.

Az új áthidaló díszvilágítás a Szent István úton.

Konzultációs fórum

Helyzet és kilátások
December 2-án, szerdán 15 órai kezdettel tartja soros ülését a Ti-
szaújvárosi Konzultációs Fórum.
A Városháza házasságkötő termében rendezendő tanácskozáson
Bráz György polgármester tart tájékoztatót Tiszaújváros jelen-
legi helyzetéről és a 2016. évi kilátásokról. A rendezvény nyílt,
azon a konzultációs fórum tagjai mellett minden érdeklődő részt
vehet.

Tisztelgés Ördögh és Kőszegi előtt

Emléktáblákat avattak

Tavasszal az Ördögh István, ősszel a Kőszegi
György emlékverseny tiszteleg már évek, sőt évti-
zedek óta Tiszaújváros két súlyemelő legendája
előtt. Mostantól emléktáblák is őrzik nevüket, tel-
jesítményüket.

A hétvégén tartották a XIV. Kőszegi György súlyemelő emlék-
versenyt, melynek szünetében emléktáblákat avattak. A már-
ványlapokon két legendás sportember neve. Ördögh István a
tiszaújvárosi súlyemelő szakosztály alapítója, nemzetközi szin-
ten is elismert súlyemelő versenyzők edzője előtt tiszteleg az
egyik, míg Kőszegi György világbajnoki és olimpiai ezüstérmes
súlyemelő előtt a másik.
- Nagyon örülök, hogy emléktáblákat állítunk azoknak, akiknek
nagyon sokat köszönhetünk - mondta köszöntőjében Bráz György
polgármester. - Én mindig úgy gondoltam, hogy egy igazi város
ott kezdődik, hogy elkezdjük tisztelni a múltunkat.
De nem csak a város tisztelgett ezen a napon a két sportember
emléke előtt. A Magyar Súlyemelő Szövetség igazgatója, Takács
Mária is megjelent az ünnepségen.
- Nagyon nagy jelentőségű ennek a két sportembernek a teljesít-
ménye a magyar súlyemelő társadalomban - mondta. - Csak bi-
zakodni tudunk abban, hogy hamarosan ismét olyan sikereket
érhetünk el, mint az ő idejükben.
Az egyik sikeres Ördögh-növendék - vagy ahogy akkoriban ne-
vezték őket, Ördögh-fióka - Réti István, a súlyemelő szakosztály
jelenlegi elnöke. Kezdeményezésére állíttatta az önkormányzat
az emléktáblákat.
- Ördögh István nevelőedzőm volt, sikereimet vele értem el -
mondta. - Nélküle, szakmaisága, odaadása nélkül nem lehetett
volna ilyen sikereket elérni. Kőszegi Gyuri 1970-ben jött ide,
példamutatása, bár termete kicsi volt (54 kg-ban versenyzett - a
szerk.) nagy emberré tette.
Az emléktáblák avatásán részt vettek a sportemberek családjai
is.
- Nehéz megszólalni most - mondta Ördögh Istvánné. - A fér-
jemnek 27-évi munkájába került az, ami itt megvalósult, nagyon
sok lemondással, nagyon sok küzdelemmel, de ebből az idő-
szakból én is rengeteget tanultam. Köszönöm az önkormányzat-
nak és a szakosztálynak, hogy kezdeményezték és megvaló-
sították ezt az emléktáblát.
- Az öcsémet Tiszaújvárosban mindig nagy megbecsülésben tar-
tották - mondta az egykori világklasszis versenyző testvére, Kő-
szegi István. - Nagyon örülünk, hogy a mai napig sem feled-
keztek meg az ő itteni sportpályafutásáról.

A gazdasági társaságok 2014. évi adóbevallásai alapján készített
megyei TOP 100-as listán a három vizsgált mutatóból kettőben
tiszaújvárosi cég - a Jabil és a TVK - áll az élen. Az egy lakosra
jutó saját tőke, hozzáadott érték és személyi jövedelem tekinte-
tében pedig kimagaslóan a tiszaújvárosi kistérség mutatói a leg-
jobbak, meghaladják az országos átlagot is.

Az Észak-Magyarország című megyei napilap 16 évvel ezelőtt
állította össze először a megyei TOP 100-as listát. A múlt héten
megjelent kiadványban a 100 legnagyobb hozzáadott értékkel, a
100 legnagyobb nettó árbevétellel rendelkező társaság, illetve a
100 legnagyobb foglalkoztató szerepel.

(Cikkünk a 3. oldalon.)
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Egyházi hírek
Római katolikus

A hétköznapi szentmisék keddtől-szombatig 17:30-kor kez-
dődnek, vasárnap 11:00 órakor lesz a szentmise templomunk-
ban. Novemberben a szentmisét minden szerdán az elhunytakért
mutatjuk be, az adományozók szándékaira.
Következő vasárnapon gyűjtés a Karitász javára.

Görögkatolikus

Csütörtökön 8:00 Szent Liturgia. Pénteken 17:00 vecsernye. Va-
sárnap 8:30 Szent Liturgia Nagycsécsen, 10:00 Sajószögeden
(Dragos Tamás atya). Tiszaújvárosban 9:45 reggeli istentiszte-
let, 11:00 Szent Liturgia, 16:00 esti istentisztelet. Kedden 8:00
Szent Liturgia.
„Osszuk meg mindenkivel önzetlenül a szeretetünket, nem tö-
rődve azzal, hogyan viselkednek velünk! Amikor Isten kegyel-
me eljön hozzánk, nem törődünk azzal, szeretnek-e, vagy sem,
jót mondanak-e rólunk, vagy sem. Csak annyit érzünk majd,
hogy mindenkit szeretnünk kell.” (Áthoszi Szent Porfíriosz
atya)

Református

Csütörtökön: 17:00 bibliaóra. Vasárnap Sajószögeden 9:00,
Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 órától
lesz istentisztelet. A 16:00 órai alkalom elmarad, helyette kon-
firmációra felkészítő oktatást tartunk az imateremben. A város-
ban a délelőtti istentisztelet ideje alatt az imaházban gyermek
istentiszteletet tartunk.

Szomszéd
Ezzel a rejtvénnyel véget ér novemberi

sorozatunk. A megfejtéseket december

1-ig egyben várjuk, e-mailben a kro-

nika@tiszatv.hu címre, vagy postai úton

a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.

címre.

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

+36 49 341-844.

Fax: +36 49 341-852

E-mail: kronika@tiszatv.hu

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot november 29-ig (vasárnapig) a
Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-
052), majd november 30-tól (hétfőtől) a Borostyán Gyógy-
szertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Vasárnap és ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra
között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:

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 -

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

SEBESTYÉN ANTAL

temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

Gombaszezon után

Hogy szedjük, mit szedjünk?
Az előző héten ígérteknek
megfelelően összefoglaljuk a
legfontosabb gombaszedői is-
mereteket, illetve az idei gom-
ba szakellenőrzés tapasztala-
tait.

A gombákat lehetőleg kosárba, dobozba,
vagy műanyag ládába szedjük, semmikép-
pen se szatyorba vagy zacskóba, mivel
azokban befüllednek, összetörnek, és elve-
szítik jellegzetes illatukat. Sok gombafajt
az illata alapján lehet pontosan behatárolni,
például a csiperkéket, pereszkéket. A biz-
tosan felismert ehető fajokat szedhetjük
egybe. A nem ismert fajokat külön re-
keszbe, dobozba vagy kosárba. Ezeket is
lehet egybe, csak arra vigyázzunk, hogy ne
nagyon törjenek össze, mivel megsemmi-
sülnek a határozóbélyegek.
A szakellenőrzéshez mindenképpen szük-
séges 2-3 teljes példány behozatala. Ne hi-
ányozzon a tönk alja sem, mivel az is
fontos határozóbélyegeket hordozhat (pél-
dául a karbolszagú csiperke tönkjének bá-
zisa sárgul). Ezt a 2-3 példányt csavarjuk
ki a földből.
Nagyon vizes, elázott gombák szedése
nem ajánlott. Egyrészről fogyasztásuk
nem egészséges, másodrészt a víz hatására
elveszíthetik az illatukat (csiperkék), me-
lyet szintén fel kell használni a pontos
meghatározáshoz.
Lehetőleg jegyezzük meg, hogy a gombát

milyen környezetben, illetve növény mel-
lett szedtük, mivel ezek is fontos informá-
ciókat hordoznak a határozáshoz. A sziki
csiperke szikes legelőkön nő, a tövisalja
gomba csakis rózsavirágzatúak (kökény,
galagonya), illetve kajszi és szilva alatt.
Kéttűs fenyők (fekete és erdei fenyő) alatt
található a szemcsésnyelű fenyőtinóru, az
ízletes rizike vagy a fenyőpereszke, nyárfa
alatt a nyárfa pereszke és a nyárfa érdesti-
nóru. Az ördögszekér laskagomba mezei
iringó (ördögszekér) vagy más ernyősvi-
rágúak közelében jön elő. A legtöbb, szá-
munkra értékes gomba a tölgyfa közel-
ségét szereti.

Mielőtt gombázni indulunk, vegyük fi-
gyelembe az évszakot és a hónapot,
mivel bizonyos fajok csakis adott év-
szakban vagy hónapokban nőnek. Tava-
szi gomba a májusi pereszke, a tövisalja
gomba és az összes kucsmagomba. Nyá-
ron nő a tinóruk és a vargányák többsége,
ősszel a pereszkék. Télen, az első „hi-
degsokk” után jön elő a téli fülőke, amely
tavasz elejéig szedhető. Egész évben
megtalálható a júdásfülgomba, tavasztól
őszig a sárga gévagomba és a csiperkék
többsége.

Dr. Kákóczki Balázs
gomba szakellenőr

A szemcsésnyelű fenyőtinóru ragadós bőrét elkészítés előtt húzzuk le.

Roma
holmiosztás

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat a Tiszaújvárosi Polgárjogi Mozga-
lommal és a Tiszaújvárosi Cigány Nagycsalá-
dosok Szervezetével közösen rászoruló roma
családok részére használt holmikat oszt 2015.
november 28-án (szombaton) 9.00 órától.
Helyszín: Tiszaújváros, Rákóczi utca 81.
szám.

Farkas Sándor
elnök

Védjük meg Magyarországot! címmel lakossági fórumot szervez a Fidesz
helyi szervezete, ahol Szájer Józseffel, az Európai Néppárt alelnökével be-
szélget dr. Mengyi Roland, a térség országgyűlési képviselője.
Helyszín: Derkovits Kulturális Központ, tükörterem. Az időpont: 2015.no-
vember 27. péntek, 17 óra.

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reg-

gel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Kabátcsere
Tisztelt Színházlátogató Közönség!
A 2015. november 22-ei Nebántsvirág című színházi előadás után sajnálatos
módon kabátcsere történt.
Kérjük azt az urat, aki véletlenül nem a saját kabátját vitte el, jelentkezzen a
Derkovits Kulturális Központban Baloghné Gulyás Erika művelődésszerve-
zőnél a 49/542-005 telefonszámon.

Derkovits Kulturális Központ

Múlt heti számunkban tévesen jelent meg, hogy 54 HR-es mun-
katársat kíván fogllkoztatni a Jabil tiszaújvárosi gyára. Helye-
sen, 50 irodai munkatársnak tud állást kínálni a cég.

Pontosítás
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Beszélni kell a választópolgárokkal - vallja Schiffer András.

Véradóünnep

Kiemelkedő donorteljesítmény
Többszörös és rendszeres vér-
adókat köszöntött a Magyar
Vöröskereszt Tiszaújvárosi Te-
rületi Szervezete a Hamvas
Béla Városi Könyvtárban. Itt
vendégelték és ajándékozták
meg azokat, akik vérüket ad-
va évtizedek óta segítenek em-
bertársaikon.

November végén, december elején, a ka-
rácsonyi segélyezési programok előtt kö-
szöntik megyeszerte a véradókat. Tiszaúj-
városban két ünnepséget is tartanak, a
könyvtárban és a Laza Pláza Klubházban.

- A mai ünnepségre 29 véradónkat hívtuk
meg, a héten tartandó TVK-s ünnepségre
31 kitüntetettet várunk majd - mondja
Laták Kamilla, a Magyar Vöröskereszt Ti-
szaújvárosi Területi Szervezetének veze-
tője. - A legkisebb kitüntetési fokozatot
25-szörös véradásért adjuk, a legnagyobb
60, 70, 80-szoros, de a klubházban rende-
zendő ünnepségünkön egy 100-szoros
véradónknak is megköszönhetjük önzet-
lenségét.
Egy százszoros véradó legalább húsz éve
jár véradásokra, hiszen a férfiak évente öt-
ször, a nők háromszor adhatnak vért.

Veréb János kitüntetési fokozatán 80-as
szám állt, a legmagasabb, amit a tiszaúj-
városi ünnepségen kiosztottak. Ő a hetve-
nes évek eleje óta ad vért rendszeresen
- A nyolcvan számomra azt jelenti, hogy
ezentúl is itt leszek, ha szükség van rám
és a véremre. Továbbra is önzetlenül segí-
teni fogom őket, úgy, ahogy eddig tettem.
Bár volt olyan időszak, hogy a gerincmű-
tétem miatt kimarad egy-két véradás, de
ez egy kényszerszünet volt. Örülök, hogy
segíthetek - mondja a kitüntetett.
A tiszaújvárosi Vöröskereszt éves donor-
terve 2750 volt, amit szűkösen, de teljesí-
teni fognak az év végére, mondta köszön-
tőjében Laták Kamilla. De nem csak a
helyi vezető elégedett a számokkal, hanem
a szervezet megyei igazgatója is.
- Azt szokták mondani, hogy akkor fejlett
egy ország véradás tekintetében, ha a la-
kosság 5%-a véradó. B-A-Z megye átlaga
4.6 %, de van két kiemelkedő területünk,
Tiszaújváros és Sátoraljaújhely, ahol 5%
felett teljesítenek minden évben, ami azért
is megnyugtató, mert így biztonságos
lehet a vérellátás - nyilatkozta Grubert
Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsod
megyei szervezetének igazgatója.
Nem csak ünnepség, véradás is lesz még

az idén. E héten a Jabilban és a középis-
kolai kollégiumban, de a TVK vöröske-
resztesei is szerveznek még decemberben
egy véradónapot.

bertaKépünkön jobbra Veréb János nyolcvanszoros véradó.

Megyei TOP 100

Tiszaújváros és térsége az élen
A gazdasági társaságok 2014.
évi adóbevallásai alapján ké-
szített megyei TOP 100-as lis-
tán a három vizsgált muta-
tóból kettőben tiszaújvárosi
cég áll az élen.

Az egy lakosra jutó saját tőke, hozzáadott
érték és személyi jövedelem tekintetében
pedig kimagaslóan a tiszaújvárosi kistér-
ség mutatói a legjobbak.
Az Észak-Magyarország című megyei na-
pilap 16 évvel ezelőtt állította össze elő-
ször a megyei TOP 100-as listát. A ko-
rábban önkéntes bevalláson alapuló rang-
sor 2006 óta az adóhatósághoz beérkező
bevallások alapján készül.
A múlt héten megjelent kiadványban a 100
legnagyobb hozzáadott értékkel, a 100 leg-
nagyobb nettó árbevétellel rendelkező tár-
saság, illetve a 100 legnagyobb foglalkoz-
tató szerepel. Mindemellett a TOP 100 to-
vábbi adatokat, elemzéseket is közöl a
megye, a kistérségek gazdaságáról.
A hozzáadott érték alapján felállított listát
a 2014-ben még Tiszai Vegyi Kombinát
néven működő MOL Petrolkémia Zrt. ve-
zeti 59 milliárd 801 millió forinttal.
E kategóriában a 2. helyet az ugyancsak
tiszaújvárosi Jabil Circuit Magyarország
Kft. foglalja el 58 milliárd 434 millió fo-
rinttal. A harmadik helyen már nagyobb
különbséggel, 49 milliárd 319 millió fo-
rinttal a BorsodChem Zrt. áll.
Az első 20-ban még három tiszaújvárosi
cég található. A Taghleef Industries Kft. a
11. (5.953 millió forint), a Columbian Ti-

szai Koromgyártó Kft. a 15. (4.491 millió
forint), míg a TVK-Erőmű Kft. a 19.
(3.552 millió forint). A 100-as listát bön-
gészve egyébként további 8 tiszaújvárosi
céget találhatunk.
Az elmúlt évben a legnagyobb nettó árbe-
vételt a BorsodChem érte el megyénkben,
459 milliárd 983 millió forinttal.
A TVK (MOL Petrolkémia) nem sokkal
maradt el ettől, a 402 milliárd 196 millió
forint a 2. helyet jelenti a cég számára.E
rangsorban a Jabil szerezte meg a 3. he-
lyet 285 milliárd 934 millió forinttal.
Tiszaújváros gazdasági erejét jelzi, hogy
a Jabil Hungary LP Kft. a 9. (56.414.mil-
lió forint), a Columbian a 12. (30.224 mil-
lió forint) a Taghleef a 13. (28.939 millió
forint), az INNO-COMP Kft. a 19.

(21.689 millió forint), míg a TVK-Erőmű
a 21. (14.923 millió forint) a listán, me-
lyen további négy tiszaújvárosi társaság is
fellelhető.
Az „ezüst- és bronzéremmel” már rendel-
kezdő Jabil a foglalkoztatás terén vitte el a
pálmát, a cég átlagos állományi létszáma
4.286 fő volt 2014-ben.
Itt kevésbé előkelőek a további tiszaújvá-
rosi helyezések - ami jelentheti a magas
hatékonyságot is - egyedül a TVK (MOL
Petrolkémia) fért be az első tízbe. A 984
fős átlagos állományi létszám éppen a 10.
helyet jelentette számára.
ATOP 50-ben van még a Tisza Automotive
Kft., a Tisza Textil Kft., a Taghleef. Talán
„érdekes” lehet, hogy a Columbian a 99.,
az INNO-COMP 100.a listán. Ahol egyéb-
ként az önkormányzati tulajdonú Tisza-
Szolg 2004. Kft. a 83. helyen található 112
fővel.
A kiadvány további adatokat és elemzése-
ket is közöl a megye gazdaságáról. Pél-
dául az egyes térségek teljesítményéről,
fejlettségéről.
Ezek alapján megállapítható, hogy Tisza-
újváros térsége magasan az országos és
megyei átlag feletti mutatóval rendelkezik
az egy lakosra jutó hozzáadott érték te-
kintetében (4.740 millió forint), de a többi
fajlagos adat is imponáló.
Az országos átlag feletti az egy lakosra
jutó saját befektetett tőke (10.561 millió
forint) és meghaladja az országos 1.033
ezer forint/fős átlagot az 1.041 ezer fo-
rint/fős személyi jövedelem is.

F.L.

Tavaly a TVK-ban volt a legnagyobb a hozzáadott érték.

A Jabil évek óta megyénk legnagyobb foglalkoztatója.

Lehet Más a Politika

Köztéri
fogadóóra

Két nap alatt Borsod-Abaúj-Zemplén megye 14 te-
lepülésére - köztük Tiszaújvárosba - látogatott el
Schiffer András, a Lehet Más a Politika ország-
gyűlési frakcióvezetője. A politikus köztéri fogadó-
óráin gazdasági, egészségügyi és oktatási kérdések
is szóba kerültek.

- Egy parlamenti képviselő számára a legalapvetőbb visszacsa-
tolás az, hogy ha egész egyszerűen beszél a választópolgárokkal
- mondta Schiffer András. - Az első számú gond, ami az embe-
reket érdekli, és teljesen mindegy, hogy Somogy, vagy Borsod
megyében vagyunk, az az, hogy az emberek nem látják azt, hogy
a magyar bérek belátható időn belül megközelítik-e az európai át-
lagbéreket. A legégetőbb probléma, hogy tisztes jövedelem tisz-
tes munkáért kevés helyen adatik meg az embereknek.
- Mi ma az LMP legfontosabb feladata?
- Egy ellenzéki pártnak két feladata van. Az egyik, hogy rajta
tartsa a szemét a kormány visszaélésein, felhívja a figyelmet arra,
hogy ha a kormány a maradék nemzeti közvagyont is dobra
akarja verni. Az állami földek elárverezése azzal fog járni, itt
Borsod megyében is, hogy az államnak még kevesebb lehető-
sége lesz arra, hogy például szociális szövetkezetek segítésével,
szociális földprogrammal értékteremtő munkát tudjon biztosítani
az embereknek. A másik fő küldetésünk pedig az, hogy alterna-
tívát mutassunk, megmutassuk, hogy van remény egy egyébként
az abszolút önös érdekeit néző politikai elittel szemben. Mi
ennek a két kívánalomnak szeretnénk megfelelni. Egyszerre le-
leplezni azt, ahogyan a jelenlegi hatalom visszaél a lehetőségei-
vel, másrészt pedig felmutatni egy megújuló Magyarország képét
a választópolgároknak 2018-ra - mondta Schiffer András.

FP

Újrahasznosított mókás díszeket is készítettek.

Öko-nap az Eötvösben

Környezettudatosság
és kódolt öltözés

November 25-én, szerdán zöldbe öltöztek a Tisza-
újvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium diákjai és tanárai, hogy a „Hét
és félmilliárdos kérdés” című országos környezet-
védelmi verseny harmadik fordulójának rendez-
vényein vegyenek részt.

A szünetekben zajló programokban környezetvédelmi fejtörő és
kvíz feladatok megoldása, ökológiai lábnyom meghatározása
szerepelt. A közelgő adventre való tekintettel a vállalkozó szel-
lemű tanulók tobozból, dióból, gyufásdobozból készítettek újra-
hasznosított, mókás díszeket.
Csapatépítő jelleggel az iskola összes diákja és tanára a tornate-
remben gyülekezett, ahol zöld szívet formálva együttesen fejez-
ték ki a környezettudatosság fontosságát.
A rendezvény része volt az iskola diákönkormányzata által szer-
vezett tematikus beöltözős hétnek is, melyben minden nap egy
meghatározott dresszkód szerint öltöznek az osztályok.
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Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

MOLNÁR ISTVÁN
a 8. sz. választókerület

képviselője
2015. december 2-án (szerdán)

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munka-
vállalót az alábbi munkakör betöltésére:

ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV SZAKÁPOLÓ
(teljes munkaidőben, határozatlan időre történő foglalkozta-
tásban, 3 hónap próbaidő kikötésével)
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- felnőtt aneszteziológiai és intenzív terápiás szakápoló szak-
képesítés,
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság,
- műtéti területen szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat,
- szakdolgozói kamarai tagság,
- érvényes regisztrációs kártya.
Jelentkezési anyag tartalma:
- Részletes szakmai önéletrajz,
- szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bí-
ráló bizottság minden tagja megismerheti.
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2015. november 30.
- Az elbírálás határideje 2015. december 10.
- Az állás betölthető: elbírálás után azonnal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rende-
lőintézet Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580.
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát:
50082/6/2015, valamint a munkakör megnevezését: anesz-
teziológiai és intenzív szakápoló.

Nagyné Kántor Judit főigazgató

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munka-
vállalót az alábbi munkakör betöltésére:

MŰTÉTI SZAKASSZISZTENS
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- középfokú iskolai végzettség,
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság,
- műtéti szakasszisztens szakképesítés
(OKJ 527250200015402),

- szakdolgozói kamarai tagság,
- érvényes regisztrációs kártya.
Jelentkezési anyag tartalma:
- Részletes szakmai önéletrajz,
- szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bí-
ráló bizottság minden tagja megismerheti.
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2015.november 30.
- Az elbírálás határideje 2015.december 10.
- Az állás betölthető: elbírálás után azonnal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rende-
lőintézet Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580.
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát:
50079/7/2015, valamint a munkakör megnevezését: műtéti
szakasszisztens.

Nagyné Kántor Judit főigazgató

12 tonnás súlykorlátozás

Közútkezelői hozzájárulás szükséges
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, keres-
kedelmi és szolgáltatási egységeket, egyéb
vállalkozásokat, hogy Tiszaújváros Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. november 1-jétől 12 tonna súlykor-
látozást vezetett be és a 35. sz. főközleke-
dési úttól északra eső lakóövezet teljes
területén korlátozott forgalmú övezetet
alakított ki, meghagyva a korábbi 5 tonna
súlykorlátozással érintett útszakaszokat.
Az érintett területre 12 tonna megengedett
legnagyobb össztömeget meghaladó teher-
gépjárművel történő behajtás esetén a be-
hajtáshoz közútkezelői hozzájárulás szük-
séges. A hozzájárulást az önkormányzat
polgármestere - a helyi közút tulajdonosa
és kezelője nevében - adja ki.
A közútkezelői hozzájárulásban elő van
írva az az útvonal, amelyen a gépjármű-
nek közlekednie kell, és azok a feltételek,
amelyek a tehergépjármű közlekedése so-
rán biztosítják a helyi közút védelmét. A
hozzájárulás megtagadható, ha a megen-

gedett 12 tonna össztömeget túllépő szál-
lítmány megbontható vagy más közleke-
dési eszközzel is továbbítható, vagy ha a
helyi közút a teherbírása, illetve az álla-
pota alapján nem alkalmas arra, hogy azon
12 tonnát meghaladó jármű közlekedjen.
A közútkezelői hozzájárulás lehet eseti
vagy határozott időre szóló. A súlykorlá-
tozás bevezetésétől számított fél évig (át-
meneti időszak) az önkormányzat eltekint
a jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlá-
tozás miatti útfenntartási hozzájárulás (túl-
súlydíj) megfizetésétől, azonban maximá-
lisan csak 2016. április 30-ig ad ki behaj-
tási hozzájárulást. (Ez alól a díjmentessé-
get élvező szolgáltatók kivételt képeznek,
részükre a hozzájárulás egy évre kiadható.)
A behajtási engedély kiadásához - gépjár-
művenként - a www.tiszaujvaros.hu hon-
lapról letölthető formanyomtatványt kell
szabályszerűen kitölteni, illetve a megha-
tározott össztömeget, tengelyterhelést és
méretet meghaladó járművek közlekedé-

séről szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet
2. melléklet szerinti eljárási díjat be kell fi-
zetni Tiszaújváros Város Önkormányzatá-
nak az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett
11734114-15350064 számú fizetési szám-
lájára, illetve csatolni kell a tehergépjármű
forgalmi engedélyének másolatát.
A kitöltött nyomtatványt a Tiszaújvárosi
Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani
papír alapon, vagy a phivatal@tujvaros.hu
e-mail címre elektronikusan elküldeni.
A 2015. november 1-jét követően behajtó,
súlykorlátozás alá eső tehergépjárművek
esetében az engedélyt legkésőbb 2015.
november 15-ig kell beszerezni. A türelmi
idő leteltét követően a rendőrség és a köz-
terület-felügyelet megkezdi a hozzájáru-
lás meglétének fokozott ellenőrzését és -
a magasabb szintű jogszabályokban előírt
- esetleges bírságok kiszabását.
Bővebb felvilágosítás az alábbi telefon-
számokon kérhető: 49/548-012, 548-037.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatá-
nak képviselő-testülete 2015.
november 26-án, csütörtökön
10.00 órakor ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanács-
kozó termében.

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíj 2016. évi
fordulójára beérkezett pályázatok elbírá-
lására
2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” adományozására
3. Javaslat a Tiszaújváros önkormányzati
kitüntetettjeiről szóló „50 év 50 arc” cím-
mel megjelenő könyvben szereplő szemé-
lyekre
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgál-
tató Központ intézményvezetőjének mi-
nősítésére
5. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kap-
csolatos tulajdonosi döntésre
6.a. Javaslat az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok 2015. évi üzleti ter-
veinek módosítására (TiszaSzolg 2004.
Kft., Tisza Média Kft.)
b. Javaslat az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok 2016. évi üzleti ter-
veivel kapcsolatos döntések meghozatalára
(TiszaSzolg 2004. Kft., Tisza Média Kft.)

7. Javaslat garázstelek tulajdonjogának
rendezésére
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szó-
ló 26/2014. (XII.19.) önkormányzati ren-
delet módosítására
2. Javaslat a szociális rászorultságtól
függő pénzbeli ellátásokról, valamint a
természetben nyújtott szociális ellátások-
ról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati
rendelet módosítására
3. Javaslat önkormányzati, intézményi fel-
újításokra, beruházásokra vonatkozó dön-
tések előkészítésére
4. Javaslat Tiszaújváros 2016. évi rendez-
vénytervére
5. Javaslat az egyházi fenntartók számára
köznevelési feladatok ellátásához haszná-
latra átadott ingatlanban végzett tevékeny-
ségről szóló beszámolók elfogadására
6. Javaslat Tiszaújváros Egészségtervének
végrehajtásával kapcsolatos intézkedések-
re
7. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
8.a. Javaslat az önkormányzati tulajdonú
nonprofit gazdasági társaságok 2015. évi
üzleti terveinek módosítására (Tiszaújvá-
rosi Városgazda Nonprofit Kft., Tiszaúj-
városi Sport-Park Nonprofit Kft.)
b. Javaslat az önkormányzati tulajdonú

nonprofit gazdasági társaságok 2016. évi
üzleti terveivel kapcsolatos döntések meg-
hozatalára (Tiszaújvárosi Városgazda
Nonprofit Kft., Tiszaújvárosi Sport-Park
Nonprofit Kft.)
9. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgál-
tató Központ Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálatának átszervezésére
10. Javaslat a hajléktalanok nappali ellá-
tásának kialakításával kapcsolatos dönté-
sek meghozatalára
11. Javaslat Tiszaújváros nemzetközi hír-
nevét öregbítő tiszaújvárosi sportegyesü-
letekben sportolók 2015. évi nemzetközi
versenyeken elért sportteljesítményének
elismerésére
12. Beszámoló Tiszaújváros tűzvédelmi
helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról
13. Beszámoló a Tiszaújvárosi Intézmény-
működtető Központ 2013. és 2014. évben
végzett tevékenységéről
14. Tájékoztató a munkanélküliség és a mun-
kaerő-piac alakulásáról Tiszaújvárosban és
térségében
15. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi
határozatok végrehajtásáról, valamint a
közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy dr. Juhos Szabolcs jegyző
2015. december 2-án (szerdán)

13.00 órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.

Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri
Hivatal I. emeleti önkormányzati tár-

gyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes

bejelentés alapján történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es telefonszámra

várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Az ellenőrzések első tapasztalatai

Ittas hajléktalan kamionos
A 35-ös számú főút Sajószö-
ged és Tiszaújváros közötti
szakaszán november 2-től
tilos a 20 tonnát meghaladó
tehergépkocsik közlekedése.

Kapitányságunk, amint életbe lépett az új
szabályozás, azonnal megkezdte az útsza-
kasz kiemelt ellenőrzését, melynek hatá-
sára néhány nap alatt jól érzékelhetően a
korábbi töredékére csökkent a tehergép-
kocsi-forgalom. Mivel még mindig gya-
koriak a szabályszegések, ezért a rend-
szeres ellenőrzés is folytatódik.
November 16-án például a tehergépkocsik
ellenőrzése során egy szlovák kamion
akadt fenn a rostán. A tiltott útszakaszon
közlekedő jármű sofőrjéről ráadásul kide-
rült, hogy ittasan vezetett. A kihallgatás
során arra is fény derült, hogy a szlovák
állampolgárságú járművezetőnek nincs
lakcíme, a kamionban él, levelezési cím-
ként pedig egy polgármesteri hivatal elér-

hetőségét adta meg. Őrizetbe vették, majd
gyorsított eljárással november 18-án bíró-
ság elé állították, ahol pénzbüntetéssel súj-

tották és egy évre eltiltották a járműveze-
téstől.

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Tartálykocsi Sajóörösön. Nincs 20 tonnás?

Húsznál is több napirendi pont
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Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjat - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Erzsébet utal-
ványt helyettesítő bankkártyát is elfogadunk!

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2015. december
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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.

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van

közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A te-
lefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített

bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a
szükséges intézkedéseket.

Hirdetmény

Begyűjtik
a veszélyes hulladékot

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy városunkban
az ECOMISSIO Kft. közreműködésével ismételten megszervez-
zük a lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok begyűj-
tését. A gyűjtőpontokon az alábbi, a környezetre veszélyes
hulladékféleségek adhatók át:
- festékmaradékok, festékes göngyölegek, lakkmaradékok és
ezek csomagolóanyagai,
- fáradtolaj, (motorolaj, hajtóműolaj) olajos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gépek és elektronikai hul-
ladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomagolóanyagai,
- kozmetikai szerek és azok maradványai,
- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és azok maradékai, cso-
magolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsiradék,
- fénycsövek, izzók,
- autógumi.
A hulladékok átvételének időpontja: 2015. november 30. és de-
cember 3. között.
Helyszínek: 1.nap - november 30 . (hétfő)
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont - a Lévay úton a
Munkácsy út torkolatával szemben.
2.nap - december 1. (kedd)
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek közötti parkolóban.
3.nap - december 2. (szerda)
Tiszaszederkény városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont
- a volt általános iskola udvarán (Dózsa Gy. út).
4.nap – december 3. (csütörtök)
Tisza-part városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont
- Neumann J. utca, a Szabadidőházzal szemközti parkolóban.
A gyűjtőpontokon a lakosság naponta 9.00 órától 18.00 óráig a
fentiekben felsorolt hulladékokat térítésmentesen adhatja át az
akció keretében.
Védjük együtt lakókörnyezetünket és természeti értékeinket!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató

Erzsébet-utalványok átvétele
A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
20/A. §-a alapján a települési önkormány-
zat jegyzője rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményhez kapcsolódóan természet-
beni támogatást nyújt fogyasztásra kész
étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására
felhasználható Erzsébet-utalvány formájá-
ban, annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek,
akinek rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre való jogosultsága 2015. novem-
ber 1-jén fennáll.
Tájékoztatjuk a jogosultakat, hogy az Er-
zsébet-utalványokat személyesen az a-
lábbi időpontokban és helyszíneken vehe-
tik át:
Tiszaszederkény városrészben
Az átvétel helye: Szolgáltatóház (Tiszaúj-
város, Bocskai István utca 33.)
Időpontja: 2015. december 1. (kedd) 9,00
órától 16,00 óráig.
Tiszaújvárosban
Az átvétel helye: Polgármesteri Hivatal
aulája ( Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.)
Időpontja: 2015. november 30. (hétfő)
13,00 órától 16,00 óráig.

2015. december 2. (szerda) 8,00 órától
12,00 óráig és 13,00 órától 18,00 óráig.
2015. december 4. (péntek) 8,00 órától
12,00 óráig.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az Er-
zsébet-utalványok átvételéhez érvényes
személyi igazolványukat és lakcímkártyá-
jukat hozzák magukkal. Tájékoztatjuk az

érdekelteket, hogy amennyiben az utal-
ványra jogosult szülő, törvényes képvi-
selő, vagy fiatal felnőtt személyesen nem
tud megjelenni, az Erzsébet-utalvány át-
vételéhez írásos - személyazonosító ada-
tokat tartalmazó, 2 tanú aláírásával ellátott
- meghatalmazás szükséges.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

DECEMBER Helye Ideje Kinek a részére

1. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

2. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

7. hétfő 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

Tisza- parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

8. kedd 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 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

09. szerda Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Katica Óvoda 12.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 "Esély" napk. részére

Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

10. csütörtök Széchenyi 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

14. hétfő Tiszaszederkényi Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

15. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

Bóbita Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

Hunyadi Iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

16. szerda Széchenyi Iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

Központi Étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

Központi Étterem 12.00 - 13.00 Alkalmazott étkezés megrendelése

17. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

Szivárvány Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

18. péntek Gimnázium 7.30 - 11.00 Minden étkező

22. kedd Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés szociális étkezők

Az utalványok a jövő héten vehetők át.

Tájékoztatás

Kártalanítás
a taposásért

Az MVM OVIT Országos Villamos Távvezeték Zrt. Kárrende-
zési és hatósági engedélyeztetési irodája tájékoztatja Önöket,
hogy a Sajószöged - Debrecen 400 kV-os és 220 kV-os távveze-
ték alaptestek felújítása tárgyában a távvezeték üzemeltetője és
egyben tulajdonosa, a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Át-
viteli Rendszerirányí-tó ZRt. (1031 Budapest, Anikó u. 4., a to-
vábbiakban MAVIR ZRt.) megbízásából társaságunk a villamos
távvezetéken alaptest felújítási munkát végez.
A munkálatok kezdési időpontja: 2015. november 23.
Várható befejezése: 2016 májusa.
A munkavégzés a MAVIR Zrt. bejegyzett vezetékjoga alapján
történik.
A munkák során a terepen való mozgás közben gépeink taposási
kárt okozhatnak az érintett ingatlanokon, amelyért a terület hasz-
nálóját a hatályos jogszabályok alapján kártalanítás illeti meg.
Ezen igényeket a károsodott ingatlanok használói a térségben je-
lenlévő, a munkákért felelős építésvezetőnek személyesen, vagy
levélben jelenthetik be a következő címen:
MVM OVIT Országos Villamosvezeték Zrt., 1158 Budapest,
Körvasút sor 105.



6. oldal 2015. november 26.Mindenes

Itt még mindenki bizakodott.

Védelmi kupa

Tűzoltók a csúcson

Míg tavasszal bálon, addig ősszel focitornán erősí-
tik kapcsolatukat a tiszaújvárosi védelmi szervek
és a velük kapcsolatban álló szervezetek. Az idei
védelmi tornán hat csapat mérkőzött, hogy el-
döntse kié lesz a kupa.

A rendőrség csapata címvédőként érkezett a viadalra. Céljuk ter-
mészetesen nem volt más, mint, hogy a címet megtartsák.
- Tartalékosan jöttünk - mondta a csapatkapitány, Szanyi Zsolt
rendőr-főtörzsőrmester -, sok játékosunk sérült, illetve többen
most is szolgálatot adnak, de azért reménykedünk, hogy sikerül
a címvédés.
A Katasztrófavédelem idén két együttessel érkezett. A tiszaújvá-
rosi tűzoltóság mellett a mezőcsáti őrs is kiállított egy csapatot.
- A tűzoltóknál fontos a megfelelő állóképesség - mondta Macz
János katasztrófavédelmi kirendeltségvezető. - A rendszeres
sportfoglalkozás hozzátartozik a mindennapjainkhoz. Ezen belül
a labdarúgás is, így nem csodálható, hogy csapatunk rendszere-
sen jól szerepel a védelmi szervek teremlabdarúgó tornáján.
- Az a titka Tiszaújvárosnak – mondta egyebek közt köszöntőjé-
ben Bráz György polgármester -, hogy megfelelő együttműkö-
dés van azok között a szervezetek között, akik ilyen, vagy olyan
területen felelősek az itt élő emberekért.
Az Együtt Tiszaújváros Védelmében Alapítvány által szervezett
torna is jó példája ennek.
- Látjuk, hogy mi zajlik a világban, mi zajlik most Európában,
tudjuk, hogy milyen problémák vannak Magyarországon. -
mondta Pap Zsolt kuratóriumi elnök - Most ezeket megpróbáljuk
kicsit kizárni, és tovább építjük azokat a barátságokat, melyek
az elmúlt években alakultak ki közöttünk.
A rendőröknek végül nem sikerült a címvédés. A tiszaújvárosi
tűzoltóság csapata lett az első, őket a mezőcsáti őrs követte. A
képzeletbeli dobogó harmadik fokára a tiszaújvárosi önkor-
mányzat csapata állhatott fel.

borza

Közösen mentenek a mentősök.

Játszható történelem

Ókori hősök, ókori csaták
Ha péntek, akkor Csütörtöki
töri. Ismét történelmi esemé-
nyek felidézésének helyszíne
volt a Tiszaszederkényi Mű-
velődési Ház. Ezúttal az Ókor
nagy csatái elevenedtek meg
egy látványos előadáson.

Nem újdonság már a Csütörtöki töri elne-
vezésű program, ez már a sokadik múlt-
idézés volt. Az eddigiektől eltért viszont,
az a látványvilág, mellyel könnyebben el-
képzelhető a néző számára az adott téma.
Az ókori Görögország nagy csatái eleve-
nedtek meg egy számítógépes játék segít-
ségével a vetítővásznon. Így mutatta be az
előadó, Kiss Zoltán középiskolai történe-
lemtanár a különböző harcászati egysége-
ket, azok mozgásait, a harctéri alakzatokat.
- Eredetileg három előadást terveztem -
mondta. - A játszható történelem címet
adtam neki, mert különlegessége és érde-
kessége az, hogy egy számítógépes játék
segítségével modelleztük le a történelmi
csatákat. Nagyon sokat dolgoztunk a fia-
immal, hogy kisúlyozzuk a játékot, hogy a
csapatok ténylegesen úgy reagáljanak,
ahogy a valóságban történt. Bízom benne,
hogy a közönség a történelmi ismeret mel-
lett kap egy nagyfokú vizualitást is. Ami-
kor ezt kitaláltam, két célközönséget
képzeltem magam elé. Az egyik, amelyik

játszik a számítógéppel és nem lép tovább.
Nekik szerettem volna megmutatni, hogy
mennyi munka és részletgazdagság rejlik
egy-egy ilyen játékban, mely részleteknek
ha utánaolvasnak, sok mindenre rájöhet-
nek. A másik célközönséget azok az em-
berek alkotják, akik nem sokba nézik a
számítógépes játékokat. Nekik azt szeret-
ném megmutatni, hogy nem minden játék
rossz, igenis vannak olyan játékok, me-
lyeket ha korlátok között és ésszel hasz-

nálunk, akkor az oktatásban is komoly
szerepet tölthetnek be.
A vizuálisan is megjelenített csatáknak jö-
vőre lesz folytatása, az előadó január 15-
én a lovagi kor hadmozdulatait mutatja be.
A következő Csütörtöki töri - most már
hagyományosan pénteken - decemberben
4-én lesz. Akkor Lukács Árpád középis-
kolai történelemtanár a Kárpát-medence
népesedéséről tart előadást.

Dá

Kiss Zoltán előadásán az ókori Görögország nagy csatái elevenedtek meg.

Alapok és gyakorlat a klubban

Csillaglesen Szederkényben
Megtartotta első foglalkozá-
sát az újonnan alakult Csil-
lagvizsgáló Klub a Tiszasze-
derkényi Művelődési Ház-
ban. Szutor István amatőr
csillagász vezetésével az ér-
deklődők a csillagászat alap-
jaiba nyerhettek betekintést.

A csillagászat a legősibb tudomány -
hangzott el nyitányként, majd az előadó
felelevenítette a végtelen égbolt felfede-
zésének történetét. Stonehenge jelentősé-
gét, a babilóniai hagyományokat. A Kr.e.
700 körül keletkezett Mul-apin agyagtáb-
lán az akkori kor csillagászati ismeretei
szerepelnek, csillagképek nevei, a kör 360
részre osztása, a napi 24 óra, és a perc is
ekkor „alakult ki”. Az előadás folytatásá-
ban a görög tudósok felismeréseivel is-
merkedhetett meg a hallgatóság. Ekkor
jelent meg először a heliocentrikus világ-
kép. Arisztarkhosz filozófus volt az, aki
felvetette, hogy nem a Föld, hanem a Nap
áll a középpontban, és ő volt az, aki meg-
mérte a Nap-Föld távolságot. A 16-17.
században robbanásszerű fejlődésnek in-

dult a csillagászat. Kopernikusz, Galilei,
Isaac Newton munkásságát is részletezte
az előadó, majd a fény titkaiba avatta be a
hallgatóságot.
Szutor István szólt arról is, hogy az egyes
elképzelések szerint hogyan alakult ki a

világegyetem, majd a csillagászati megfi-
gyelés eszközeit mutatta be. Ezt már a
gyakorlatban is, hiszen a rendezvényre ér-
kezők nem csak tanultak ezen a délutánon,
hanem meg is figyelhették az égboltot.

FP

Ismerkedés az eszközökkel, az éggel.

A Derkovits Kulturális Központ gyermek és ifjúsági mazsorett-
jei a hétvégén a IX. Hajdúböszörményi Országos Mazsorett Fesz-
tiválon léptek ismét zsűri elé. Ez volt az év utolsó versenye a
Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség szervezésében. A Ti-
szaújvárosi Gyermek Majorette Csoport most először mutatko-
zott be II. korcsoportban, ahol ügyesen szálltak versenybe a náluk
3-4 évvel idősebb lányok mellett. A Tiszaújvárosi Ifjúsági Ma-
jorette Csoport újjáalakulva, valamint szeptembertől tanult új ko-
reográfiával állt a négytagú zsűri elé. Mindkét csoportunk ezüst
minősítéssel térhetett haza. Felkészítők: Bognár Imre művészeti
vezető és Medvés Beáta művészeti asszisztens, okleveles ma-
zsorett oktatók.

Évzáró mazsorett sikerek

Szép volt lányok!

Mozgalmas és izgalmas napon van túl
Krisztina, Laura és Edina. Ők nyerték
meg a Tisza TV által felajánlott teljes át-
alakítást.
A Díva Haj- és Kozmetikai Szalon fodrá-
szai és kozmetikusa “varázsolták át” a
hölgyeket. Új, olykor merész hajszínnel
új frizurák készültek, melyeket a profi,
személyre szabott smink tett tökéle-
tessé.
A hölgyek a Joli Divatáru jóvoltából kü-
lönböző stílusú ruhákat is felpróbálhat-
tak.
Az átváltozás pillanatait és a végered-
ményt a Tisza TV szilveszteri műsorá-
ban láthatják.
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A győztes csapat. Hátsó sor: Joó Tamás, Szabó Attila, Kovács
Bence, Mayer Ákos, Jónás Bence, Orosz Dominik. Első sor: Benőcs
Viktor (edző), Molnár Bence, ZsugaTamás, Illés Gábor,Taskó István,
Berta Bence, Katlan Roland, Szilasi Bence, Szendrey Zsombor
(edző, testnevelő).

Az Intergalaktikus magánnyomozókat Berényi Andrea (középen)
„detektív” készítette fel.

Tarolt a kosárcsapat

November 18-án Tiszaújvárosban, az Eötvös gim-
náziumban rendezték meg az V- VI. korcsoportos
kosárlabda diákolimpia megyei döntőjét.

Idén a két korcsoport - az 1996-ban születettek, illetve a fiata-
labbak - összevonva versenyez. A házigazda Eötvös csapatát
azonban csak ’98-as, és későbbi születésű diákok alkották.
Négy csapat mérkőzött meg egymással, az alapszakasz helyezé-
sei alapján az első a negyedikkel, a második a harmadikkal csa-
pott össze, majd a két vesztes a bronzéremért, a két győztes az
aranyéremért küzdött meg, ez utóbbi győztese - az Eötvös csa-
pata - egyenes ágon jutott tovább az országos elődöntőbe.
Eredmények: Eötvös gimnázium - Diósgyőri gimnázium 63-16,
Bocskai gimnázium - Fényi gimnázium 76-48. Bronzmeccs: Di-
ósgyőri - Fényi 69-38. Döntő: Eötvös 56 – 16 Bocskai 56-16.

Két franciás a döntőben
November 19-én rendezték meg a miskolci Jedlik Ányos Tudo-
mányos és Ismeretterjesztő Társulat által Évszakok címmel meg-
hirdetett VII. Megyei Idegen Nyelvű Szavalóversenyt. A kétfor-
dulós versenynek a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium adott he-
lyet.
A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium tanulói kiválóan szerepeltek, az elődöntőből mindkét
franciás diák bejutott a megyei döntőbe, melyen a verseket a gim-
názium színháztermében adták elő a megye legjobbjai angolul,
németül, illetve franciául.
Francia nyelv kategóriában Tóth Panna 13.N osztályos tanuló
(felkészítő tanára Böcsödi Éva) az előkelő 2., Labancz Eszter
9.M osztályos tanuló (felkészítő tanára Kőteleki Tünde) pedig a
6. helyezést érte el. A diákok kiemelkedő szereplését értékes nye-
reményekkel jutalmazták.

Hatosztályosok sikere

Az Eötvös gimnázium 8.H osztályos tanulói újra sikeresen sze-
repeltek a Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei fordulóján.
A négy diák tavaly nevezett először a versenyre, akkor több mint
húsz csapatból az 5. helyet szerezték meg. Idén 18 csapat neve-
zett a megmérettetésre. A versenyzőknek hatvan perc alatt kellett
egy feladatsort megoldaniuk. A kérdések elsődlegesen a magyar
nyelv ismerete köré csoportosultak, de szükség volt az irodalom-
és történelemtudásra is. Az Intergalaktikus magánnyomozók
névre keresztelt csapat kategóriájában az előkelő 3. helyezést érte
el, maga mögé utasította többek között a Földes és a Fényi gim-
názium diákjait is. A csapat nagy örömére ettől az évtől kezdve
már 9-12. évfolyamon is megrendezik a versenyt, így nem kér-
dés, hogy a diákok a következő tanévben is indulnak a megmé-
rettetésen.
A csapat tagjai: Makrányi Kata, Sebe Anett, Suhajda Tünde, Unyi
Dominik Vajk.

Berényi Andrea
felkészítő tanár

Magyar - angol

Tizenöt éve két nyelven
2000 szeptemberében kezdte
meg tanulmányait Tiszaúj-
város első angol-magyar két
tanítási nyelvű osztálya. Az
elmúlt 15 év eredményeit
idézték fel az elmúlt hétvégén
az azóta Kazinczy Ferenc Re-
formátus Általános Iskolává
alakult intézményben.

Az iskola jelenlegi és egykori diákjai, pe-
dagógusai emlékeztek a Derkovits Kultu-
rális Központban a kezdetekre.
- Három év előkészítő munka előzte meg
azt, hogy elindult a képzés a városban -
mondta a Kazinczy iskola akkori igazga-
tója, Szabó Sándorné. - Eleinte nem min-
denki bízott ennek a sikerességében, de
beigazolódott, hogy van létjogosultsága
egy ilyen oktatási formának Tiszaújvá-
rosban.
Az eltelt másfél évtized alatt hét osztály
ballagott el, jelenleg a nyolcadik évfolyam
készül a továbbtanulásra.
- Először azt hittem, teljesen természetes
az, hogy mindenki ismer valamilyen ide-
gen nyelvet - mondta Geszti Ágnes 8/a-s
tanuló. - Aztán, amikor a szüleimmel kül-
földre utaztunk és én tudtam egyedül

kommunikálni, rájöttem, milyen jó, hogy
tudok angolul.
A szülők többsége átérzi az idegen nyelv
fontosságát. Az ünnepségen is többször el-
hangzott, ma már egy sikeres fiatal szá-
mára elengedhetetlen, hogy beszéljen va-
lamilyen idegen nyelven. Persze nem csak
a diákoknak kihívás idegen nyelven ta-
nulni a különböző tantárgyakat. A peda-

gógusok számára főleg az első évek voltak
kihívással teliek.
- Amikor elvégeztem a főiskolát, akkor
nekem is meg kellett tanulnom a szak-
nyelvet - mondta Szilvásiné Bodnár Tí-
mea, aki természetismeretet és biológiát
tanít angolul. - Később mindez már szinte
játékossá vált, és a gyerekek is eszközként
használják a nyelvet, így ők is könnyeb-
ben megtanulják.
Az ünnepségen az önkormányzat nevében
emléklappal köszöntötte a 15 éves jubile-
umát ünneplő két tanítási nyelvű oktatást
Bráz György polgármester és dr. Fülöp
György alpolgármester.
- A nyolcadikos gyerekeink általában kö-
zépfokú nyelvvizsgát tesznek, sőt néhá-
nyan, a szorgalmasabbak, akár felsőfokú
nyelvvizsgát is tudnak szerezni - mondta az
iskola jelenlegi igazgatója, Dorony Attiláné.
- Többen nem is két tanítási nyel-vű közép-
iskolába mennek tovább, hiszen már itt
megkapták azt a tudást, ami a folytatáshoz
kell.Aközépiskolai eredmények azt igazol-
ják vissza nekünk, hogy megtartják azt tu-
dást a gyerekek, amit tőlünk kaptak.

Borza

Az idegen nyelv mellett az idegen kultúrával is megismerkednek a tanulók.

A jubileumra készített évkönyvet elsőként a résztvevők kapták meg.

Szülők-nevelők bálja

Bensőségesebb kapcsolat
Idén februárban - a farsangi
szezonban - rendezte első szü-
lő-nevelő bálját a Tiszaújvá-
rosi Szent István Katolikus
Általános Iskola. Az új tanév-
ben előrehozták, a hétvégén
tartották a rendezvényt.

- A húsvét most hamarabb lesz, a farsangi
időszak után, így egyházi hagyományain-
kat követve már nem lesz idő arra, hogy
bált szervezzünk - indokolta az időpont-
változást az iskola igazgatója, Gál Ben-
jáminné.
A szülők az első bál után érezhetően ked-
vet kaptak. A rendezvényen most többen
jelentek meg, az újak mellett az „elsőbá-
losok” közül is sokan visszatértek.
- Nagyon jól éreztük magunkat február-
ban, ezért jöttünk el most is - mondta
Kecskeméti Mónika. - Elérte a rendezvény

a kitűzött célt, valóban bensőségesebb lett
a kapcsolatunk a pedagógusokkal, és ez
nagyon jó.
A szülői munkaközösség is támogatta a
bált. Vezetője, Milotai Péterné elmondta,
a tapasztalat az, hogy az alsós gyermekek
szülei az aktívabbak, őket érdekli jobban
rendezvény.
- Örülnek a szülők, és sok jó ötletet is
adnak arra, hogy hogyan tudnánk még
jobbá tenni a rendezvényt - mondta, hoz-
zátéve, ő maga is egy népdalcsokorral kö-
szönti majd a vendégeket. - Az eddigi
visszajelzések szerint nyolcvan szülő vesz
részt a bálon, de sokan vettek támogató je-
gyet is.

A gyerekek most is műsorral kedvesked-
tek. A végzősök egy kizárólag erre az al-
kalomra betanult keringőt mutattak be.
- A szülőknek nagyon fontos, hogy jó is-
kolát válasszon a gyereknek – mondta kö-
szöntőjében dr. Fülöp György alpolgár-
mester. - De nem csak a szülőknek, hanem
az önkormányzatnak is fontos, hogy jó is-
kolák működjenek, mert ez biztosítja a
város jövőjét.
Az Arany Holló étteremben tartott össze-
jövetel bevételét az első bálhoz hason-
lóan hitéleti programok szervezésére, és
a tehetséges tanulók jutalmazására for-
dítják.

borza

A bál is hozzájárul ahhoz, hogy bensőséges kapcsolat alakuljon ki a pedagógusok és a
szülők között.

Keringőre hangolva.

Eötvös mozaik
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Ha nem szeretnénk csalódni…

Advent, a várakozás időszaka

A fűzfa haldokló leveleit még nem szórta
szét a novemberi szél, de az erdő már el-
vesztette lombkoronáját. Lakóinak egyre
nehezebb élelmet és széltől védett rejtek-
helyeket találni. Az égen költöző madara-
ink csivitelése helyett sötét varjúcsapatok
károgása hallatszik. Az enyészet hónapjá-
nak szürkeségében a sárguló levelek nem
is oly régi színpompáját is már alig tudjuk
felidézni. A napfényt gyakran felhő takarja,
és ha látjuk is, akkor sem túl sokáig. Kö-
zeledik az év leghosszabb éjszakája, vele
együtt a fény születése és a karácsony. Al-
kalmas időszak ez az elmúlt hónapok tör-
ténéseinek felelevenítésére, értékelésére,
céljaink, feladataink újragondolására, lelki
gubancaink feloldását célzó elmélkedésre.
Hosszú, hideg téli nappalok és éjszakák
várnak ránk, amit az alvó, jégbe dermedő
természet helyett szobánk melegében, gon-
dolatainkba mélyedve a legjobb eltölteni.
Vajon mennyien lesznek, akiknek nem jut
tűzifára, vagy ami ennél is rosszabb, nem-
hogy meleg szoba, de fedél sem lesz a
fejük fölött?

Most azonban a legtöbben még várjuk a
karácsonyt, ami a keresztény és keresz-
tyén hívek számára Jézus születésének, az
általa a világba hozott szeretetnek az ün-
nepe. Reméljük, hogy valóban meghitten
tudjuk majd tölteni valakivel, valakikkel.
Elsősorban a családunkkal, ha másképp
nem, hát interneten létrehozva a virtuális
kapcsolatot akkor, amikor a távolság és
anyagi lehetőségeink miatt személyesen
nem találkozhatunk.
A várakozás időszakát a keresztény ha-
gyomány alapján adventnek, azaz Úrjö-
vetnek nevezzük. Ez a készülődés ideje is.
Megtervezzük a szentestét újra és újra,
mégis mindig szinte ugyanúgy, ahogy ál-
talában a szüleinktől ellestük. Meglepe-
téssel is készülünk, kisebb-nagyobb aján-
dékokkal, pénztárcánktól és kreativitá-
sunktól függően. Az egyedülállók és el-
esettek megannyi karitatív segítségre
számíthatnak. Amatőr és professzionális
műsorok hangolnak minket a Szentestére.
Az üzletek roskadozó polcokkal várják a
vásárlói rohamokat, és ritkán csalódnak.

Még a háború utáni időkben is, amikor
szegényes volt az árukészlet, kevés pén-
züket az emberek az évnek ebben a szaká-
ban akkor sem sajnálták az ünnepre ké-
szült portékákra költeni. Mert nem lehet,
hogy a szeretet ünnepén, pont mi ne ré-
szesüljünk benne! Az ajándékozás tűnik
az ehhez vezető legrövidebb útnak. Szinte
már látjuk a megajándékozott szemében a
felénk áradó hálát, az örömkönnyeket, és
egyre izgatottabban várjuk ezt a meghitt
pillanatot. Jézus születésével azonban nem
az ilyen, hanem az önajándékozó és ön-
zetlen szeretet érkezett a világba. Még-
hozzá nemcsak az Úr eljövetelének ünne-
pén, nem is csak adventben, hanem az év
minden napján. Nem könnyű, szinte lehe-
tetlen a tanítása szerint élni. Ha azonban
nem akarunk csalódni karácsony éjszaká-
ján, próbáljunk türelmet, jóságot, odafi-
gyelést és alázatot sugározni környeze-
tünkre az év minden napján!
Áldott adventet mindenkinek!

Szrogh Károly

Jó gyereknek lenni! Még hinni a mesét.
Önfeledt izgalommal várni a télapó, az
angyalka, a fogtündér ajándékait. Kis-
lányként álmodozni a fehér lovon, mo-
solygósan közeledő királyfiról. Igazi,
tiszta öröm az övék. Felnőttként is jó em-
lékezni rá.
Így vagyok ezzel én is, aki még a gólya-
mesét is elég sokáig elhitte. Tágra nyílt
szemekkel hallgattam a mamámat, ho-
gyan is tett le a gólya több körözés után
az ajtó elé. A küszöböt egy kézzel font
gyékénylábtörlő fedte, én meghallgatva a
történetet - azon aggódtam, nem fáztam-
e meg, míg észrevettek?
Úgy 4-5 éves lehettem, amikor december
elején nagyon megbetegedtem. Olyan
zord, fagyos volt a tél, hogy a bácsik
szemöldökére, bajuszára fehér zúzmara
tapadt. Ha nem vigyáztunk, kesztyű nél-
kül a kezünk a kilincsre fagyott.

A konyhában ágyaztak meg nekem, hogy
anyukám ténykedései közben is szem
előtt legyek. Meg itt volt a legmelegebb.
A kis sezlon mellett, amin feküdtem, a
falon egy vakablak volt. Régebben réz-
mozsarak, konyhai eszközök, fűszerek
tárhelye lehetett. Anyukám jó ízlése át-
változtatta. Pettyes gombafejekkel hím-
zett kézimunka övezte a polcokat. Rajtuk
porcelánfigurák serege. Volt ott tiroli ru-
hában zöldnadrágú vadász, piros szok-
nyás lányka, tán még farkas, cica, kacsa
is. Minden, ami egy gyermek fantáziájá-
ban mesévé elevenedhet. Ez volt az én
mozim! Jobb tévéműsor nem is kellhe-
tett. Jó játék lehetett, ha még hatvan év
után is így emlékezem.
Vártam a Mikulást. Kis csizmámat be-

tegségem miatt anyukám tisztította meg.
A dupla ablaküveg közé helyezte. Fel-
rémlett bennem, vajon a télapó hogyan
éri majd el? Elhatároztam, meglesem az
ágyban virrasztva. Még most is érzem a
kíváncsi várakozást az éj sötétjében. Sze-
meim mereven az ablakra tapadtak, a Mi-
kulás meg nem volt sehol. Csak csend és
sötét. Pilláim egyre lejjebb ereszkedtek,
már nem bírták a leselkedést. Naná, hogy
elaludtam!
Reggel anyukám állt az ágyam előtt. Mo-
solyogva mesélte, míg aludtam itt járt a
Télapó. Nem akart álmomban zavarni,
tudta mennyit vártam reá. A kisszéken,
ami eddig csak gyógyszereimnek, a láz-
mérőnek, teámnak adott helyet, most ott
fénylett egy tűzpiros alma is. Egyetlen
fehér foltocska volt az oldalán. Mamám
szerint a Mikulás havas ujja nyoma. Biz-
tosan volt ott még édesség, mesekönyv,
virgács, egyéb, de én csak az almára em-
lékszem. Varázsa volt. Mellette egy üze-
net: ha megeszem, jéghideg szeletkéi
leviszik lázamat. Hittem a mamámnak, a
Télapónak, az almának! Felnőtt fejjel
pedig hiszem, hogy a mese ereje, varázsa
gyógyított meg.
Ez volt az én gyermekkori piros almám
története. Anyukák, apukák, nagymamák,
nagyapák, meséljetek!

Szeretettel: Olgi

Téli mese

A piros alma története
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A Tisza TV műsora
November 26., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: a szerdai adás ismétlése
Utána: a képviselő-testületi ülés ismétlése

December 2., szerda
18:00 Héthatár: Ülés után - Napraforgó bál - Élelmiszerbank
adományok - Szeretetakciók a szeretet ünnepén - Vasárnapi
nyitvatartás - Hangversenyre készülve
18:15 Hétről-Hétre magazinműsor: Advent időszaka - Miku-
lástól karácsonyig - Szilveszteri előzetes

December 3., csütörtök
A szerdai adás ismétlése

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet „Színész-
katonák,
fogolyprimadonnák” című kiállítása a kulturális központ au-
lájában november 27-ig nyitvatartási időben látogatható.
Hamvas BélaVárosi Könyvtár
November 27. (péntek) 17.00 óra: Természetjárók „Nyár-
idéző” sorozata.
Kelet-Tirol királynője a Grossvenediger. Előadó: Bánrévi
Viktória. Helyszín: a könyvtár előadóterme.
December 1. (kedd) 14.00 óra: Úton a tudatosságban - a
Pozitív Gondolkodásúak Klubjának összejövetele.
December 2. (szerda) 14.00 óra: A Kaffka Margit Pedagó-
gus Nyugdíjas Klub összejövetele.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
November 27. (péntek) 16.00 óra: Olvasókör. Karácsonyi
könyvajánló - Mit, miért érdemes megvenni? - Válogatás
könyveinkből
December 1. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők”
klubja. A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit.
Eszközöket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának bizto-
sít. Bárki, bármikor bekapcsolódhat!

45 éve még javában éltük a hidegháború napjait. A
keleti és nyugati blokk bizalmatlanul méregette
egymást. A fegyveres erők - mint az esetleges konf-
liktus megoldására alkalmas szervezetek -, ismert
és elismert szereplői voltak a mindennapoknak.
Ekkoriban még sorkatonaság volt Magyarorszá-
gon.
Manapság sokan nosztalgiával gondolnak azokra
az évekre, amikor még volt kötelező szolgálat.
Nem kevés esetben olyanok is, akik soha nem vol-
tak laktanyán belül, még látogatóban sem. Én a
saját emlékeimből merítek - igaz én már a ’90-es
években védtem a hont. Sok nosztalgiára nem
adott okot a katonaság. Persze ez csak az én szem-
szögem. 1970-ben a Borsodi Vegyész is rendsze-
resen megemlékezett azokról a fiatalokról, akik
elismerésre méltóan katonáskodtak.
„Molnár Bertalan, a TVK karbantartó gyáregysé-
gének lakatosa 1967 nyarán lépett be a vállalathoz.
Amikor az elmúlt év őszén behívták, azzal búcsú-
zott munkatársaitól, hogy ha leszerel, régi munka-
helyére megy vissza dolgozni.”
Az eltelt egy év alatt, melyet a katonaságnál töltött

el, kivívta bajtársai és parancsnokai elismerését.
„Molnár Bertalant a közelmúltban a Magyar Nép-
hadsereg kiváló katonája címmel tüntették ki.”
A rokonok, kollégák, barátok valószínűleg büszkén
olvasták a Borsodi Vegyészt. A gyerekek pedig,
akik a ’70-es évek militáns világában éltek, Amerika
Kapitány helyett saját, elérhető hősöket csodálhat-
tak.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Kiváló katona
45 éve történt

Tiszta kabaré!

Ha Sodrás,
akkor kacagás

Ezúttal egy számukra új területen - a kabaré műfajában - próbál-
hatták ki magukat a Sodrás amatőr színjátszó társulat tagjai. Az
elmúlt évtizedek nagy nevettetőinek közismert produkcióiból
összeállított előadás premierjét szombaton tartották a Tiszasze-
derkényi Művelődési Házban. A kabarettisták nem sokat pihen-
tek kiérdemelt babérjaikon, másnap Polgáron léptek fel. A
társulat folytatja a tájolást, december 5-én Oszlár közönsége fog-
hatja a hasát nevettében.

Nebántsvirág

Határokat nyit a kultúra
Az igencsak kalandos életű
francia író, zeneszerző és szí-
nész, Hervé világsikerű darab-
jával, a Nebántsvirággal zárult
a Színház Határok Nélkül ren-
dezvénysorozat.

A zenés vígjátékot az immár 13 éves ren-
dezvény egyik állandó vendége a Kassai
Thália Társulat hozta el városunkba.
Csíkszereda, Nagyvárad, Kassa. Románia
és Szlovákia kulturális határait nyitotta ki
az idei fesztivál. A társulatok nem először
léptek nálunk színpadra, hiszen mondhatni
állandó vendégei a rendezvénysorozatnak.
A Nebántsvirág igazi remekmű, szelleme-
sen könnyed vígjáték és muzsika. Ezt kí-
nálták zárásként a szervezők.
- Ezt az előadást Mikó István rendezte, azt
gondolom, amihez ő hozzányúl, az biztos
siker - mondja Nádasdi Péter, a Thália tár-
sulatának színésze. - Én csak négy éve va-
gyok a színháznál, de mi nagyon szere-
tünk ide, Tiszaújvárosba jönni. Jó lenne
még többet tájolni Magyarországon, hogy
minél többen megismerjenek minket.
Most a színpadon játszom, mellette pedig
Királyhelmec alpolgármestere vagyok.
Látva ezt a tiszaújvárosi fesztivált is, azon
gondolkodom, hogy nálunk is jó lenne egy
hasonlót szervezni, hogy a kultúra által
megnyíljanak a határok.
A színházterem ezúttal is megtelt, csak-
úgy, ahogy az előző három előadáson.

Sokan bérletet váltottak előre, hogy bejut-
hassanak mindegyik előadásra.
- A múltkori előadáson is itt voltunk, ter-
mészetesen ma újra eljöttünk. Nagyon szí-
nes az idei kínálat is, ha lehetőségünk van
rá, és tudunk jegyet is szerezni akkor itt
vagyunk. De nem csak a színházba jövünk
el, hanem minden olyan eseményre, ami
érdekel minket - nyilatkozta lapunknak
Petróczki Ferencné.
- A tévében már lassan csak krimit lehet
látni, ezért is fontosak a színházak, a szín-
házi előadások. Jó bejönni, nevetni és ki-

kapcsolódni - mondja Molnár Pálné.
A közönség nevetésre vágyik, hiszen any-
nyira sok tragédia történik manapság. A
színház kikapcsol, élmény ad. A színhá-
zaknak küldetésük van.
- Bátran, mondhatom, hogy a tiszaújváro-
siak nagyon szeretik a színházat. Ezt bizo-
nyítja, hogy az előadások előtt, amikor
meghirdettük a rendezvényt, két hét alatt
elfogytak a belépőjegyek, mindemellett
180 bérletet is eladtunk. Egyik társulat sem
maradt zsúfolt nézőtér nélkül - összegzi a
Színház Határok Nélkül rendezvénysoro-
zatot Mátyás Zoltán a Derkovits Kulturális
Központ igazgatója. - Ez már a 13. alka-
lom volt, hogy megszólítottuk a nézőket és
a határon túli társulatokat. Most, így a
zárás felé haladva elmondhatom, hogy
egyértelmű sikernek könyvelhető el. Azok
a társulatok, amelyek a magyar kultúrát, a
magyar nyelvet művelik a határainkon túl,
és magyar nyelvű kőszínházakban játsza-
nak, nagyon szeretnek hozzánk jönni,
mondhatom, hogy már hazajárnak. Nem
csak a színészgárda gondolja így, hanem
az őket kísérő műszak is, akikkel évek óta
jó kapcsolatot ápolunk és az előadások
előtt, után van alkalmunk közös beszélge-
tésekre. Azt gondolom egyértelmű a foly-
tatás. Megpróbáljuk a közönség érdek-
lődését fenntartani azzal, hogy újabb ha-
táron túli színházakat szólítunk meg a jö-
vőben, olyan társulatokra is gondolok,
akik még nem jártak nálunk.

berta

A kassai társulat nagyon szeretTiszaújvárosban fellépni .

Ezúttal is ki lehetett tenni a táblát: Minden jegy elkelt.
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A Tiszaújvárosi
Krónikában is megjelenik

lakossági
apróhirdetése,

amennyiben azt
a Tisza TV Képújságjában

legalább
5 napra (2.500 Ft),
legkésőbb kedden
12 óráig feladja.

Alkoholproblémád van?

Van remény!
Talán a Névtelen Alkoholisták (AA) kö-

zössége segíteni tud.

AA gyűlés Tiszaújvárosban: Magyarok

Nagyasszonya plébánia közösségi terem,

Szent István út 20. Szerda, 17 óra.

Telefon: Csaba 06/70-676-53-01.

Id. Teslér Balázsnét,
Zsuzsika nénit

szeretettel köszönti
90. születésnapja

alkalmából
népes családja.

Többfunkciós ápolási ágy, fektetőszékes tolókocsi, 37-es gyógycipő eladó.
Érd.: 06-20/598-33-32, 06-49/341-380

Bűncselekmény érte? Áldozattá vált?
Van segítség! Hívja a 0-24 óráig ingyenesen hívható telefonszámot!

06-80-225-225

RC modell

Börze a gimiben
A Borsodi RC Modell Fórum csapata december 5-én 10 órától már ötödik alkalommal rendez
Tiszaújváros patinás iskolájában, az Eötvös József gimnáziumban RC modell és makett börzét.
A rendezvényre a szervezők minden résztvevőt és érdeklődőt szeretettel várnak.



Szántó Gyuláé lett a Kőszegi György vándorserleg.

A bajnokcsapat. Álló sor: Olasz Gyula edző, Tóth Bettina, Sóvári Panna, Kiss Liliana, Orvos Réka,
Mayer Flóra, Sóvári Petra, Veréb Gábor segédedző. Térdelők: Flaskó Petra, Szilágyi Viktória.
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A Sportcentrum eseményei
November 26. csütörtök

Teremlabdarúgás
09.00 Körzeti futsal diákolimpia Edzőterem

November 28. szombat
Nyitott kapuk: pontvadászat
09.00 Kézilabda Játékcsarnok
Asztalitenisz
11.00 TSC II.- Holcim Hejőcsaba bajnoki mérkőzés

Asztalitenisz-csarnok
Labdarúgás
10.00 TFCT - Tállya KSK U17 bajnoki mérkőzés

Műfüves edzőpálya
12.00 TFCT - Tállya KSK U19 bajnoki mérkőzés

Műfüves edzőpálya
Triatlon
11.00 Felkészülési verseny Uszoda

Atlétika pálya
November 30. hétfő

Teremlabdarúgó bajnokság
7. forduló 1. nap Edzőterem
19.00 Sajó Fenyő - Garázs FC
19.50 Special J. - FC Konako
20.40 Feketék Fehéren - Fárosz Hajtói

December 1. kedd
Teremlabdarúgó bajnokság
7. forduló 2. nap Edzőterem
18.30 Sörösök - Bundeswehr
19.20 GEMS Sport - SC Grund
20.10 Ka-Jo 2001- Violák

December 2. szerda
Asztalitenisz
09.00 Megyei asztalitenisz diákolimpia döntő

Edzőterem
December 3. csütörtök

14:00 Sulivetélkedő (TV-felvétel)
Játékcsarnok

Labdarúgás

Kupasiker után bajnoki kupán vágás
Idegenbeli győzelem és tovább-
jutás a Magyar Kupa legjobb
nyolc csapata közé. Idegenbeli
vereség és közelítés a tabella al-
jához a bajnokságban. Ez a
Termálfürdő FC Tiszaújváros
múlt heti mérlege.

A hazai pályán elért háromgólos előny bir-
tokában akár az eredményre „ülve” is el-
tölthették volna a Magyar Kupa visszavágó
90 percét a tiszaújvárosiak az Inter CDF SE
otthonában. A fiúk azonban nem így tettek,
és már az első félidőben bebiztosították a
továbbjutást.

Inter CDF SE - TFC Tiszaújváros
0-1 (0-1)

Budapest: 150 néző, V.: Kovács (Viszokai,
Becséri).
Inter CDF SE: Nagy-Onyeahialam, Idris,
Breno, Madufor, Azeez, Aigbekaen, Lun-
zitisa (Pereira), Kerekov, Anosike, Iyiegbu
(Odia helyett Antem).
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth (Kol-
tai)-Andorkó, Czégel, Fodor, Molnár F. (Hor-
váth), Sigér, Kerekes, Angyal, Hussein,
Katona (Kovács), Bussy.
36. perc: Hussein játszotta meg Angyalt a
budapestiek 16-osán belül, aki 13 méterről
a hazaiak kapujába lőtte a labdát. 0-1
Ötven-hatvan tiszaújvárosi szurkoló kí-
sérte el a csapatot Budapestre, hogy tanúja
legyen a nem mindennapi sikernek. Utol-
jára ugyanis 31 éve került a legjobb nyolc
közé a Tiszaújváros a Magyar Kupában,
akkor még Olefin SC néven. Sem a BLSZ
első osztályban szereplő hazaiak, sem a
mérkőzés közben feltámadó szél nem
tudta megnehezíteni a továbbjutást, An-
gyal ugyanis az első játékrész hajrájában
megszerezte a vezetést. Bár a hazaiak de-
rekasan küzdöttek és volt is esélyük az
egyenlítésre, a helyzeteiket nem tudták
gólra váltani, így kettős győzelemmel ju-
tott a legjobb nyolc közé a Tiszaújváros.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: Szeretném meg-
köszönni mindenkinek, a játékosoknak, a
vezetőknek és a városnak a munkáját, il-
letve a szurkolóknak a buzdítást. Örülök,
hogy idegenben is gólt tudtunk rúgni és
ezzel nyertünk, de az esélyeinket az első
meccsen aratott 3-0-s sikerünkkel alapoz-
tuk meg.

Moses John, vezetőedző: Sajnos sok volt
a sérültünk, ezért nem tudtunk a legjobb
összeállításban kiállni. Talán ha mindenki
lett volna, nyerünk… Büszke vagyok a já-
tékosokra, hogy BLSZ-es csapatként
eddig eljutottunk a kupában, ez a szerep-
lés további erőt, motivációt adott a baj-
nokságra.

Szenvedés
a bajnokságban

A szerdai kupasiker után méltán bizakod-
hattak a tiszaújvárosi drukkerek, hogy a
bajnokságban ugyancsak botladozó diós-
győri tartalék nem jelent majd akadályt.
Sajnos nem így történt. Bár a vezetést még
mi szereztük meg, az utolsó percben az
eső mellé jött még a hidegzuhany is.

DVTK II. - Termálfürdő FC
Tiszaújváros 2-1 (0-0)

Miskolc: 100 néző, V.: Sipos (Dr. Kulcsár
Judit, Benkő)
DVTK II.: Egyed-Galambosi, Mahalek,
Csicsvári, Kádas, Drazen, Kövér, Németh,
Ternován (Icsó), Boros (Balogh), Takács
(Szabó).
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-Polé-
nyi, Fodor, Czégel, Molnár F. (Horváth),
Sigér,Angyal, Kerekes (Molnár L.), Hussein,
Katona, Bussy.
57. perc: Molnár, Kerekes és Hussein ját-
szott össze a bal oldalon, majd a tizenha-
toson belülről Hussein passzolt vissza
Sigér Ákosnak, aki 20 méterről az esőtől
csúszós füvön laposan, védhetetlenül lőtt a
jobb sarokba. 0-1
61. perc: Szöglet után a védők között üre-
sen maradt Boros bólintott a kapuba. 1-1
89. perc: A jobb oldalon megiramodott Ta-
kács, a 16-os előterében passzolt Okuka-
nak, aki látva az üresen érkező Icsó Zsol-
tot lövésre tette elé a labdát. Icsó nem hi-
bázott, laposan, védhetetlenül lőtt a hálóba
kialakítva a végeredményt. 2-1
A DVTK II. kezdett jobban, nem egy eset-
ben Tóth bravúrja kellett, hogy ne szerez-
zenek vezetést a hazaiak. A játékrész
második felére feljavult a TFCT támadó-

játéka és több ígéretes helyzetet is sikerült
kialakítani, gól azonban nem született be-
lőle.
A második játékrészben a Tiszaújváros
megszerezte a vezetést és bár az egyenlí-
tés hamar érkezett, továbbra is a vendég-
csapat alakított ki helyzeteket. Sőt!
Könnyen ismét előnyhöz juthatott volna,
mert egy diósgyőri kezezés után tizen-
egyeshez jutott. A labda mögé Tóth állt,
ám laposan megeresztett lövése mellé
ment.
A játékrész további részében sorra alakí-
totta ki helyzeteit a Tiszaújváros, de gólra
nem sikerült egyiket sem váltani. A ke-
gyelemdöfést Icsó adta meg, aki a 89.
percben egy kontrából megszerezte a ha-
zaiak győztes gólját.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: Sokadik meg-
nyertnek hitt mérkőzésünket buktuk el
ismét.
Horváth Ádám,technikai vezető: Fordula-
tos találkozón minden külső hatás ellenére
tíz emberrel is megérdemelten tartottuk
itthon a három pontot. Gratulálunk a
Tiszaújvárosnak a Magyar Kupa szerep-
léshez.
További eredmények:
Somos SE - Tállya KSE 0-4
FC Hatvan - Nyíregyháza Spartacus FC 1-2
Kazincbarcika SC FC - Nyírbátori FC 0-0
Rákosmente KSK - Jászberényi FC 4-3
Cigánd SE - Putnok FC 1-0
REAC - Ceglédi VSE 1-3
Újpest FC II. - DVSC-DEAC II.1-0
Szabadnapos: Felsőtárkány-Mezőkövesd
Zsóry

Vereség vereség hátán

A Termálfürdő FC Tiszaújváros mind a
négy utánpótlás csapata vereséget szenve-
dett az elmúlt hétvégén.
Eredmények:
U19 Mezőkövesd - TFCT 5-3
U17 Mezőkövesd - TFCT 3-1
U15 Egri SSE - TFCT 5-0
U14 Egri SSE - TFCT 20-0

Kézilabda

Két mérkőzés, négy pont
Szombaton a Diósgyőrrel ha-
zai, vasárnap a Szerenccsel
idegenbeli mérkőzéssel folyta-
tódott a megyei női kézilabda
bajnokság a Tiszaújváros szá-
mára.

A szokatlan erőpróbát jól, sőt kitűnően
vették a lányok. A hazai mérkőzést 32-25-
re, míg az idegenbeli viadalt, - bár saját
bevallásuk szerint az előző napi mérkőzé-
sükkel a lábukban érthetően fáradtan –
magabiztosan, 31-17-re nyerték.

Tiszaújvárosi SC - Diósgyőri KSE
32-25

TSC: Tóth, Rónai (8), Nagy (13), Kiss (3),
Bagdi Á.(5), Bagdi B., Béke, Cserék: Ko-
vács, Sepsi (2), Bozsik (1), Varga, Új

Szerencs VSE - Tiszaújvárosi SC
17-31

TSC: Tóth, Nagy (11), Bagdi B. (4), Bagdi
Á, Rónai (9), Béke (1) Kiss (2) cserék:
Kovács, Sepsi (1) Bozsik (1) Varga (2) Új
Béres Zoltán, szakosztályvezető: Szomba-
ton nagyon jól védekeztünk, igaz ennek

eredményeként a második félidőben már
mutatkoztak a fáradtság jelei, mely a sze-
rencsi látogatásunkra is rányomta bélye-
gét. Ezt ellensúlyozta, hogy nem vettük
félvállról a Szerencset, bár tudjuk, hogy
egy fiatal, most összeállt csapat.
A lányok jelenleg vezetik a bajnokságot,
igaz a második helyezett Mezőkeresztes
egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. A
folytatásban november 29-én Alsózsolcára
látogatnak kéziseink, hogy reményeik sze-
rint revansot vegyenek a hazai vereségért.

Súlyemelés

Szántóé a serleg

A hétvégén rendezték meg a 14. Kőszegi György súlyemelő em-
lékversenyt, melyen szép tiszaújvárosi eredmények születtek.
Fiúk: Hudi Gergő 62 kg, 90pont, 1.hely. Serdülők: Hudi Krisztián
(45 kg) 75 kg (30+45), 1.hely, Vadászi József (50 kg) 90 kg
(36+54) 1.hely, Páhány Tamás (56 kg)110 kg(48+62)1.hely,
Szántó Gyula (62 kg) 170 kg(75+95)1.hely, Baranyi László (62
kg) 72 kg(32+40) 4. hely, Réti Márton (69 kg) 90 kg(36+54)
2.hely, Egyed Martin (85 kg)140 kg(65+75) 1.hely.
Felnőttek: Király Csaba (77 kg)160 kg(70+90).
A legeredményesebb serdülő versenyző, egyben a Kőszegi György
vándorserleg elnyerője Szántó Gyula.

Triatlon

Edzőtábor és verseny
A hétvégén öt hazai triatlonklub 25 utánpótlás ver-
senyzőinek és edzőinek tartottak képzéssel egybekö-
tött edzőtáborozást a Tiszaújvárosi Sportcentrum-
ban.

A versenyzők és edzők Zemen János mesteredző és Filep Csaba
utánpótlás-edző közreműködésével gyakorlati bemutatókon,
közös gyakorlásokon vettek részt, miközben egymástól is tanul-
hattak.
- Az utóbbi három évben megtartott sikeres, mára a Magyar Triat-
lon Szövetség képzési rendszerébe tartozó előadássorozatunkat kö-
vetően ezúttal a gyakorlatra helyeztük a hangsúlyt. Azoknak a
sportolóknak kínáltunk lehetőséget, akik elsősorban életkoruknál
fogva még nem jutnak el edzőtáborokba - tudtuk meg Lehmann
Tibortól, a TVK-Mali TK elnök-vezetőedzőjétől, az MTSZ szak-
mai alelnökétől. - A futás és a kerékpározás technikájának mind
jobb elsajátítása mellett a két sportághoz kapcsolódó nyújtó-lazító
elemek megismerése szerepelt a foglalkozások középpontjában. A
Magyar Olimpiai Bizottság által támogatott Utánpótlás-nevelő és
Módszertani Központunk következő programja a november 28-
án, szombaton, 11 órától megrendezendő, úszásból és futásból álló
felkészülési verseny lesz.

Az országos elődöntőbe röpiztek
Hatalmas sikert értek el az Eötvös
DSE röplabdás lányai. A diákolim-
pia VI. korcsoportjában az idősebb
és sok esetben igazolt játékosokat
is felvonultató ellenfeleket kiváló
játékkal felülmúlva megyei bajno-
kok lettek.
- A lányok hatalmas munkát tettek
ebbe az eredménybe - nyilatkozta
Olasz Gyula edző. - Azért is fontos
ez a siker, mert mi még egy korcso-
porttal fiatalabbak vagyunk, mint
ellenfeleink, és így is veretlenül let-
tünk bajnokok. Az országos elő-
döntő következik, ahol már lesznek
kiemelt, azaz erősebb ellenfelek is,
így biztos nehezebb dolgunk lesz,
de egy jó sorsolással bármi megtör-
ténhet.
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