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Tiszaújváros hetilapja

Faültetés, emléktábla avatás, díszünnepség

Ötvenéves a kulturális központ

Faültetéssel, emléktábla avatással, gálaműsorral, kiállítással ünnepelt az 50 éves Derkó. Írásaink a 4., 5. és 7. oldalon.

Tiszaújvárosiak elismerése

Rakusz Éva megyei Prima-díjas

A tiszaújvárosi Rakusz Éva
kajakedző nyerte el a magyar
sport kategóriában idén a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Prima Díjat.
A megyei Prima díjak rendszere 2005-ben
jött létre és azóta minden évben, minden
megyében 3-3 kiválóság kapja meg az elismerést. A díjazottak jutalma nettó 1 millió forint, ezen kívül megyénkben Szanyi
Borbála bronzból készült Mancs-szobra,
valamint ifj. Vajda Attila gyémántokkal
és drágakövekkel kirakott arany kitűzője.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége által adományozott elismerést
szombat este adták át a Miskolci Nemzeti Színházban.
A Magyar Sport kategóriában Rakusz Éva
kajakedző, egykori világbajnok, olimpiai érmes kajakos nyert, aki jelenleg is kiválóan szerepel a korosztályos versenyeken. A magyar oktatás és köznevelés kategória díjazottja Chavvakula Lourduraju
tartományfőnök-helyettes, a Verbita Rend
JPIC Iroda vezetője, a magyar irodalom
kategóriában a Műút irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat kapta a díjat. A közönségdíjas Csorba Piroska író, költő lett.
- Nagyon nagy megtiszteltetés a díj, köszönöm a rám szavazóknak és azoknak,
akik jelöltek. Még van ugyan egy pár

Rakusz Éva a díj átadása után. 				
évem, de úgy gondolom, hogy eddigi tevékenységem megbecsüléseként kaptam
az elismerést. Kimondhatatlanul boldog
vagyok! Elhívtam a gálára a nevelőedzőimet, és tudom, hogy az édesanyám - aki
sajnos már nincs köztünk - nagyon büszke lenne rám - nyilatkozta Rakusz Éva a
díj átvétele után.
- Éva eredményeit, munkásságát ismerve
úgy gondolom, a legméltóbb helyre került az elismerés - mondta egykori edzője,
a TVSE elnöke, Jancsár László. - A ma-

Fotó: Varga Tamás

gam és egyesületünk nevében is gratulálok neki!
A rendezvényen az év vállalkozásai, vállalkozói elismeréseket is átnyújtották.
Itt is volt tiszaújvárosi díjazott. Az év
műanyag-feldolgozó vállalkozása a Gömöri Róbert és Holló László ügyvezetők
által irányított Tisza Automotive Kft. lett,
az év HR ügyviteli és HR tanácsadói vállalkozása pedig a Szabó Béla vezette Alfa-Human Kft.
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Szégyengesztus
Kellemes meglepetés ért szombaton a Sportcentrum labdarúgó stadionjának jegypénztáránál. Egyik szerencseszámomat, a 8-ast
kaptam az ajándéktombolán.
Ám ez semmi. Hiába nyitottam ki pénztárcámat, s vettem elő
a kurucvezéres bankót, a jegyért sem kellett fizetni. A játékosok magukra vállalták a belépők árát! Szégyellték ugyanis eddigi
hazai szereplésüket és így kárpótoltak bennünket, szurkolókat.
No meg a pályán. Ezúttal nem csak szívüket, hanem lábukat, fejüket is odatették. A meccset megnyerték.
Tartsák meg a formát, a hétvégén jöhet ismét a „gyarmatosítás”.
A szezon utolsó hazai bajnokija lesz, talán még egy újabb gesztus
is belefér. Én nem várom el. Inkább fizetek - lemondva egy plusz
pofa sörről - csak nyerjen a csapat.
Azért - jegyzem meg halkan - ingyen belépő ide, remek játék oda,
végül győzelem, nem volt felhőtlen az örömöm.
Ahogy eddig mindig, most sem nyertem a tombolán. Ki a felelős
ezért?! Mindegy.
Szégyellje magát!
-efel-

Karácsonyi díszkivilágítás

Ünnepi fények

A Városgazda Kft. már október végén megkezdte a karácsonyi
díszkivilágítás szerelését.
Az idén mintegy 20 új elemmel gazdagodik a látvány. Ezeket a
Széchenyi, Szederkényi, Munkácsy, Tisza és Rózsa úton láthatjuk majd. A korábbi díszek sem úgy fénylenek, mint például tavaly, ugyanis több helyszínen is változtatnak a díszek kiosztásán, elrendezésén. A díszvilágítást hivatalosan advent első vasárnapján, december 3-án kapcsolják fel.

Véradás a könyvtárban

November 9-én és 10-én (csütörtökön és pénteken) véradást
szervez a Vöröskereszt a Hamvas Béla Városi Könyvtárban.
Mindkét napon 8 és16 óra között várják a donorokat, akiket
arra kérnek, hogy személyi igazolványukat, valamint lakcímés TAJ-kártyájukat mindenképpen vigyék magukkal a véradásra.

Sokféle
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25 éves partnerség

Érdemes ápolni a kapcsolatokat

Október 27-30. között a testvérvárosi kapcsolatok jegyében jelenlegi és korábbi városvezetők képviselték városunkat a németországi Ludwigshafenben.
Bráz György polgármester, Koscsó Lajos
volt polgármester, tiszteletbeli városvezető, Farkas Zoltán volt polgármester, tiszteletbeli városvezető és Hegedüs György
volt tanácselnök, tiszteletbeli városvezető
vett részt a 25 éves jubileumi látogatáson.
Tiszaújváros első partnervárosi „Barátsági nyilatkozata” Ludwigshafen városának
Friesenheim városrészével köttetett 1992.
március 21-én, melyet Farkas Zoltán akkori polgármester és Lieselotte Burak as�szony Friesenheim városrész elöljárója aki sajnos 1997-ben elhunyt - írt alá.
A kapcsolatépítés elsősorban az ifjúságra, a civil szervezetekre, valamint a gazdasági, vállalkozói és ipari területekre terjedt ki. A nyilatkozat aláírását követően jó
együttműködés alakult ki Friesenheim és
Tiszaújváros teniszegyesületei, valamint
a friesenheimi kórus és az Énekszó Baráti
Kör között. A partnerségi viszonynak köszönhetően korábban a Pántlika néptáncegyüttes is vendégszerepelt a Fiesenheimben rendezett hagyományos őszi rendezvényen a Kerwe fesztiválon. A sport

Baleset

November 2-án a délutáni órákban Sajószöged belterületén egy tehergépjármű
egy személyautóval ütközött, majd egy
út melletti ingatlan kerítésének csapódva
állt meg. A balesetben a személygépjármű sofőrje megsérült, akit a tiszaújvárosi
hivatásos tűzoltók feszítő-vágó berendezés segítségével szabadítottak ki és átadták a mentőknek. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a rendőrök a 35-ös
számú főút balesettel érintett szakaszát
teljes szélességében lezárták.

Bátran
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik novemberi sorozatunk. A megfejtéseket a hónap végén egyben várjuk e-mailben a
kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István
út 16. címre.

A tiszaújvárosi delegáció Friesenheim elöljáróival a ludwigshafeni városházán.
területén a gyermek futballtornák erősítették a két település jó viszonyát.
A mostani látogatás alkalmával a tiszaújvárosi delegáció a hivatalos programok keretében találkozott a jelenlegi friesenheimi elöljárókkal, Ludwigshafen város főpolgármester-helyettesével és protokollfőnökével, továbbá tiszteletét tette
a néhai városrészvezető, Burak asszony
sírjánál is.
A tiszaújvárosi és a friesenheimi város-

vezetők az elmúlt 25 év tapasztalataira
alapozva egyaránt úgy gondolják, hogy
érdemes és szükséges a partnerség további ápolása és elmélyítése a két város között, hiszen ez további jó lehetőséget nyújt arra, hogy a települések lakói,
különböző civil- és társadalmi szervezetei egymás tevékenységét jobban megismerjék, és további kapcsolatok épülhessenek ki.
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot november 12-ig (vasárnapig)
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340052), majd november 13-tól (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
8-12
Arany Sas Gyógyszertár 8-18		
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
8-17		
8-12
Remény Gyógyszertár
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-19

Egyházi hírek
Római katolikus
Csütörtökön, pénteken 8:30 órakor, kedden, szerdán és szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek szentmisék
templomunkban.
Novemberben minden héten szerdán az elhunytakért lesz a
szentmise az adományozók szándékára.

Görögkatolikus:
Pénteken 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 8:00 Szent Liturgia, 16:00 vecsernye. Vasárnap Dr. Orosz Atanáz püspök atya
megáldja templomunk új ikonjait: a reggeli istentisztelet 9:30kor, a püspöki Szent Liturgia 11 órakor kezdődik. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre a jeles eseményre. Hétfőn, kedden és szerdán 17:30 vecsernye.

Református
Tiszaújváros
November 09. (csütörtök) 17.00 óra – bibliaóra.
November 12. (vasárnap) 11.00 óra - istentisztelet, ezzel párhuzamosan gyermek istentisztelet az imateremben. 15.00 óra konfirmációi előkészítő. 17.00 óra - Birtalan József emlékkoncert a Tiszaújvárosi Református Énekkar közreműködésével.
Műsor
- Tebenned bíztunk eleitől fogva (90. Zsoltár)
- Zengjen hálaének
- Ékes dolog dicsérni
- Áldjad én lelkem
- Birtalan József életének és munkásságának ismertetése Fekete Béla
- Ó, tarts meg engem, édes Istenem
- Két népdalzsoltár
- Az Úr csodásan működik
- Hadd menjek Istenem
- Itt van szívem
- Éles Mihály saját versével búcsúztatja Birtalan Józsefet
- Te vagy napvilágom
- Reményik Sándor „Templom és iskola” c. versét
szavalja Tóth Istvánné
- A Templom és iskola a debreceni kántus előadásában
(hangfelvételről)
- Csángó himnusz
Tiszaszederkény
November 12. (vasárnap) 10.00 óra - istentisztelet.

Év végi támogatások

Pénz karácsonyra

Az október 31-i határidőig 1440 fő kérelmezte az egyszeri év
végi támogatást (a köznyelvben nyugdíjasok év végi támogatását), a gyermekes családok év végi támogatására 272-en nyújtottak be kérelmet.
A kérelmek elbírálása és a támogatás folyósítása folyamatos,
lapzártánkig 1390-et, illetve 265-öt bíráltak el.
Az egyszeri év végi támogatás mértéke családosok esetén 15
ezer forint/fő, egyedül élőknél 18 ezer forint. A gyermekes családok támogatása egy kiskorú gyermek esetében 15 ezer, két
gyermeknél 22 ezer, három vagy több gyermeknél 29 ezer forint. Novemberben minden jogosult részére kiutalják a támogatást.
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.
l Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Önkormányzata l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi
Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Inform Média Lapkiadó Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Inform Média Lapkiadó Kft. Debrecen l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133
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Megérkeztek a vakcinák

Védekezz
az influenza ellen!

A vakcina az A és B típusú vírus ellen ad védettséget.
Hazánkban az elmúlt évekhez hasonlóan 1,3 millió térítésmentes vakcina áll rendelkezésre a rizikócsoportokba tartozók influenza elleni védőoltásához. Térítésmentes védőoltásra jogosultak a 60
évesnél idősebbek, többek között az asztmások, a
cukorbetegek, a szív- és érrendszeri betegségben
szenvedők, valamint a várandós nők.
Az idén is jár azoknak is a vakcina, akik a munkájuk során vagy
szervezett segítségnyújtás keretein belül menekültekkel kerülnek kapcsolatba. Emellett ingyenes oltásra jogosultak a munkájukból fakadó magasabb kockázat miatt például az egészségügyi
és szociális intézményekben dolgozók.
- Én már két hete megkaptam az idei védőoltást - mondta Polonkai László, aki életkora miatt már a rizikócsoportba tartozik.
- Minden évben megkapom, és mióta oltanak még csak náthás
sem voltam.
Nem csak az időseknek, hanem a 3 és 18 év közötti gyerekeknek is javasolják az oltást. Bár évről- évre egyre kevesebben kérik a megelőző vakcinát.
- Én nem szoktam beadatni az influenza elleni védőoltást se magamnak, sem a gyerekeknek - mondta Suhajda Beáta, aki két
kisgyermek anyukája. – Hogy minél kevesebbet legyünk betegek, vitaminokat szedünk. Tavaly például nem volt influenzás egyik gyerekem sem. Ellentétben a nagymamámmal, aki beadatta a védőoltást, mégis beteg lett. Az orvos azt mondta, hogy
vírus volt a szervezetében az oltás idején, az okozhatta a megbetegedést.
Minden évben január körül éri el Magyarországot az influenza.
Ezért az orvosok azt javasolják, hogy időben kérjék a védőoltást, hiszen a szervezetnek két hétre van szüksége a védettség
kialakulásához.
- Novembertől már ajánljuk az influenza elleni védőoltást - nyilatkozta Dr. Szinku Tímea háziorvos. - Ez az oltóanyag, amivel
az idén oltunk egy trivalens vakcina, ami azt jelenti, hogy két A
és egy B típusú legyengített vírust tartalmaz, de fontos hangsúlyozni, hogy az oltóanyag betegséget nem okoz, hanem a vírus
elleni ellenanyag termelődését segíti. Így ez a vakcina A és B típusú vírus ellen ad védettséget. Minden évben az egészségügyi
világszervezet határozza meg, hogy milyen típusú törzsből kell
csinálni az oltóanyagot. Azok ellen a vírusok ellen határozzák
meg az oltóanyag típusát, ami világméretű és nagyon sok ember megbetegedését okozták. Sokféle influenzaszerű vírus létezik, aminek a tünetei hasonlóak az influenzáéhoz, de az influenza vírus általi megbetegedés azért súlyosabb, mint a többi, mert
komoly szövődmények fordulhatnak elő, amelyeknek akár halálos kimenetele is lehet.
Az influenzafigyelő szolgálat október első hetében kezdte meg
működését. A 2017/2018-as influenzaszezonban 1351 háziorvosi és házi gyermekorvosi praxishoz tartozó lakos megbetegedési adatai alapján figyelik az influenzaszerű megbetegedések előfordulását területenként és korcsoportonként. A figyelőszolgálatban részt vevő orvosok rendszeresen küldenek légúti mintát
virológiai vizsgálatra az influenzás panaszokkal hozzájuk forduló betegektől, így a beérkezett minták eredménye alapján hétről-hétre nyomon követhető az influenzavírusok megjelenése és
terjedése.
ema

Elektronikus egészségügy

Csúszik az indulás

Országszerte adódtak kisebb-nagyobb fennakadások az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér november elsejei indulásakor, ebből Tiszaújváros sem maradt ki. Úgy a házi- és gyermekorvosi, mint a szakrendeléseken felkészültek a rendszer bevezetésére, minden megvan ahhoz, hogy az előírásoknak megfelelően kapcsolódjanak az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez. A rendszer azonban úgy tűnik nem működik megfelelően, a szolgáltatókat napok óta nem tudják felcsatlakoztatni a
térbe. A probléma az egész országban jelen van. Nem kell azonban aggódniuk a tiszaújvárosiaknak, hiszen a betegellátás zavartalanul folyik tovább, az EESZT-hiba nem akadályozza a rendelőintézet saját rendszerének működését.

Aktuális
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3,5 milliárdos logisztikai központ épül

Lendületben a város gazdasága

Egy 18 ezer négyzetméteres
logisztikai központot épít az
ipari parkban az Infogroup
Ingatlanfejlesztő Cégcsoport,
amit a Jabil Circuit Magyarország Kft. bérel majd. Az
építkezés még szeptemberben kezdődött, az ünnepélyes, jelképes alapkőletételt a
napokban tartották.
Az Infogroup cégcsoport 27 éve van jelen Magyarországon, az irodaházak, ipari csarnokok fejlesztése mellett saját tulajdonú irodaházak, ipari telkek értékesítésével, bérbeadásával, ipari parkok és
irodaházak üzemeltetésével foglalkozik.
A 3,5 milliárd forintos beruházás önerőből történik, állami vagy uniós támogatást nem vesznek igénybe.
- Erős finanszírozás, kiváló kivitelező
(az Aktuál Bau Kft. - a szerk.), támogató önkormányzat, elkötelezett megrendelő és az Infogroup kiváló munkatársai
állnak a projekt mögött - mondta Székely
Ádám, az Infogroup ügyvezetője. - Nagy
dolgot vittünk már végbe eddig is a Jabillel együtt, ilyen volumenű beruházás
ugyanis ebben a térségben állami támogatás nélkül kevés épül, ebben az esetben ez is sikerült nekünk. 2011 óta állunk
kapcsolatban a Jabillel, logisztikai területen vagyunk fontos beszállítói a cégnek.
A Jabil ezzel a beruházással ide konszolidálja logisztikai tevékenységét. A környékről már ismerhetők vagyunk, a polgári ipari parkban van egy hatvanhektáros
területünk, ott már egy 30 ezer négyzetméteres csarnokot is fejlesztettünk. Olyan
nagy cégek a partnereink, mint a SONA,
vagy a Toyota Tsusho. Ipari park fejlesztő cég révén bármilyen ipari projektben
részt tudunk venni, és nagyon szívesen
vásárolnánk további területeket itt is - tette hozzá.
A Jabil Circuit Magyarország Kft. 2000ben nyitotta meg gyárát Tiszaújvárosban,
a mostani beruházással további bővülésüket alapozzák meg. Jelentősen megnőnek

Az alapkőletétel pillanata.
nyújtott 131 millió eurós állami támogatást. A Jabil logisztikai központja pedig
már szeptember óta épül az ipari parkban.
- Nagyon fontos gazdaságtörténeti események történnek Tiszaújvárosban - hangsúlyozta beszédében Bráz György polgármester -, örülünk annak, hogy azok a tárgyalások, melyeket az Infogrouppal és a
Jabillel folytattunk, eredményesek voltak. Nem csak Tiszaújváros, hanem a környék számára is felsejlett egy olyan jövőkép, hogy itt jó lesz élni, lesznek munkahelyek, és az adókból olyan közösségi
pénzek, amelyekből együtt tudunk gondolkodni a közös jövőnkről. Tiszaújváros
önkormányzata követte azt, mit elődeinktől láttunk, hogy figyelni kell a város
gazdaságára, mert ezt a várost a gazdaság
hozta létre és mindenkor meg kell tenni
azokat a lépéseket, amivel ez fenntartható és fejleszthető. Az idő igazolta, hogy
helyes döntés volt ennek az ipari parknak
a létrehozása, hiszen 108 hektáron hoztuk létre a parkot és mára már ott tartunk,
hogy gyakorlatilag nincs olyan közművesített ipari terület, amit értékesíteni tudnánk. Tudjuk hogy nagy feladatok várnak
ránk a jövőben, hiszen olyan szolgáltatási

Az építkezés már szeptemberben megkezdődött.
a raktározási kapacitások és új üzleti lehetőségeket is kínál a cég.
- Cégünk 2017-ben ünnepelte 17 éves jelenlétét ebben a régióban - mondta Győri
Péter, a Jabil október 1-jén kinevezett
ügyvezető igazgatója, gyárigazgatója. Egy olyan bérleménnyel bővül most cégünk, ami tovább növeli jelenlétünket a
régióban és az országban. Több mint 3500
munkavállalót foglalkoztatunk, és jelenleg 160 kollégát keresünk sorainkba. Célunk az, hogy bővíteni tudjuk tevékenységünket. Szolgáltatási körünket a meglévő partnereinken kívül az autóipar, a telekommunikáció, az orvosi és ipari elektronika, és a számítástechnika és adattárolás
területén működő vállalatok körével bővíthetjük.
Tiszaújváros gazdasága szerencsés csillagzat alatt áll, hiszen nemrég jelentették be a MOL 271 milliárd forintos projektjét, ami a MOL Petrolkémiában, városunkban valósul meg, miután az Európai Bizottság jóváhagyta a beruházáshoz

igények merülnek fel, amelyekre közösen
kell megoldást találnunk - mondta a polgármester, aki lapunk kérdésére válaszolva elmondta, az önkormányzat készen áll
erre a feladatra. - Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy minél több működő vállalkozás legyen Tiszaújvárosban,
de gondolni kell arra is, hogy akik majd
ideérkeznek a gyárakat építeni, vagy dolgozni bennük, nekik lakniuk kell valahol,
részesei lesznek az egészségügyi ellátásnak. Szép feladatok ezek, ezért érdemes
élni és dolgozni. Örülök annak, hogy ma
eljutottunk ide, és külön öröm számomra az is, hogy egy újabb minisztert láthattunk vendégül városunkban. Ez azt jelenti, hogy Tiszaújváros, mint gazdasági
centrum, rendkívül fontos a magyar kormány számára is - mondta Bráz György.
A rendezvény vendége volt Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter, aki hangsúlyozta, a mostani beruházás jó példa arra, hogy állami és uniós támogatás nélkül
is lehet hazánkban a gazdaságot fejleszte-

ni és ilyen beruházásokat megvalósítani.
- Nemzetgazdasági szempontból mindenképp fontos ez a beruházás - mondta Varga Mihály -, egyrészt jól jelzi a magyarországi IKT-szektor (infokommunikációs
és távközlési szektor) fejlődését, és hoz-

Székely Ádám, az Infogroup ügyvezetője.
zá tud járulni egy területileg kiegyensúlyozott gazdasági növekedéshez. Mutatja
azt is, hogy Magyarországnak jó pozíciói vannak a világ egyik legdinamikusabban fejlődő ágazatában. Az is fontos üzenet továbbá, hogy a megvalósítás egy teljes egészében magyar vállalat kezében
van. Ezért is üdvözlöm a kormány részéről, hogy stratégiai partnerünk, a Jabil az
Infogroup-pal 3,5 milliárd forint értékű
beruházással bővíti logisztikai kapacitását. Ahogy a mondás tartja, ha gyorsan
akarsz haladni, menj egyedül, ha mes�szire akarsz jutni, akkor menj együtt másokkal. Én abban bízom, hogy e két vállalat közös projektje sikeres lesz, és hozzá tud járulni ahhoz, hogy az üzleti életben mindketten messzire jussanak. A kormány csak társa a vállalatoknak ezen az
úton, a magunk eszközeivel mi is azon
dolgozunk, hogy Magyarországon olyan
üzleti környezetet teremtsünk, ami kedvező a jól teljesítő, innovatív és fejlődésre kész vállalatok számára. A magyar kormány nem csupán a világon tapasztalható tendenciákat követve kezeli kiemelten az IKT-szektort, hanem azért is, mert
a feldolgozóiparon belül igen jelentős súlya van. A bruttó hazai össztermék mintegy 6 százalékát teszi ki ez az ágazat, ezzel az unió élvonalába tartozunk. Kimondottan jók az adottságaink, elég csak arra utalnom, hogy a világvállalatok nagy
arányban vannak jelen Magyarországon,
és a kutatás-fejlesztésben is egyre komolyabb szerepet töltenek be. Nem csak ös�szeszerelő üzemet érdemes itt létrehozni,
hanem érdemes integrálódni az oktatási
rendszerünkhöz, és egyre inkább érdemes
keresni a partnereket a kutatás-fejlesztés
területén, és építeni az itteni munkaerőre - mondta a nemzetgazdasági miniszter.
Fodor Petra

Ünnep

4. oldal

Faültetés, emléktábla avatás, díszünnepség

Ötvenéves a kulturális központ

Faültetéssel kezdődött a Derkovits Kulturális Központ jubileumi ünnepsége. Az épület
előtt egy vadgesztenyefát ültettek el, ami öreg társai mellett a legifjabbként hirdeti az
utókornak fél évszázad elteltét, s hogy utána újabb évtizedek veszik kezdetét.
A facsemetét Bráz György polgármester
és Mátyás Zoltán, a kulturális központ
igazgatója ültette el, majd az intézmény
aulájában egy emléktáblát avattak, tisztelegve az elődök előtt a jubileum évében.
„Kultúrát nem lehet örökölni, az elődök
kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem
szerzi magának.”- áll a táblán Kodály
Zoltán gondolata.
- Az ötven év nem csak az ember életében
fontos állomás, ennyi idő már egy intézmény életében sem kevés. Ez az emléktábla azt szimbolizálja, hogy egy nagyszerű, kiváló munkát végző intézmény
születésnapja előtt tisztelgünk ma. A város azért állíttatta, hogy megemlékezzen
az elmúlt 50 évről, hogy 51 évvel ezelőtt
létrejött egy város, ahová beköltöztek
emberek más-más kulturális attitűddel,
majd megalakult egy intézmény, amely
betöltötte azt a szerepet, hogy közösséget kovácsoljon az ide települő emberekből. A kultúra olyan, mint az építőiparban
a malter, ez az, ami összetartja az embereket, közösséggé kovácsolja. Köszönet

Mazsorettek minden korosztályban.
mindenkinek, aki tett azért, hogy ez az intézmény 50 év után ma itt, így működhet
- mondta dr. Fülöp György alpolgármester köszöntőjében.
Az ünnepség a színházteremben folytatódott, ahol a Derkovits amatőr művészeti
csoportjai léptek színpadra rövid műsorokkal. Az elmúlt ötven esztendőt képekben is a vászonra varázsolták, egy nosztalgikus hangulatú kisfilmmel, melyben
a városhoz kötődő, a helyi kultúrát át- és
megélő emberek mesélték el saját derkós
élményeiket, érzéseiket, emlékeiket.
Bráz György polgármester is egy személyes élménnyel kezdte köszöntőjét.
- 1968-ban voltam itt először ebben az
épületben, egy november 7-ei ünnepségen, amikor világosítani mentem fel a
gépházba, ez volt itt az első fellépésem.
A kultúra mindig is a középpontban volt
ebben a városban. Az ide települő emberek magas fokú műszaki kultúrával építgették az üzemeket, miközben elvárták,
hogy legyen gazdag kulturális élet a városban, amihez hamarosan egy intézmény is épült, ami mérföldkő volt a város életében. Ha nem lettek volna itt azok
a szakemberek, akik éltették az itt élők
igényeinek megfelelően a kultúrát, akkor
nem történt volna semmi. Olyan nagyszerű emberek szolgálták ki az itt élők igényeit, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az elmúlt ötven év szép és
tartalmas legyen - mondta Bráz György.
Soha nem látott felvételek a vásznon, és
kevesek előtt ismert történelem elevene-
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Derkótörténelem

Már Derkovitsként 1970 áprilisában.

A kultúrát minden nemzedéknek meg kell szereznie magának - figyelmeztet az
emléktábla.
dett meg, hiszen a jubileumi műsorban - Én ennek a kulturális központnak köaz intézmény egykori és mai igazgatói is zel másfél évtizedig voltam az igazgavisszaemlékeztek köszöntőjükben.
tója. Életem legszebb szakmai munkáit
Mihalovits Ervin és Gyulai Lajos, a Der- hozta - mondta. - Nagyon nagyra becsülkovits első és második igazgatója tíz év- tem és értékeltem, és legszebb emlékeim
vel ezelőtt még együtt ünnepelt a város- között őrzöm az itt töltött éveket. Jó volt
sal a negyvenedik jubileumon, most az itt dolgozni és könnyű volt itt dolgozötvenediken már csak emléküket idéz- ni, mert mindig olyan vezetők és testület
ték az egykori vezetőknek, akik azóta el- irányította a város kulturális életét, akik
hunytak. Városhoz kötődő munkásságu- tudták mit kell tenni. A támogatók minkat, kulturális tevékenységüket utódaik dig tudták, hogy mi a dolguk és szívesen
elevenítették fel.
áldoztak. Hihetetlenül sokat tettek a vá- 1979-től én voltam a harmadik igazga- rosvezetők azért, hogy a kultúra fényártója a Derkónak négy éven keresztül, mi- ban ússzon. Bábszínészként bejártam anután szüleim betegsége miatt visszaköl- nak idején a fél országot, láttam sok mintöztem a Jászságba, nehéz döntés volt. dent, sokféle körülmény között működő
művelődési házakat, de én mindig büszkén mondtam, hogy tiszaújvárosi vagyok.
Köszönöm mindazoknak, akik tettek, tehettek azért, hogy a közművelődési munka sokszínű legyen.
Mátyás Zoltán, a Derkovits Kulturális Központ jelenlegi, hatodik igazgatója
kollégái munkáját méltatva köszönte meg
a városvezetésnek és a városlakóknak az
elmúlt évtizedeket.
- Büszkén mondhatom, hogy munkánkat a szakma is elismeri, hiszen az idén
megkaptuk a Minősített Közművelődési
Intézmény címet és a Minősített Könyvtári címet is. Kulturális tartalmak nélkül
nagyon sivár lenne az életünk. Hála Istennek városunk érti és meg is becsüli a
munkánkat. Becsüllek és tisztellek benneteket, kedves volt és jelenlegi kollégák, teljes szívemből köszönöm, hogy kiSzámos színházi előadást, könnyű-, ko- tartással, szakmaszeretettel, és a mások
moly- és népzenei koncerteket rendez- iránti elfogadással egymásra építve tudtünk miskolci, debreceni, fővárosi művé- juk tovább vinni a kultúra nemes ügyét szekkel, s nem kevés képzőművész mu- mondta Mátyás Zoltán.
tatkozott be a ház falai között, sőt vándor A Pántlika, a Kisbocskor Néptáncegyüttemozielőadásokat is tartottunk a környe- sek, a Derkovits Fúvószenekar és Mazsoző településeken. Színjátszócsoport, csil- rettcsoport, a Bokréta Citerazenekar és a
lagász szakkör, képzőművész szakkör, Kulissza Játékszín a színpadon mutatkozott
csak néhány sikeres történet a múltból. be, a Guzsalyas Díszítőművészeti Szakkör,
Mindez a munkatársaim nélkül nem való- a Szederke Díszítőművészeti Szakkör és a
sulhatott meg, akik közül sokan már nin- Tiszavirág Foltvarrókör kézműves munkácsenek köztünk. Köszönöm nekik is azo- ját ajándékozta az ünnepelteknek és a venkat az éveket - emlékezett vissza Pafféri dégeknek, egy tarisznyát, benne mézeskaZoltán, a Derkovits harmadik igazgatója. láccsal és a Derkó fotójával. A szülinapi ünA tőle megszokott humorral és jó szívvel nepség meglepetésvendége Kovács Nóri
idézte a múltat és méltatta a kultúra mun- énekesnő volt, aki dallal köszöntötte a jubikásait és támogatóit Czikora János, az in- láló intézményt.
tézmény ötödik igazgatója.
berta

- 1964 februárjában elkészült Tiszaszederkény városrendezési terve, melyben már szerepelt egy kulturális otthon építése. Az intézményt az Üzletsorral szembeni beépítetlen területre tervezték.
- 1965. A TVK Szakszervezeti Bizottsága a vállalatok szakszervezeti tanácsaival közösen látta el a területen folyó kulturális munkát. Az új kultúrotthon átadásáig Egyesített Művelődési Otthon néven szerepelt az intézmény. Még ez év nyarán igazgatót választottak az épület nélküli intézmény élére.
- 1967. november 4. A művelődési ház átadási ünnepsége. Az
intézményhez ekkor szervezetileg hozzá tartozott az erőmű
klub és a központi könyvtár is.
- 1968. május 30. Az intézményt Tiszaszederkény-Újvárosi Művelődési Ház néven törzskönyvezték, besorolták a művelődési központ kategóriába. A ház falain belül ekkor már
működött balettiskola, bábszakkör, fotószakkör, képzőművész kör, gyermekklub, ifjúsági klub és filmszínház. Havonta
tartottak színházi előadásokat, kiállításokat, ismeretterjesztő
előadásokat, beindult a filmszínház.
- 1969. március 6-án a művelődési központ felvette Derkovits
Gyula nevét, a névadóünnepségen leleplezték Pataki János a
festőt ábrázoló gránit reliefjét. Ebben az évben már irodalmi
színpad, énekkar, fúvószenekar, filmszakkör, csillagász szakkör, filmklub, magnós klub, biliárd klub és sakk klub is várta az érdeklődőket. Két évvel később beindult a honismereti
szakkör és a nyugdíjasok klubja, de a bélyeggyűjtők körének
tagjai is a művelődési központban találkoztak.
- Az 1970-es években minden évben színházi előadással örvendeztetik meg a színházbarátokat, nem unatkoznak a kön�nyű- és komolyzene kedvelői sem, közel 200 koncerttel várták őket a művelődési házban; 1977-ben minden napra jutott
egy kiállítás, előadás, hangverseny, filmvetítés.
- 1975 júliusától a Leninvárosi Városi Tanács lett a Derkovits
Gyula Művelődési Központ működtetője.
- 1976 szeptemberében 12 lelkes asszony elindította a díszítőművészeti szakkört.
- 1978. Új intézményrésszel, a felnőttoktatási stúdióval bővült a művelődési központ.
- 1979. Egységes közművelődési intézményhálózatot hoztak
létre, ezért megszüntették az óvárosi művelődési ház önállóságát, amely így a Derkovits Gyula Művelődési Központ
szerves részévé vált.
- 1981. A városi könyvtár szervezetileg különvált a művelődési központtól és részben önálló intézmény lett.
- 1987. Az Általános Művelődési Központ - mely később Vásárhelyi Pál nevét vette fel - létrejötte Tiszaszederkényben
- 1989-ben már önálló költségvetési szerv a Derkovits Gyula
Művelődési Központ
- 1994. Megújult a képzőművészeti élet, az intézmény épületének és technikai berendezéseinek, eszközeinek felújítása
- 2000. július 1. Összevonták a művelődési központot és a városi könyvtárat.
- 2008. július 1., az ÁMK is a kulturális központ intézményegysége lett.
- 2009. április 1. Az intézmény felvette a Derkovits Kulturális Központ nevet.
- 2017. Minősített Közművelődési Intézmény címet kapott a
Derkovits.

A legfrissebb felvételek egyike a Derkó épületéről.

A 25 éves Bokréta citerazenekar is fellépett.

Érdekességek számokban:
2.159 m2, 485 fős színházterem, 2 nagyterem, 2 klub-, 3
szakköri, 1 kiállítói helyiség, 2 öltöző, 2 előcsarnok, 908
db szék, 4 db rádió, 3 db erősítő, 5 db vetítőgép, 6 igazgató, 50 év.

Múltunk
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Fekete Béla

Az első emlékem 50 éven túli, amikor az Állami Építőipari Vállalat társadalmi ösztöndíjasaként kiküldtek két alkalommal is ide, 1965-ben és ’66-ban, akkor volt a kultúrház
születésének kezdete. Láttam az itt folyó építkezést és az lepett meg, hogy az építkezés
egy időre leállt. Mint kiderült, a pincetömb kiemelése közben történt egy halálos baleset.
Azt sokan nem is tudják, hogy van egy komoly alépítménye az épületnek, ahol a szellőző gépházak vannak. A betonozásnál a zsaluzat eldőlt és ráesett egy ácsra, aki meghalt.
Szakmai szempontból az épület egyedi és fontos volt a vállalatomnak is, mert a szokásos
előre gyártott épületek között ez volt az első, amit nagy fesztávú gerendák fednek, ezért
az épület belső terének kialakítása is kihívás volt a kivitelezéskor.
A városnak az volt a legnagyobb élménye akkoriban, hogy kapott egy mozit. Személyesen is kapcsolódom az intézményhez, hiszen énekkarosként sok rendezvényen koncerteztünk.

1965-ben kezdődött a művelődési ház építése.

Olasz Gyula

Badonics Sándorné

Bár nem ugyanazokon az ajtókon léptünk be
ide, amik a ’70-es években voltak, nem csapódik be utánunk a vasajtó, mint annak idején,
amikor feljöttünk ide az első emeletre, ahol a
gyermekkönyvtár volt. Egy kicsit visszaköszön a múlt, hiszen egy intézmény volt régen
is a Derkó és a könyvtár, mint ma is, és annak
idején is egy teljesen kollegiális szakembergárda dolgozott itt. Az emeleten volt a gyermekkönyvtár, a jegypénztár helyén volt a kölcsönző
rész, utána pedig az olvasó rész. Abban az időben kígyózó sorok álltak a könyvtárban le a félemeletig, ahol hírlapolvasó volt. Ott volt a diákok találkozó helye vagy a buszra várakozók
helye, és mindig tele volt gyerekekkel, élettel a
ház. A ’70-’80-as évek hű krónikásai azok, akiket akkor még népművelőnek hívtak, akik itt
dolgoztak és el tudják mondani milyen programok, városi események voltak.

Varga Ákos

Negyven éve történt, amikor idekerültem művészeti előadóként és többek között a művészeti csoportok feletti bábáskodás volt a feladatom. Énekkar, munkáskórus, tánccsoport,
fúvószenekar, díszítőművészeti szakkör, fotókör, filmszakkör, színjátszó csoport, én ez
utóbbinak, a Szivárvány színpadnak voltam a
vezetője. Nagyon szép időszak volt. Hihetetlenül erős hátterünk volt, hiszen a városvezetés és a három nagyüzem minden segítséget, támogatást megadott. Ha kellett teherautó, kaptunk, ha kétkezi munka kellett, kaptunk a honvédségtől. Ha dobogókra volt szükség, akkor
az asztalos műhely levágta azt. Egyszer országos színjátszó fesztiválra mentünk, kihívtak a
TVK nyomdaüzemébe és afféle művezetőként
követhettem nyomon a munkafolyamatot, hiszen az összes nyomdagépen a színjátszófesztivál anyaga ment, nagy plakát, kis plakát, kitűző, minden. Ilyen segítség mellett könnyű
volt dolgozni.
A művészeti csoportokról tudni kell, hogy nem
csak szakmai dolgokat csináltunk, amiket elvártak, hiszen nagyon fontos színterei voltak
az emberi közösségek kialakulásának. Itt születtek a nagyon fontos barátságok, sőt az én
csoportomból, a Szivárvány színpadból öt házasság is született.

Az első emlékem a mozi. Matinéra jártunk gyerekként szombaton és
vasárnap 10 órakor. A mozi nagy élmény volt, mert TV csatorna csupán egy volt. Aztán ’78 környékén magnós klubba jártam, akkoriban
még otthon nem nagyon volt kazettás magnó, itt pedig már Akai stúdió
szalagos magnón lehetett jó minőségben zenét hallgatni. Sőt, a magnós
klub felvette azokat a koncerteket, amik a városban, a színházteremben
voltak, mert akkoriban a koncertek a művelődési házakban voltak. Az
Országos Rendező Iroda a művelődési házakba szervezte az éppen menő együtteseket. Edda, Lokomotív GT, P. Mobil. Ezekre a koncertekre
jártunk, illetve a magnós klubbon keresztül a felvételek előkészítésében
is részt vettem, és ezt nagyon élveztem.
Ez volt az a ház, ahová mindig be lehetett jönni. Mindig nagyon jó hely
volt. Erdei István nagyon nyitott igazgató volt, nyitott volt szinte mindenre, ami kultúra, és amivel megkeresték. A nyolcvanas, kilencvenes
években jött a diszkós korszak, elindult a tinidiszkó. Először a 3-4-5ös öltözők voltak összenyitva, aztán kinőtte magát, és a Derkó tükrös
termét megtöltöttük.
Akkoriban Erdei István egy nyitott házat képzelt el, és mindig beengedte azokat, akik tenni akartak valamit, akár a többi a fiatalért, akár a házért, a kultúráért. Ő mindig szerette azokat az ötleteket, amik előremozdították a ház nyüzsgését.

A hatvanas évek végén.

Fúvósok 1991. augusztus 20-án.

Farkas László

Mint minden tiszaújvárosinak, nekem is központi szerepet töltött be az életemben a mozi. Nyolc
éves lehettem, amikor a Csillagok háborúját vetítették és emlékszem nagyon hosszú sor állt a jegypénztárnál. Ez volt az első emlékem a házzal, aztán jött a néptánc, a Pántlika, ami meg is határozta
az életemet. 1990-ben kezdtem táncolni. Először
brahinak tűnt, hogy fiúk leányok együtt, buli, külföldi utak, utána viszont ez lett az életem, hiszen
felnőttként én lettem aztán az együttes művészeti vezetője is. Elköltöztem, de hazajártam a gyerekekhez, mert a hivatásos táncosként megszerezett
tudást át kellett adnom.
Úgy emlékszem gyerekként, hogy az egész Derkó
a mienk volt, mindent tudtunk mi, hol volt. Mindent megengedtünk magunknak. Tudtuk hol kell
besurranni a színpadra oldalról, ahol volt egy versenyzongora és néha bizony ráültünk és onnan
néztük azt a mozifilmet, amire nem kaptunk jegyet. Élvezeti értéke persze nem sok volt, de mégis a mulatság szempontjából jó volt.

Május elseje egykoron.

Bartók István

Én annak idején a fotószakkört vezettem, ahová azokkal jártam együtt, akik
még ma is fotósként tevékenykednek a városban. Sok fényképet is őrzök erről az időszakról. Versenyeken, pályázatokon is indultunk képeinkkel. Mi magunk hívtuk elő a fotókat is, a szakma minden csínját-bínját megtanultuk. Emlékszem, a nyolcvanas években végigfotóztuk három példányban a város ös�szes házát, épületét, ami még ma is megvan a Helytörténeti Gyűjteményben.

Orliczki Frigyes

A Kulturissimón ültek a földön, a székeken, a balettrúdon.

Pataki Katalin

Mozigépek. A filmszínház nagyon népszerű
volt.

Kétszer is dolgoztam a Derkovitsban. Voltam művelődésszervező és igazgatóhelyettes. Itt az emeleti folyosó első irodájában voltunk négyen, négy ös�szetolt szürke asztalnál. Sok szép emlék köt ide. Én több mint 40 éve dolgozom, de büszkén mondom, hogy ebben az intézményben volt a legjobb főnököm. Erdei István volt, akitől a legtöbbet tanultam vezetésből, szakmából, alázatból, az emberekhez való viszonyulást, a problémamegoldást. Ő volt az, aki
mindenre megtanított és a mai napig is őt idézem sokszor.

A legfrissebb emlék, ami ideköt, az hat évvel ezelőtti, amikor három egyesület karöltve gerillaakcióként megszervezte itt a tükrös teremben a Kulturissimo-t, hónapról-hónapra. A művelődési központ ehhez helyet és teret adott, mi pedig tettük a
dolgunkat. Rengeteg fellépő volt, és még több néző
mindegyik előadáson, sokszor be sem lehetett férni a terembe. Ültek a földön, a székeken, a balettrúdon, telis–tele volt érdeklődővel a ház. A másik
emlékemben fiatalabb voltam, a hetvenes évek végén ide jártunk koncertekre. Emlékszem jött az Edda és más nagy zenekarok és 20 forintért mentünk
be a koncertre. Szívesen jöttünk be diákként mindig ide a házba, itt mindig tudtunk valamit csinálni. Két legendás népművelőt sohasem felejtek el,
akik egyébként vitték a színjátszó társulatot: Varga
Ákost és a néhai Tóth Imre Lászlót, akinek rendkívüli írói vénája volt. Éjszakába nyúlóan próbáltunk, csináltuk a díszletet, amiben a helyi művészek, Zsuga Sándor és Pataki János is részt vettek.
Szép időszak volt, szívesen emlékszem vissza rá.

Mindenes
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December 17-én

Karácsony a dobozban

Nagy fába vágta fejszéjét a Tisza TV szerkesztősége. Mondhatni, karácsonyfába. Az idén
ugyanis december 17-én, advent harmadik vasárnapján
élő karácsonyi műsorral várjuk Önöket a képernyők elé.
Mi itt a szerkesztőségben mind nagyon
szeretjük a karácsonyt. Mindenki másért.
Ki a várakozásért, ki a készülődésért, a
fenyőillatért, a halászléért, van aki a sütemény illatáért, de talán a legtöbben azért
szeretjük, mert ilyenkor együtt a család.
Hangosan, vagy szelíden ünnepelve, fejvesztve rohanva rokontól rokonig, nem
mindig mély áhítattal átitatva, hanem bizony van, hogy döccenősen.
Szerintem Önöknek is vannak élményeik a fa beállításáról, a fejszekereséstől a
fogpiszkálóvá faragott fenyőfa száráig,
az odaégett bejglitől a két számmal nagyobb ajándékpulcsiig. És valljuk be, kevés család van, ahol évtizedek alatt ne borult volna fel valamiért a feldíszített fenyőfa. De a karácsony akkor is szép. Mit
szép! Csodás ünnep, és mi azt szeretnénk,
ha műsorunkkal meghitt, családias ünnepi hangulatot varázsolhatnánk az otthonaikba. Töltsük együtt az első közös karácsonyunkat!
Azt tervezzük, hogy a stúdióban kézzel

A Városháza előtti térről is közvetít a Tisza TV december 17-én.
készítünk ajándékokat, bemutatjuk, hogyan kell díszíteni a mézeskalácsot, megmutatjuk, mi kell a jó bejglihez (talán
meg is kóstoljuk). Jókat énekelünk, zenét
hallgatunk, beszélgetünk, sztorizgatunk.
Egy időre a városháza előtti térre is kapcsolunk majd, ahonnan a Mikulástól karácsonyig rendezvénysorozat harmadik
vasárnapjába pillantunk bele.
És ami a lényeg! Miért „Karácsony a dobozban” a műsorunk címe? Mert hiszünk

Rajzpályázat gyerekeknek

Illemtan, protokoll

helyezett rajzát bemutatjuk a Tiszaújvárosi Krónikában, a többiekét pedig a Karácsony a dobozban című műsorunkban
december 17-én.
Kíváncsian várjuk a rajzokat, festményeket már hétfőtől, a leadási határidő
pedig december 11.,12 óra.
Ne feledjétek, ahogy a Triatlon Nagyhéten, úgy most sem marad el a meglepetéscsoki, amikor behozzátok a rajzokat!

benne, hogy adni jó! Csatlakoztunk a Baptista Szeretetszolgálat idén 14 éves Cipős
doboz akciójához azaz, mi is „gyűjtőpont”
leszünk. Ez azt jelenti, hogy cipős dobozokba rejtett ajándékokat gyűjtünk azoknak
a gyerekeknek, akik karácsonykor is nélkülöznek, és talán ez az egyetlen módja annak,
hogy a karácsonyfa alá nekik is kerüljön
ajándék. Szóval, ne dobják ki otthon a cipős dobozt, hanem töltsék meg ajándékokkal, szépen csomagolják be, írják rá, hogy
hány éves gyereknek szánják, és hozzák be
szerkesztőségünkbe. Az összegyűjtött cipős
dobozokat (ami addigra már alig fér majd
be a stúdióba) karácsonyi műsorunkban bemutatjuk, és ünnepélyesen átadjuk a Baptista Szeretetszolgálat képviselőjének. A szervezet gondoskodik majd arról, hogy a legjobb helyre kerüljenek a tiszaújvárosiak által összegyűjtött ajándékok. A részletekről,
és arról, hogy mikortól várjuk a cipős dobozokat, később tájékoztatjuk Önöket.
Egy szuszra egyelőre ennyi. Ja, el ne felejtsem karácsonyi, gyerekeknek szóló
rajzpályázatunkat… de erről egy másik
cikkben bővebben olvashatnak.
Radácsi Zsuzsa főszerkesztő

Kommunikáció írásban

A papíralapú levél mára kissé
lassúnak tűnik, de még létező
formája leginkább a hivatali
életben dominál.
Bizonyára mondanom sem kell, hogy a
levélpapírnak (ami nem a kockásfüzetből
kitépett lap) és a borítéknak tisztának és
simának kell lennie, megadva a tiszteletet
levelezőpartnerünknek és ezzel magunkról is jó képet mutatva.
Korrekt ember nem küld névtelen levelet. Névtelen levélnek számít, ha olvashatatlan vagy egyáltalán nincs aláírás és hiányzik a feladó címe.
Az aláírást mindig saját kezűleg végezzük. Kerüljük ÉN-nel kezdeni a levelet
vagy a bekezdéseket.
A másnak címzett levelet nem illik felbontani! Még családon belül is tapintatlanság. Gyerekes és illetlenség a másnak
szóló levelet harmadik személynek átadni, vagy felolvasni.
A kapott levélre (ami postán érkezik) egy
héten belül válaszlevél írandó. Kihangsúlyozva: a postai levélről beszélünk.
Nagyon fontos, hogy amit szóban nem érzünk illendőnek kimondani, azt levélben
sem írjuk le.
A személyes levelezés elemei, felsorolásban láthatók voltak az előző héten, most
részletesebben tárgyaljuk azokat.
Az emberek érzékenyek a nevük, rangjuk,
hivatali beosztásuk hibátlan alkalmazására.
Így nagyon körültekintőnek kell lennünk a
megszólításnál, amely a hivatalos levél fontos része. Leginkább a címzés alatt bal oldalt vagy középen helyezkedik el. Ez helyettesíti a szóbeli köszöntést. A megszólítás jelöli a címzett hivatalos rangját.
A megszólításban minden főnevet nagy

Felavatták Kálvin János szobrát

Élni és meghalni
az ügyért

A szobor az önkormányzat adományából készült.

Az én karácsonyom

Kedves Tiszaújvárosi Gyerekek!
Milyennek képzelitek az idei karácsonyotokat? Gondolkodtatok már ezen?
Ja, hogy még a Mikulásról sem volt időtök ábrándozni, nemhogy a karácsonyról? Nosza, itt a lehetőség, hogy ellátogassatok a képzelet világába, és lerajzoljátok az idei vágyott ünnepet. Rajzpályázatunkon bármilyen technikát használhattok, a lényeg, hogy engedjétek
szabadjára fantáziátokat. Az első három
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A híres svájci reformátor, Kálvin János mellszobra díszíti szombattól a tiszaújvárosi református
templomkertet. A bronzból készült alkotást Varga Éva szobrászművész készítette az önkormányzat és az egyházközség kérésére.
- A protestánsok nem szoktak szobrokat állítani, azonban a reformáció 500 éves évfordulója jó alkalom arra, hogy egy olyan
példakép legyen az emberek előtt, mint amilyen a 16. században
élt Kálvin János volt - összegezte Varga István református lelkész azt, hogy miért állítottak emléket a reformátornak. - Olyan
ember volt ő, amilyennek titokban kicsit mindannyian szeretnénk lenni, mindegy, hogy katolikus vagy református, aki él
azért az ügyért, amiért Isten elhívta, és ha kell, meghal - mondta Varga István.
Az ünnepségen részt vett Varga Éva szobrászművész is, akitől megtudtuk, hogy alapos háttérkutatás előzte meg a munkát,
melynek segítségével ő maga is jobban megismerhette a kálvinista egyház szellemi atyjának életét és személyiségét.
Az emlékmű a tiszaújvárosi önkormányzat és a református egyházközség közös elhatározásából született meg. Bráz György
polgármester köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy a ’90-es
évekkel szemben ma már érezhető és látható, hogy keresztény
emberek lakják a várost. Példaként említette többek között a
templomok, az egyházi iskolák, valamint az óvoda létrejöttét. A
polgármester úgy fogalmazott: ,,Nagyon remélem, hogy egy nagyon szép időszak folytatódik mindannyiunk közös életében.”
A jeles alkalomból a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola növendékei zenével és verssel idézték fel Kálvin János életét. Pásztor Dániel püspökhelyettes pedig szószéki szolgálatában emlékeztetett rá, hogy a reformáció örökségét ma is a Szentírásban, Isten igéjében kell keresni az embereknek.
Kereki Gergő

Bráz György polgármester és Varga István lelkész leplezte
le az alkotást.

kronika@tiszatv.hu

Kimatekozták

Az aláírást saját kezünkkel végezzük.
kezdőbetűvel írunk: „Tisztelt Vezérigazgató Úr!”, „Tisztelt Főosztályvezető As�szony!”
Sokan nem tudják, hogy az „Asszony”
nem családi állapotra utal, hanem a megszólított rangjához, beosztásához, életkorához illő udvariassági forma. A hölgyek
neve, rangja, beosztása mellé tehát a semleges hangulatú, udvarias kifejező módot
használjuk. Ebből a meggondolásból a
férfié mellé az „Úr” írandó. A nők írásbeli érintkezésében a „hölgy” szó nem használatos. A Tisztelt Hölgyem csak szóbeli
megszólításra alkalmas kifejezés.
Kerülendő a túl összetett, hosszú megszólítás, pl.: Tisztelt Kiss Andrásné Osztályvezető Asszony! Ilyenkor vagy a nevén,
vagy a rangján szólítsuk meg a címzettet.
A beosztás megnevezése akkor célszerű a
megszólításban, ha a címzett hivatali mi-

nőségében foglalkozik a levéllel.
Elfogathatatlan az olyan megszólítás,
amelyből az derül ki, hogy nem tudjuk,
kinek írunk: „Tisztelt Főosztályvezető/
Osztályvezető Úr/Asszony!” Ha nincs
konkrét címzett, akkor ne erőltessük a
megszólítást. Ilyenkor írhatjuk azt, hogy
körlevél, tájékoztató, semmiképp ne tegyünk úgy, mintha konkrét személyhez
szóló levél lenne.
Látható, hogy milyen nehéz a levelezés,
még abban az esetben is, ha már bejáratott formátumot használunk a munkahelyen. Nem mindig tudjuk, hogy kit, hogyan szólítsunk, milyen rangot, hogyan
írjunk.
Remélem a megszólítást már átláthatóvá
tettük. A következő alkalommal folytatjuk a levél részeit.
Medina

Október 24-én volt Sajószentpéteren a Bolyai matematika csapatverseny eredményhirdetése.
A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola tanulói ismét
jól szerepeltek., 4. helyezést ért el a 7. a osztály csapata. Tagjai:
Birkás Péter, Fedák Zsombor, Orosz Donát András, Suszter Roland. (felkészítő Kovácsné Pintér Éva) 6. helyezést ért el a 3. b
osztály csapata. Tagjai: Gulácsi Márk, Makó Panna, Molnár Dóra, Suba Dániel. (felkészítő Petrikné Kiss Edina)
Kovácsné Pintér Éva munkaközösség-vezető

Kultúra
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A Derkovits Kulturális
Központ programja
Derkovits Kulturális Központ

Városi Kiállítóterem
Art Derkó - válogatáskiállítás. Helyszín: Barcsay tér 2-4. Látogatható: 2017. november 30-ig.
Derkovits MiniGaléria

Derkós emlékeim - rajzkiállítás. Helyszín: a kulturális központ félemelete. Látogatható: 2017. november 21.
Derkó 50 képekben - fotókiállítás. Helyszín: a kulturális központ aulája. Látogatható: 2017. november 21.

Tiszaszederkényi Művelődési Ház

2017. november 19. (vasárnap) 14.00 és 18.00 óra, valamint 2017. november 24. (péntek) 18.00 óra.
Agatha Christie: Az egérfogó - A Kulissza Játékszín előadása.
Helyszín: Tiszaszederkényi Művelődési Ház (Bocskai út 33.)
Jegyeket 1000 Ft egységáron a Derkovits Kulturális Központ
jegypénztárában, valamint a Tiszaszederkényi Művelődési
Házban lehet vásárolni.

7. oldal

Art Derkó

Szellemi táplálékra is szükség van

Az elmúlt ötven év alatt
számtalan kiállításnak adott
otthont a Derkovits Kulturális Központ. A tárlatok alkalmával egy-egy alkotás mindig bekerült az intézmény
gyűjteményébe, mára közel
160 mű van a kulturális központ tulajdonában. Ennek az
összeállításnak egy szeletébe
pillanthatnak bele az érdeklődők a Városi Kiállítóteremben.
A tárlatot zenével és dalokkal nyitották
meg az Eötvös Diákszínpad és a Club ΄96
Fiatalok Egyesületének tagjai. A kiállítás vendégeit Mátyás Zoltán, a Derkovits
Kulturális Központ igazgatója köszöntötte. Majd Kovács Anikó nyitotta meg a kiállítást, aki amellett, hogy maga is fest és
az ő képei is megnézhetők a kiállításon,
sok éven át dolgozott a Derkovitsban.
Megnyitó beszédében a kultúra fontosságát hangsúlyozta.
- Egy intézmény életében ötven év már
jelentős időnek számít - mondta. - Főleg egy kulturális intézmény életében. Ez
a kiállítás megidézi azt az elmúlt ötven
évet, amely összeköti azokat az embereket, akik valamilyen szálon kötődnek városunkhoz. Kutatások bizonyítják, hogy
az egészséges embernek, nem csak testi, hanem szellemi táplálékra is szüksége

Közel állnak hozzánk a kiállított mnűvek.
van. Szerencsére ennek a városnak mindig fontos volt, hogy a kultúrának is megfelelő szerep jusson. Ez a kiállítás azért
különleges, mert az alkotókat mindannyian ismerjük vagy ismertük. Talán ezért
még közelebb állnak hozzánk a kiállított
művek.
A tárlatra az alkotók mellett hozzátartozók, barátok is eljöttek. Ördögh Istvánné
1995-ben, egy emlékkiállítás alkalmával
ajánlotta fel férje egyik festményét.
- A férjem tájképeket szeretett festeni,
ezért ezt a képet ajánlottam fel, mert ez
a stílus, téma, színvilág volt rá leginkább

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Papp Edit alkotása.

November 17. (péntek) 17.00 óra: Természetjárók „Nyáridéző” sorozata. Hegyek, tavak, vízesések - A Júlia-Alpok és
a Plitvicei-tavak csodái. Előadó: Bánrévi Viktória. Helyszín:
a könyvtár előadóterme.
Órák a könyvtárban – kamarakiállítás. Helyszín: a könyvtár
földszintje. A kiállítás november 17-ig látogatható.
November 24. (péntek) 17.00 óra: „A könyv: nagyítóüveg”
- gondolatébresztő beszélgetés felnőtteknek. A beszélgetést
vezeti: Kázsmér Ágnes, könyvtáros, fejlesztő biblioterapeuta.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár

November 14. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi
játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai játékok,
kártyajátékok felnőtteknek.

Tiszaújváros Települési Értéktár

November 21. (kedd) 17 óra: Ismerjük meg helyi értékeinket! 60 évesek a város első lakóházai című kiállítás megnyitója.
A megnyitó programja:
• Értéktár kisfilmek bemutatója.
• Feltárul az értéktár pályázat eredményhirdetése.
• A helyi nemzeti értékek képviselőinek oklevél átadása.

A Tisza TV műsora

November 9., csütörtök
9:00 Héthatár: Baleset Sajószögeden - Prima-díjas Rakusz Alapkőletétel az ipari parkban - Art Derko kiállítás - Szoboravatás - KEF nyílt ülés - Oltással az influenza ellen - Sport
9:15 Hétről-Hétre: 50 éves a kulturális központ - A film:
Derkós emlékeim - Napraforgó bál - Közelmúlt - Sport
Utána: Egészség(L)esen. Egészségügyi magazinműsor.
Benne: Elektronikus recept, Hány napot igazolhat a szülő?,
Megelőzéssel a mellrák ellen
( A műsor a szerdai adás ismétlése)
November 13., hétfő
18:00 Sporthétfő. A Tiszaújváros – Füzesgyarmat NB III-as
bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
November 15., szerda
18:00 Héthatár: Szenvedélybetegségek - Szalagavató - Gumicsere - Szederkényi ősz - Püspöki látogatás - Szederkényből Tiszaújvárosba - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Prima díj - Birtalan emlékkoncert - 25
éves a Bokréta citerazenekar - Közelmúlt - Sport
November 16., csütörtök
A szerdai adás ismétlése

Ördögh István tájképe.

jellemző - mondta a néhai súlyemelő felesége.
- Amikor kiállításom volt a Derkovitsban,
utána megkerestek, hogy szeretnének egy
képet tőlem a gyűjtemény számára, és
ők ezt választották - mondta Papp Edit.
- A képek nálam mindig érzelmeket fejeznek ki, azonban ezekről az érzésekről
nem szeretek beszélni, mert úgy gondolom, hogy mindenkiből mást kell, hogy
kiváltson egy-egy műalkotás.
Az Art Derkó című kiállítás december
8-áig látogatható a Városi Kiállítóteremben.
ema

kronika@tiszatv.hu

Hunyadisok az állatsegítőknél

Október végén gyűjtést szerveztünk iskolánkban a Miskolci
Állatsegítő Alapítvány javára. A legtöbb felajánlást hozó 50 tanulóval útra keltünk, hogy átadjuk az adományokat a telephely lakóinak.
Horváth Rita, az alapítvány vezetője szeretettel fogadott minket, mi pedig örömmel rakodtuk ki az autóbuszból a több mint
1 tonnányi élelmet. A telephelyet megtekintve megismerkedtünk a dolgozók munkájával és a telephelyen élő állatokkal.
Ottlétünkkor a menhely 260 kutyának és 20 cicának adott átmeneti otthont, akik reményeink szerint mihamarabb örökbefogadókra találnak. A szép őszi időben kutyagolásra mehettünk
nagyobb tanulóinkkal, míg a kisebbeket állatsimogató várta.
A jó cselekedet adta örömmel telve érkeztünk haza, s terveink
szerint jövőre is megszervezzük az adománygyűjtést.
Magyarné Hadzsi Katalin és Pásztorné Csontos Márta
szervezők

DERKÓ 50 Játék!
A Derkovits Kulturális Központ játékra invitál az intézmény
átadásának 50. évfordulója alkalmából.
A Tiszaújvárosi Krónika hasábjain október és november hónapban olvasható heti 2-2 kérdés a Derkovits Kulturális Központtal kapcsolatban.
A válaszok leadására a következő kérdés megjelenéséig van lehetőség.
A játékos kedvű olvasók páros belépőjegyeket nyernek a Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál tetszőlegesen kiválasztott rendezvényeire!
A válaszokat a szervezok@tujvaros.hu e-mail címre, vagy személyesen a Derkovits Kulturális Központ művelődésszerve-

zőjének, Borza Károlynak lehet leadni, névvel, elérhetőséggel
együtt.
A kérdések megválaszolásában segítséget találnak Csesznák
Ildikó: A tiszaújvárosi közművelődés krónikája című könyvében, melyet megtalálhatnak a városi könyvtárban.
Egyéb információ:
Borza Károly művelődésszervező
(Derkovits Kulturális Központ,3580 Tiszaújváros, Széchenyi
út 2.),
+36-49/542-005-ös telefonszámon.
1. kérdés:
Mikor kapta meg az intézmény a Minősített Közművelődési
Intézmény Címet? (év, hónap, nap)
2. kérdés:
Soroljon fel a Derkovits Kulturális Központ intézményegységei közül legalább 4-et!
Leadási határidő: 2017. november 15.

Önkormányzat/Hirdetmények

8. oldal

Hirdetmény

Rendkívüli lomtalanítás

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a Zempléni Z.H.K. Nonprofit
Kft. 2017. november 25-én (szombaton)
az eddig megszokott módon lomtalanítási
akciót szervez a lakosság részére.
Az akció keretében a szolgáltató elszállítja a lakásban, emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségben felhalmozott nagyobb méretű berendezési tárgyakat, bútorokat, ágybetéteket, rendeltetésszerű használatra már nem alkalmas egyéb
használati tárgyakat, melyek az ingatlan
rendeltetésszerű használata során válnak
feleslegessé, és a rendszeres hulladékszállítás keretében méreténél fogva nem
szállíthatók el.

A lomhulladék nem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékot, veszélyes anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos
rongyot, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya)
gyógyszereket, éles-hegyes eszközöket
(injekciós tűk, fecskendők, vágó-szúró
eszközök) permetszereket és azok dobozait, építési törmeléket, épület bontásából
származó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat, elektronikai hulladékot, zöldhul-

ladékot sem, mert azokat a szolgáltató
nem szállítja el.
Kérjük, az ömlesztett anyagokat zsákolva
készítsék elő szállításra.
A gyűjtőjárművek a szombati napon 7.00
órakor kezdik a lom begyűjtését, ezért
kérjük, hogy erre az időpontra - de leghamarabb a szállítási napot megelőző este - az elszállítandó anyagot szíveskedjenek az út szélére előkészíteni, mert a járművek a begyűjtési útvonalon csak egyszer haladnak végig, így a később kikészített lomot nem áll módjában a szolgáltatónak elszállítani.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Pályázati felhívás

Használt gépjármű értékesítése

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ értékesítésre meghirdeti az alábbi gépjárművet:
A gépjármű adatai:
Márka: Volkswagen
Típus: Transporter 2.5 TDI
Forgalmi rendszám: KKJ-214
Hengerűrtartalom: 2461 cm3
Teljesítmény: 128 KW
Hajtóanyag: diesel
Váltó: mechanikus
Tényleges km futás: 330.790 km
Gyártási év: 2006.11.08.
Eddigi tulajdonosok száma: 2
Műszaki érvényességi idő: 2018.11.08.
A versenytárgyalás alapvető szabályai:
A gépjármű értékesítése nyilvános, egyfordulós versenytárgyaláson történik.
A versenytárgyalás nyertese a legmagasabb összegű vételi ajánlatot tevő pályázó.
A legalacsonyabb összegű vételi ajánlat
1.603.000 bruttó Ft lehet.
A versenytárgyalás nyertese a vételárat
részletfizetési kedvezmény biztosítása
nélkül egy összegben köteles megfizetni.
A fizetési határidő nem készpénzes vásárlás esetén a számla kiállításának napjától
számított 15 munkanap, készpénzes vásárlás esetén a vételár az adásvételi-szerződés aláírásával egyidejűleg fizetendő.
A pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlatok
benyújtására adott határidőtől az adásvételi szerződés megkötéséig tart.
Alternatív ajánlat tételére nincs lehetőség.

Pályázati felhívás

A pályázó a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor vis�szavonhatja.
A pályázó nem igényelhet térítést a pályázat kiírójától az ajánlata kidolgozásáért és
az ajánlattétellel kapcsolatosan más jogcímen sem terjeszthet elő követelést.
A pályázat kiírója a pályázati felhívást az
eljárás bármely szakaszában visszavonhatja.
A pályázat kiírója fenntartja magának
a jogot a pályázati felhívás tartalmának
megváltoztatására.
A versenytárgyalás eredményéről a pályázók az elbírálást követő 15 napon belül írásban kapnak tájékoztatást.
A nyertes pályázó a kihirdetés napjától
számított 30 napon belül köteles az adásvételi- szerződést megkötni. Amennyiben
a szerződés a nyertesnek felróható okból
30 napon belül nem kerül megkötésre, a
befizetett biztosítékot elveszti.
Az eredménytelenül pályázóknak a befizetett biztosíték visszajár.
Az ajánlat megadása: A vételi ajánlatot
az ajánlati lap kitöltésével kérjük megadni. Az ajánlati lap a www.tik.tiszaujvaros.
hu honlapon a Pályázatok menüpontból,
továbbá Tiszaújváros hivatalos honlapjáról (www.tiszaujvaros.hu) tölthető le.
A versenytárgyaláson való részvétel feltételei:
- határidőben, zárt borítékban benyújtott
pályázat;
- 50.000 Ft összegű ajánlati biztosíték

megfizetésének igazolása a pályázatbontás időpontjáig;
- a gépjármű személyes megtekintése.
A gépjármű megtekintési lehetősége: A
gépjármű megtekintésére előzetesen
egyeztetetés követően van lehetőség. Bejelentkezés a gépjármű megtekintésére a
49/548-327, illetve a 70/333-7739 telefonszámon lehetséges.
A pályázat benyújtásának módja, helye,
határideje:
A pályázatot egy eredeti példányban, zárt
borítékban kell benyújtani 2017. december 11. 9:00 óra határidőig, postai úton (Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) avagy
személyesen a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 223. iroda címen. A borítékon
fel kell tüntetni a pályázó nevét és székhelyét/lakóhelyét, a „Volkswagen Transporter - Vételi ajánlat” megnevezést, valamint, hogy „Nem nyitható fel 2017. december 11. 9:00 óra előtt!”.
A pályázatok felbontásának helye, ideje:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 223.
iroda, 2017. december 11. 9:00 óra.
A pályázatok felbontásán a pályázók jelen lehetnek, melyre ezúton meghívjuk
őket.
További információ a következő telefonszámokon kérhető: 49/548-327, illetve
49/548-310

Villanyszerelő munkakör

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit
Kft. pályázatot hirdet 1 fő villanyszerelői
munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• épületvillamossági szerelő képesítés
(szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettség),
• „B” kategóriás jogosítvány,
• számítógépes felhasználói szintű ismeretek,
• egészségügyi alkalmasság,
• büntetlen előélet,

• önálló, precíz munkavégzésre való hajlandóság.
Előnyt jelent:
• informatikai képzettség,
• híradástechnikai ismeretek és szórakoztató elektronikai készülékek üzemeltetésében való jártasság.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajzot,
• bizonyítvány-másolatokat.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. november 21.

A pályázat benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park
Nonprofit Kft székhelyén Tiszaújváros,
Teleki Blanka út 6. sz) munkanapokon
8-16 óra között.
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu e-mail címen.
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki
Blanka út 6. szám alatti címre
A munkakör az elbírálást követően betölthető.

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2017. november

November

Helye

Ideje

Kinek a részére

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 befizetés

Széchenyi Iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Tisza-parti Szabadidő Ház

11.00 - 12.00

Szociális étkezők

Széchenyi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Őszirózsa Idősek Klub

7.30 - 8.00

„Esély”napkozi otthon befizetés

Őszirózsa Idősek Klub

10.30 - 12.00

Szociális étkezők befizetés

09. csütörtök Hunyadi iskola
13. hétfő
14. kedd
15. szerda

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Erzsébet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

2017. november 9.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Fülöp György alpolgármester,
a 2. sz. választókerület képviselője
2017. november 13-án (hétfőn)
13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentkezés alapján történik,
negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését
az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tisza úti vásár időpontja

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár
következő időpontja 2017. november 10. (péntek).
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Fenyőfák kerestetnek
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2017. évi adventi rendezvények színvonalas lebonyolításához keres kivágásra szánt, jelenleg szabad térállásban álló, formás, egyenletes habitusú lucfenyőket és ezüstfenyőket, 3,5-12 méter között, melyeket a városi közintézmények, Tiszaújváros közterein állítanánk-, illetve díszítenénk fel.
Felajánlásaikat a következő elérhetőségeinken tehetik meg:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Központ: 49/540636; 70/457-2499; e-mail: varosgazda@tujvaros.hu
A bejelentések alapján a fákat megtekintjük, és amennyiben a
méretük, formájuk megfelelő és kivágásuk biztonsággal elvégezhető, úgy a fakitermelést elvégezzük.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

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 hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

Szelektív begyűjtés

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz
menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató
a 46. héten, 2017. november 15-én (szerdán) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon
üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi
a szükséges intézkedéseket.
Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi
internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/
index.php/szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit főigazgató

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától
másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő
reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Molnár István

a 8. sz. választókerület képviselője
2017. november 15-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Középiskola

2017. november 9.

9. oldal

Szerencsi SzC
Tiszaújvárosi Brassai Sámuel
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
BRASSAI TISZAÚJVÁROS

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium
felvételi tájékoztatója a 2018/2019-es tanévre
Az intézmény OM azonosítója: 029265
1. Hat évfolyamos; 1 osztály, 30 fő.
		
Tagozatkód: 0001
A hat évfolyamos gimnázium esetében nem tartunk felvételi
vizsgát, a rangsor kialakítása az 5. év végi és a 6. félévi tanulmányi eredmények átlaga alapján történik.
2. Négy évfolyamos, általános tantervű; 1,5 osztály, 45 fő.
Tagozatkód: 0002
A felvétel a tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 50 %-ban az 5., 6., 7.
év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 25-25
%-ban a két központi írásbeli eredménye számít.
3. Négy évfolyamos, emelt matematika; 0,5 osztály, 15 fő.
Tagozatkód: 0003
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 tanulmányi
eredmények átlaga, 50 %-ban a központi matematika írásbeli eredménye számít.
4. Négy évfolyamos, emelt informatika; 0,5 osztály, 15 fő.
Tagozatkód: 0004
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 tanulmányi
eredmények átlaga, 50 %-ban a központi matematika írásbeli eredménye számít.
5. Négy évfolyamos, emelt angol; 1 osztály, 30 fő.
Tagozatkód: 0005
A felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga, valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 25
%-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 25 %-ban a szóbeli vizsga, 25-25 %-ban a két
központi írásbeli eredménye számít.
6. Négy évfolyamos, emelt dráma-média; 0,5 osztály, 15
fő. Tagozatkód: 0006
A felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga, valamint a magyar nyelvi központi írásbeli vizsga eredménye
alapján történik. A felvételi pontszámba 25 %-ban az 5., 6.,
7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 25
%-ban a szóbeli vizsga, 50 %-ban a központi magyar nyelvi
írásbeli eredménye számít.

Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról
A tanuló 2017. december 8-ig nyújthatja be jelentkezési lapját. A központilag kiadott tanulói jelentkezési lapok letölthetők intézményünk és az Oktatási Hivatal honlapjáról is.
Az írásbeli vizsgák ideje: 2018. január 20. 10:00 óra.
Helye: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.).
A hat évfolyamos gimnáziumi osztály esetében nem szervezünk felvételi vizsgát. Az ide történő jelentkezés esetén a szülő gyermeke jelentkezését a központilag kiadott jelentkezési
lapon közvetlenül is megküldheti iskolánknak. Ezzel egyidejűleg a tanulói adatlapot közvetlenül kell megküldenie a felvételi központnak (az adatlapon meghatározott címre) 2018.
február 19-ig.

Tájékoztató a szóbeli vizsgákról
Az emelt szintű angol és a dráma-média osztályokba jelentkezők számára szóbeli felvételi vizsgát is tartunk.
Az emelt szintű angolra jelentkezők számára a szóbeli vizsga
ideje: 2018. február 22. 15:00 óra.
A dráma-média osztályba jelentkezők szóbeli vizsgája 2018.
február 27. 15:00 órakor lesz.
A szóbeli vizsgák követelményei megtekinthetőek honlapunkon (http://www.eotvos-tuj.sulinet.hu), a Beiskolázás
2018/19 menüpont alatt.

Nyílt napok
Iskolánkban 2017. november 13-16-ig nyílt napokat tartunk,
s ekkor különböző tanórákra való betekintésre is lehetőség
nyílik.
Az érdeklődő szülők számára 2017. november 16-án 18:00
órakor fórumot tartunk, ahol szívesen válaszolunk a beiskolázást érintő kérdéseikre.
A hat évfolyamos gimnáziumi osztályba jelentkezőknek
2017. november 15-én 14:00 órakor tájékoztatót és nyílt órát
tartunk, amelyre a szüleiket is szeretettel várjuk.
A jelentkezés telefonon (49/540-096) történő előzetes egyeztetés alapján történhet.
Erdélyi Lajos intézményvezető

Felvételi tájékoztató a 2017/2018. tanévre 8. osztályosok számára
Iskolánk 2014. szeptember 1-jétől szakmailag újra önállóan működik. Műszaki
középiskolaként elkötelezettek vagyunk
a természettudományos és műszaki tantárgyak magas szintű oktatása és a tudásalapú társadalom kiépítésének szolgálata mellett. A gazdaság világa iránt érdeklődőknek ügyviteli képzésünk nyújt
lehetőséget prosperatív szakmaszerzésre. Célunk, hogy a szakképzésben résztvevő tanulók a diákévek után a munka
világában és/vagy a felsőoktatásban alkalmazható tudással és kompetenciákkal
lépjenek ki az iskolánk falai közül. Az új
szakképzési rendszer minden itt tanuló
diák számára lehetőséget ad az érettségi
megszerzésére is.
Iskolánk adatai:
Név: Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Cím: Tiszaújváros 3580 Rózsa út 10.
Honlap: www.brassai-tiszaujvaros.hu
e-mail: brassai@brassai-tiszaujvaros.hu
tel.: 06-49-542-180
OM azonosító: 203 055
Az iskola általános felvételi eljárást hirdet, felvételi vizsgát nem tartunk, a rangsor kialakítása az 5., 6., 7. év végi és a
8. félévi eredmények átlaga alapján történik.

Tájékoztató tanulmányi
ösztöndíjról,
tanulószerződésről
A Kormány minden évben meghatározza azon szakmákat, amelyekre a fenntartó korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult, valamint azokat a hiányszakmákat, amelyekben tanuló diákok
tanulmányi ösztöndíjra jogosultak (hiányszakma).
A tanulmányi ösztöndíj mértékét a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló a 252/2016. (VIII. 24.) kormányrendelet határozza meg. A cél a hiány-szakképesítések körében tanuló, első szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerű képzésben részt vevő tanulók támogatása.
Az ösztöndíj mértéke szakközépiskolai
tanulmányok esetében az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen
havonta 10.000 forint.
Az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően és a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény
a) 2,51 és 3,0 között van, 10.000 forint,
b) 3,01 és 3,5 között van, 15.000 forint,
c) 3,51 és 4,0 között van, 20.000 forint,
d) 4,01 és 4,5 között van, 27.000 forint,
e) 4,51 és 5,0 között van, 35.000 forint.
Az ösztöndíj havi mértéke szakgimnáziumi tanulmányok esetében, ha a tanulmányi átlageredmény
a) 3,01 és 3,5 között van, 20.000 forint,
b) 3,51 és 4,0 között van, 30.000 forint,
c) 4,01 és 4,5 között van, 40.000 forint,
d) 4,51 és 5,0 között van, 50.000 forint.
A július és augusztus hónapokra folyósított ösztöndíj mértéke megegyezik a tanév második félévében folyósított ösztöndíj mértékével.
Szintvizsga sikeres megszerzése után a
9. évfolyam összefüggő szakmai gyakorlattól kezdve lehetősége van a tanulónak,
hogy tanulószerződéssel az iskolán kívül
(cégnél) teljesítse gyakorlati képzését,
így további pénzbeli juttatásokat kaphat.
Tanulószerződés alapján kifizetett pénz-

beli juttatás havi mértéke a Szakmai és
vizsgakövetelményekben meghatározott
elméleti és gyakorlati képzési idő arányát veszi figyelembe.
Ez 70% esetén a mindenkori minimálbér
15%- nak az 1,2-szerese. (2017-ben nettó: 22.950 Ft)
60% esetén a mindenkori minimálbér
15%- nak 1,1-szerese. (2017-ben nettó:
21.038 Ft)
50% esetén a mindenkori minimálbér
15%- a (2017-ben nettó: 19.125 Ft)

Képzési rendszerünk
Szakgimnázium
(régi szakközépiskolai rendszer)
9-12. évfolyamon a tanulók a szakmai
érettségi vizsgára készülnek, valamint
ágazati szakmai 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 oktatott szakmák részletes képzési szakmai programja elérhető iskolánk
honlapjáról.
1. Villamosipar és elektronika ágazat,
elektrotechnika-elektronika szakmacsoport. Tagozatkód: 0421
Szakgimnáziumi kerettanterv, idegen
nyelv az angol. Tervezett kimenet az
elektronikai technikus szakképesítés
megszerzése. (OKJ-szám: 54 523 02)
2. Informatika ágazat, informatika szakmacsoport. Tagozatkód: 0422
Szakgimnáziumi kerettanterv, idegen
nyelv az angol. Tervezett kimenet a műszaki informatikus szakképesítés megszerzése. (OKJ-szám: 54 481 05)
3. Gépészet ágazat, gépészet szakmacsoport. Tagozatkód: 0423
Szakgimnáziumi kerettanterv, idegen
nyelv az angol vagy a német. Tervezett
kimenet a gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés megszerzése. (OKJszám: 54 521 03)
4. Ügyvitel ágazat, ügyvitel szakmacsoport. Tagozatkód: 0424
Szakgimnáziumi kerettanterv, idegen
nyelv az angol. Tervezett kimenet az irodai titkár szakképesítés megszerzése.
(OKJ-szám: 54 346 03)
Pályaalkalmassági követelmény: az
angol nyelv értékelése és minősítése
alóli felmentés kizáró ok. Egyéb követelmény nincs.
5. Közgazdaság ágazat, közgazdaság
szakmacsoport. Tagozatkód: 0425
Szakgimnáziumi kerettanterv, idegen
nyelv az angol. A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés megszerzése. (OKJ-szám: 54 344 01)
Szakközépiskola
(régi szakmunkás/szakiskolai rendszer)
A nyolcadikos tanulók közül azok, akik
elsősorban szakmai tudás megszerzése miatt iratkoznak be szakképző intézménybe, 3 szakképzési évfolyam elvégzésével, tehát 17 éves korukra szakmát
szerezhetnek. A szakmai vizsga letételét követően a tanuló két év alatt készülhet fel az érettségi vizsgára. A rangsor
kialakítása az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga alapján történik.
A szakközépiskolai képzésekre való felvétel feltétele, hogy az egészségügyi alkalmassági követelményeknek a jelentkező megfeleljen. Az erre vonatkozó orvosi szakvéleményeket a beiratkozáskor be kell mutatni. (Iskolánk nem szervez egészségügyi vizsgálatot.) Az okta-

tott szakmák részletes képzési szakmai
programja elérhető iskolánk honlapjáról.
1. Műszaki szakterület, elektrotechnika-elektronika szakmacsoport. Tagozatkód: 0431
Szakközépiskolai kerettanterv, idegen
nyelv az angol, tervezett kimenet: villanyszerelő szakképesítés megszerzése.
(OKJ-szám: 34 522 04)
2. Műszaki szakterület, gépészet szakmacsoport. Tagozatkód: 0432
Szakközépiskolai kerettanterv, idegen
nyelv a német, tervezett kimenet: ipari gépész szakképesítés megszerzése.
(OKJ-szám: 34 521 04)
3. Műszaki szakterület, gépészet szakmacsoport. Tagozatkód: 0433
Szakközépiskolai kerettanterv, idegen
nyelv a német, tervezett kimenet: központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés megszerzése. (OKJszám: 34 582 09)
4. Műszaki szakterület, gépészet szakmacsoport. Tagozatkód: 0434
Szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német, tervezett kimenet:
hegesztő szakképesítés megszerzése.
(OKJ-szám: 34 521 06)
5. Szociális szakterület, szociális szolgáltatások szakmacsoport. Tagozatkód:
0435
Szakközépiskolai kerettanterv, idegen
nyelv a német, tervezett kimenet: szociális gondozó és ápoló szakképesítés megszerzése. (OKJ-szám: 34 762 01)

Nyílt napok
Időpontok:
- 2017. október 24-től december 15ig minden munkanapon 9-12 óra között tudunk fogadni csoportokat vagy
egyéni érdeklődőket. Előzetes egyeztetés nem szükséges, viszont minden előre
jelzett látogatási szándékot szívesen fogadunk a 06-49-542-180-as telefonszámon, vagy a brassai@brassai-tiszaujvaros.hu e-mail címen.
- előzetes bejelentkezés alapján egy-egy
csoportnak intézményünkben kihelyezett technika órát is tartunk, amely alatt
a 8. osztályos diákok kipróbálhatják az
egyszerűbb munkafogásokat azon szakmákban, melyek iránt érdeklődnek.
- képzéseinket bemutatjuk az érdeklődő
nyolcadikos tanulóknak 2017. november 8 - 9 között a Miskolcon megrendezendő „Pályaválasztási Kiállítás 2017”
nevű rendezvényen, amelynek helye:
Generali Aréna (Sportcsarnok) Miskolc Görgey Artúr u. 19.
- Nyílt szülői értekezletre várjuk a 7-8.
osztályos általános iskolai tanulókat és
szüleiket 2017.11.21- én 16:30-tól a
Brassaiban. Bemutatkoznak oktatási
partnereink, helyi cégek, munkáltatók.
- 2017. november - 2018. január között
nyílt közismereti bemutató órákat szervezünk, amelyek pontos dátumáról a későbbiekben értesítjük az általános iskolákat.
További információk a Brassaiban folyó képzésekről: www.brassai-tiszaujvaros.hu
Jakab Dénes
igazgató

Hirdetés/Sport

10. oldal

Hegesztő, csőelőkészítő köszörűs,
csőszerelő, kőműves
és nehézgépkezelő
szakmunka azonnali munkakezdéssel,
versenyképes fizetéssel.
(A szállást, utazást a cég állja.)
Nem helybeliek jelentkezését
is várjuk.
Jelentkezés: 06 20 479 9542-es
telefonszámon, majd személyesen
Törökbálinton központi irodánkban.
Eladó Tiszaújváros, Árpád úton egy 73 nmes háromszobás, első emeleti panellakás,
műanyag ablakokkal, redőnyökkel, légkondicionálóval. Ugyanitt a lakás alatt fűtött garázs is eladó, erkély alatti bejárattal.
Érd.: 06-70/321-3506

Ingatlanrészt hirdet vállalkozási célú bérbeadásra Polgár Város
Önkormányzata, a Barankovics
tér 7. szám alatt, területe 148 nm.
A bérbeadás részleteiről érdeklődni lehet a Polgári Polgármesteri Hivatalnál, az 52/573-511-es
telefonszámon.
Ingatlanrészt hirdet vállalkozási célú bérbeadásra Polgár Város Önkormányzata, a Zólyom u.
5. szám alatt, területe 198 nm. A
bérbeadás részleteiről érdeklődni
lehet a Polgári Polgármesteri Hivatalnál, az 52/573-511-es
telefonszámon.

A Tiszaújvárosi Krónikában
is megjelenik lakossági
apróhirdetése,
amennyiben azt a Tisza TV
Képújságában
legalább 5 napra (2500 Ft),
legkésőbb kedden
12 óráig feladja.

Labdarúgás

Tíz csapat a bajnoki címért

Kosárlabda

Megyei bajnok az Eötvös

November 7-én, kedden rendezték a VI. korcsoportos fiú kosárlabda diákolimpia megyei
döntőjét, melynek a tiszaújvárosi Eötvös középiskola adott otthont.
Az alapszakaszbeli mérkőzések két csoportban
zajlottak, melyekből az első két helyen végzett
csapatok kerültek a döntőbe. A négy iskola keresztbejátszással vívta meg a végső győzelemért a harcot. Az első mérkőzést a házigazda
Eötvös játszotta a miskolci Fényi jezsuita gimnázium ellen, melyen a szabályok értelmében
40 pontos különbség után véget ért a küzdelem
az Eötvös javára.

2017. november 9.

A döntőben az előző párosításban nagy csatában továbbjutott szerencsi gimnázium ellen
kellet játszani a házigazdáknak. Nagy fölén�nyel sikerült megnyernie az Eötvösnek a döntőt, és ezzel jogot szerzett az országos elődöntőben való részvételre.
A bajnokcsapat. Hátsó sor: Bakos Dániel, Kovács Bence, Jónás Bence, Molnár Bence, Szilasi Bence. Első sor: Taskó István, Orosz Dominik, Illés Gábor, Katlan Roland, Lenke Balázs,
Orosz Zoltán, Szendrey Zsombor (testnevelő,
edző). A képről hiányzik Berta Bence.

Az elmúlt években teremben, idén
a jelentősen megszaporodott helyigény miatt a szabadban játs�szák mérkőzéseiket a Sport Park
kispályás labdarúgó bajnokság
csapatai. Tíz alakulat - javarészt
az elmúlt évekből ismert név - hajt
a bajnoki címre.
- Jellemző, hogy évről-évre azok a csapatok
jönnek általában, akik az elmúlt bajnokságokban is részt vettek - mondta a Sajó Fenyő csapatkapitánya Czipfel Sándor. - Mi is már 10 éve
minden bajnokságon részt vettünk, ha új csapatnév is jelenik meg, általában az csak névváltozás és a játékosok már ismerősek.
Idén egy csoportba rendezve mérkőznek a kupáért. Az őszi fordulók november végéig, a tavasziak márciustól június elejéig tartanak.
- Minket nem visel meg, hogy műfüvön kell
játszanunk - tudom meg Szolnoki Attilától, a
Garázs FC kapitányától. - Félamatőr csapat va-

gyunk, mivel nálunk nagypályán is játszanak
néhányan, úgyhogy edzésben vagyunk.
A torna szépsége, hogy nincs korosztályos különbség, így a fiatal, még utánpótlás korú játékosok akár egy idősebb, már az aktív koron túl
lévő tagokat is felvonultató alakulattal is játszhatnak.
- A saját korosztályommal jobban szeretek játszani - mondja a fiatalabb generációs K.T.K.
csapat tagja, Szegő Botond. - Lehet, hogy az
ellenfélnél erőfölény van, de mi többet bírunk
futni, aztán majd kiderül ki fog győzni végül.
A végső eredményre még hónapokat kell várni, a harmadik fordulót követően azonban még
a Galaktikusok vezették a tabellát.
A 3. forduló eredményei:
Galaktikusok-Kesznyéteni SE
5-5
Grund SC -K.T.K.		
1-5
Garázs FC-Sajó-Fenyő		
9-1
R.E.M.- Keszi Legendák
1-9
Special J.- Konako		
2-2

Sport
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Asztalitenisz

Labdarúgás

Újabb fordulókat rendeztek az asztalitenisz megyei bajnokság
„A” csoportjában. A TSC két győzelemmel és egy pihenőnappal
zárt, és százszázalékosan vezeti a tabellát.
Miskolci VSI - TSC II. 3-15
A győzelmeket szerezték: Fóti (4), Dubéczi (4), Molnár (2), Mag
(2), Kavicsánszki (2), valamint a Fóti - Molnár páros.
TSC II. - DVTK IV. Sólymok 15-3
A győzelmeket szerezték: Fóti (4), Dubéczi (2), Molnár (1),
Mag (2), Kavicsánszki (2), valamint a Fóti - Molnár és a Mag Dubéczi páros.
Két fordulót tartottak a „B” csoportban, ahol egyszer ugyancsak
pihenőnapos volt az Eötvös DSE Brassai csapata, ám azt megelőzően magabiztos győzelmet aratott. Ezzel jelenleg a tabella
harmadik helyén áll.
Eötvös DSE Brassai - Tiszakarádi SE 16-2
A győzelmeket szerezték: Koncsik (1), Jakab (4), Tóth (4), Gyuricskó (2), Lovász (3) valamint a Koncsik - Gyuricskó és a Jakab - Tóth páros.

A bajnokság 13. fordulójában hazai pályán fogadta
csapatunk a Balassagyarmat
együttesét. A felemás képű
mérkőzésen végül sikerült
megszerezni a bajnokság első
hazai győzelmét.
Tiszaújváros - Balassagyarmat
3-2 (0-2)
Tiszaújváros 200 néző. Vezette: Valu
(Szilágyi, Benkő)
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth –
Nagy, Fodor, Márton, Pap, Bussy (Lipusz), Kovács (Balogh), Hussein, Orosz,
Illés, Kapacina (Lukács)
Balassagyarmati VSE: Czirjék – Ficzere,
Nagy G., Bonivárt, Bódis (Tihanyi), Erdei, Szita, Szandai (Jónás) Nagy O., Kovács, Popovics.
19. perc: Középen vezetett támadást a Balassagyarmat, majd a 16-os jobb oldalához, az alapvonalhoz közel ment a beívelés. Egy vendégjátékos visszafejelte a játékszert Szitának, aki az elcsúszó Kovács
Péter mellett lőtt a hosszú alsóba. (0-1)
21. perc: Szöglethez jutott a vendégcsapat, Popovics középre ívelt labdáját
Ficzere fejelhette szabadon, Tóthnak esélye sem volt hárítani (0-2)
60. perc: Husszein a bal oldalon az alapvonal mellett gyűjtötte be a labdát, majd
visszapasszolt a 16-os sarkához Illésnek,
aki kapásból beívelt az ötösre, ahol Kapacina magabiztosan fejelt a hálóba. (1-2)
68. perc: Az állandósult hazai nyomással
nem bírt a vendégvédelem. Márton tört
be a jobb oldalon a 16-oson belülre, majd
mintegy 2 méterre az alapvonaltól laposan visszapasszolt középre Kapacinához,
aki higgadtan lőtt a hálóba. (2-2)
71. perc: Teljesen megzavarodtak a vendégek. A 16-oson belül szabálytalanul állították meg Baloghot, a megítélt büntetőt Nagy Péter magabiztosan értékesítette. (3-2)
Hazai mezőnyfölény, vendéggólok. Az első félidőben úgy tűnt, folytatódik a TFCT
vesszőfutása, mert hiába akarnak a Ger-

Megy a megyeiben

Kézilabda

A huszonkettes
csapdája

Továbbra is veretlen - igaz már nem maximális pontszámmal a TSC női kézilabdacsapata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
bajnokságban. A lányok legutóbb a Kállósemjén csapatát látták
vendégül. A mintegy 30 néző előtt lejátszott találkozón sajnos
nem sikerült döntésre vinni a dolgot, így meg kellett mindkét
csapatnak elégednie az egy ponttal.
Tiszaújvárosi SC - Kállósemjéni SZSE
22-22 (15-11)
A lányok jelenleg a tabella hatodik helyét foglalják el, a következő fordulóban november 10-én, pénteken ismét hazai pályán
a jelenlegi listavezető Nyírbátor csapatát fogadják.

Súlyemelés

Emlékverseny

November 11-én, szombaton immár tizenhatodik alkalommal
rendezi meg a Kőszegi György súlyemelő emlékversenyt a
TSC súlyemelő szakosztálya.
A Sportcentrum súlyemelő csarnokában 10 órától lépnek dobogóra fiú, serdülő, ifjúsági, junior és felnőtt kategóriában a
versenyzők. Az emlékverseny támogatója Tiszaújváros önkormányzata.

A Sportcentrum eseményei
November 9. (csütörtök)
Labdarúgás
15.30 U14 Bozsik torna		
Műfüves pálya
November 10. (péntek)
Kézilabda
18.00 TSC- VKK Nyírbátor bajnoki mérkőzés		
				Játékcsarnok
November 11. (szombat)
Súlyemelés
08.00 Kőszegi György országos súlyemelő emlékverseny
				
Súlyemelő versenyterem
Labdarúgás
10.00 Bozsik torna
		
U13		
Műfüves pálya
		
U11		
Füves pálya
13.30 FCT - Füzesgyarmat bajnoki mérkőzés		
				Centerpálya
November 12. (vasárnap)
Sakk
10.00 TSC- Encs bajnoki mérkőzés				
				Zászlósterem
Labdarúgás
13.30 KBSC - Kisvárda NB II-es bajnoki mérkőzés		
				Center pálya
November 14. (kedd)
Kézilabda
17.00 TSC - Kisvárda bajnoki mérkőzés			
				Játékcsarnok

1. Monor 		
2. Salgótarján		
3. ESMTK 		
4. MTK Budapest II.
5. Nyírbátor
6. Tiszafüred
7. Putnok
8. Jászberény
9. Balassagyarmat
10. Gyöngyös
11. Füzesgyarmat
12. Tiszaújváros
13. Cigánd
14. Debrecen
15. Tállya
16. DVTK II. 		
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Novemberi jégtörők

Kapacina a vendégek gyűrűjében. Nem bírtak vele.
liczki tanítványok, hiába irányítják a játékot, gólt szerezni nem tudnak, ellenben
kapni igen. A fordulás után változott a játék képe. Nem csak birtokolták a hazaiak a játékszert, hanem a kapura is veszélyesek voltak, aminek meg is lett az eredménye. Az első félidő teljesítményével
együtt is megérdemelten nyert a Tiszaújváros, mert a második félidőben minden
belőtt gólra jutott gyakorlatilag még 2 kihagyott ziccer.
Gerliczki Máté: A kritikán nem megsértődni kell, hanem rengeteget tenni azért,
hogy magunk mellé állítsunk mindenkit.
Azt hiszem, hogy az ehhez hasonló győzelmekkel erre képesek leszünk. A végig
futballozni akaró, jobb csapat nyerte meg
a mérkőzést.
Kis Károly: Nem az első eset, hogy taktikusan és fegyelmezetten játszunk,
amelynek eredményeként a szünetben
két góllal is tudunk vezetni, de végül
mégsem sikerül begyűjteni a 3 pontot.
A hazaiak a második félidőben meg tudták fordítani a mérkőzést, de úgy érzem,
hogy a végén az egyenlítés benne volt a
játékunkban, bár azzal sem lettem volna elégedett.

Az NB III Keleti csoport állása:
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37-10
29-17
22-12
23-14
29-22
20-18
17-18
15-15
19-29
19-25
13-19
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18-30
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14-25
17-24
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További eredmények
Cigánd - Salgótarján 0-3
Monor - ESMTK 0-0
Nyírbátor - Gyöngyös 3-1
Putnok - Tiszafüred 1-3
Jászberény - Tállya 0-0
MTK II. - Debrecen 2-0
Füzesgyarmat - DVTK II. 2-1
Következik a 14. forduló
2017.11.11., szombat, 13:30
Tiszaújváros - Füzesgyarmat
Balassagyarmat - Cigánd
Salgótarján - Putnok
Tiszafüred - Nyírbátor
Gyöngyös - Monor
Debrecen - Jászberény
2017.11.12., vasárnap 13:30
ESMTK - MTK II.
Tállya - DVTK II.

Ha a Sajóvölgye
nem lett volna…
Két-két mérkőzést játszottak utánpótlás
csapataink az elmúlt héten, az ellenfelek
a Felsőtárkány, a Sajóvölgye és a Nyírbátor együttesei voltak. A nyolc mérkőzésen
4 győzelem, 1 döntetlen és 3 vereség született.
U19 FCT - Sajóvölgye 1-1 (0-1)
Gól: Polonkai D.
FCT - Nyírbátor 7-3 (4-2)
Gól: Száraz Á. 4, Balogh A., Polonkai D.,
Kaszai D.
U17 FCT - Sajóvölgye 0-7 (0-4)
FCT - Nyírbátor 2-1 (1-1)
Gól: Bányász J. 2
U15 FCT - Sajóvölgye 2-14 (1-5)
Gól: Gulyás K., Lakatos L.
FCT - Felsőtárkány 4-3 (2-1)
Gól: Gulyás K. 3, Rontó P.
U14 FCT - Sajóvölgye 2-3 (0-3)
Gól: Illés R., Oláh A.
FCT - Felsőtárkány 13-1 (4-0)
Gól: Oláh A. 5, Grigoncza R. 3, Juhász
D., Tarnóczi B., Volyák M., Bartal Á., Berecz Gy.

Hasznos időtöltés a szünidőben

A TKKSE EMERICUS csoportja (melynek a
kislányom is tagja) ismét hasznosan töltötte
az őszi szünetet. Évek óta visszatérő látogatói
a sárospataki Betyár Lovastanyának, melyre
mi, szülők is szívesen elengedjük gyermekünket, hiszen ez egy kiváló lehetőség a szünidő
hasznos eltöltésére. Öt napon keresztül gazdagodtak élményekben a csemetéink, és a közös
programokon túl (mozilátogatás, tombolahúzás sok-sok apró ajándékkal, az étkezések, este bújófogó, videofilm vetítés) egy kis edzés
is belefért az idejükbe (úszás a városi uszodában, futás, lovaglás, evezés a Bodrogon a református kollégium csónakházánál), Ughy Imre szakedző vezetésével. Kedden a kis kajakos
palánták alig akartak hazajönni, nagyszerűen
érezték magukat a szülők nem kis megelégedettségére. Köszönjük, hogy ismét egy ilyen
remek programon vehettek részt!
Nagy-Ékes Mariann, szülő
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Rendezvények

2017. november 9.

