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Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György 
polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Decem-
ber 5-én, szerdán 18.45 órai kezdettel válaszol Tiszaújváros 
polgármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előzetesen is 
fel lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen decem-
ber 5-én 18 óráig, vagy levélben, 3580, Tiszaújváros, Szent 
István út 16., Tisza Televízió, telefonon pedig a 49/341-844, 
341-755-ös számon. 
Tájékoztatjuk nézőinket, hogy telefonos kérdéseiket adásunk 
első negyedórájában tudják feltenni, telefonálónként 2 perc-
ben mondhatják el észrevételeiket, tehetik fel kérdéseiket. 
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Lecsaptak a nyomozók

Adventi hangverseny
Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját a Magyarok 
Nagyasszonya Római Katolikus Templomba a 2018. decem-
ber 12-én 18 órától tartandó Adventi hangversenyre, melyet a 
Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány rendez.
A műsorban fellép a Kazinczy Ferenc Református Általános 
Iskola, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, a Tiszaújvárosi Széchenyi István 
Általános Iskola, a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Ál-
talános Iskola egyesített kórusa, a Vándor Sándor Zeneiskola 
növendékei és tanárai, továbbá a Tiszaújvárosi Eötvös József 
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium kórusa.
A hangversenyre a belépés díjtalan.

Az alapítvány kuratóriuma

Nyitva a hivatal
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a december 24-ei 
munkarendváltozás következtében a Polgármesteri Hivatal-
ban 2018. december 1-je (szombat) munkanap. Az ügyfélfo-
gadás 8 órától 12 óráig tart.
 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Humor, zene, vidámság

Megyei TOP 100

Színház volt határok nélkül 

Tiszaújváros gazdasága jól teljesített

Három előadás, két társu-
lat, Szatmárnémetiből és Ko-
máromból. Az idén minden-
ki humorban utazott, a szín-
padon a zenéé és a vidámságé 
volt a főszerep.

Idén 14. alkalommal rendezte meg a vá-
ros az őszi színházi fesztivált, a 2018-as 
évad nyitányaként a Charley nénjét hoz-
ták el a szatmárnémeti társulat színészei. 
A nézőszámot illetően csúcsot döntött ez 
az esztendő, hiszen a határon túli színhá-
zakra kíváncsi nézők idén minden eddigi 
rekordot megdöntve, több mint 170 bérle-
tet vásároltak az eladásokra - tudtuk meg 
Mátyás Zoltántól a Derkovits Művelődési 
Központ igazgatójától.

-  A tiszaújvárosi közönség nagyon sze-
reti a színházat és ezt kihasználva, több 
mint tíz éve szervezzük a Színház Ha-
tárok Nélkül elnevezésű programunkat, 
amit ebben az évben a könnyed, vidám 
műfajra, a humorra fűztünk fel. Nem tud-
tuk maradéktalanul végrehajtani az elkép-
zelésünket, hiszen egy előadásunk sajnos 
technikai okok miatt elmaradt, mert le-
mondta a nagyváradi Szigligeti Színház, 
de hogy a közönség ne maradjon jó szín-
házi előadások nélkül, ezért volt az utol-
só előadás a Beatles Forever is, ami felte-
szi a pontot az „i”-re - értékelte a színházi 
fesztivált Mátyás Zoltán.
- Sokan kérdezték, hogy miért nem hoz-
tunk az elmaradt Vesztegzár a Grand Ho-

telben előadás helyett egy másikat. Úgy 
gondolom, hogy az a közönség becsapása 
lett volna, hiszen akik jegyet vagy bérletet 
vettek a meghirdetett előadásokra, azokat 
szerették volna látni, és nem egy másikat, 
így inkább visszaadtuk a jegy árát. A kö-
vetkező időszak sem szenved hiányt szín-
házi előadásokban. Januárban a Magyar 
Kultúra napján a Légy jó mindhalálig-ot 
mutatja be a Kassai Thália Színház, majd 
jön februárban a színházi világnap, akkor 
a Derkovitsban mutatja be Sok hűhó sem-
miért  darabját a Kulissza Játékszín, és 
lesz egy komolyabb fesztiváldarab a Ta-
vaszi Fesztiválon - nyilatkozta lapunknak 
az igazgató.

Eötvös szalagavató

Öt osztály 137 tanulója kapta meg a végzős diákoknak járó sza-
lagot péntek délután. A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázi-
um, Szakgimnázium és Kollégium tanulói idén is tánccal, vi-
dám műsorral készültek az ünnepségre. Az eseménysorozat má-
jusban a ballagással folytatódik, majd az érettségivel zárulnak a 
középiskolás évek.  

Tiszaújváros hetilapja      2018. november 29.      XXXVI. évfolyam, 48. szám

A gazdasági társaságok 2017. évi adóbevallásai alapján készített megyei TOP 100-as listán a három vizsgált mutatóból kettő-
ben tiszaújvárosi cég foglalja el a második és a harmadik helyet, egyben pedig tiszaújvárosi a listavezető. Cikkünk a 3. oldalon. 

A Naftalin is sikeres előadás volt. 

A Charly nénjére pár nap alatt elkapkodták a jegyeket. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30-kor, kedden és szomba-
ton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesz szentmise temp-
lomunkban. 
Advent idején, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken 6 óra-
kor lesznek rorate szentmisék, szombaton 18:00 órakor, vasár-
nap 11:00 órakor lesz a szentmise templomunkban. A hétköz-
napi szentmisék előtt gyónási lehetőség.
December 14-én, 15-én, és 16-án adventi lelkigyakorlat lesz 
templomunkban, melyeket Dr. Pápai Lajos ny. püspök úr tart-
ja.
Ifjúsági hittanra várjuk a középiskola első osztályosaitól 30 
éves korig a jelentkezőket. Jelentkezni lehet a plébániairodá-
ban, vagy a sekrestyében.
Hittanos gyermekek jelentkezését várjuk elsőáldozásra 3. osz-
tályos kortól fölfelé, Bérmálkozásra 7. osztályos kortól fölfelé. 
Jelentkezni a hitoktatóknál lehet december 21-ig.

Református
Tiszaújváros
2018. november 29-én, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra 
kezdődik.
2018. december 2-án, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz. 
Ezzel párhuzamosan az imateremben foglalkozást tartunk kis-
gyermekek számára. 
2018. december 2-án 15.00 órakor konfirmációi előkészítő 
lesz. 
Tiszaszederkény:
2018. december 2-án, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az is-
tentisztelet.

Görögkatolikus
Pénteken 17.00 vecsernye. Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 
17.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Litur-
gia. Hétfőn 17.00 vecsernye. Szerdán 8.00 Szent Liturgia, 
17.00 vecsernye.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot december 2-ig (vasárnapig) az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), 
majd december 3-tól (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi 
út 1/A., tel.: 20/400-1952) 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
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

Ünnepi időszak

Balesetmegelőzési tanácsok 
Ahogy közeledik a tél, a hő-
mérséklet csökkenésével az 
autósoknak is fel kell készül-
niük az időjárási körülmé-
nyek megváltozására. 

Amint a kinti hőmérséklet tartósan 7 fok 
alá csökken, ajánlatos a téli gumi haszná-
lata, mely a hidegben is megőrzi jó tapa-
dási tulajdonságát. Bár a téli gumiabron-
csok használata nem kötelező, azonban 
azt minden autósnak tudnia kell, hogy a 
nyári gumiabroncsok alkalmatlanok a téli 
időszakban a közlekedésre. 
Az év végi ünnepek közeledtével lénye-
gesen többet közlekedünk az utakon, ami 
a forgalom növekedése mellett a baleset-
veszély fokozódásával is jár. 
Fokozottan figyeljenek a követési távol-
ságok megtartására! A síkos utakon ki-
emelten fontos a sebesség helyes megvá-
lasztása. 
A vásárlások elintézésének, az ajándé-
kok beszerzésének tervezésekor szánjunk 
elég időt a közlekedésre is. A bevásárló-
központok, vásárok, adventi rendezvé-
nyek parkolói általában zsúfoltak, a par-
kolóhelyekre történő ki- és beállások so-

rán nagyobb figyelmet kell fordítani a 
koccanások megelőzésére és a gyalogo-
sokra is. 
A mozgáskorlátozottak részére fenntar-
tott parkolóhelyeket tartsuk tiszteletben!
Az év végi ünnepekhez kapcsolódóan a 
rendőrség fokozottan ellenőrizni fogja a 
főútvonalak forgalmát, a bevásárlóköz-
pontok környezetében a közlekedési sza-

bályok betartását, a mozgáskorlátozott 
várakozóhelyek igénybevételének jog-
szerűségét. Mindezek mellett természete-
sen számítani lehet a fokozott ittasság-el-
lenőrzésekre is. 
A téli vezetés legfontosabb szabálya: köz-
lekedjünk megfontoltan, legyünk türel-
mesek, hiszen mindenkit hazavárnak! 

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy

 id. Síró JánoS 
életének 88. évében elhunyt. Temetése 2018. 11. 30-án 

(péntek) 10.30 órakor lesz a sajószögedi 
Városi Temetőben. 

Felesége, gyermekei és unokái

Mély fájdalommal tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették, hogy 

Kapczár JózSef 
69 éves korában elhunyt. Temeté-

se 2018. 11. 30-án (péntek) 14 órakor 
lesz a sajószögedi Városi Temetőben. 

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
szeretett halottunk, 

Muhi árpád

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
gyászunkban osztoztak. 

Édesanyja, gyermekei és gyászoló családja

Évforduló
Látjátok, hát mi is történt, 
e szép napon mivelünk?

20 éves lett városunkban,
nyugdíjas egyesületünk.

Sok klubbot, s kört összehoztál, 
a sok élmény összeköt,

az eredmény bizony nem más,
összetartás és öröm. 

Vannak, akik már meghaltak,
virágot kap táblájuk.

Ám akik önként távoztak,
megköszönted munkájuk.
Testvérvárosok is jönnek, 

ünnepelni mivelünk. 
Részt venni a programokon,

melyeket itt szervezünk.
Ezek után, már csak annyi:

Boldog születésnapot!
Remélem, hogy sok év múlva, 

ugyanezt mondhatom. 
Drahos Györgyné

kronika@tiszatv.hu

Ajtós panasz
Tisztelt Szerkesztőség!
Szeretném Önöket kérni, hogy a pana-
szomat, ami nagyon régi évekre visz-
szamenő, legyenek szívesek megje-
lentetni a Krónikában, mivel a közös 
képviselő nem nagyon akar ezzel fog-
lalkozni. 
A panaszom a következő: a Tiszaúj-
város Rózsa út 2-8. sz. társasházban 
a 2-4. sz. hátsó kijárati ajtaja nagyon 
rossz, eldeformálódott állapotban van. 
Még a Városgazdálkodás néven mű-
ködő időben lett kicserélve. Azóta 
meglett a panelprogram, de ez az aj-
tó, ami már akkor is rossz állapotban 
volt, hogy, hogy nem, a kivitelezők el-
fogadták velük együtt és a közös kép-
viselő is megmaradt. A lépcsőházban 
fűtés van, ami működik is nagyon in-

tenzíven, de a hideg is olyan intenzí-
ven jön az ajtón be. Nem tudom, mi az 
oka, hogy a képviselő nem akar ezzel 
a problémával foglalkozni?!
Csak mellébeszél, azzal védekezik, 
hogy csak nekem van vele gondom. 
Aláírást gyűjtöttem, most már az nem 
elég, lakógyűlés kell. Különböző ki-
fogásai vannak. 72 éves vagyok, több 
krónikus betegséggel fekszem nagyon 
sokat, földszinti lakásban, és fázom. 
Én is befizettem a panelprogramra a 
600.000 Ft-ot. Kérdem, miért nem jár 
ennek a két lépcsőháznak az, ami a 
másik kettőnek, mert a 6-8. sz. alatt a 
mienkhez képest szauna van. 

Kántor Andrásné, 
Tiszaújváros, 

Rózsa út 4. fszt. 1. 

2. oldal 2018. november 29.Sokféle

Mező
Ezzel a rejtvénnyel véget ér novemberi 

sorozatunk. A megfejtéseket december 

4-ig egyben várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton 

a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 

16. címre.

A parkolók általában zsúfoltak az ünnepek előtt. 



Megyei TOP 100

Tiszaújváros gazdasága jól teljesített
A gazdasági társaságok 2017. évi adóbevallásai 
alapján készített megyei TOP 100-as listán a há-
rom vizsgált mutatóból kettőben tiszaújvárosi cég 
foglalja el a második és a harmadik helyet, egyben 
pedig tiszaújvárosi a listavezető. 

Az Észak-Magyarország című megyei napilap 19 évvel ezelőtt 
állította össze először a megyei TOP 100-as listát. A korábban 
önkéntes bevalláson alapuló rangsor 2006 óta az adóhatósághoz 
beérkező bevallások alapján készül.
A múlt héten megjelent kiadványban a 100 legnagyobb hozzá-
adott értékkel, a 100 legnagyobb nettó árbevétellel rendelkező 
társaság, illetve a 100 legnagyobb foglalkoztató szerepel. Mind-
emellett a TOP 100 további adatokat, elemzéseket is közöl a me-
gye, a járások gazdaságáról. Két lista dobogóján - hozzáadott ér-
ték, árbevétel - évek óta ugyanaz a három cég osztozik. Ezút-
tal a BorsodChem Zrt. vitte el a pálmát mindkét kategóriában, 
a MOL Petrolkémia Zrt. két második, a Jabil circuit Magyaror-
szág Kft. két harmadik hellyel büszkélkedhet. Viszont a foglal-
koztatottak száma alapján a Jabil a listavezető.

Mindenütt dobogón

A hozzáadott érték alapján felállított listát a BorsodChem veze-
ti 205 milliárd 943 millió forinttal, a MOL Petrolkémia 120 mil-
liárd 105 millió forinttal a második. E kategóriában a 3. helyet 
az ugyancsak tiszaújvárosi Jabil Circuit Magyarország Kft. fog-
lalja el 31 milliárd 850 millió forinttal.  Az első 20-ban még két 
tiszaújvárosi cég található. A Birla Carbon Hungary Kft. a 12. 
(6.928 millió forint), a Taghleef Industries Termelő és Kereske-
delmi Kft. 19. (5.405 millió forint).  A 100-as listát böngészve 
további 6 tiszaújvárosi vállalkozást találhatunk.
Az elmúlt évben a legnagyobb nettó árbevételt szintén a Borsod-
Chem érte el megyénkben, 522 milliárd 091 millió forinttal. A 
MOL Petrolkémia 413 milliárd 965 millió forintja itt is a 2. he-
lyet jelenti a cég számára. E rangsorban is a Jabil szerezte meg a 
3. helyet 267 milliárd 412 millió forinttal.
Tiszaújváros gazdasági erejét jelzi, hogy a Jabil Hungary LP 
Kft. a 8., Birla Carbon 15., a Taghleef a 18., az INNO-COMP 
Ipari és Kereskedelmi Kft. a 21.  A listán további négy tiszaúj-
városi társaság is fellelhető. 
A két harmadik hellyel már rendelkezdő Jabil a foglalkoztatás 
terén vitte el a pálmát, a cég átlagos állományi létszáma 3503 fő 
volt 2017-ben. Itt kevésbé előkelőek a további tiszaújvárosi he-
lyezések - ami jelezheti a magas hatékonyságot is - egyedül a 
MOL Petrolkémia fért be az első húszba. A 918 fős átlagos állo-
mányi létszám a 13. helyet jelentette számára.
A TOP 50-ben van még a TiszaTextil Kft. (266 fő, 39. hely) és a 
Taghleef (214 fő, 44. hely). A REMAT Hulladékhasznosító Zrt. 
az 52. (185), a Tisza Automotive Kft. az 60. (159 fő) a listán, 
melyen további 4 tiszaújvárosi székhelyű vállalkozás szerepel 

még, például az önkormányzati tulajdonú TiszaSzolg 2004 Kft 
(101 fő 99. hely).
A kiadvány további adatokat és elemzéseket is közöl a megye 
gazdaságáról. Például az egyes térségek teljesítményéről, fej-
lettségéről.
                                         

Az országos átlag fölött

A különböző szempontok együttes mérlegelése alapján három 
járás (Miskolc, Kazincbarcika, Tiszaújváros) viszonylag fejlett 
gazdasággal rendelkezik, míg a többi 13 járás gazdasága fejlő-
dőnek tekinthető. A gazdasági különbség alapja az, hogy a be-
fektetett saját tőke 80,6 százaléka a három kiemelt járásban kon-
centrálódik. Így a gazdaságilag fejlettebb három térségben mű-
ködő társas vállalkozások összességében tőke- és eszközerőseb-
bek, ezért a vállalkozások fejlesztéséhez, bővítéséhez szükséges 
saját források is jobban rendelkezésre állnak. 
A kiemelt járások együttesen a megye területének 21,8 százalé-
kát, lakosságának 50,4 százalékát képviselik, és az átlagos ál-
lományi létszámban megjelenő megyei foglalkoztatottak döntő 
hányada (68,7 százaléka) ezekből kerül ki.

A kiemelt járások közül Miskolc, mint megyeszékhely, csaknem 
minden adat vonatkozásában a bázisévet meghaladó értékeket 
ért el 2017-ben, és járásaink között az első helyen áll. A nettó ár-
bevétele (1458,9 milliárd forint) ugyan - a több vállalkozásból, 
magasabb létszámból adódóan - nagyobb, mint Tiszaújvárosnak 
vagy Kazincbarcikának, de Tiszaújvárosban az abszolút értékű 
export tárgyévi összege (603,5 milliárd forint), Kazincbarcikán 
az export bázisévhez képesti növekedése (+42,5 százalék) volt 
magasabb 2017-ben, mint Miskolcon.
A járásokban működő vállalkozások hatékonyságát - más muta-
tószámok széles köre mellett - az egy fő állományi létszámban 
foglalkoztatott munkavállalóra eső előállított hozzáadott érték-
kel, mint vállalkozási jövedelemtermelő képességgel mérhetjük 
leginkább. Megállapítható, hogy járásaink közül Kazincbarcika 
és Tiszaújváros mind a fajlagos élőmunka-költség, mind a faj-
lagos hozzáadott érték vonatkozásában meghaladja az országos 
átlagot, sőt megyénk kiemelt járásainak átlagát is. Ez azt jelenti, 
hogy e járások olyan társas vállalkozásokkal rendelkeznek, me-
lyek mind a vállalkozási, mind a személyi jövedelem szempont-
jából kiemelkedőek. 

F.L.

Bráz György
 polgármester

Tiszaújvárost az energetika és a vegy-
ipar zöldmezős beruházásai hozták 
létre, emelték városi rangra. A váro-
salapítók munkájának köszönhető-
en az északkeleti közlekedési útvo-
nalak metszéspontjában jelentős ipari 
komplexumok emelkedtek ki a sem-
miből, melyek biztos alapot nyújtot-
tak és nyújtanak a város működteté-
séhez és további dinamikus fejlődésé-
hez. Önkormányzatunk időben felismerte, hogy az ipari ter-
melés bővítésének és megújulásának elősegítése révén biz-
tosíthatja az itt, és a városkörnyéken élők életminőségének 
javítását, a város népességmegtartó erejének és költségveté-
si forrásainak növelését, a városfejlesztési elképzelések meg-
valósítását. A képviselő-testület adópolitikájának középtávú 
stratégiájában meghatározta mindazon adócsökkentési, fenn-
tarthatósági és stabilitási elveket, melyek során egy befekte-
tőbarát vállalkozási környezet kialakítását tűzte maga elé cél-
ként. Az önkormányzat egyre nagyobb hangsúlyt fektetett a 
helyi gazdaság fejlesztésére, élénkítésére, a befektetők letele-
pedésének ösztönzésére, elősegítve a két „zászlóshajó”, a Ja-
bil és a MOL Petrolkémia fejlesztéseit is. 
Az önkormányzat gazdaságfejlesztési stratégiájának és adó-
politikájának köszönhetően az utóbbi években jelentősen 
megnőtt a befektetői érdeklődés a Tiszaújvárosi Ipari Park 
iránt is. A vegyiparban komoly növekedésre, jelentős beru-
házásokra lehet számítani, ennek első eredménye a 2015-ben 
üzembe helyezett butadiénkinyerő üzem. Ezt követte a szin-
tetikus műgumigyár, és már megkezdődött egy poliol üzem 
építése is. A város adópolitikája a petrolkémiában bekövetke-
ző konjunkturális időszakot kihasználva - az adóterhelés fo-
kozatos csökkentése révén - mindehhez tevékenyen hozzájá-
rult. Félő azonban, hogy a bennünket sújtó szolidaritási hoz-
zájárulás miatt - mely éves szinten 1,7 milliárd forinttal csa-
polja meg költségvetésünket - visszakozni kényszerülünk a 
helyi gazdaság támogatását illetően. 

Zsinkó Tibor vezérigazgató,
 MOL Petrolkémia Zrt. 

Büszkén mondhatom, hogy az idei 
évünk igen termékeny volt megany-
nyi sikerrel. 2018 legfontosabb ered-
ménye, hogy 1,2 milliárd euró költ-
ségvetéssel elkezdődött a tiszaújvá-
rosi poliolkomplexum építése. 2021-
re elkészül a MOL történetének egyik 
legjelentősebb beruházása, aminek 
köszönhetően egy újabb, nemzetkö-
zi szinten is keresett, kiváló minő-
ségű termék gyártása kezdődik meg nálunk. Az építkezéssel 
több ezer indirekt munkahelyet teremtünk, amely jelentősen 
élénkíti a régió gazdaságát. Emellett a projekt legalább 200, 
nemzetközi szinten is versenyképes, hosszú távon fenntart-
ható munkahelyet teremt. Jelenleg közel ezer főt foglalkoz-
tatunk, vagyis körülbelül 20 százalékkal bővül létszámunk.
2018. március elsején jelentettük be, hogy a MOL villamose-
nergiát termelő napelemparkokat épít, amelynek egyik hely-
színe Tiszaújváros. A park telepítése kettős célt szolgál, egy-
részt kihasználatlan ipari területeinken is megtérülő beruhá-
zást valósítunk meg, másrészt jelentős zöldenergiát állítunk 
elő.
Továbbra is elkötelezettek vagyunk abban, hogy tevékenyen 
részt vegyünk az utánpótlás-nevelésben. Ezzel összefüggés-
ben indította el 2017-ben a MOL Petrolkémia a vegyésztech-
nikus, valamint a villanyszerelő duális szakképzéseit, idén 
tavasszal pedig a vegyészmérnök és vegyipari gépészmér-
nök mesterképzéseit a Miskolci Egyetemmel és a Debreceni 
Egyetemmel. A MOL Petrolkémia duális képzési programjai 
korszerű tudást biztosítanak a középiskolai tanulók és egye-
temi hallgatók számára is. Célunk, hogy oktatási partnereink-
kel közösen olyan képzési rendszert alakítsunk ki, amely ga-
rantálja, hogy a tanulmányok lezárását követően a munkaerő-
piac igényeinek megfelelő tudásanyaggal legyenek felvértez-
ve a pályakezdők.

Győri Péter 
ügyvezető igazgató, 

Jabil Circuit Magyarország Kft.
Fejlesztéseinknek köszönhetően a Ja-
bil 2018-ban is megőrizte sikerességét 
az autóiparban, a telekommunikáció-
ban, a számítástechnikában, az ipari 
és az orvosi elektronikában. Büszkék 
vagyunk arra, hogy a közelmúltban 
megnyitottuk bővített Nypro gyártó-
területünket, ezáltal teljes körű meg-
oldást nyújtunk a csúcstechnológiát 
képviselő humán diagnosztika és az élettudományok piacán 
is ügyfeleink számára. 2018-ban új raktárépületet adtunk át, 
ezzel jelentősen növeljük kapacitásunkat, és fenntarthatjuk a 
növekedést Kelet-Európában. 
Fontosnak érezzük, hogy évtizedes tapasztalatainkat meg-
oszthassuk a jövő generáció szakembereivel is, duális képzé-
si programunkban már a tanulmányok alatt többéves gyakor-
lati tapasztalatra tehetnek szert nálunk a hallgatók. A legfiata-
labb generációt is igyekszünk megszólítani, és célunk, hogy 
elősegítsük pályaválasztásukat, ezért gyárlátogatásokat szer-
vezünk általános iskolások számára.
A cég életében a környezetvédelem is kiemelt fontosságú, ro-
botokkal tesszük hatékonyabbá a működésünk során felhal-
mozott hulladék összegyűjtését, amelynek több mint 90 szá-
zalékát újrahasznosításra adunk tovább. Emellett igyekszünk 
kollégáink környezettudatosságát is növelni, rendszeresen 
tartunk környezetvédelmi témájú rendezvényeket.  
Vállalatunk számára fontos a közösségek támogatása, ki-
emelt figyelmet fordítunk arra, hogy profitunk egy részét 
visszaforgassuk a társadalomba. Nagy büszkeséggel tölt el 
bennünket, hogy 2018-ban megszereztük a MAF felelős tá-
mogató védjegyet.
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A Jabil új logisztikai központját októberben adták át. 



Kilencven miskolci és helybéli középiskolás láto-
gatott el a Jabil Circuit Magyarország Kft. tisza-
újvárosi gyárába az immár hagyományos Manu-
facturing Day keretében. A többnyire pályaválasz-
tás előtt álló fiatalok a duális képzésben résztve-
vő főiskolásoktól is betekintést nyerhettek egy mo-
dern gyártókörnyezet működésébe.

A Manufacturing Day eredetileg amerikai kezdeményezés. 
Ilyenkor egy napra megnyílnak az üzemcsarnokok kapui, hogy 
a következő nemzedék tagjai bepillantást nyerhessenek egy 21. 
századi gyár működésébe, és inspirációt nyerjenek a pályavá-
lasztáshoz. Immár hagyomány, hogy a Jabil Circuit Magyaror-
szág Kft. is csatlakozik a kezdeményezéshez. November 21-én, 
szerdán 90 miskolci és helybéli középiskolás, valamint 10 ta-
náruk járt gyárlátogatáson a tiszaújvárosi üzemben, amely az 
amerikai hátterű vállalat legnagyobb európai gyára.
A Jabil a világ első számú elektronikai vállalatainak gyárt és 
szállít különböző alkatrészeket. A szórakoztató elektronikától a 
légi iparig, az orvostechnikától a távközlésig számos iparág vég-
termékeiben találhatóak meg az itt készült alkatrészek. Tiszaúj-
városban 3500 szakember dolgozik a Jabil kötelékében, és talán 
a most ott járt diákok közül is többen kedvet kaptak ehhez. A lá-
togatáson 11., 12. és 13. évfolyamos diákok vettek részt, többek 
között leendő gazdaság informatikusok, elektronikai techniku-
sok, CAD-CAM programozók.
A fiatalok a Jabil HR-vezetőjének megnyitója után bejárták a 
gyártósorokat, bemutatták nekik a mérnökségi, IT, termeléster-
vezési, beszerzési területeket, a főiskolai duális képzésről pe-
dig első kézből, az abban részt vevő hallgatók elbeszéléséből 
kaphattak képet. Utóbbiak teljes egyetemi tanulmányaik alatt a 
Jabilnél dolgozhatnak, így elméleti tudásuk mellett több éves 
gyakorlati tapasztalatra tehetnek szert. Ez pályakezdőként nagy 
előny, de sokan a Jabilnél folytatják pályafutásokat. A duális 
képzés hallgatói arról számoltak be, hogy a tiszaújvárosi cégnél 
fiatalos és lendületes csapatban dolgoznak, és munkatársaiktól 
rengeteg segítséget kapnak.
- Általános iskolások, középiskolások és egyetemisták számá-
ra is rendszeresen szervezünk gyárlátogatásokat, nyílt napokat 
- mondta Cservenné Boros Andrea, a Jabil HR menedzsere. - 
Emellett gyakornoki programokat működtetünk, továbbá duá-
lis képzést is biztosítunk a hallgatók számára. Fontos számunk-
ra a jövő generációja, az oktatásuk. Szeretnénk nekik segíteni a 
pályaorientációban, abban, hogy testközelből ismerhessék meg 
egy multinacionális, cég, illetve egy gyártókörnyezet működé-
sét, és hogy gyakorlati tapasztalatot, releváns szaktudást bizto-
síthassunk a számukra - tette hozzá a szakember.

Ilyen egy 21. századi gyár 

Középiskolások 
a Jabilnél

Csillaglesen

Észlelések és álmok
Nem hiszem, hogy van olyan 
ember a Földön, aki még so-
sem csodálkozott rá az éjsza-
kai égboltra. Sokan - köz-
tük én is - megmaradt azon 
a szinten, hogy egy-egy ak-
tuális látványosságot, legyen 
az csillaghullás, holdfogyat-
kozás, megtekintsen. Akik 
azonban az „eseménytelen” 
mindennapokban is szívesen 
fordítják tekintetüket az ég 
felé, és ezt teszik úgy, hogy 
ehhez speciális eszközt hasz-
nálnak, belőlük lesz jó eset-
ben az amatőr csillagász.

Ilyen amatőr Szutor István is, aki a Tisza-
szederkényi Művelődési Házban vezet 
havi rendszerességgel Csillagász Klubot.
- Többnyire az első benyomás az, ami 
elindítja az embert a csillagászat felé - 
mondja. - Az emberek többségénél a sötét 
égbolt önmagában is lenyűgöző látványa, 
vagy a Hold távcsöves képe az, ami elin-
dítja ezt a folyamatot. Nagyon sok embert 
ez arra inspirál, hogy utána menjen, ész-
lelje az égbolt rejtettebb szépségeit, bir-
tokoljon egy távcsövet. Ez az előző rend-
szerben  szinte megoldhatatlan volt, mert 
ezek nagyrészt COCOM-listán voltak (a 
keleti blokk országait érintő katonai cél-
ra is használható eszközök kereskedel-
mi tiltása - a szerk.), valamint megfizet-
hetetlenül drágák voltak, ezért aki tehet-
te maga készített távcsövet. Kulin György 
professzor például arra szentelt az életét, 
hogy mozgalmat építsen, és a katona-
ságtól, valamint a Magyar Optikai Mű-
vektől megszerzett optikákkal ellássa az 
amatőröket. Ezen túlmenően kidolgozta 
az otthoni tükörcsiszolás technikáját, és 
maga is több ezer távcsőtükröt készített. 
Többek között ennek hatására a világon 

egyedülálló amatőr mozgalom alakult ki 
Magyarországon. A Csillagászat Baráti 
Körének 1975-ben 14 ezer tagja volt.
- Önnek mi volt az első élménye?
- Érdekes, hogy számomra nem is az ész-
lelés, hanem a technikai háttér megterem-
tése volt az első igazi élmény. Valami-
lyen indíttatásból kifolyólag engem min-
dig érdekelt az optika. A fizikai tanulmá-
nyaimat megelőzően, már általános isko-
lás koromban beleástam magam, és kita-
láltam, mi lenne, ha szemüveglencséből 
csinálnék távcsövet. Vettem egy alacsony 
dioptriájú és egy magas dioptriájú szem-
üveglencsét, egy fadobozban összebarká-
csoltam, és ezt az eszközt ráirányítottam 
a Holdra. A látványtól elszédültem. Aztán 
ennek a másfél méteres csőnek fából épí-
tettem egy állványt, és bemutatót tartot-
tam a falu népének. A hatás leírhatatlan 
volt, és ez az élmény egy életre a csilla-
gászati ismeretterjesztés elkötelezettjévé 
tett. Aztán az egyetem után 1975-ben ide-
kerültem Tiszaújvárosba.  Itt Dalnoki Já-
nos kezdeményezésére akkor már műkö-
dött egy csillagvizsgáló a gimnázium te-
tején, és én ebbe csöppentem bele. Az itt 
lévő 500 milliméteres távcső sem optika-

ilag, sem mechanikailag nem volt meg-
felelő. Amikor már nekem is kialakultak 
a megfelelő szakmai és műszaki kapcso-
lataim, terveim alapján a TVK Gépgyár 
segítségével egy új távcsövet építettünk, 
ami már korszerű, óragépes, 200 millimé-
teres szerkezet volt, és ez működött egé-
szen a bezárásig. A csillagvizsgálóban 
egyébként egy jól menő csillagász szak-
kör is működött.
- Melyek voltak a legérdekesebb észlelé-
sek?
- Bemutatóknál mindig a Hold! Nekem az 
az elvem, hogy nem mutatom meg a Ju-
pitert, Szaturnuszt, a többi bolygót és az 
ég egyéb objektumait addig, amíg nem 
látta valaki a Holdat. Az avatatlan szem 
ugyanis nem látja meg a finom részlete-
ket, szoktatni kell a látványhoz. A város-
ra jellemző erős fényszennyezés miatt a 
finomabb mélyeges észlelésekre csak rit-
kán nyílt lehetőség, ezért már akkor is 
gyakran települtünk ki a sötét égbolt alá. 

Ilyen hely például a Hortobágy, ahol már 
maga a látvány is lenyűgöző. A Tejút sza-
bályosan világit, és én is, aki jártas va-
gyok ezen a téren, el tudok veszni a te-
mérdek csillag útvesztőjében. 
- Mit csinál a csillagász, amikor nincs 
észlelés, azaz felhős az ég?
- Az amatőr csillagász végzi a dolgát, ami 
a hivatása, amivel a kenyerét keresi, jó 

esetben még szereti is csinálni. Ez teszi 
széppé ezt az egész amatőr dolgot, hogy 
ez hobbi, kedves időtöltés, elmélyülés a 
szakma szépségeinek kivesézése. A szak-
csillagászoknak nagyon sok olyan mono-
ton, unalmas tevékenysége van, amit én 
nem szeretnék hivatásszerűen művelni.
- Van olyan észlelési álom, amit még sze-
retne látni?
- Hogyne! Jó lenne még egyszer lát-
ni a Halley-üstököst, és egy tiszaújváro-
si teljes napfogyatkozást. Mivel ezekre 
2062-ben, illetve 2081-ben kerül sor, in-
kább csak a fiatalok figyelmébe ajánlom, 
hogy ne mulasszák el ezen eseményeket. 
De ami a nagy álom, az a déli égboltnak 
a megpillantása. Sokkal látványosabb és 
szebb, mint az északi égbolt. És szeretnék 
egyre halványabb objektumokat meglátni 
és láttatni. Nekem a legnagyobb távcsö-
vem 305 milliméteres reflektor, de most 
a nyári táborban belenéztem egy 600 mil-
liméteresbe. Abban például az Andromé-
da-köd szinte vakítóan fényes volt, és a 
galaxis csillagaira bomlott. Nyilvánvaló-
an jó lenne egy ilyen, de ennek akadályai 
vannak, részint anyagi, részint pedig el-
helyezésbeli, hiszen egy ilyen eszköznek 
már jó lenne egy obszervatórium. Tehát, 
ha végül is álom kell, akkor ez az. Egy sö-
tét, de megközelíthető helyen egy bemu-
tató csillagvizsgáló.

borza

Fülöp Viktor a képernyőn

Dumaszínház

A tiszaújvárosi származású Fülöp Viktor és Hajdú Balázs, a Du-
maszínház két humoristája lépett fel november 27-én a Derko-
vits Művelődési Központban. Fülöp Viktor engedélyezte, hogy 
rögzítsük műsorát. A felvételt december 30-án, a Tisza Televízió 
szilveszteri adásában láthatják a nézők. 
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Havonta tart foglalkozást a Csillagász Klub. 

Csillaglesen Szederkényben. 

Szutor István (balra elől) a 2015-ös napfogyatkozáskor a Városháztérre települt 
távcsövével. 

Cservenné Boros Andrea, a Jabil HR menedzsere tartott tá-
jékoztatást a fiataloknak .

Holdfogyatkozásra várva. 



Adventi készülődés

A valósággal egyezés a véletlen műve
A csontig ható hideg, nyirkos, esős idő-
ben nem szívesen mozdult ki harmadik 
emeleti lakásából. A kenyeret már meg-
vette még a hét elején, margarin is van 
a hűtőben. Kapott néhány tojást a szom-
szédoktól, talán csak jó szívvel, de lehet, 
hogy azért, mert amíg ők dolgoznak, fel-
ügyeli napközben a lakásukat. Ily módon 
a reggeli és a vacsora is meg van oldva, 
az ebédet és a városi híreket meg hozza a 
szociális gondozó. Vele jókat szoktak be-
szélgetni, miközben segítségül rendet rak, 
port töröl és két-három naponként fel is 
porszívózik a kis lakásban. Ha fiának ép-
pen ez idő alatt van egy kis szabad ideje, 
hogy az interneten keresztül videóüzene-
tet váltsanak, akkor a számítógépet is ő 
állítja be, hogy a kapcsolat létrejöjjön. Az 
év elején jutott hozzá a használt masiná-
hoz, de sajnos még nem tudta megtanul-
ni a használatát, pedig beiratkozott egy 
nyugdíjasoknak szervezett tanfolyamra 
is. Újságot nem járat, az nem fér bele a 
kis nyugdíjából fizetendő napi kiadások-
ba. Egy régi nagyképernyős TV-je van, 
melynek színei már kifakultak, azon ke-
resztül értesül a világ dolgairól. A híradót 
ritkán nézi. Amúgy sem túl vidám életét 
nem szívesen tetézi azzal, hogy a többsé-
gében csak negatív információk még job-
ban frusztrálják. 
Advent közeledtével gyakrabban idő-
zött viszont a tv-shopok műsorai előtt, 
és a reklámokat is figyelte, hátha ráakad 
valami jó ötletre, amivel egyetlen fiát, a 
menyét és a kis unokáját meg tudja lep-
ni Szentestén. Ők lassan két éve költöz-
tek ki Angliába, egy jobb élet reményé-
ben. Eddig még nem tudtak hazalátogat-
ni, mert a munkájuk és anyagi lehetősé-
gük nem engedte, de azt reméli, hogy az 
idén végre újra találkozhatnak. Az uno-
káját még csak a számítógép képernyő-
jén látta. Már néhány szót tud mondani, 
és mindent megért, méghozzá magyarul 
és angolul is. Csak remélni meri, hogy is-
kolás korában sem fogja szégyellni majd 
magyar anyanyelvét, és nem csak angolul 
próbál majd kommunikálni a nagymamá-
jával. Őket várja haza titokban. A nyug-
díjából minden hónapban félretett egy 
kis összeget, ami mostanra szépen gyara-
podott. Abból vesz ajándékot. A boltok-
ba nem szívesen jár ilyenkor. A kígyózó 
sorokban mindig akad egy-egy türelmet-
len ember, aki ingerülten teszi szóvá, ha 
a pénztárnál miatta lassul le a kiszolgá-
lás. A szeme sem jó már, és a pénztárcá-
ját is mindig olyan helyre rakja, ahonnan 
azt reméli, hogy gyorsan elő tudja ven-

ni, de mire odakerül a sor, mégis keres-
getnie kell. Azért meg a pénztárosok ne-
heztelnek, még ha nem is mondják, ha 
valamelyik árut töröltetnie kell, mert nem 
fér bele az aznapi keretbe. Ezért is hatá-
rozott úgy, hogy az utánvétes, postai ki-
szállítást preferálja, ha a TV-n ajánlaná-
nak olyan ajándékozásra is alkalmas árut, 
ami rá és a hazájukra emlékeztetné a gye-
rekeket, amikor a messzi idegenben az 
majd a kezük ügyébe akad. A minap látott 
egy hirdetést, amelyben az éremkibocsá-
tó „Mennyei oltalom” emlékérmet ajánl 
megvételre, ezüstből. Az egyik oldala azt 
a jelenetet ábrázolja, amikor Szent István 
király az országot Szűz Mária kegyeibe 
ajánlja, a másik oldalán pedig első kirá-
lyunk monogramja látható.  Bizonyosan 
emlékezteti majd őket magyarságukra és 
ráadásul az értékéből sem fog veszíte-
ni, sőt. Nem mellékesen postaköltséggel 
együtt alig kétezer forintért megkapha-
tó. Már meg is rendelte, és mára ígérték, 
hogy kiszállítják. A kis unokáról sem fe-
lejtkezett el. Számára egy plüss állatfigu-
rát vásárolt a közeli élelmiszeráruházban. 
A hűségkártyán év közben összegyűlt 
pontokat váltotta be, ezáltal kedvező áron 
jutott hozzá. Arra is maradt pénze, hogy 
az ünnepi vacsorához és az elengedhetet-
len bejglihez a hozzávalókat is meg tudja 
majd vásárolni. Fenyőfára nem kell költe-
nie. Mióta egyedül él egy kis összecsuk-
ható műkarácsonyfa jelzi nála az ünnepet.
Csöngettek. Izgatottan sietett az ajtóhoz, 
de még nem a postás érkezett. A szociá-
lis gondozó volt az. Jókor jött, mert a fi-
ával erre az időpontra egyeztek meg egy 
újabb videó-beszélgetésben. Bekapcsol-
ták a számítógépet, de a vonal másik vé-

ge még nem jelentkezett. Amíg várakoz-
tak, örömmel mesélte el, hogyan is ter-
vezi a gyerekekkel a karácsonyi ünne-
pet. Közben megérkezett a posta is, a vár-
va várt csomaggal. Mindketten gyönyör-
ködve nézték az elegánsan csomagolt em-
lékérmet, amikor megjelent a számítógép 
kijelzőjén a fia, amint szeretettel köszön-
ti az édesanyját. Az érmét gyorsan a do-
hányzóasztal alsó polcára rejtették, nem 
akarták elrontani az ajándékozás örömét 
azzal, hogy a kamerán keresztül idő előtt 
meglássa a kis csomagot. A szokott mó-
don beszámoltak egymásnak, hogy mi is 
történt a legutóbbi beszélgetésük óta. A 
végére tartogatta a kérdést, hogy mikor-
ra időzítik a hazajövetelt, de a fia meg-
előzte: „Sajnos az idén sem tudunk haza-
menni. Munkahelyet váltottam, egy szál-
lodában vagyok alkalmazott, és olyan sok 
vendég várható, hogy minden munka-
társra szükség van. A tulajdonos, mint új 
munkaerőt, amúgy sem enged szabadság-
ra egyhamar.” 
Gyorsan elköszönt gyermekétől, nem 
akarta, hogy könnyezve lássa. Elővett 
egy papírdobozt, az érmét és a kismackót 
beletette egy múlt évről megmaradt kará-
csonyi képeslap kíséretében, és átadta a 
gondozójának. Kérlek, add fel postán erre 
a londoni címre, mondta szipogva. Az ün-
nepi vacsorára és a bejglire félretett pénz-
ből a postaköltséget biztosan ki tudom fi-
zetni. 
A takarítás ma elmaradt, de soha nem kö-
szöntek még el ilyen meghitten egymás-
tól. Zokogva borultak egymás vállára a 
félig nyitott bejárati ajtó előtt.

Szrogh Károly

Kántálás 
a városban 

„A kántálás évszázados hagyomány, amely az ünnepeket 
megelőző időszakban csoportosan házról, házra járva ismé-
telgetett énekléssel - helyenként - rigmusok mondásával tör-
ténik.” (Magyar Néprajzi Lexikon)
Ennek az ősi szokásnak napjainkban is kivitelezhető változa-
ta indul az idei tiszaújvárosi adventi ünnepkör új elemeként a 
városban működő Paletta Baráti Kör kezdeményezésére.  
A kántálásra a városi lakosok csatlakozására is számítunk 
minden korosztályból. A jól ismert énekek egy-két versét éne-
keljük. (Mennyből az angyal, Dicsőség mennyben az isten-
nek, Az istenek szent angyala, Csendes éj, Krisztus Urunknak 
áldott születésén, Pásztorok, pásztorok örvendezve.)
Gyülekező 2018. 12. 23-án 14:50-kor a tiszaújvárosi Niko-
démus Idősek Otthon előtt, lehetőleg sötét kabátban, gyer-
tyával, fehér sálban. Énekelve átsétálunk az Ezüsthíd Gon-
dozóház elé, onnan a városi könyvtárhoz, majd 16.00-ra a 
Városháztérre. 
Ott énekeljük kétszer közösen:
„Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyúljon bennünk, szere-
tet töltsön el minket, add ezt nekünk Urunk, hadd legyünk 
testvéri szívvel, mindnyájan egyek Benned. Lobbantsa láng-
ra szívünket, szereteted.” 
Találkozzunk advent 4. vasárnapján, és legyünk együtt bé-
kességgel! 

V. S. I-né

kronika@tiszatv.hu

Karácsony
A szeretet ünnepe, de bárki bármit is mond, az ajándékozásé is. 
Szeretünk adni, szeretjük átélni az öröm élményét, mely akkor 
ér minket, amikor átadjuk. De mit is?
A médiából már november közepén, vagy még korábban, öm-
lik felénk a vásárlásra, ajándékozásra lelkesítő szlogenek sora. 
Hosszú a lista; kollégák, üzleti partnerek, barátok, családtagok.
El is kezdjük törni a fejünket, kinek mit is kellene ajándékozni.
Vannak köztünk olyanok, akik idejekorán elkezdik járni az üzle-
teket, vagy bogarásznak az interneten, hogy ihletre leljenek. Az-
tán vannak olyanok köztünk, akik annyira tanácstalanok, vagy 
annyira elfoglaltak, hogy az utolsó pillanatban megveszik a ke-
zük ügyébe kerülő bármit.
Így történhet meg évről-évre, hogy megvesszük az olcsó, és 
kommersz dísz- vagy használati tárgyat: a hatvanhatodik bög-
rét, öngyújtót, sálat, zoknit, tusfürdőt, arckrémet, borotválkozás 
utáni balzsamot, vagy az „NDK-s kivehető ajtajú turmixgépet”.
Miközben vásárolhatnánk egyedit, kézművest, netán művészit. 
De nem tesszük, mert nem tudjuk, hol lehet, vagy azt gondol-
juk, hogy túl drága.
Sőt, készíthetnénk mi magunk is valami meglepetést, de nincs 
hozzá ötletünk, alapanyagunk, bátorságunk, segítségünk.
Mindezekre szeretnénk megoldást javasolni, de legalább felkel-
teni az érdeklődést.
A Barcsay téri Városi Kiállítóteremben december 9-étől 23-áig 
lehet valami MÁST találni. 
Neves képző- és festőművészek alkotásait, kézműves remeke-
ket. A meghirdetett műhelyekben lesz alkalom pólót festeni, 
gyöngyöt fűzni, mézeskalácsot díszíteni, hozzáértő kézműve-
sek segítségével.  (A kézműves műhelyekre telefonon lehet be-
jelentkezni: 20/936 1026. )
De lehet csak nézelődni és gyönyörködni is, mert minden nap 
10.00-18.00 óra között nyitva lesz a kiállítás és vásár, melynek 
hivatalos megnyitója december 9-én, vasárnap délután 4 órakor 
lesz. Az esemény azért is különleges, mert a kiállított alkotáso-
kat Zajácz Tamás bőrműves iparművész zenés tárlatvezetés ke-
retében ajánlja az érdeklődők figyelmébe. S aki a zenei aláfes-
tésről gondoskodik: Kolosai Ferenc Vilmos.
Minden kedves városlakót és látogatót szeretettel várnak a szer-
vezők:

Bőr-Art, KarakterArt, Derkovits Művelődési Központ

kronika@tiszatv.hu

Jónak lenni jó! 
A rövid, de sokat jelentő mondat Böjte Csaba testvér követen-
dő szavait idézi. Ez ihlette a Felnőni Tilos! gyerekzenekar tagja-
it is, amikor kigondolták, hogy dalaikkal útnak indulnak és elvi-
szik azokat oda, ahol ilyenkor már kicsit magasabbra kell húzni 
a takarójukat a gyerekeknek.  
November 27-ei indulással három olyan házba látogatunk el, 
ahol a legnagyobb létszámban laknak azok a gyerekek, akiket 
Böjte Csaba testvér fogadott be. Nagyszalontán, Déván és Pet-
rozsényben adunk koncertet. Hogy ne érkezzünk üres kézzel, el-
indítottunk egy sálgyűjtést, melyet a „Minden egyes Böjte-ház-
ban legyen sál a gyerekek nyakában!” névre kereszteltünk el. 
Így minden gyerek egyformán, egyforma, hasznos ajándékot 
kaphat. A sálak mellé egy különleges, megfoghatatlan ajándé-
kot is viszünk. Írtunk nekik, róluk egy dalt, ami minden jogvé-
delemmel ellátva a Szent Ferenc Alapítvány gyermekeié lesz. 
Hihetetlenül jó érzés volt megtapasztalni az emberek jóságát, 
nagylelkűségét. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenki-
nek, aki segített abban, hogy a meglátogatott gyerekek mind-
egyike kapjon egy sálat. Köszönjük minden ismerős és ismeret-
len magánszemélynek. Köszönet a közreműködő intézmények-
nek. A Szent István iskola és a Hunyadi Mátyás iskola tanuló-
inak. Köszönjük a méteráruboltok segítségét, a méretre vágást, 
az együttműködést és a nagylelkű felajánlásokat. Köszönjük a 
Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány támogatását. Barátok, tanít-
ványok kétkezi munkáját. 
Mint régen a fonóban a fonál, úgy születtek itt is a sálak sok be-
szélgetés és nevetés mellett. Vidámság, bölcsesség, emlékezés 
és rengeteg szeretet lett beléjük tekerve. 
Ritmusra dobbantak a szívek a Hunyadi Mátyás iskolában, ami-
kor meghívásukra koncertet adhattunk azoknak a gyerekeknek, 
akik hozzájárulásukkal támogatták kezdeményezésünket. 
Az iskola úgy járult ehhez az adománygyűjtéshez, hogy egy jó-
tékonysági koncertre invitáltak minket, melyet egy sál árával 
lehetett támogatni. Hatalmas volt a gyerekek lelkesedése, úgy 
a zene, mint a nehezebb sorsú gyermektársaikon való segíteni 
akarás iránt. A november 22-i nagysikerű koncerten befolyt ösz-
szegből annyi anyagot vásároltunk, amely 180 db sál elkészí-
téséhez lett elegendő.  Szeretnénk megköszönni ezt a délutánt 
minden osztály diákjának, tanáraiknak és az iskola dolgozóinak, 
akik így váltak nagylelkű részesévé egy utazásnak. Köszönjük 
hunyadisok!
A „sálazást” folytatjuk tovább! A nagy érdeklődésre és a szándé-
kunk véghezvitelére tekintettel, miszerint valóban minden gyer-
kőc sálhoz jusson, folytatódik a gyűjtés, melynek részleteit bár-
ki megtalálhatja hamarosan a hírportálokon. 
Mert jónak lenni jó! 

Badonics Adrienn és Balaton Endre - a Felnőni Tilos! 

5. oldal2018. november 29. Ünnep

Postán érkezik majd az emlékérem. 
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Az első ötéves terv módosítása
Noha az első ötéves tervet a parlament 
egyhangúlag megszavazta, az első év ke-
retszámait csak 1950 tavaszán határozták 
meg, így a rendkívül feszes tervben már-
is csúszások keletkeztek. Ennek az volt 
az oka, hogy éleződött a koreai háború, 
és szovjet nyomásra a Honvédelmi Mi-
nisztérium újabb és újabb haderőfejlesz-
tési igényekkel lépett fel. Bár már Ge-
rő Ernő és Rákosi Mátyás is azon a vé-
leményen volt, hogy a HM túlzó követe-
lései felborítják a gazdaság egyensúlyát, 
a Honvédelmi Bizottság végül 15 száza-
lékponttal mégis megemelte a honvédel-
mi beruházások keretét más ágazatok ro-
vására. A keretszámok szerint 1950-re 8 
milliárd forintnyi beruházást terveztek 
be, aminek csaknem a fele ment volna ne-
héziparra. Számos beruházás, pl. a Sztá-
linvárosi Gépgyár, a Dunapentelei Vas-
mű, a Barcikai Nitrogénmű építése, illet-
ve az ózdi és diósgyőri kohászati rekonst-
rukció el is kezdődött.
1950 novemberében fogadták el az 1951. 
év keretszámait, amiben az egyre inkább 
elfajuló koreai konfliktus nemzetvéde-
lemre gyakorolt hatása még markánsab-
ban kirajzolódott. A már amúgy is feszí-
tett keretszámokat tovább növelték és a 
nemzeti jövedelem előállításában még 
nagyobb szerepet kapott a nehézipar, ezen 
belül is a hadiipar. A szovjet vezetés úgy 
ítélte meg, hogy a NATO már 1953 vé-
gére készen fog állni az újabb háborúra, 
ezért 1951 januárjában Sztálin azt az uta-
sítást adta ki a Moszkvában járó Rákosi-
nak és Farkas Mihálynak, hogy az ország 
hadseregét a lehető leggyorsabban fel kell 
fejleszteni. Bojko altábornagy, a magyar-
országi szovjet katonai tanácsadók veze-
tője kész listát adott át a Honvédelmi Bi-
zottságnak arról, hogy miként kellene a 
Magyar Néphadsereget mihamarabb 150 
ezer főre növelni, laktanyákat építeni, 
gépjárműveket és felszerelések vásárolni, 
stb. Ez a már amúgy is túltervezett ötéves 
tervet még inkább felborította és még na-
gyobb beruházási összeget kívánt a nehé-
zipari fejlesztésekhez.
1951 februárjának végén tehát az a fela-
dat hárult a Magyar Dolgozók Pártjára, 
hogy a soron következő második kong-
resszuson jóváhagyassa a küldöttekkel az 
ötéves terv rohamtempóban összeállított 
módosításait, amiket kimondatlanul, de a 
háborús készülődés jegyében hoztak te-
tő alá. Gerő Ernő a beszédében kijelen-
tette, hogy az ipari termelés szédületes 
gyorsulása, a túlteljesítések, a kolhozo-
sítás, a gépesítés, az önköltségek csökke-
nése vagy a belső áruforgalom növekedé-
se lerakta a szocializmus alapjait Magyar-
országon és újabb, még nagyobb vállalá-

sokra áll készen. A fejlődés azonban nem 
volt zökkenőmentes és számos hiányos-
ságot kell még leküzdeni. Például 1950-
ben nem volt kielégítő a vas-, az acél-, a 
hengerelt acél és a széntermelés gyorsulá-
sának üteme, a kisipari szövetkezeti moz-
galom egyhelyben toporgott, a mezőgaz-
daság pedig nem fejlődött egyenletesen. 
Gerő komoly kritikával illette a villamo-
senergia termelést: „(…) jóllehet már az 
ötéves terv első évében több villamose-
nergiát termeltünk, mint amennyit ötéves 
népgazdasági tervünk szerint az első év-
ben termelnünk kellett volna, villamose-
nergia termelésünk gyorsulásának üte-
me elmarad egész iparunk termelésének 
gyorsulási üteme mögött.” Ahhoz, hogy a 
népgazdaság felszámolja a hiányosságo-
kat és az ország még gyorsabban alakul-
jon át virágzó szocialista országgá, „szük-
séges ötéves tervünknek olyan átdolgozá-
sa, amelynek értelmében a még hátra-
levő négy évre az eredetinél sokkal na-
gyobb feladatokat állítunk országunk elé 
(…). Ötéves népgazdasági tervünket oly-
módon kell átdolgozni, hogy meggyorsít-
suk országunk iparosítását, vagyis minde-
nekelőtt a nehézipar, az ipari alapanya-
gok, a villamosenergia és a gépgyártás, 
s általában a termelőeszközöket előállító 
iparágak fejlődését.”
Az irány tehát változatlan maradt. A mó-
dosítások értelmében minden eddigieknél 
több pénzt, az eredetileg előirányzott 50,9 
milliárd Ft helyett 85 milliárd Ft-ot fektet-
nek be a népgazdaságba. Leglényegesebb 
számunkra a törvény 11. és 13. paragra-
fusa, amik már előre vetítik az erőmű és 
a TVK szükségességét: „A népgazdaság 
és a lakosság szükségleteinek kielégítésé-
re az 1949. évi 2.200 millió KWh villa-
mosenergia termelést 1954-re az erede-
tileg előirányzott 4.270 millió KWh he-

lyett, 6.050 millió KWh-ra kell felemel-
ni. Ennek érdekében az erőművek teljesí-
tőképességét 584.000 kilowattal kell nö-
velni, az eredetileg előirányzott 3 milli-
árd 285 millió forint értékű beruházás he-
lyett 5 milliárd 470 millió forint értéket 
kell beruházni.” (…) „A vegyipar terme-
lését – az ötéves terv idején – az erede-
tileg előirányzott 138% helyett 273%-kal 
kell növelni.”
Az országgyűlés 1951. május 15-én fo-
gadta el az első ötéves terv módosítását. 
Összességében nézve a két tervben lefek-
tetett erőltetett, aránytalan és megvalósít-
hatatlan fejlesztési stratégia később tartós 
torzulásokat okozott a magyar gazdaság-
ban. Az ekkor megkezdett beruházások 
bizonyos mértékig kényszerpályára terel-
ték a magyar iparfejlesztést, és így a ké-
sőbbi vezetőket is, akik azzal a dilemmá-
val néztek szembe, hogy vagy felhasznál-
ják a rosszul lerakott alapokat, vagy vesz-
ni hagyják a beruházott hatalmas értéket. 
Mivel Moszkva árnyékában utóbbit nem 
vállalhatták fel, ezért ez megszabta a to-
vábbhaladás irányát is: muszáj volt el-
kezdeni és befejezni a felvállalt létesít-
ményeket. Bár ezekben az években az or-
szág minden téren súlyos károkat szenve-
dett, Dél-Borsodban, Tiszapalkonya mel-
lett valami új is elkezdődött. A módosított 
ötéves tervben elfogadott keretszámok 
tették lehetővé többek között a villamo-
senergia termelés vagy a vegyipar továb-
bi fejlesztését. Más szóval: ez a törvény 
biztosította a jogi keretet ahhoz, hogy új 
ipari komplexumokat alakítsanak ki. Így 
most már minden feltétel adott volt egy új 
hőerőmű, új vegyi kombinát és új város 
megszületéséhez.
                                                  (folyt. köv.)

Dr. Kákóczki Balázs

kronika@tiszatv.hu

Egészséges életre nevelés

Mottónk: „Az egészség nem minden, de az egészség nélkül min-
den semmi.” (Arthur Schopenhauer)
Idén november 12-től 24-ig rendeztük meg a Széchenyi isko-
lában az immáron hagyománnyá vált „Egészséges életmód na-
pok” programsorozatot. Célunk, hogy rendhagyó órák, interak-
tív foglalkozások keretében felhívjuk a gyerekek figyelmét az 
egészséges élet fontosságára. Színes és gazdag programjaink-
ból szeretnék néhányat kiemelni: Lélektől lélekig! - játékos ön-
ismereti foglalkozás. Egy mindenkiért, mindenki egyért - közös-
ségépítő és formáló játékos foglalkozás. Felelősségteljes szexu-
alitás - beszélgetés a biztonságos párkapcsolatról, a nemi be-
tegségekről. Tiszta tudat - a szerfogyasztás megelőzése interak-
tív drogprevenció keretében. A kisebbek ellátogattak a fogtün-
dér birodalmába, megismerkedhettek a tisztálkodás, a higiénia 
szórakoztató történetével, valamint az elsősegélynyújtás alapja-
ival. A negyedikesek már meglévő ismereteikről adhattak szá-
mot a 12 lépés az egészség felé elnevezésű vetélkedőn, a fel-
sős diákok pedig egészségteszteket tölthettek ki online felülete-
ken. Természetesen volt ételkóstolás is, idén a rengeteg vitamint 
és antioxidánst tartalmazó mézédes sütőtökkel turbóztuk fel im-
munrendszerünket. Salátabárunkban az otthon vagy az iskolá-
ban elkészített gyümölcs-, illetve zöldségsalátákat ízlelhették 
meg az éhes nebulók. Szemet gyönyörködtető volt a zöldségek-
ből és gyümölcsökből készített szobrok látványa is. Program-
jainkból a mozgás sem maradt ki, diákjaink nyakigláb tornával 
és aerobikkal frissülhettek fel a tanórákat követően. Köszönjük 
a programsorozat megvalósulásáért nyújtott segítségét Bozsik 
Csilla iskolapszichológusnak, Bóna Réka orvostanhallgatónak, 
Tóth Ágnes iskolai védőnőnek, Tóthné Kovács Viktória isko-
lai szociális munkásnak, Szarvas Violetta gyógytestnevelőnek, 
Pallagi Balázs és Kis-Tóth Ferenc mentőápolóknak, valamint a 
Széchenyi-konyha dolgozóinak, s végül, de nem utolsó sorban a 
kedves kollégáknak.

Kurucz Erzsébet
programszervező

kronika@tiszatv.hu

Gimnasztráda sikerek 
Érmekkel és kupákkal tért haza a Tiszaújvárosi 
Gimnasztráda a 2018. november 24-én Buda-
pesten megrendezett Ritmuscsapatok, Modern 
Táncok Őszi Országos Bajnokságáról.
 A megmérettetésre közel 250 koreográfiá-
val neveztek az ország tánccsoportjai. Nagyon 
színvonalas produkciók versenyeztek, az or-
szág minden pontjáról érkeztek fitness, diszkó, 
modern, művészi tánccsapatok. A lányok ki-
emelkedően magas pontszámokat kaptak, szép 
eredményeket értek el, csapatban és formáci-
óban hét koreográfiával show- és látványtánc 
kategóriában indultak. Az eredmények: három 
arany-, egy ezüst-, két bronzérem, egy negye-
dik hely és ráadásnak egy különdíjat is ítélt a 
csapatnak a zsűri. A lányok nagyon jól érezték 
magukat, volt olyan táncos, akinek ez volt élete 
első versenye, nagy élményekkel térhettek ha-
za.
A csapat köszöni legfőbb támogatóinak, Tisza-
újváros önkormányzatának és a Tiszaújváros 
Jövőjéért Alapítványnak, valamint a Magyar 
Torna Szövetségnek a támogatást, mely nélkül 

nem lennének ilyen sikeresek.
A vezetőedzők, Haisz Vanda és Madár Éva, va-
lamint a segédedzők és segítők, Bárócz Kata-
lin, Kopcsó Józsefné, Oláh-Gyúró Anna, és a 
kisedzők: Lükő Nikolett és Rácz Cintia mind 
rendkívül büszkék a sportolókra, akik maximá-
lisan teljesítettek a versenyen és igazi csapat-
ként, egymást segítve vettek részt a felkészü-
lésben. 
Csapattagok:
Mini Tini csoport - Bakonszegi Dorina, Baum-
gartner Olívia, Bella Angéla, Bodolai Emma, 
Farkas Panka, Ládi Zsófia, Répási Laura, Ru-
szó Jázmin, Szabó Hanna Kira, Szabó Szonja, 
Grigoncza Gréta, Hegyi Kinga, Jakab Szófia, 
Kacsa Ramóna, Kacsa Zsófia, Kónya Hanna 
Zoé, Makó Lara, Oszkocsil Nóra, Papp Szilvia, 
Puskás Laura, Szepesy Judit, Szilvási Hanna, 
Ujlaki Hanna, Ujlaki Vanda, Vámosi Szofi
Ifik - Balogh Fanni, Bereczki Anna Éva, Bodnár 
Brigitta, Horváth Lilien Hanna, Kalmár Bori, 
Kapczár Noémi, Kocsis Laura Anna, Papp Fló-
ra, Puskás Korina, Szabó Csenge, Szabó Viola, 

Szilvási Adrienn, Tamás Liliána, Tomozi Zoé, 
Tóth Mira, Veres Zsófia
Felnőttek - Bárócz Réka, Bodnár Bettina, Gu-
lyás Emma, Kalmár Zsófi, Kiss Petra, Lükő Ni-
kolett, Orliczki Petra, Rácz Cintia, Szabó Orso-
lya, Vincze Mercédesz
A csapatot a városban legközelebb a Mikulás-
tól karácsonyig rendezvénysorozat zárónapján, 

december 23-án 16.00 órától láthatják, ahol 
összesen ötven táncos mutatja be a kifejezetten 
erre az alkalomra készített Miku-Show című 
karácsonyi zenés-táncos műsort. A lányok de-
cember 22-én a Sportcentrumban a Sportgála 
2018 sportbaráti találkozót is színesítik műso-
rukkal.

Haisz Vanda, vezetőedző
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Mindenki kitett magáért, a csapatért!

A barcikai szénosztályozó vagonbuktatói (Forrás: Fortepan, UVATERV)



A Tisza TV műsora
 November 29,. csütörtök

10:00 A képviselő testületi ülése közvetítése
Utána: A szerdai adás ismétlése

 Héthatár: Év végi támogatások - Kiállítás - Angolverseny a 
Kazinczyban - Aranyérmes kozmetikus - Sport 

 Hétről-Hétre: Beatles Forever - Sok hűhó semmiért - Közel-
múlt - Sport

Egészség(L)esen: Élet a stroke után: sorsok, történetek - Mi-
ért együnk több halat?

Egy hajóban - vallási műsor
 December 3., hétfő

18:00 Sporthétfő:a  Tiszaújvárosi Phoenix KK- Óbudai Ka-
szások bajnoki kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről

December 5., szerda
18:00 Héthatár: Átadták a Barcsay teret - Ülés után - Kará-

csonyra készülve - Hajdu Imre új könyve - Sport
18:15 Hétről- Hétre: Advent első vasárnapján - Közelmúlt - 

Sport
18:45: Fogadóóra Bráz György polgármesterrel

Utána a TFCT- Budapest Honvéd Magyar Kupa labdarúgó 
mérkőzés közvetítése felvételről

 December 6., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése 

Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Városháztér
December 2., 9. (vasárnap), 6. (csütörtök), 7. (péntek) 16.00 
óra
Mikulástól karácsonyig 
Derkó MiniGaléria
Hajdu József – Fények és Formák
című kiállítása január 10-ig 
VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM
Székhelyi Edith és Balogh Géza festőművészek 
Együtt című kiállítása december 6-ig
TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
December 1. (szombat) 18.00 óra
William Shakespeare - Sok hűhó semmiért
vígjáték a Kulissza Játékszín előadásában 
Óvárosi KULT Galéria
Tóth Ferenc Hazatérő kacsafarkú vándor szender című kiál-
lítása
január 5-ig 
HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Az erőmű és a készenléti lakótelep  
A Tiszaújváros Települési Értéktár Testület kiállítása január 
12-ig
November 30.  (péntek) 17.00 óra
Természetjárók „Nyáridéző” sorozata 
Peru, a leginkább inka - Előadó: Kiss Lászlóné
December 4. (kedd) 17.30 óra
Családi mesedélután - A legkisebb Mikulás
A Kalamajka Bábszínház előadása
December 5. (szerda) 9.30 óra
Babusgató - Baba zenebona foglalkozás
December 5.  (szerda) 14.00 óra
A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub 
összejövetele
December 5. (szerda) 16.30 óra
Hajdu Imre: Beszédes könyvem  könyvbemutató
December 8. (szombat) 11.00 óra  
„Angolozó” társalgási klub
TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
November 30. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
A programokkal kapcsolatos részletes információkról az in-
tézmény honlapján, facebook oldalán, illetve a megjelenő ha-
vi programfüzetből és plakátokról tájékozódhatnak.

2018. november 5-étől a Derkovits Művelődési Központ 
jegypénztárának nyitvatartása az alábbiak szerint változott
HÉTFŐ – KEDD - CSÜTÖRTÖK 
  8.00-12.00 és 13.00-16.00
SZERDA 8.00-12.00 és 13.00-18.00
PÉNTEK 8.00-12.00
A belépődíjas programok esetében pénztárnyitás az előadás 
előtt egy órával!

Kulissza-premier

Sok hűhó semmiért
Csend van, még üres a néző-
tér, a székek szép sorban vár-
nak. Még egy óra. Egy má-
sik helyiségben nagy a zűrza-
var. Készülnek a sminkek, a 
frizurák, öltöznek a szerep-
lők, még egy kis szájfény, haj-
lakk, egy korty kávé. Mind-
járt kezdődik. 

Sok hűhó semmiért - Shakespeare komé-
diáját vitte színpadra a  Kulissza Játék-
szín. A történet 1598 és 1600 között szü-
letett. Aragónia hercege, Don Pedro csa-
patával egy hónapot tölt Dél-Itáliában, 
Leonato vidéki kúriáján. Két szerelmi tör-
ténet is kibontakozik itt, a fiatal Hero és 
Claudio ártatlan, üde szerelme és egy má-
sik: Beatrice és Benedetto kapcsolata, tele 
civódással, szócsatákkal, szenvedéllyel. 
Szerelmek, barátságok, ármány, félreérté-
sek és megannyi nevetés Kulissza-módra. 
- Szerettünk volna valamilyen klasszikus 
vígjátékot a színpadra állítani - emléke-
zett vissza Mátyás Edina rendező -, töb-
ben meg is jegyezték, hogy nagyon meré-
szek vagyunk ezzel a Shakespeare-darab-
bal. Most kezdtem el én is gondolkodni 
ezen, hogy amatőrökként Shakespeare-rel 
színpadra állni nem egyszerű, de a nézők 
jelzései alapján azt hiszem, hogy jól si-
került. Hatalmas mennyiségű szövegeket 
kellett megtanulniuk a szereplőknek, de 
nagyon jól vették az akadályokat. Én sze-
retem azokat a darabokat, amikben nincs 
konkrétan egy vagy két főszereplő, ha-
nem eloszlanak a szerepek. Ez most egy 
kicsit árnyaltabb, vannak egy-két monda-
tos szerepek és nagymonológok is. 
- Milyenek az első és az utolsó percek, 
amikor már felgördült a függöny?
- Amikor felgördül a függöny, oldalt ülök 
a súgólyukban és figyelem a szereplőket, 
látom, ahogy csillog a szemük és ilyenkor 
engem is boldogság tölt el. Amikor pedig 
vége az előadásnak, a jóleső fáradság ér-
zése van bennem, ugyanakkor a felajzott-
ság is, hogy sikerült, és ez is nagyon jó 
érzés. 
Beatrice szerepében Visegrádi Dórát lát-
hatjuk, míg Benedettot Leskó Tamás ala-
kítja. 
- Izgatottak vagyunk - mondta Visegrádi 
Dóra -, de szerintem ez így természetes. 
Egészen addig a pillanatig nő ez a drukk, 
amíg nem lépünk színre. Aztán az előadás 
során átlényegülünk és a szerepnek meg-
felelően próbáljuk hozni a karaktert. 
- Beatrice és Benedetto csipkelődnek, 
évődnek egymással. Könnyű volt Tamás-
sal megtalálni ezt a hangot?

- Az egész társaságra jellemző egy na-
gyon-nagyon pozitív, egymást segítő lég-
kör, és azt gondolom, hogy Benedettoval 
is nagyon szépen lassan bontakozott ki, 
akár a színpadon, akár a kulisszák mögött 
a kapcsolat. Úgyhogy nagyon jó a hangu-
lat és nagyon segítő párom is van. 
Leskó Tamás nemrég csatlakozott a játék-
színhez.
- Érdekes a történet - mondta Tamás -, 
Mátyás Edina egy családi jóbaráton ke-
resztül talált meg engem. Először a ha-
lászléfőző fesztiválon találkoztunk, majd 
fél évvel később keresett meg, hogy nem 
lenne-e kedvem kipróbálni a színjátszást, 

mert pont lenne egy szerep, ami szerin-
te teljes mértékben rám illik. Gyakorlati-
lag azonnal igent mondtam, mert érdekelt 
is a dolog, és szerettem volna magam ki-
próbálni, úgy gondolom, sikerrel vettem 
az akadályokat. 
Nem először állt színpadra Lőrincz Tibor, 
aki évek óta erősíti a Kulissza csapatát.
- Don Pedrot játszom a darabban - mond-
ta Tibor -, úgy érzem, sikerült megtanul-
nom a szerepet. Don Pedro egy nemes ka-
rakter, felnéznek rá a többiek, egy elegáns 
férfi. A premier szerintem jól sikerült, na-
gyon élveztem az előadást. 
Hero szerepében Koscsó Enikő lépett a 
színpadra. 
- Nagyon nehéz megformálnom ezt a ka-
raktert - mesélt a kihívásokról Enikő -, 
hiszen én alapvetően kicsit élettel te-
libb, erősebb jellemű ember vagyok, mint 
Hero, akit játszom. Ő egy ártatlan, vissza-
húzódó lány, és kicsit nehéz volt azono-
sulni ezzel, de végül is úgy érzem, hogy 
sikerült. 
- Miből táplálkoztál? Olvasmányélmény, 
színház, film? 
- Alapvetően a filmváltozatból, illetve 
van egy film, a Mamma mia!, amiben az 
egyik főszereplő szerintem hasonló ka-
rakter, és őt próbáltam megfigyelni, hogy 
hogyan játszik. 
A Sok hűhó semmiért három előadáson 
van túl az első hétvégén. A folytatásban 
december elsején láthatja a darabot a kö-
zönség a Tiszaszederkényi Művelődési 
Házban. 

Fodor Petra

Kedves Szülők, Tisztelt Adományozók!
Köszönjük, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával támogatták a 
Széchenyi István Alapítvány működését.
Az Önök felajánlása nagyban segíti az iskola munkáját. 
Szívből reméljük, hogy a következő adóévben is számítha-
tunk támogatásukra.
Üdvözlettel:

Az alapítvány kuratóriuma
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Beatrice (Visegrádi Dóra) és Benedetto (Leskó Tamás) kapcsolata tele van civó-
dással, évődéssel, szenvedéllyel. 

Herot az ártatlan, visszahúzódó lányt 
Koscsó Enikő alakítja. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
TóTh Sándor

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő

2018. december 5-én (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.
              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Juhos Szabolcs jegyző

2018. december 5-én (szerdán) 
13.00 órától 15.00 óráig

ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri 

Hivatal I. emeleti önkormányzati 
tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 
bejelentés alapján történik,

           negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését 

az 548-014-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

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

képviselője
2018. december 3-án (hétfő) 

16.00 órától Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház)

2018. december 4-én (kedd) 
16.00 órától a Tisza-parti városrészben

(Tisza-parti Szabadidőház)
fogadóórát tart.

            Polgármesteri Hivatal

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi 
Járási Hivatal (49) 795-026

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

(49) 341-244. (49) 341-168

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-
ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-
mények 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 kö-
zérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes.  A te-
lefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzí-

tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 
szükséges intézkedéseket. 

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

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelő-
intézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi 
internetes elérhetőségen tekinthetik meg: 

http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/ index.php/
szakrendelesek 

Nagyné Kántor Judit  főigazgató

A Polgármesteri Hivatal felhívja a hulla-
dékszállítási díjtámogatásban, és/vagy a 
kábel TV előfizetési díjtámogatásban ré-
szesülő 65. életévüket betöltött személyek 
figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatal a 
jogosultsági feltételek fennállását érintően 
2019. évben felülvizsgálatot végez.
Fentiek alapján a Polgármesteri Hivatal 
kéri a hulladékszállítási díjtámogatásban, 

és/vagy a kábel TV előfizetési díjtámoga-
tásban részesülő személyeket, hogy a tá-
mogatásokra való jogosultságuk megálla-
pítása óta körülményeikben (pl.: lakóhely 
változás, tiszaújvárosi életvitelszerűség 
megszűnése, a lakóingatlanon fennálló 
tulajdonjog, haszonélvezeti jog megszű-
nése) bekövetkezett változásokat, szíves-
kedjenek legkésőbb 2019. január 31. nap-

jáig személyesen a Polgármesteri Hivatal 
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztályán (I. em. 115. iroda, tel.: 49/548-
038), vagy postai úton (3580 Tiszaújvá-
ros, Bethlen G. út 7.) jelezni. 
További információk a http://www.varos-
haza.tiszaujvaros.hu honlapon olvasha-
tók. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Felhívás
hulladékszállítási díjtámogatásban és/vagy kábel TV előfizetési díjtámogatásban 

részesülő 65. életévüket betöltött személyek részére

Karbantartó-villanyszerelő munkakör
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit 
Kft. pályázatot hirdet 1 fő karbantar-
tó-villanyszerelő munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• villanyszerelő vagy műszerész képesítés 
(szakmunkás vagy szakközépiskolai vég-
zettség),
• „B” kategóriás jogosítvány,
• számítógép felhasználói szintű ismere-
tek,
• egészségügyi alkalmasság,
• büntetlen előélet,

• önálló, precíz munkavégzésre való haj-
landóság.
Előnyt jelent:
• informatikai képzettség,
• híradástechnikai ismeretek és szórakoz-
tató elektronikai készülékek üzemelteté-
sében való jártasság.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajzot,
• bizonyítvány másolatokat.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. december 7.

Pályázatok 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@sport-
park.tiszaujvaros.hu e-mail címen.
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki 
Blanka út 6. szám alatti címre.
  A munkakör az elbírálást követően be-
tölthető.

Veszélyes hulladék gyűjtése
A lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok begyűj-
tése 2018. december 3. és december 6. között lesz. A részle-
tes hirdetmény a Tiszaújvárosi Krónika november 15-ei szá-
mában és a www.tiszaujvaros.hu honlapon tekinthető meg.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk a Tisztelt gépjármű tulajdonosokat, hogy a Ka-
zinczy Közösségi Ház, Bethlen G. út felőli parkolója fenyő-
faárusítás miatt 2018. december 07. (péntek) 07:00 órától – 
2018. december 24. (hétfő) 18:00 óráig le lesz zárva.
Kérjük, a gépjárművekkel máshol parkoljanak,
a parkolót ne használják, mert a gépjárműveket elszállítják.

Köszönettel: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Uszodamesteri állás
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft. pályáza-
tot hirdet 1 fő uszodamester munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• Uszodamesteri képesítés
• Magyar állampolgárság
• Egészségügyi alkalmasság
Előnyt jelent:
• Klórgáz kezelői képesítés
• Vízvisszaforgató berendezés kezelői képesítés
• Idegennyelv-ismeret
A pályázathoz csatolnia kell:
• Szakmai, fényképes önéletrajzot
• Bizonyítvány másolatokat
A pályázat benyújtásának határideje 
2018. december 7.
Pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft szék-
helyén (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. sz) munkanapo-
kon 8-16 óra között. 
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu 
e-mail címen
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám alat-
ti címre
Képesítés hiánya esetén a szakképzést támogatjuk.
Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.

Tiszaújváros önkormányzatának kép-
viselő-testülete 2018. november 29-én, 
csütörtökön 10 órától ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanácskozótermé-
ben. 
Az ülés napirendi pontjai:
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására 
2. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel 
kapcsolatos döntés meghozatalára
3. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si Önkormányzati Ösztöndíj 2019. évi for-
dulójára beérkezett pályázatok elbírálására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a beruházási adókedvezmény-

nyel, adóalap mentességgel kapcsola-
tos döntésre, valamint az idegenforgal-
mi adóról szóló 27/2015. (IX.25.) önkor-
mányzati rendelet módosítására
2. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
3. Javaslat a víziközművek 15 éves gör-
dülő fejlesztési terv módosításának elfo-
gadására
4. Javaslat Tiszaújváros 2019. évi rendez-
vénytervére
5. Javaslat Tiszaújváros nemzetközi hír-
nevét öregbítő 2018. évi nemzetközi ver-
senyeken elért sportteljesítmények elis-
merésére
6. Javaslat az egyházi fenntartók számára 
köznevelési feladatok ellátásához haszná-

latra átadott ingatlanban végzett tevékeny-
ségről szóló beszámolók elfogadására
7. Beszámoló a Tiszaújváros Városi Ren-
delőintézet 2016-2017. évben végzett te-
vékenységéről
8. Beszámoló Tiszaújváros tűzvédelmi 
helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról
9. Tájékoztató a munkanélküliség és a 
munkaerő-piac alakulásáról Tiszaújvá-
rosban és térségében
10. Tájékoztató a lejárt határidejű testüle-
ti határozatok végrehajtásáról, valamint a 
közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

Ülésezik az önkormányzat

Fenyőfák kerestetnek
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2018. évi adven-
ti rendezvények színvonalas lebonyolításához keres kivágásra 
szánt, jelenleg szabad térállásban álló, formás, egyenletes ha-
bitusú lucfenyőket és ezüstfenyőket, 3,5-12 méter között, a vá-
rosi közintézmények, Tiszaújváros közterein történő felállítá-
sa, feldíszítése céljából.
Felajánlásaikat a következő elérhetőségeinken tehetik meg:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Központ: 49/540-
636; 70/457-2499; e-mail: varosgazda@tujvaros.hu 
A bejelentések alapján a fákat megtekintjük, és amennyiben a 
méretük, formájuk megfelelő és kivágásuk biztonsággal elvé-
gezhető, úgy a fakitermelést elvégezzük.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Erzsébet-utalványok 
átvétele

Tájékoztatjuk a jogosultakat, hogy az Erzsébet-utalványokat 
személyesen az alábbi időpontokban és helyszínen vehetik át:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal I. emelet 114. iroda:     
2018. november 30. (péntek) 8.00 órától 12.00 óráig.
2018. december 1. (szombat) 8.00 órától 12.00 óráig.
Kérjük a törvényes képviselőket és a nagykorúvá vált gyerme-
keket, hogy az Erzsébet-utalványok átvételéhez érvényes sze-
mélyi igazolványukat és lakcímkártyájukat hozzák magukkal. 
Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy amennyiben az utalvány-
ra jogosult szülő, törvényes képviselő, vagy fiatal felnőtt sze-
mélyesen nem tud megjelenni, az Erzsébet-utalvány átvételéhez 
írásos – személyazonosító adatokat tartalmazó, 2 tanú aláírásá-
val ellátott – meghatalmazás szükséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

8. oldal 2018. november 29.Hirdetmények



Ortopédia másképp
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2018. novem-
ber 28-án, december 3-án és december 5-én az ortopédia 
szakrendelés elmarad. A megszokottól eltérően 2018. decem-
ber 7-én és december 14-én (pénteken) 13.30-17:30-ig lesz 
rendelés. 
Megértésüket köszönjük! 

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

Igazgatási szünet
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaúj-
város Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. 
(I.26.) számú önkormányzati rendelete értelmében 2018. de-
cember 27-én és december 28-án - igazgatási szünet elrende-
lése miatt - a Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G. 
út 7.) zárva tart. Az igazgatási szünet időtartama alatt kizáró-
lag a halaszthatatlan ügyek intézése érdekében ügyelet műkö-
dik az alábbiak szerint:
2018. december 27. (csütörtök) 08:00 –12:00 óra között
2018. december 28. (péntek) 08:00 – 12:00 óra között
Az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap: 2018. 
december 21. (péntek). Az ügyfélfogadás ezen a napon 8:00 – 
12:00 óra között történik.
2019. január 2-től a megszokott munka- és ügyfélfogadási 
rend szerint működik a Polgármesteri Hivatal.
Kérjük szíves megértésüket!
 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Zöld növényi hulladék
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld nö-
vényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.) 
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 49. héten 2018. 
december 6-án (csütörtökön) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosz-
tották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is ki-
helyezhető az átadási pontokon.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Hirdetmény
biztonsági jelentés közzétételéről

Hirdetmény
biztonsági jelentéskiegészítés közzétételéről

Felsőküszöb értékű veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzem neve: 
Tisza Erőmű Kft. (székhelye: 1054 Buda-
pest, Szabadság tér 14. sz.)
Telephely: Tisza II. Erőmű, 3580 Tiszaúj-
város, Verebély László u. 2. sz.
A veszélyes tevékenység rövid leírása:
A Tisza II. Hőerőmű 1972-1978. között 
épült, 900 MW-os névleges teljesítmény-
nyel. 4 darab 225 MW-os egységből áll 
(az erőművi blokkok) és szénhidrogén tü-
zelésű kazánjai vannak (földgáz, fűtőolaj, 
inert gáz).
A Tisza Erőmű Kft. a Tisza II. Erőmű tu-
lajdonosa döntést hozott az erőmű fej-
lesztéséről kombinált ciklusú erőművi 
blokkok kialakításával.
A beruházás során a meglévő erőmű I. és 
IV. blokkjának kazánjai helyett egy-egy 
gázturbina és hőhasznosító kazánegység 
épül, amelyek a meglévő I. és IV. blokki 
gőzturbinákkal együtt egy kombinált cik-
lusú (gáz és gőz körfolyamatú) egységet 
alkotnak majd. A gázturbinák által igé-
nyelt nagynyomású gáz biztosítására az 
erőmű szabad területén egy épületben el-
helyezett új gázfogadó és kompresszorál-
lomás létesül.

Tárgyi létesítmény üzemeltetése a már 
működő Tisza Erőmű Kft., mint veszé-
lyes anyagokkal foglalkozó üzem tevé-
kenységének jelentős változtatásával jár.
A biztonsági jelentés megtekinthető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. 
sz. Baráti Zsolt közbiztonsági referens, 
II. emelet 226. szoba, telefon: 49/548-070 
ügyfélfogadási időben.
• A http://www.tiszaujvaros.hu/ honlapon 
(a honlap alján: Egyéb tájékoztatók, Biz-
tonsági jelentések, Tisza Erőmű Kft. Ti-
sza II Erőmű biztonsági jelentése 2018 
hivatkozáson).
Írásbeli észrevételek megtétele a bizton-
sági jelentéssel kapcsolatban:
A biztonsági jelentéssel kapcsolatban a 
lakosság írásbeli észrevételeket tehet Ti-
szaújváros Város Önkormányzata jegyző-
jének eljuttatva
Cím: Dr. Juhos Szabolcs jegyző, Tiszaúj-
városi Polgármesteri Hivatal, 3580 Tisza-
újváros, Bethlen Gábor út 7. sz.
Határidő: 2018. december 13., 16:00 óra.
Tekintettel arra, hogy az eljárás az erőmű 
fejlesztéséhez szükséges új veszélyes 
anyagokkal foglalkozó létesítmények - 

kombinált ciklusú erőművi blokkok - épí-
tésének katasztrófavédelmi engedélyezé-
sére vonatkozik, ezért a veszélyes anya-
gokkal kapcsolatos súlyos balesetek elle-
ni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) 
Korm. rendelet 21.§-ában foglaltak alap-
ján, közmeghallgatást kell tartani, mely-
nek helye, ideje:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, III. 
emeleti Tanácsterem, 
2018. december 17. (hétfő) 16:00 óra.
Az illetékes hatóság, elérhetősége, kap-
csolattartási adatai:
B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság 3525 Miskolc Dózsa Gy. út 15. 
sz.
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 
ügyintéző elérhetősége: 46/502-976.
Az engedélyezési eljárás ügyintézési ha-
tárideje 2019. január 23.
Az eljárás lezárásaként az elsőfokú ipar-
biztonsági hatóság határozatában a tevé-
kenység végzésére feltételes, vagy felté-
tel nélküli engedélyt ad, vagy a benyújtott 
kérelmet elutasítja.
Tiszaújváros, 2018. november 21.
 Bráz György 

polgármester

Felsőküszöb értékű veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzem neve: 
MOL Petrolkémia Zrt., Poliol létesítmény 
(székhely, telephely: 3581 Tiszaújváros, 
TVK-Ipartelep, TVK Központi Irodaház 
2119/3hrsz. 136. ép.).
A veszélyes tevékenység rövid leírása:
A MOL-csoport vezetősége a propilén 
termékvonalnak a poliol típusú termékek 
irányába történő bővítését tűzte ki célul, 
ezért a MOL Petrolkémia Zrt. üzemelte-
tésében, de a MOL-csoport Tisza Site Te-
lephelyen (a továbbiakban: TIFO Iparte-
rület) belül új létesítmény fog felépülni, 
amely két új terméktípust – poliéter-po-
liolokat és propilén-glikolt – fog előállí-
tani. A tervezett poliol létesítmény alap-
vetően négy részegységből tevődik össze:
• hidrogén-peroxid üzem,
• propilén-oxid üzem, 
• poliol és propilén-glikol üzemek,
• az üzemek működését biztosító, üzem-
határon kívüli létesítmények (energiaellá-
tás, segédanyag ellátás, tárolás stb.).
A poliolok a poliuretán alapanyagok 
egyik fő összetevői, melyek kiváló fizi-
kai tulajdonságokkal bírnak. A technoló-

gia alapját a korábban használt technoló-
giáknál jóval környezetbarátabb propilé-
noxid gyártási módszer képezi, mely so-
rán a hidrogén-peroxid és propilén-oxid 
gyártása integráltan történik.
A biztonsági jelentéskiegészítés megte-
kinthető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. 
sz. Baráti Zsolt közbiztonsági referens, 
II. emelet 226. szoba, telefon: 49/548-070 
ügyfélfogadási időben.
• A http://www.tiszaujvaros.hu/ honlapon 
(Egyéb tájékoztatók, Biztonsági jelenté-
sek alatt, MOL Petrolkémia Zrt. Poliol lé-
tesítmény biztonsági jelentés kiegészítés 
2018 hivatkozáson).
Írásbeli észrevételek megtétele a bizton-
sági jelentéskiegészítéssel kapcsolatban:
A biztonsági jelentéskiegészítéssel kap-
csolatban a lakosság írásbeli észrevétele-
ket tehet Tiszaújváros Város Önkormány-
zat jegyzőjének eljuttatva.
Cím: Dr. Juhos Szabolcs jegyző, Tiszaúj-
városi Polgármesteri Hivatal, 3580 Tisza-
újváros, Bethlen Gábor út 7. sz.
Határidő: 2018. december 14., 14:00 óra.

Tekintettel arra, hogy az eljárás új veszé-
lyes anyagokkal foglalkozó létesítmény 
építésének katasztrófavédelmi engedé-
lyezésére vonatkozik, ezért a veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos balese-
tek elleni védekezésről szóló 219/2011. 
(X. 20.) Korm. rendelet 21.§-ában foglal-
tak alapján, közmeghallgatást kell tartani, 
melynek helye, ideje:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, III. 
emeleti Tanácsterem, 
2018. december 17. (hétfő) 17:00 óra.
Az illetékes hatóság, elérhetősége, kap-
csolattartási adatai: B-A-Z Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság 3525 Mis-
kolc Dózsa Gy. út 15. sz.
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 
ügyintéző elérhetősége: 46/502-976.
Az engedélyezési eljárás ügyintézési ha-
tárideje 2019. január 29.
Az eljárás lezárásaként az elsőfokú ipar-
biztonsági hatóság határozatában a tevé-
kenység végzésére feltételes, vagy felté-
tel nélküli engedélyt ad, vagy a benyújtott 
kérelmet elutasítja.
Tiszaújváros, 2018. november 22.

Bráz György polgármester

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

+ 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852

E-mail:  kronika@tiszatv.hu

A MOL Alapítvány pályázatot írt ki a helyi közösségek támo-
gatására.
A pályázat célja olyan civil szervezetek, kezdeményezések tá-
mogatása, amelyek a helyben élő emberek életét, közösséggé 
válását, identitásának megerősödését segítik, és helyi problé-
mákra keresnek helyben adható válaszokat.
Négy kategóriában lehet pályázni: Jövő generációja, Kultúra, 
Környezetvédelem, fenntarthatóság, Társadalom.
Támogatás igényelhető a tervezett programmal kapcsolatban 
felmerülő dologi kiadásokra (anyag és eszköz), szolgáltatási 
költségekre (szállítás, étkezés, terembér, kommunikáció), sze-
mélyi költségekre (projektfelelős vagy önkéntes menedzsment, 
szakmai közreműködő).
A maximálisan igényelhető támogatás 500.000 Ft, mely vissza 
nem térítendő hozzájárulás.
A támogatás felhasználásának időtartama: 2019. május 1. - de-
cember 31.
A pályázatok benyújtása regisztrációhoz kötött. Az online felü-
letet a https:/ /opa.molalapitvany.hu oldalról tudják elérni az ér-
deklődők. Regisztrálni 2018. december 10-én, hétfőn éjfélig le-
het.
A pályázat benyújtásának határideje 2018. december 15., szom-
bat éjfél.
A pályázatok kezelésének és feldolgozásának folyamatával kap-
csolatos tudnivalókat az érdeklődők a Pályazati Kézikönyvbő1 
ismerhetik meg, amely letölthető az internetrő1.
Online pályázatbenyújtás: www.molalapitvany.hu
További információ kérhető: info@molalapitvany.hu

Helyi Értek Program 2018

Adj lendületet 
helyi közösségednek!
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Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2018. december

DECEMBER Helye Ideje Kinek a részére
01. szombat Gimnázium 7.30 - 11.00 Minden étkező
03. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
04. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
10. hétfő Hunyadi 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 Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés
Tiszaparti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

11. kedd Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Őszrózsa Idősek Klub 7.30 - 8.00 „Esély” Napközi Otthon
Őszrózsa Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

12. szerda Hunyadi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők
Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák 

gyermek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
13. csütörtök Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszaszederkény Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Erzsé-
bet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!



Garázsban tartott Honda Civic 1,6-os sportautó 
megkímélt állapotban 166 ezer km-rel eladó. 

Érd.: 70-341-9940

Az Augusztus 20. Lakásszövetkezet 
(3580 Tiszaújváros, Szent István út 6. fsz. 2.) 

pályázatot hirdet a Barcsay tér 1-3. számú épület 
2019-ben végzendő tetőszigetelésére.

A pályázat beadásának határideje:
2018. december 30. 

Érdeklődni 
a +36 70 333 8122 telefonszámon lehet.

Sajóörösön a Kastély kertben családi ház nagy 
kerttel, garázzsal eladó. Érdeklődni a 70/333-

7669-es telefonszámon lehet. 
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A Sportcentrum eseményei   
December 1. (szombat)

Asztalitenisz
10.00 TSC III.- Dédestapolcsány SE bajnoki mérkőzés 
   Asztalitenisz-csarnok
Kosárlabda
15.30 Phoenix KK- Óbudai Kaszások KA U20 bajnoki mérkő-
zés   Játékcsarnok
18.00 Phoenix KK- Óbudai Kaszások KA bajnoki mérkőzés 

   Játékcsarnok
December 2. (vasárnap)

Kézilabda
16.00 TSC- Miskolc RKSE női bajnoki mérkőzés  
   Játékcsarnok

 December 5. (szerda)
Labdarúgás
12.00 FCT- Bp. Honvéd Magyar Kupa mérkőzés  
   Centerpálya

Asztalitenisz

Mérkőzésdömping
Az elmúlt hetekben több mérkőzést is lejátszottak 
a tiszaújvárosi asztalitenisz csapatok. Összesen 8 
mérkőzést tudtak le a sportolók, a mérleg 7 győze-
lem és mindössze egy vereség.

NB III
Füzesabonyi SC - Tiszaújvárosi SC  6:12
A győzelmeket szerezték: Temesvári 4, Gulyás 3, Vécsei 2, Virág 
1, valamint a Vécsei-Virág és a Gulyás-Temesvári páros.
Tiszaújvárosi SC - Kömlő SC  12:6
A győzelmeket szerezték: Temesvári 4, Fónagy-Árva 3, Virág 2, 
Gulyás 2, valamint a Gulyás-Temesvári páros.
Megye I.
Pataki ASC - TSC II. 11:7
A győzelmeket szerezték: Mag 3, Hajdu 3, Fóti 1.
TSC II. - Szerencs III.  13:5
A győzelmeket szerezték: Mag 4, Hajdu 3, Kavicsánszki 2, Fóti 
1, Dubéczi 1, valamint a Kavicsánszki-Mag és a Hajdu-Dubéczi 
páros.
MEAFC III. - TSC II.  3:15
A győzelmeket szerezték: Mag 4, , Kavicsánszki 4, Hajdu 3, Fó-
ti 1, Dubéczi 1, valamint a Kavicsánszki-Mag és a Hajdu-Fó-
ti páros.
Pataki ASC - Brass-Fitt DE  8:10
A győzelmeket szerezték: Koncsik 3, Tóth 3, Zoltán 2, Gyurics-
ko 2
Megye II.
TSC III. - Sajókeresztúri SE 11:7
A győzelmeket szerezték: Vécsei 4, Csém 3, Molnár 2, Varga 1, 
valamint a Molnár-Vécsei páros.
DVTK III. - TSC III. 3:15
A győzelmeket szerezték: Molnár 4., Csém 4, Varga 3, Mészáros 
2, valamint a Molnár-Mészáros és a Csém-Varga páros

Kajak-Kenu

Testteszteltek a fiatalok
Tesztversenynek adott ott-
hont a hétvégén a Sportcent-
rum. A Tiszaújvárosi Vízi 
Sportegyesület szervezésé-
ben mintegy kétszáz 2004 és 
2010 között született kajakos 
és kenus versenyző vett részt 
egy megújult formájú téli 
erőfelmérőn. 

Most nem csak a versenyzők erejét tesz-
telték, hanem magukat a versenyszámo-
kat is, hiszen a nem megszokott időpont-
ban kiírt megmérettetésen, több olyan 
elem is bemutatkozott melyekkel a jövő-
ben a fiatalok találkozhatnak.  Ilyen volt 
a net-fitt-has, rögzített karú függeszkedés 
és a plank is. Élesben ezekkel a verseny-
számokkal a februári „rendes” erőfelmé-
rőn találkozhatnak majd a sportolók.
A tiszaújvárosiak eredményei: 

2010
Női kajak: 2. Andrássy Lujza Fanni TV-
SE, 4. Tóth Bajusz Luca TVSE

2009
Fiú kajak: 5. Molnár Bendegúz TVSE, 7. 
Zemlényi Zoltán TVSE
Női kajak: 5. Kohári Dóra TVSE, 6. Tóth 
Anna TVSE

2008 
Fiú kajak: 2. Rácz Máté TKKSE, 4. Buk-
ta Gergő TVSE, 8. Hevesi Dániel TVSE
Fiú kenu: 2. Máté Milán TKKSE, 5. Széll 
Kristóf  TKKSE

2007
Női kajak: 2. Papp Lara TVSE, 3. Gémes 
Blanka TVSE, 4. Nagy Luca TKKSE, 8. 
Makó Petra TKKSE, 9. Tóth Petra TVSE
Fiú kajak: 2. Mircse Iván TKKSE, 3. Tag-
liatti Péter TVSE, 4. Novák Milán TKK-
SE, 5. Magyar Ádám TKKSE

2006
Fiú kenu: 1. Czakó Bálint TKKSE, 2. 
Szabó Ádám TKKSE, 5. Szegi Zsombor 
TKKSE, 6. Drencsik Balázs TKKSE     
Fiú kajak: 2. Kaczvinszki Tamás TKKSE, 
5. Andrássy Dénes TVSE

2005
Fiú kajak: 1. Mezei Balázs TVSE, 10. 
Komlós Botond TVSE, 14. Csikós Bálint 
TVSE    
Női kajak: 3. Tóth Nóra  TKKSE
Fiú kenu: 2. Macz Benedek TKKSE, 3. 
Máté Botond TKKSE

2004 
Női kajak: 3. Murvai Lúcia TKKSE, 4. 
Tóth Eszter TVSE
Fiú kajak: 1. Kovács Szabolcs TKKSE, 
6. Császár Dávid TVSE, 7. Dudás Ben-
ce TVSE 

Labdarúgás

Bombagólos győzelem
Az előrehozott tavaszi első 
fordulóban az Eger ellen si-
került az őszi nyitányon el-
szenvedett vereség után re-
vansot venni. A győzelem azt 
is jelenti, hogy a jövő évi start 
előtt a két csapat helyet cse-
rélt a tabellán.

Tiszaújváros - Eger SE 
1-0 (1-0)

Tiszaújváros: 250 néző. Vezette: Sándor 
(Kövér, Gavalla-Kulcsár)
TFCT: Tóth - Fodor, Burics, Pap, Nagy 
D, (Kertész), Lipusz (Dajka), Bussy (Lip-
pai) Hussein, Papp, Illés, Molnár
Eger SE: Tajti - Mikolka, Fekete, Vajda 
(Benke), Gresó, Titko (Kacsó), Lőrincz, 
Pataki, Debreceni, Rjasko (Busai), Laka-
tos
17. perc: Burics a 16-os előterében lop-
ta a távolságot és mintegy 18 méterről lö-
vésre szánta el magát. Bombája a felső lé-
cet érintve védhetetlenül vágódott a jobb 
felső sarokba. (1-0)
Kár egy győztes mérkőzést ezzel kezdeni, 
de sajnos már szinte általános, hogy a baj-
noki mérkőzéseken a leggyengébb lánc-
szemnek a játékvezetői hármas bizonyul. 
A mostani találkozón a téves ítéletek, a 
meg nem ítélt szabálytalanságok nem be-
folyásolták a végeredményt, de alaposan 
rányomta bélyegét a találkozóra a játék-
vezetői ténykedés.
 Az első 15 perc egyértelműen a TFCT-é 
volt. Burics egyéni alakítása és szenzáci-
ós bombagólja zárta le ezt az időszakot, 
melyet követően a meccset a mezőnyküz-
delem jellemezte. 
A második félidőben láthatóan átengedte 
a területet és a kezdeményezést is a Tisza-
újváros, ám a kontrák nem jöttek be, de a 

vendégek is csak egy-két alkalommal je-
lentettek igazi veszélyt a kapunkra. 
Gerliczki Máté: Az első 30 percben kemé-
nyen letámadtuk az ellenfelünket, aminek 
egy gól lett a jutalma, ezután átengedtük 
az ellenfélnek a kezdeményezést. Több-
ször le is zárhattuk volna a mérkőzést, de 
mivel nem tettük meg, így az nyílt ma-
radt. Gratulálok játékosaimnak a fontos 
győzelemhez. 
Vitányi László: Büszke vagyok a csapa-
tom egész éves teljesítményére. A mai na-
pon is megmutatták, hogy a sokkal jobb 
erőkből álló hazaiakat a kapujuk elé szö-
gezték, de ilyen passzban vagyunk, nem 
tudunk a kapuba találni. Egy jól eltalált 
lövés döntött a három pont sorsáról.
További eredmények
Jászberény - Cigánd 4-0
Tállya - ESMTK 0-1
Sajóbábony - DVTK II. 0-2
SBTC - Szolnok 0-2

Putnok - DEAC 1-0
Nyírbátor - Füzesgyarmat 0-3
Sényő - Gyöngyös 4-5

 Egy gól és más semmi

Újabb fordulón vannak túl a nagypályás 
utánpótlás csapatok. Az ellenfél minden 
esetben a Balmaz FC- Olasz Focisuli csa-
pata volt. A mezőny talán legerősebb ala-
kulatait nevelő egyesület nem hagyott 
kétséget az erőviszonyokat illetően.
U19
Tiszaújváros - Balmaz FC (félbeszakadt)
U17
Tiszaújváros - Balmaz FC 1-7 (0-4)
Gól: Balogh G.
U15
Balmaz FC - Tiszaújváros 3-0 (3-0)
U14
Balmaz FC - Tiszaújváros 12-0 (5-0)

Kézilabda

Súlyemelés

Félszáz fölött

Kőszegire emlékeztek

Magabiztos győzelmet aratott a TSC női kézilabda csapata a 
megyei bajnokság újabb fordulójában. A november 24-én hazai 
pályán lejátszott mérkőzésen a nagyon fiatalokból álló KH East 
Fighters SE ellen több, mint félszáz gólt lőttek a lányok, miköz-
ben tíznél is kevesebbet kaptak.

Tiszaújváros - KH East Fighters SE
54-9 (24-3)

Tiszaújváros 40 néző. Vezette: Balogh, Sidlovics
Góllövők: Bagdi B. 4, Bagdi Á. 9, Kovács Á. 1, Molnár E. 13, 
Béke É. 2, Balogh I. 11, Váradi A. 6, Kiss V. 8.
 A következő találkozó november 28-án Bőcsön lesz.

Tizenhetedik alkalommal rendezték meg a Kőszegi György 
súlyemelő emlékversenyt. Az olimpiai ezüstérmes tiszaújvárosi 
sportember tiszteletére életre hívott eseményen hat szakosztály 
45 versenyzője mérte össze erejét. A tiszaújvárosiak négy ara-
nyat és egy ezüst- érmet szereztek. 

Eredmények:
Lucz Levente +94 kg 230 kg 1. helyezett
Réti Márton 94 kg 180 kg 1. helyezett
Balázs Zsolt 77 kg 130 kg 2. helyezett
Durgheu Patrik 45 kg 80 kg 1. helyezett
Irhás Roland 56 kg 95 kg 1. helyezett

11. oldal2018. november 29. Sport

Burics bombája tart a ficakba. 

Van, aki még csak nézi, van, aki már csinálja. 

Gólszüret volt szombaton. 

Lányok is voltak a mezőnyben. 



12. oldal 2018. november 29.Rendezvények


	TKRO_001_00_1129
	TKRO_002_00_1129
	TKRO_003_00_1129
	TKRO_004_00_1129
	TKRO_005_00_1129
	TKRO_006_00_1129
	TKRO_007_00_1129
	TKRO_008_00_1129
	TKRO_009_00_1129
	TKRO_010_00_1129
	TKRO_011_00_1129
	TKRO_012_00_1129

