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Január 30., 18:45

Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György 
polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Január 
30-án, szerdán 18.45 órai kezdettel válaszol Tiszaújváros pol-
gármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előzetesen is fel 
lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen január 30-
án 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

Zöldülő Tiszaújváros

Fakivágás, faültetés
Huszonegy fát vágtak ki 
városszerte az elmúlt na-
pokban. A gyérítésre azért 
volt szükség, mert ezek az 
egyedek betegek, öregek, 
balesetveszélyesek voltak. 

- Kizárólag egészségkárosodott és be-
teg fákat vágtunk most ki, illetve azo-
kat, melyek tavaly kiszáradtak. Mivel 
a Városgazda Kft.-nek nincsenek eh-
hez a művelethez szükséges eszközei, 
ezért a munkával külső vállalkozót bíz-
tunk meg - tudtuk meg Török Lászlótól 
a Polgármesterei Hivatal városüzemel-
tetési munkatársától. - A kivágásokat 
minden esetben a Fa-kopp műszeres 
és vizuális vizsgálat előzte meg és tá-
masztotta alá. Tavaly novemberben, a 
Zöldülő Tiszaújváros Programban 194 
fát ültettünk el, az idén folytatódik ez a 
program, hiszen vannak még olyan te-
rületek, melyeknek szükséges a fásítá-
sa. Ilyen többek között a Deák térnél 
az iskola előtti terület, de a szánkózó 
domb környékén is folytatjuk a fásí-
tást. A most kivágott fák hasznosítható 
anyagát a Városgazda Kft. telephelyé-
re depózták, ezeket a rászorultak kap-
ják majd meg.  

„Dolgozni csak pontosan, szépen…”

Születésnapi 
köszöntés

Ismét 90. születésnapját ünneplő városlakót kö-
szönthetett Bráz György polgármester.

Imre Sándorné Budapesten, 1929. január 19-én született, hatan 
voltak testvérek, 5 lány, 1 fiú, közülük már csak Ilonka néni él. 
Ő azonban korához képest jó egészségnek örvend - mint mond-
ja, háziorvosa jó tanácsokkal látja el.
- Családunk Budapesten élt, ott végeztük el az iskolákat - mesé-
li. - Én 4 elemit és 4 polgárit végeztem. A második világhábo-
rú elől vidékre költöztünk a nagyszülőkhöz, a nehéz megélhetés 
és a gyerekek biztonsága miatt. Időközben férjhez mentem, egy 
lányunk született. 
Az ötvenes években pénztárosként dolgozott egy téeszben, ké-
sőbb könyvelő lett. A Tiszapalkonyai Erőmű építése jó mun-
kalehetőséget kínált, így családjával Palkonyára költöztek 1956-
ban. Házassága azonban megromlott, elvált, gyermekét egyedül 
nevelte és taníttatta. 
- A tiszapalkonyai ÁFÉSZ-nél helyezkedtem el, mint könyve-
lő, itt éltem át a járási egyesítéseket, majd különböző beosztá-
sokban dolgoztam, mint csoportvezető, főkönyvelő, megbízott 
igazgatósági elnök. Munka mellett folyamatosan képeztem ma-
gam. 1966 óta élek Tiszaújvárosban, itt kaptunk egy garzonla-
kást a gyermekemmel, ma már az általam vásárolt lakásomban 
élek, melyben nagyon jól érzem magam. Két unokám és három 
dédunokám van, akiket nagyon imádok. Finomakat sütök ne-
kik, ha eljönnek hozzám. Főállású munkám mellett mellékál-
lásokat vállaltam, évekig könyveltem lakás- és garázsszövetke-
zeteknek.  Életfilozófiám mindig az volt, hogy „Dolgozni csak 
pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.” 
Barátnőmmel és a nyugdíjas klubbal sokat utaztam, úgymond, a 
fél világot bejártam, szinte még ma is ezekből az élményekből 
élek. Sajnos megöregedtem, már nem utazhatok. De még ma is 
ellátom magamat, bevásárolok, főzök, tévézek. 

Ananászos banán szuflé vs húsleves 

Az egekben a zöldségárak 
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A gyökérzöldségek árai a magasba szöktek. Olcsóbb ananászos banán szuflét készíteni, mint zöldséglevest, húslevest. Fő-
leg, ha ragaszkodunk a magyar terméshez. A drágulás a tavalyi év időjárására fogható elsősorban. Cikkünk a 3. oldalon. 

További jó egészséget, Ilonka néni!
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Egyházi hírek
Római katolikus
A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templomban 
kedd, csütörtök, péntek, szombati napokon a szentmisék 18.00 
órakor, szerdán 08.30 órakor kezdődnek.  A vasárnapi szent-
mise kezdete 11.00 óra.
Az első ifjúsági hittan időpontja: 2019. január 26., 19.00 óra, 
helyszíne a plébánia közösségi terme.
Az elsőáldozók és bérmálkozók szülei számára február 5-én, 
kedden 17.00 órakor szülői értekezlet lesz a templomban.
Akik ebben az évben a római katolikus templomban házassá-
got szeretnének kötni, január 31-éig jelentkezzenek.
Február 2-a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, a szent-
mise vasárnapi miserend szerint délelőtt 11.00 órakor lesz.
A plébániairoda nyitvatartási ideje: hétfő: 09.00 - 11.00, kedd: 
09.00 - 13.00, szerda: 09.00 - 13.00, csütörtök: 15.30 - 17.30, 
péntek: 15.30 - 17.30. 
Református
Tiszaújváros
2019. január 24-én, csütörtökön 18.00 órakor ökumenikus 
istentisztelet kezdődik. 2019. január 27-én, vasárnap 11.00 
órakor istentisztelet lesz. Ezzel párhuzamosan az imaterem-
ben foglalkozást tartunk kisgyermekek számára. 15.00 órakor 
konfirmációi előkészítő kezdődik az imateremben.
Tiszaszederkény
2019. január 27-én, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet lesz.
Sajószögeden 2019. január 27-én 9.00 órakor istentisztelet 
kezdődik.
Görögkatolikus
Szombaton 17.00 vecsernye. Templomunk új oltárasztalának 
felszentelését vasárnap végzi Dr. Orosz Atanáz püspök atya. 
Az oltárszentelés 1/2 11 órakor kezdődik, a szentelést pedig 
püspöki Szent Liturgia követi. Az oltárszentelés a templom-
szenteléshez hasonlítható különleges szertartás. Az egyház ha-
gyományának egyöntetű tanúsága szerint az oltárasztal Krisz-
tus és az ő országának szimbóluma. Asztal, amelynél Krisztus 
összegyűjt minket, amely egyesíti a főpapot és az áldozatot. A 
Király és az Úr trónusa, maga a menny, az az ország, amely-
ben „Isten minden mindenben”.
Sok szeretettel várjuk és hívjuk erre a fölemelő ünnepségre a 
kedves testvéreket.

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844

Fax: +36 49 341-852
E-mail:  kronika@tiszatv.hu

web: kronika.tiszatv.hu

A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már. 

Csak az idő múlik, feledni nem lehet, 
Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet. 

De Ő nekünk sosem lesz halott, 
mert a jók örökké élnek, mint a csillagok. 

Fájó szívvel emlékezünk 
Zöldi Gábor 

halálának 2. évfordulójára. 
Szerettei

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
HócZa GyörGy

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

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

 THomáZy Vilmosné 
életének 97. évében elhunyt.

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot január 27-ig (vasárnapig) a 
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), 
majd január 28-tól (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár (Szé-
chenyi 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
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

Színes diploma
Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Ebben az évben is lehetőség van színes diploma igénylésére.
Várjuk azon pedagógusok jelentkezését, akik 50, 60, 65 vagy 
70 éve szerezték meg diplomájukat, illetve kérjük azok segít-
ségét, akik ismernek érintett pedagógust.
Igényüket kérjük, jelezzék Demjén Barnabásné, a Pedagógu-
sok Szakszervezete Tiszaújvárosi Nyugdíjas Tagozatának tit-
kára felé a +36/20/925-8877-es telefonszámon.
Köszönettel:

Demjén Barnabásné, 
a PSZ Tiszaújvárosi Nyugdíjas Tagozatának titkára

Forintot, eurót loptak

Nyitott autóból 
emelték el a pénzt 

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság befejezte abban az ügyben a 
vizsgálatot, amelyet két tolvajjal szemben indított.
Lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyta-
tott eljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság egy 35 éves és 
egy 22 éves helyi férfival szemben. A gyanúsítottak 2018. július 
21-én, 8 óra előtt egy tiszaújvárosi italkimérés előtt nyitottan ha-
gyott autóból több százezer forintot és eurót loptak el a sértettől.
A rendőrkapitányság az ügyben szükséges eljárási cselekmé-
nyeket elvégezte és az iratokat átadta az ügyészségnek.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűn-
megelőzési Osztálya felhívja a figyelmet, hogy a közterületen 
leparkolt járműveiket ne hagyják nyitva, és kiváltképp ne hagy-
ják az indítókulcsot a kocsiban. Érdemes továbbá az ingatla-
nok udvarán leparkolt gépjárműveket is lezárni. Az autótulajdo-
nosok lehetőség szerint ne tároljanak nagyobb értékeket, kész-
pénzt a járművekben. Látható helyen se hagyjanak semmit, hi-
szen az alkalmat kínálhat az elkövetőknek.

Police.hu

Nyugdíjas jelölés
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete felhívja a klubok-
hoz nem tartozó egyesületi tagok figyelmét, hogy a 2019. évi 
közgyűlés előkészítése érdekében egyesületi elnökre és az el-
nökség tagjaira javaslataikat személyesen az egyesület irodá-
jában (Kazinczy út 3.) február 4-én, 5-én, 11-én, 12-én, 18-
án és 19-én 8 órától 11 óráig, vagy az alábbi telefonszámo-
kon adhatják le: Boros József 70/3337411, Besenyei István-
né Irénke 06/49/345-278, 70/5746797, Papp Józsefné Marika 
70/3337702, Fodor Jánosné Gizike, 30/2141185, Nagyné Ba-
lázs Éva  20/2118378.

Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete

TESCO zseton 

Szavazhatnak 
a vásárlók

Újra civil szervezeteket támogat a TESCO Ma-
gyarország. Az áruházlánc a program eddigi négy 
fordulójában már több mint 100 millió forinttal 
támogatta a nyertes kezdeményezéseket. 

A hét elején ismét elkezdődött a zsetongyűjtő akció, amire or-
szágosan összesen 166, ebből 11 Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei közösségek programjai pályázhattak. Az „Ön választ, mi 
segítünk” kezdeményezés  lényege, hogy a vásárlók a pénztár-
nál kapott zsetont a bejáratnál elhelyezett urnába dobhatják be, 
ezzel támogatva az általuk választott szervezetet. Az előző évek-
hez hasonlóan most is három szervezet, a Tiszacsege Ifjúságáért 
Alapítvány, a Was Albert Nemzeti Kör, Hagyományőrző Egye-
sület és az Együtt Tiszaújváros Védelmében Alapítvány prog-
ramjára lehet voksolni. A legtöbb zsetont összegyűjtő egyesü-
let 400 ezer forintot, a második 200 ezret, a harmadik helyezett 
pedig 100 ezer forintot kap tervei megvalósításához. A szavazás 
február 17-ig tart.

ema
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Tanács
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik janu-

ári sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

Három szervezetre lehet szavazni. 



Ananászos banán szuflé vs húsleves 

Az egekben a zöldségárak 
Emlékszem, a kilencvenes évek 
végén egyik első riportom té-
mája a piac volt, pontosabban 
az árak. Krumpli kontra na-
rancs. A burgonyát kétszer any-
nyiért árulták, mint az egyéb-
ként sem olcsó déli gyümölcsöt. 
Volt is nagy visszhangja, még 
az országos sajtóban is, csak-
úgy, ahogy a mostani zöldségá-
raknak. 

Most leginkább a gyökérzöldségek árai 
szöktek a magasba. Olcsóbb ananászos 
banán szuflét készíteni, mint húslevest, 
főleg ha magyarként még a magyar ter-
méshez is ragaszkodunk. Őstermelőt alig 
látni a piacon, vagy már eladták mindenü-
ket, vagy meghagyták maguknak a még 
meglévő készletet, hiszen sok zöldség-
féléből elég kevés termett az idén, s az a 
kevés is nagyon drága.
- Tegnap még 500 forintért tudtuk ad-
ni a zellergumót, ma már 760 forint ki-
lója a Lengyelországból behozott import 
zöldségnek. Van olyan, hogy egyik nap-
ról a másikra változnak az árak, de drága 
a hagyma, a sárgarépa és a gyökér is, van, 
hogy 50-60%-kal is többe kerül, mint ta-
valy ilyenkor. A lengyel fehérrépát most 
elég olcsón tudjuk adni, 699 forint kilója 
akcióban, a magyar viszont 1500 forint - 
mondja Csáti Dezső, a Csáti Csemege tu-
lajdonosa, majd arról érdeklődöm, hogy 

van-e olyan, amit már be sem lehet sze-
rezni. - Igen, a vöröshagyma már kifutott, 
már csak osztrák importot árulunk, dup-
la áron, mint tavaly. Most 400 forint ki-
lója - mondja.
Két zacskót tömött tele az olcsó lengyel 
gyökérrel, ennyivel ment fizetni a pénz-
tárhoz Szabó Zoltán. 
- Nem csak hétvégére vásárolok, rakom 
be a fagyasztóba is, hiszen napok óta hor-
ror áron árulják a répát. Ilyen olcsón nem 
is találtam sehol, mint itt, máshol 400 fo-
rinttal több volt kilója, és ez elég szép is, 
úgyhogy feltankolok belőle - mondja a 
férfi.
A következő vásárló is gyökérben utazik, 
ő sem egy adag húslevesbe valót pakol a 
kosarába. Jó bőven rakja, mert most jó az 
ára - mondja. 
- A sárgarépa és a gyökér ára eléggé meg-
emelkedett a szárazság miatt. Próbálunk 
a vásárlóknak megfelelni úgy, hogy több-
féle árut is kínálunk, van olcsóbb is, meg 
drágább is, szinte mindenből - meséli 
Csátiné Gerényi Dalma, a tulajdonos fe-
lesége. - Hiába a magas árak, a húsleves-
be valókat mindenki megveszi, sőt a nagy 
többség a drágább magyar zöldséget. A 
gyümölcsnél is hasonló a helyzet, lengyel 
importunk van a hazai mellett, így a vá-
lasztékban eltérnek az árak is. Az almakí-
nálatban az apróbbaknak 139 forint a ki-
lónkénti ára, de van 200-ért, a nagyobbak 
400-ba kerülnek. A magyar termelői bur-
gonya 179 forint kilónként, de van francia 
mosott burgonya 460-ért. Ami már egyál-
talán nincs, az a magyar hagyma, az elfo-
gyott, sőt, már amikor szedték fel a hagy-
mát, beállt a kamion és már vitték is ki. 
Bármennyire szeretnének egészségesen is 

étkezni az emberek, elég húzósak most a 
januári, februári árak, akárhogy is nézzük 
- mondja Dalma.  
A tojásnak is az egekben van az ára. Kará-
csony előtt 25 forintért már hozzájuthat-
tunk a közepes méretűhöz, most ugyan-
ez 35-38 forint, az XL-es tyúktojásért 52 
forintot is elkérhetnek. Minden drága. Így 
télen különösen. A miértekről kérdeztük 
Ledó Ferencet, a Zöldség-Gyümölcs Ter-
méktanács elnökét.
- Hetek óta extrém magasak az árak or-
szágszerte. Míg a banán 300-400 forint 

kilónként, addig a fehérrépa 1500. Talán 
soha nem fizettünk érte ilyen sokat. 
- A drágulás a tavalyi év időjárására fog-
ható elsősorban, de nem minden zöldség 
drágult és nem minden gyümölcs lett ol-
csóbb - magyarázza. - Ez változó, hisz 
gyümölcs- és zöldségfajból 20-25 félét 
termelünk Magyarországon. A zöldsé-
gek közül rosszul szerepeltek a termelés 
szempontjából a hagymafélék, a gyökér-
zöldségfélék, a zöldborsó, de még a ká-
poszták is idetartoznak. Rosszul indult a 
tavasz, a belvíz miatt későn tudtak vetni, 
utána jött egy nagy aszály és nagyon rosz-
szul keltek ezek a növények, ráadásul jú-
lius-augusztusban, amikor a fejlődésük 
lett volna, akkor még egy jelentős aszály 
is jelentkezett, tehát lényegesen kevesebb 
lett a termés, mint az elmúlt években. A 

sárgarépa, petrezselyem és hagymafélék-
nél 20-40 %-kal kevesebb termett.
 - Mi az oka annak, hogy egyes zöldségek 
árai 30, akár 50 százalékkal is drágultak? 
- Nem lett volna akkora gond az árak te-
kintetében, hisz közös európai piac van. 
Ha nálunk valamiből kevesebb van, ak-
kor azt importból lehet pótolni. Idén ezt 
nem lehetett megtenni, vagy csak nagyon 
magas árakon, hisz Európában még na-
gyobb kiesés volt, ezért van az, hogy fő-
leg a gyökérzöldségek, hagymaféléknek 
az ára szezontól függően 30-50%-kal ma-
gasabb, mint egy évvel korábban. Hozzá-
teszem, hogy tavaly meg alacsonyabbak 
voltak az árak, mint az előző években, te-
hát ha öt év átlagában nézzük az árválto-
zásokat, akkor egy 20-25%-os emelkedés 
tapasztalható. 
- A gyümölcsök hogyan szerepeltek?
- A gyümölcsöknél más a helyzet. Ma-
gyarországon és Európában is a kajszi- 
és az őszibarack kivételével rekordtermés 
volt, ezért lényegesen alacsonyabbak vol-
tak az árak. Ha visszaemlékszünk, nyáron 
a meggyel voltak gondok, nagyon olcsón 
lehetett eladni. Összejött a különböző faj-
ták érése, a feldolgozók nem győzték ka-
pacitással. Ősszel a lé almával volt gond. 
Azt azért tudni kell, hogy a tárolóban lé-
vő alma sem úgy fogy - sem Magyaror-
szágon sem Európában - ott a komolyabb 
gondok majd március, április körül lesz-
nek, amikor a tárolóban ott marad az al-
ma, és egy részét nem lehet eladni. 
- Bár az időjárás a fővarázsló, de mégis 
milyen évre számítanak?
- Nem tudjuk, hogy milyen időjárás 
lesz, általában 10-15 évenként van egy 
olyan év, hogy nem csak egy szűk részt 
súlyt Európában, hanem az egész konti-
nenst. 2018 ilyen volt, tehát én úgy gon-
dolom, hogy ez a szezon nem fog megis-
métlődni a tapasztalatok szerint, de távo-
labbra majd májusban tudunk látni. A tá-
rolt zöldségnek ki kellene tartania máju-
sig, hiszen akkor jönnek az új termések, 
és akkor állhat helyre a rend, feltéve, ha 
az időjárás nem szól közbe. A gyümölcs-
nél pedig akkor fogjuk látni az idei esz-
tendőt és a gyümölcsárakat, ha lemegy a 
tavaszi fagyhullám. 
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Hatezer négyzetméter, 99 szoba

A jövő szállodája 
épül

Nagyjából fél éve írtunk utoljára az épülő négy-
csillagos szállodáról, akkor még engedélyeztetési 
szakaszban volt a beruházás. Azóta már - a szük-
séges engedélyek birtokában - elkezdődött az épít-
kezés. 

Még mindig nem a leglátványosabb formáját mutatja, hiszen a 
tipikus alapozási munkálatoknál többet nem nagyon látni. Kéki 
Zoltán, a Dominvest 2000 Kft. ügyvezetője elmondta, hogy je-
lenleg a szerkezetépítés első szakaszában vannak. Úgy haladnak, 
ahogyan az időjárás megengedi,  ha pedig ezekkel a munkákkal 
végeznek, akkor kezdődhet a látványos rész, amikor emeletről 
emeletre magasodik majd az épület. Egy szint megépítése nagy-
jából egy hónapot vesz igénybe, így várhatóan fél év múlva már 
szerkezetkész állapotban láthatjuk az épületet. Az összalapterü-
let 6000 négyzetméter, és természetesen az egész szálloda aka-
dálymentesített lesz. Egyébként úgynevezett pillérvázas szerke-
zettel épül a hotel, teljes egészében 21. századi megjelenést fog 
sugározni, hatalmas üvegportálok teszik majd még impozánsab-
bá. A földszint + 4 emeletes épületben 99 szoba kap helyet, ame-
lyek között lesznek standard kétágyasok, összenyitható családi 
szobák, és lakosztályok is, ahol korszerű fan coil technológiával 
oldják meg a szobánkénti fűtés-hűtést. 
Egy 350 fős konferenciaterem, és több kisebb különterem áll 
majd a vendégek rendelkezésére. Többféle igényt kielégít a 
szálloda, így az üzleti, illetve a gyógyászati céllal a termálfür-
dőbe érkező vendégekre, a wellneszezni vágyókra, valamint a 
sportcéllal érkezőkre számítanak elsősorban. 
A beruházás várhatóan 18 hónapot vesz igénybe, természetesen 
az időjárás is befolyásolhatja ezt az időtávot, de jelen állás sze-
rint 2020 júliusára tervezik a nyitást, ami azért már nincs olyan 
messze. A beruházás összköltsége 2,5 milliárd forint, amely rész-
ben önerőből, részben bankhitelből áll össze. Az üzemeltetésben 
még vannak nyitott kérdések, elképzelhető, hogy profi szálloda-
üzemeltetőknek adják majd ki a hotelt, hogy minden gördüléke-
nyen menjen, és a vendégek a lehető legelégedettebbek legyenek 
-tájékoztatott az ügyvezető.

Radácsi

Tömegkarambol az M3-ason

Négyen vesztették 
életüket

Négy halálos áldozata van annak a balesetnek, amely január 21-
én, nem sokkal 5 óra előtt történt az M3-as autópálya geleji pi-
henőjénél.
 Egy Lancia vezetője a ködben későn vett észre egy, a pihenőről 
kihajtó kamiont és hátulról belerohant. A személyautó átperdült 
a másik sávba, ahol további járművekkel ütközött, majd az árok-
ban landolt. A baleset nyolc járművet érintett. 
A helyszínre érkező tiszaújvárosi, mezőkövesdi és mezőcsáti 
tűzoltók szabadították ki az utasokat. A Lancia vezetője a hely-
színen, két utasa kórházba szállítás közben, egy negyedik sze-
mély a kórházban hunyt el. Egy életveszélyes sérültet a megyei 
kórházban ápolnak. További négy fő - köztük egy csecsemő 
könnyű sérülést szenvedett. 
Az autópálya ezen szakaszát több órára lezárták, a forgalmat a a 
3-as, illetve a 35-ös útra terelték.
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Árban a gyökér a „király”, de a paprika sem „kutya”

Szabó Zoltán kapva-kapott az alkalmon, két zacskót tömött tele az akciós fe-
hér répával. 

Ledó Ferenc, a Zöldség-Gyümölcs Terméktanács elnöke. 

A Lancia végül az árokban landolt. Sofőrje és három utasa 
életét vesztette. 

Várhatóan fél év múlva lesz szerkezetkész a szálloda. 



Felvételiztek az általános iskolások

Demonstráció a 35-ösön

Könnyű volt a magyar, nehéz a matek

Félpályás útlezárással a „rabszolgatörvény ellen

Nehéz volt a matek - ezt mondták 
azok az általános iskolás diákok, 
akik szombaton írták meg az or-
szágos központi középiskolai fel-
vételi dolgozatait. A továbbtanuló 
végzősök magyarból és matema-
tikából írásbeliztek. Csütörtökön 
kora délután lesz a pótnap, ekkor 
írhatják meg a hiányzók a közpon-
ti felvételit.

Szeptemberben öt gimnáziumi osztály indul az 
Eötvösben. Az ide jelentkezők is szombaton ír-
ták meg a központi felvételit, de mások is, akik 
távolabbi középiskolát jelöltek meg a felvéte-
li lapon. 
Szombaton 204-en ültek be a gimnázium pad-
soraiba, a tanulók 60-70% -a az Eötvös ősz-
szel induló osztályaiban szeretne továbbtanul-
ni. Hogy bekerülhessenek, kell a jó tanulmányi 
eredmény, és kell a középiskolai központi fel-
vételi is magyarból és matematikából.  
A továbbtanulók magyarral kezdtek, amit 45 
percen keresztül írhattak, majd negyedórás szü-
net után matekkal folytatták. 
- Nagyon sokat tanultam rá, ide szeretnék jönni 

matek tagozatra - nyilatkozta az egyik felvéte-
liző nyolcadikos, Emődi Viktória. - Jártam elő-
készítőre is ide az Eötvösbe. A magyar köny-
nyű volt, a matek sokkal nehezebb volt, mint 
amit vártam. Szöveges és szögmérős feladatok 
is voltak, igyekeztem mindegyiket megoldani. 
A tavalyi központi felvételin is a matekkal 
gyűlt meg a diákok baja. Most is ez okozott ne-
hézséget a többségnek.
- Nagyon nehéz volt a matek, főleg a szöveges 
feladatok - mondta Tolvét Gergő. - Kicsit csaló-
dott vagyok, alig tudtam néhány feladatot meg-
oldani, pedig jártam ide a gimnáziumba előké-
szítőre, otthon is csináltam feladatokat. Az el-
ső három helyen az Eötvöst jelöltem meg, csak 
más szakokat. Remélem, valahová bejutok. 
Időt és pénzt nem kímélve sokan jártak magán-
tanárhoz a felvételi előtt, még a jobbak is. Aki 
későn ébredt, az már nem is nagyon tudott ma-
gántanárt fogadni matekból.
- Szerintem eléggé nehéz volt, az utolsó ma-
tekhoz hozzá sem tudtam kezdeni. A magyar-
ral könnyebben boldogultam - nyilatkozta la-
punknak Ferenczi Nándor. - Nagyon sokat ké-
szültünk, szerdánként 0. órára jártunk be Ica 

nénihez, a matektanárunkhoz, aki emellett még 
sok matekórát is feláldozott, sőt még énekóra is 
ment rá, nagyon áldozatkészek voltunk. Mint 
sokan mások, én is ide a gimibe szeretnék be-
jutni, általános és emelt matekszakot jelöltem 
meg, és a Brassaiban is két szakot. 
Hiába a sok felkészülés, a matek feladatsor 
még a jó matekosokon is kifogott.
 - Ide szeretnék én is felvételt nyerni, hozok egy 
körülbelül 4.2-es tanulmányi átlagot, és hát ezt 
a mai felvételit, illetve az eredményt. Remélem 
sikerül annyi pontot összeszednem, hogy bejut-
hassak. A mateknál én az egyik feladathoz hoz-
zá sem tudtam kezdeni, nem volt könnyű - me-
sélte Illés Nikolett. 
Aki betegség miatt nem tudott felvételizni, az 
most csütörtökön, január 24-én, a pótnapon ír-
hatja meg a dolgozatokat, abban az esetben, ha 
hiányzását orvosi igazolás támasztja alá. Az 
írásbeli felvételi dolgozatokat és az eredményt 
másnap, január 25-én 8-tól 16 óráig lehet meg-
tekinteni a gimnáziumban. A dolgozatokat nem 
adják ki, csak egy értékelőlapot. Hogy kit hová 
vesznek fel, az a hozott tanulmányi átlagtól és 
az írásbeli eredményétől függ. 
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Számos nagyvárosban tartottak 
tüntetést a túlóratörvény és a kor-
mány politikája ellen az elmúlt 
hétvégén. Tiszaújváros is csatla-
kozott a tüntetők köréhez, a 35-ös 
főúton Tiszaújváros és Sajószöged 
között félpályás útlezárással tilta-
koztak a demonstrálók. 

Több mint húsz autóval, mintegy százan vet-
tek részt a tüntetésen pénteken délután 3 és 4 
óra között. 
- Azért jöttem el, mert már valakinek ki kell áll-
nia - mondta Csesznák Miklós. - A rabszolga-
törvény a munkásréteg sárba gyalázása. Nem 
szabad lett volna hagyni, hogy ez a törvény 
megszülessen. 

Tamáskó Mihályné is ott volt a tüntetők között. 
- A gyerekeimet érinti a törvény - mondta -, ők 
nem mentek külföldre dolgozni, itt maradtak 
a szülőkhöz közel. A túlóratörvény eléggé ki-
szolgáltatottá teszi őket, én most értük tüntetek. 
Igenis fel kell állni, igenis meg kell mozdulni, 
igenis tenni kell értük valamit! 
Együtt tüntettek most az ellenzéki pártok, az 
MSZP és a Jobbik tagjai, szimpatizánsai is el-
jöttek. 
- A tüntetés mindenféleképpen egy figyelemfel-
hívás a kormány politikája ellen - mondta Bí-
ró László, a megyei közgyűlés jobbikos tagja -, 
a szakszervezetek és a civil szervezetek azirá-

nyú demonstrációjához csatlakozik a Jobbik 
is teljes tagságával és jelenlétével, hogy a rab-
szolgatörvényt vonják vissza. A független ma-
gyar bíróságokra is szükség van, mert úgy lát-
juk, hogy a demokratikus rendszer talán utolsó 
bástyáját is lerombolják, és a független sajtó, 
az objektív tájékoztatás is nagyon fontos len-
ne. Úgy látom, hogy országosan is egyértelmű-
en látható az összefogás a pártok között, és ami 
a lényeg, az emberekkel való együttműködés. 
- Azt látjuk, hogy nagy az elégedetlenség - 
mondta Pap Zsolt, az MSZP tiszaújvárosi szer-
vezetének elnöke -, egyrészt a bevezetett rab-
szolgatörvény, másrészt a közigazgatási bírósá-

gok felállítása miatt. Budapesten nagyon sok fi-
atal vesz részt a tüntetéseken, a résztvevők mi-
nimum 80 százaléka 25-35 év közötti. Nyilván 
mindenhol vannak rendbontók, de közel sem 
annyi, mint amit a közmédiában látunk, hogy 
folyamatos lenne a randalírozás. Úgy gondo-
lom, hogy csak összefogással lehet leváltani ezt 
a kormányt, és úgy látom, hogy kezd az egy-
ség kialakulni, hisz itt van a Jobbik volt ország-
gyűlési képviselőjelöltje, illetve a Jobbik szim-
patizánsai. Együtt tüntetünk ma, megmutatjuk, 
hogy nem félünk. Azért tüntetünk, hogy ezt a 
törvényt eltöröljék. Mi az emberek oldalán ál-
lunk, azért küzdünk, hogy mindenki normáli-
san tudjon élni Magyarországon. 
- Mennyien szimpatizálnak a tüntetőkkel? 
- Bárkivel beszélek az utcán, vagy keresnek 
meg bennünket bármilyen fórumon, minden-
ki az összefogásról beszél. Mindenki belátta, 
hogy csak együtt, közösen sikerülhet a győze-
lem. Nyilván vannak ideológiai viták, vannak 
különbségek a pártok között, de az emberek ér-
dekében most ezeket le kell vetkőzni, és közö-
sen kell fellépnünk. 
- Meddig folytatódhatnak a tüntetések? 
- Nagyon bízom benne, hogy a tüntetések-
nek felhajtó erejük van, és tovább folytatód-
nak, amíg célt nem érnek. Március 14-ére már 
meghirdették az országos sztrájkot, és a hírek-
ben hallhattuk, hogy Győrben az AUDI gyár-
ban volt egy kétórás figyelmeztető sztrájk. Ezt 
csak így lehet, hogy folyamatosan demonstrá-
lunk, és megmutatjuk, hogy együtt vagyunk és 
van bennünk erő - mondta Pap Zsolt.

Fodor Petra

A felvételizők többsége az Eötvösbe szeretne bejutni. 

Szombaton 204-en ültek be a padsorokba. 
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Több mint húsz autó alkotta a konvojt. 

Nem kellett kézrátételes varázslat a ma-
gyar dolgozathoz. A matekra viszont ráfért 
volna!

A közlekedők türelmesek voltak. 



Tanácsok pároknak

Magától nem működik a párkapcsolat
A Derkovits Művelődési Központ 
konferenciatermében párkapcso-
lati előadás lesz „Működtetni kell 
vagy magától is működik?” cím-
mel január 31-én, csütörtökön. A 
téma fontosságáról beszélgettem 
Tankó Lászlónéval, párkapcsolati 
tanácsadóval, aki úgy döntött, se-
gíteni szeretne a fiataloknak. 

- Honnan jött az ötlet, hogy párkapcsolati ta-
nácsadással foglalkozzon?
- A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa  
és 24 éven át intézményvezető-helyettese vol-
tam. A munkám során mindig is gyerekekkel, 
emberekkel foglalkoztam. Amikor nyugdíjba 
mentem, úgy éreztem, hogy van még bennem 
lendület, tenni akarás, és úgy döntöttem, hogy 
nyugdíjasként is olyan dologgal szeretnék fog-
lalkozni, amivel segíthetek az embereknek. Tu-
lajdonképpen ez a párkapcsolati tanácsadás ki-
csit kapcsolódik a tanításhoz is.
- Foglalkozott már hasonló témákkal, vagy tel-
jesen új az, amibe most belekezd?  
- 2008 óta agykontrollt tanítok gyereknek, ta-
nulási tréninget vezetek szintén diákoknak. Ju-
dit lányommal, aki szín- és stílustanácsadó, női 
önbecsülési tréninget tartunk hölgyeknek. Ezek 
mind kicsit kapcsolatban állnak, összefonódnak, 

és most következik a sorban a legújabb ötlet, a 
párkapcsolati tanácsadás. Budapesten, Dr. Mé-
száros Ádám párkapcsolati mediátor és coach
tanfolyamán végeztem. Ez egy kimondottan 
gyakorlatorientált kurzus volt, ahol nem a pszi-
chológiai háttérrel, hanem a kapcsolatok di-
namikájával foglalkoztunk. Megtanultam azt, 
hogyan lehet segíteni a pároknak abban, hogy 
olyan eszközöket, módszereket találjanak, ami-
vel a kapcsolatuk működtethető.
- Mit gondol? Szükség van erre a segítségre?
- Igen. Én óriási szükségét érzem annak, hogy 
ebben a témában segíteni tudjak, főként a fia-
taloknak. Még amikor dolgoztam, nagyon sok 
kolléga megkeresett magánéleti problémával. 
Én sokszor nem is értettem, hogy miért hozzám 
fordulnak. Bár igaz, hogy nagyon jó volt a kap-
csolatom a munkatársakkal, azonban tanácsot 
mégis nagyon nehéz adni, még úgy is, hogy 
43 éve normálisan működő házasságban élek. 
Szomorúan tapasztaltam és tapasztalom most 
is, hogy nagyon sok az olyan házasság vagy 
élettársi kapcsolat, ami csak úgy tűnik, hogy jól 
működik. A párok húzzák, halasztják, elhanya-
golják a kapcsolatot, majd mint egy meghibá-
sodott porszívót, kidobják. Aztán jön a követ-
kező, és azt gondolják, hogy az majd jobb lesz.
- Mi a célja ennek az úgynevezett küldetésnek?
- Így igaz, ez egy misszió számomra. Elsősor-

ban a fiataloknak, a házasságkötés előtt állók-
nak vagy a friss kapcsolatban élőknek szeretnék 
segíteni abban, hogy sikerüljön az együtt-egy-
mással élés. Meg kell tanulniuk, hogy a házas-
ság nem működik magától, tenni kell érte.
- Hogyan képzeljük el ezt az újonnan induló 
párkapcsolati tanácsadást?

- A január 31-i rendezvényt, bár workshopnak 
hirdetjük, igazából először egy előadásra gon-
doltam, ami egy teszt is egyben, hogy felmér-
jem, mennyire van igény erre ebben a város-
ban. A későbbiekben lehet ennek folytatása, 
akár tréning jelleggel, s természetesen, ha úgy 
alakul, hogy tanácsadásra lenne szükség párok-
nak, abban is tudok segíteni. Ez nem azt jelen-
ti, hogy én megmondom a megoldást, hanem 
segítek abban, hogy a párok mit tudnak tenni 
egymásért, illetve azért, hogy meg tudják men-
teni a kapcsolatot. Tulajdonképpen nincs olyan 
helyzet, amikor azt mondaná a tanácsadó, hogy 
bizony ezt a kapcsolatot engedjük el, de együt-
tesen kell megdolgozni érte. Az előadás azt hir-
deti, hogy fiatal házasként fel kell készülnünk a 
konfliktusokra, mert azok vannak, de tudni kell 
kezelni azokat. Milyen szörnyű, hogy ezt sehol 
nem tanítják a diákoknak!
Jó lenne, ha mottóként magukkal vinnék a 
résztvevők Mihail Prisvin gyönyörű gondola-
tait:
„Az az ember, akit szeretsz bennem, természe-
tesen jobb nálam: én nem olyan vagyok. De te 
szeress, és én majd igyekszem, hogy jobb le-
gyek önmagamnál.”

ema

Légy jó mindhalálig

Kultúra mindig, mindenkinek
A magyar kultúra napja rendez-
vénysorozat színházi előadással 
zárult. A Kassai Thália Színház 
társulata Móricz Zsigmond Légy 
jó mindhalálig című művét - pon-
tosabban az abból készült musi-
calt - hozta a Derkovits Művelő-
dési Központ színpadára. Az előa-
dást megelőzően Kiss Zoltán, ön-
kormányzati képviselő mondta el 
a kultúrával kapcsolatos gondola-
tait.

- Nagyon örülök, hogy ilyen sok fiatal néz visz-
sza rám a nézőtérről - kezdte ünnepi beszé-
dét Kiss Zoltán.- Nagyon fontosnak tarom a 
gyerekeknek, a fiataloknak az első élményü-
ket a színházzal, a kultúrával, hiszen, ha az el-
ső találkozás jól sikerül, akkor bízhatunk ab-
ban, hogy ezek az élmények beivódnak a fia-
talok mindennapjaiba és soha nem engedik el. 
Január 22-e, a magyar kultúra napja 1989 óta 
ünnep Magyarországon, amit nagyon fontos-
nak tartok, hiszen minden népnek megvan a sa-
ját kultúrája és mindegyiknek egyedi. Minden 
népnek megvannak a maga szokásai, hagyo-
mányai, szellemi és anyagi értékei. Egyik sem 
fontosabb a másiknál, mindegyiknek van helye 
a Földön. Én hiszek abban, hogy egyik kultúra 
sem előrébb való a másiknál, nem lehet egyiket 
sem a másik fölé helyezni, valamint kölcsön-
hatásban vannak egymással, és együtt közösen 
adják az emberiség szellemi és anyagi öröksé-
gét. Egy civilizációnak a fokmérője nem feltét-
lenül az, hogy milyen kultúrát hagy az utódai-

ra, hanem az, hogy mennyit ment meg, meny-
nyit őriz meg az előző civilizáció kultúrájá-
ból. A kultúra olyan, mint az étkezés vagy az 
alvás. Ideig-óráig elvagyunk nélküle, de hosz-
szú távon kell, hogy részesüljünk benne. A kul-
túrához pedig minden embernek joga van hoz-
zájutni. Tiszaújváros önkormányzata megtesz 
mindent azért, hogy a város lakóinak biztosíta-
ni tudja a minőségi szórakozás feltételeit, nem 
csak ilyenkor a Himnusz születésének évfordu-
lóján, hanem egész évben.
A megnyitó beszédet követően felgördült a füg-

göny és elutaztunk 1800-as évek végére, Nyilas 
Misi idejébe.
- Én óvodás koromtól kezdve szavaltam, ver-
set és mesét mondtam. Ezek a fellépések pe-
dig megszerettették velem a színpadot - nyi-
latkozta lapunknak Képes Lóránt, aki a fősze-

replő, Nyilas Misi bőrébe bújt az előadás ide-
jére. - Aztán tavaly ősszel jött a Légy jó mind-
halálig és feltette az i-re a pontot. Menthetet-
lenül beleszerettem a színházba, így számomra 
a kultúra mindennapossá vált, hiszen rengeteg 
időt töltök a színpadon. Óriási öröm számomra, 
hogy belekerültem ebbe a darabba. Ez egy na-
gyon nagy dolog, mivel úgy érzem, több pon-
ton is kapcsolódom Nyilas Misi karakteréhez. 
Az egyik az, hogy én is tanítottam egy kicsit, 
segítettem az egyik osztálytársamnak a tanulás-
ban. Nyilas Misi megtestesült jóság és nagyon 
jó érzés őt eljátszani. Üzenete van ennek a da-
rabnak, hogy jók legyünk. Ezt szerintem min-
denkinek be kellene tartania, mert a világ tele 
van  rossz dolgokkal és a mi faladatunk, hogy 
ezen változtassunk, és jóságot vigyünk bele. 
- Egy így igaz. - bólogat helyeselve Dudás Pé-
ter, a darab rendezője. - Az a jóság és az az er-
kölcsi tisztaság, amit Nyilas Misi képvisel, azt 
hiszem példaértékű lehet nem csak a gyerekek, 
hanem a felnőttek számára is. Egy nemzeti mű-
ről beszélünk, ami a gyerekek számára kötele-
ző olvasmány, de szerintem ez a történet nem 
csak gyerekeknek szól. Az egész magyar nem-
zet ismeri Nyilas Misi történetét. Mondhatjuk, 
örökzöldnek számít.   
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Énekszó újévi koncert

5. oldal2019. január 24. Kultúra

A zene és az ének sem hiányozott a magyar kultúra napja rendezvénysorozatából. 
Az Énekszó Baráti Kör „Őrizd a lángot” címmel tartott újévi koncertet, melyen a ze-
neiskola növendékei is felléptek. Bemutatkozott a H kvartett is. 

Tankó Lászlóné

Teltházas volt az előadás, mely előtt Kiss Zoltán mondott ünnepi köszöntőt. 

Az egész nemzet ismeri Nyilas Misi történetét. 



A Tiszapalkonyai Erőmű alapítása 8.

A Tiszapalkonyai Erőmű tervfeladata
Miután kijelölték a telephelyet, az ERŐ-
TERV rohamtempóban látott hozzá a 
tervfeladat összeállításához. Az Erőmű 
Beruházó Vállalat (ERBE) és a kisebb 
vállalatok is gőzerővel vetették bele ma-
gukat a tervezésbe és a felvonulás előké-
szítésébe, hiszen már így is késésben vol-
tak. A generálkivitelező, a 23/4 sz. Álla-
mi Építőipari Vállalat már 1952 januárjá-
ban elkészült a vasút, a bekötőút, a fel-
vonulási telephely és a belvízrendezés ki-
viteli terveivel. Ahhoz, hogy az 1954. jú-
nius 1-jei indulást tartani tudják, az ER-
BE már 1952 júniusában hozzá szeretett 
volna fogni a főépület előkészítő munká-
lataihoz. Ennek viszont nemcsak az volt 
a feltétele, hogy megépüljön a vasút és a 
bekötőút, hanem szükség volt a villany 
és a telefon bekötésére, továbbá Tiszak-
isfalud kilakoltatására is. Az ERBE az 
engedélyt ehhez 1952. január 28-án kér-
te meg az OT-tól. Megvizsgálták a vas-
útépítés kérdését is, és arra a megállapí-
tásra jutottak, hogy a 16 km hosszú vasút 
kiépítéséhez legalább egy év kell. Mivel 
1953 márciusában a csehszlovákok már 
szállították az első gépegységeket, ezért a 
vasút alépítményének építési munkálata-
it már a tervfeladat jóváhagyása előtt meg 
akarták kezdeni.  Az ERŐTERV 1952 ta-
vaszán készült el az erőmű tervfeladatá-
val, egyúttal megkezdte a kisajátításokat, 
a terep- és belvízrendezést, illetve a fel-
vonulási utak építését.
Az alapítás felé vezető út következő ál-
lomása a tervfeladat jóváhagyása volt. 
A dokumentációt az Országos Tervhiva-
tal Tervfeladatot Jóváhagyó Bizottságá-
nak 1952. május 16-i ülésen terjesztet-
te be az ERŐTERV. A végleges jóváha-
gyási okiratot azonban az OT elnöke nem 
adta ki, mert a tervfeladat nem tartalmaz-
ta az erőmű közelében elhelyezni szándé-
kozott vegyi kombinát gázellátását, illet-
ve több olyan kapcsolódó beruházás hi-
telszükségletét, melyeknek megépítése 
az erőmű miatt vált szükségessé. Így má-
jus 24-én több módosítást és kiegészítést 
rendeltek el: a nyékládházi vasútállomás 
bővítésének tervezése, körbuktatós vagy 
talbot rendszerű szénürítés eldöntése, az 
árvízvédelmi gát biztonsági magassága 
120 cm-rel tervezendő, belvízrendezés, 
a széntér burkolatának megoldása. Kikö-
tötték, hogy a 200 személyes főzőkonyha 
az irodaépületből elhagyandó és a vegyi 
kombináttal közösen oldandó meg. A bi-
zottság meghagyta azt is, hogy az ERBE 
vizsgálja felül a költségelőirányzati ösz-
szegeket, mivel az egyes egységárak alá-
becsültnek tűntek. 
A tervfeladat módosítása miatt újabb ér-
tékes hónapok vesztek el, így a részletes 
tervezés megindítása tovább csúszott. Az 
OT elnöke csak szeptember 30-án, tizen-

egy hónapos késéssel látta el kézjegyé-
vel az erőmű tervfeladatát. Ebben a do-
kumentumban rögzítették a „T” erőmű 
elhelyezését (Tiszakisfalud puszta, Ti-
szapalkonya mellett), profilját (áram-
szolgáltatás), technológiáját (konden-
zációs hőerőmű), kapacitását (200 MW, 
11,817x106 kWó/év, folyamatos üzeme-
lés három műszakkal), a fontosabb léte-
sítményeket (kazánház, gépház, kémény, 
vízkiviteli mű, iroda, vasút, utak, készen-
léti lakótelep, óvóhely, stb.), a járulékos 
beruházásokat (Nyékládháza–Hejőke-
resztúr–Tiszapalkonya vasútvonal, Sa-
jó-csatorna, Hejő-vízrendszer és belvizek 
rendezése), a költségelőirányzatot (802 
millió Ft), az üzemeltetési tényezőket 
(munkaerő, nyersanyag, stb.) és a főbb 
gazdasági mutatókat. 
A tervfeladat késedelme, valamint a ked-
vezőtlen időjárás miatt az erőmű 1952-
re kiírt építési munkálatai nagymérték-
ben lemaradtak, ugyanakkor az 1953-ra 
szánt pénzügyi keret sem volt még biz-
tosítva. Mivel az ötéves terv rohamosan 
emelkedő villamosenergia igénye megkö-
vetelte, hogy az erőmű 1954 negyedik ne-
gyedévében megkezdhesse próbaüzemét, 
ezért szükségessé vált 15 millió Ft át-
csoportosítása az erőmű részére, ugyanis 
53.629.000 Ft kellett, de csak 38.629.000 
Ft állt rendelkezésre. Gondot okozott az 
is, hogy a kiviteli tervek még mindig csak 
részben álltak rendelkezésre és az Építés-
ügyi Minisztérium (ÉM) ragaszkodott ah-
hoz, hogy a kivitelezés csak a teljes terv-
dokumentáció birtokában induljon meg. 
A Bánya- és Energiaügyi Minisztérium 
(BEM), bár elvben igazat adott az ÉM-
nek, az idő rövidsége miatt indokoltak ta-
lálta a munkálatok részleges tervek alap-
ján történő elindítását, aminek engedélye-
zését felterjesztette a Minisztertanácshoz.
Mielőtt a Minisztertanács a kérdésben ál-
lást foglalt volna, meg kívánt győződni az 

erőmű tervellátottságáról, és hogy milyen 
egyéb indokok vannak, melyek alapján a 
kért engedély megadásáról dönthet. A ki-
rendelt kilenctagú bizottság megállapítot-
ta, hogy a főépület alapozásának, a kazá-
nalapoknak, a főépület összes kereteinek, 
a kazánházi tetőelemeknek, a teljes ve-
zénylőépületnek, a műhelyeknek, a vízki-
viteli mű alapozásának, az ülepítőmeden-
cének, a szűrőháznak, a szénszállító föld-
munkáknak, a gyúlékony anyagok raktá-
rának, a felvonulási épületeknek és a ké-
szenléti lakótelepnek már megvannak a 
tervei költségvetéssel együtt. Mivel biz-
tosítottnak látták a hiányzó tervek szállí-
tását is, ezért az építkezések megkezdé-
sét javasolták. A határozati javaslatról a 
Minisztertanács döntött: 1./ A Miniszter-
tanács a Tiszapalkonyai Erőmű első gé-
pegység próbaüzemének kezdetét 1954. 
november 7-ében állapítja meg. 2./ A Ti-
szapalkonyai Erőmű 1953. évi jóváha-
gyott beruházási keretét 180 millió Ft-ról 
195 millió Ft-ra emeli fel. 3./ A Tiszapal-
konyai Erőmű építését kiemelt nagyberu-
házásként kell kezelni (ami az építőanyag 
soron kívüli biztosítását tette volna lehe-
tővé). 4./ Az OT emelje fel a BEM beru-
házási keretét 15 millió Ft-tal és az ÉM 
részére a fentieknek megfelelő ütem-
ben bocsássa rendelkezésre a szükséges 
anyagmennyiséget. 5./ A Minisztertanács 
engedélyezi a Tiszapalkonyai Erőmű épí-
tési munkáinak azonnali megkezdését ál-
talában részleges tervdokumentációval. 
6./ A BEM a 15 millió Ft póthitel tételren-
di bontását az ÉM részére adja meg. 7./ A 
fentiek alapján a Minisztertanács megbíz-
za az építésügyi minisztert, hogy az első 
gépegység határidőre történő indulásához 
szükséges üzemi építményeket a szere-
lés megkezdéséhez szükséges időben bo-
csássa rendelkezésre. (folytatjuk)

Kákóczki Balázs

Hat évfolyamos 
gimnázium

Kedves Szülők!
Tájékoztatom Önöket arról, hogy megnyílt az elektronikus adatlapki-
töltő program a hat évfolyamos gimnáziumba egyénileg jelentkezők 
számára. A jelentkezési lapokat és a tanulói adatlapokat ezen a felüle-
ten tudják előállítani. A programot és az azzal kapcsolatos tájékozta-
tást az Oktatási Hivatal honlapján (https://www.oktatas.hu), a „Köz-
nevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak 
(2018/2019. tanév)/Az egyéni jelentkezés menete a 2018/2019. tanév-
ben zajló középfokú felvételi eljárás során” menüpontban érhetik el.
Felhívom ezúton a Kedves Szülők figyelmét arra, hogy a hozzánk je-
lentkezők csak az 5. év végi és a 6. félévi eredményeket írják be a 
programba. A hozzánk benyújtandó jelentkezési laphoz kérjük csatol-
ni a bizonyítványmásolatokat is. Amennyiben a kitöltéssel kapcsolat-
ban kérdésük merülne fel, szívesen állunk rendelkezésükre. Ez ügy-
ben keressék Péter Levente intézményvezető-helyettes kollégámat a 
49/540-096-os telefonszámon.

Erdélyi Lajos
intézményvezető

A Református Pedagógiai Intézet és a budapesti Vörösmarty 
gimnázium által az ország református általános iskolák 8. évfo-
lyamosai számára megrendezett Jane Haining Angol Nyelvi Em-
lékverseny iskolai fordulóján az alábbi eredmények születtek: 
Kiss Gábor Botond I. helyezés, Romos Soma II. helyezés, Papp 
Anna Vivien III. helyezés, Bari Dominika IV. helyezés, felké-
szítő: Gerőcsné Berkes Judit Katalin. Orosz Noémi V. helyezés, 
felkészítő: Szilvásiné Bodnár Tímea. Mátyás Boldizsár VI. he-
lyezés, felkészítő: Gerőcsné Berkes Judit Katalin. 
Országos történelemverseny iskolai forduló: I. Kiss Gábor Bo-
tond 8.a, II. Orosz Noémi 8.a, és  Pisák István Máté 8.b, III. 
Nagy Levente 7.b,felkészítők: Makkainé Chmara Marianna, 
Guba Adrienn, Simonné Varga Katalin, Kocsis Katalin Ildikó. 
Futsal diákolimpia, körzeti döntő III. hely, csapattagok: Orosz 
Dániel 6.c, Kundrák Adrián 7.a, György Kristóf 7.a ,Peremicz-
ky István 7.b, Pisák István Máté 8.b testnevelőik: Bene Kriszti-
án, Csikós László, Rontóné Durucz Éva. 
Asztalitenisz diákolimpia megyei döntő:  Fónagy- Árva Zsófia I. 
hely, Fónagy-Árva Péter II. hely, felkészítőjük: Koncsik Viktor.
A megyei matematikaverseny megyei fordulóján 18 tanuló kép-
viselte eredményesen iskolánkat. 11 tanulót hívtak meg a de-
cember 17-i ünnepélyes eredményhirdetésre. Poór Mira (3. b) 
7. helyezés. Felkészítő: Bacsó Csilla. Tömösközy Dalma (3. a) 
10. helyezés. Felkészítő: Tibáné Mészáros Éva. Kovács Vero-
nika (4. a) 2. helyezés, Fónagy-Árva Zsófia (4. a) 5. helyezés, 
Hatvani Benedek (4. a) 8. helyezés, Bársony Bálint (4. a) 9. he-
lyezés, Csehovics Marcell (4. a) 9. helyezés. Felkészítő: Cser-
nikné Nagy Mária Krisztina. Tömösközy Hanga (5. a) 5. helye-
zés, Vass Virág (5. a) 7. helyezés. Felkészítő: Vargáné Takács Ju-
dit. Kiss Hunor (6. a) 3. helyezés. Felkészítő: Magyarné Simon 
Anita. Kiss Gábor Botond (8. a) 2. helyezés. Felkészítő: Vargá-
né Takács Judit.
Gratulálunk a szép eredményekhez!

Makkainé Chmara Marianna
igazgató

kronika@tiszatv.hu

Kazinczys 
eredmények

A megyei matekverseny után 11 tanulót hívtak meg az ün-
nepélyes eredményhirdetésre. 

6. oldal 2019. január 24.Mindenes

A leendő erőmű építési területe. Háttérben a barakktábor. (Donogán László fo-
tója, 1953)



A Tisza TV műsora
Január 24. csütörtök

9:00 Héthatár: Tüntetés - Középiskolai felvételi - A magyar 
kultúra napja - Zöldülő Tiszaújváros - Magasak a zöldségá-
rak - Grafika a Derkóban - (disz)Harmónia - Emlékek ösvé-

nyén - Újra zsetonos szavazás a Tescoban - Sport
9:15 Hétről-Hétre: A túlóratörvényről - A központi felvéte-
li feladatairól tanárszemmel - Énekszó Baráti Kör - Légy jó 

mindhalálig - Közelmúlt - Sport
Utána: A Phoenix KK - Salgótarjáni KSE kosárlabda mérkő-

zés közvetítése felvételről

Január 28. hétfő
18:00 A Phoenix KK - Győri KC kosárlabda mérkőzés köz-

vetítése felvételről

Január 30. szerda
18:00 Héthatár: Háztartási gépcsere - Továbbtanuló középis-
kolások - Denevéroszlop - Kutyaterápia - Ökumenikus ima-

hét - Oltárszentelés
18:15 Hétről-hétre: Csillaglesen - Közelmúlt - Sport

18:45 Polgármesteri fogadóóra Bráz György polgármesterrel

Január 31. csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése

Utána: a szerdai adás ismétlése
Utána: a testületi ülés ismétlése

Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Derko MiniGaléria
MyraArt Stúdió grafikai kiállítása
Parainé Marika amatőr alkotó munkái
Látogatható: február 25-ig 
Január 31. (csütörtök) 17.00 óra
Ötórai tea
Működtetni kell vagy magától is működik?
párkapcsolati workshop fiatal pároknak
Előadó: Tankó Lászlóné
VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM
 „Emlékek ösvényén”
című képzőművészeti kiállítás Törő Irén festőművész alko-
tásaiból
Látogatható: március 14-ig
TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Óvárosi KULT Galéria
(disz) Harmónia
című festménykiállítás Farkas Judit alkotásaiból
Látogatható: március 16-ig
HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Kortárs magyar költők - kamarakiállítás
Látogatható: március 2-ig.
Január 25. (péntek) 17.00 óra
„A könyv: nagyítóüveg”
gondolatébresztő beszélgetés felnőtteknek
Témánk: A hazugság ezer arca
TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
Január 25. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután 
Január 29. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A programokkal kapcsolatos részletes információkról az in-
tézmény honlapján, facabook oldalán, illetve a megjelenő ha-
vi programfüzetből és plakátokról tájékozódhatnak. 

Három kiállítás képei

Festmények, grafikák, élmények, emlékek
A Magyar Kultúra Napja al-
kalmából egy időben három 
kiállítás is nyílt városunkban. 
A tiszaszederkényi Óváro-
si KULT Galériában Farkas 
Judit festményei, a Derkovits 
Művelődési Központ Mini 
Galériájában Parai Bertalan-
né grafikái, a Városi Kiállító-
teremben Törő Irén festőmű-
vész képei láthatók.      

(disz)Harmónia

Bár a kiállítás címe (disz)Harmónia, vé-
gignézve a képeket, és mellé állítva ké-
szítőjüket, én elhagynám a disz előtagot. 
Valószínűleg nem véletlenül került záró-
jelbe. Szimpatikus, mosolygós, csillogó 
szemű fiatal lány fogadott bennünket az 
Óvárosi KULT Galériában. Farkas Judit 
első kiállításán jártunk, ahol a házigazda 
örömmel vezette körbe családtagjait, ba-
rátait és természetesen minket is a képei 
között. 
- Ezek a kezdeti lépések - mutatta Judit 
az egyik tárlóban lévő gyermekrajzokat. 
- Tíz évvel ezelőtt készültek ezek a szár-
nypróbálgatások. Már akkor, 9 évesen is 

nagyon szerettem rajzolni. Mindenhol és 
mindenre alkottam valamit, aminek anyu-
kám nem mindig örült, hiszen volt, hogy 
a lakás falát festettem össze. Annak elle-
nére, hogy a rajz és a festés mindig kö-
zel állt hozzám, nem volt egyértelmű, 
hogy a művészetnek ezt az ágát válasz-
tom. Minden érdekelt, például hamarabb 
tanultam meg kottát olvasni, mint a be-
tűket - mesélte mosolyogva. -  Folyama-
tosan kerestem azt a művészeti ágat, ami 
nekem való, amiben ki tudok teljesedni. 
A festészettel körülbelül három éve fog-
lalkozom komolyabban. Nagyon úgy fest, 
hogy nem tudtam elszakadni tőle.
A fiatal művész idén érettségizik, utána 
tervei szerint pénzügyi pályára készül, 
nem is akárhol, ha minden jól megy, Dá-
niában folytja tanulmányait. 
- Azt szeretném, hogy a festészet egy hob-
bi, egy kikapcsolódási forma legyen az 
életemben - folytatta Judit. - Ennek ellené-
re szeretnék fejlődni és minél többet tanul-
ni, hogy minél magasabb szintre jussak. 
Sokat tanulmányozok különböző techni-
kákat. A kedvenc képem is pont ilyen. Ez 
a Van Gogh kép - mutat Judit a festőt áb-
rázoló képre. - Azért ő van a festményen, 
mert nagyon tetszik az, hogy milyen sze-
mélyiség és milyen festő volt. Sokat olvas-
tam róla. A stílus viszont Picasso-é. Mivel 
Picasso kubista festő volt, ami azt jelenti, 
hogy a képein négyzetes ábrázolás a hang-
súlyos. Kipróbáltam ezt a stílust én is. Sze-
rintem sikerült. Nekem tetszik. A kiállítás 
március 16-ig látogatható.  

Rajzolni tanulni

Parai Bertalanné Marika kiállítását néz-
hetik meg az érdeklődők a Derkovits Mű-
velődési Központ Mini Galériájában. Ma-
rikával találkozva ismerősnek tűnt, de 

először nem tudtam, mikor és hol talál-
kozhattam vele. 
- Körülbelül két éve jelentkeztem egy jobb 
agyféltekés rajztanfolyamra - kezdte sa-
ját történetét, és akkor beugrott, hiszen 
mi is ( a Krónika munkatársai) ellátogat-
tunk akkor a szóban forgó tanfolyamra, 
ahol szintén Marikával beszélgettem, ak-
kor még tanulóként, most pedig már a ki-
állítását rendezi. - Korábban is foglalkoz-
tam képzőművészettel, főleg üvegfestés-

sel. Viszont a háromnapos rajztanfolyam 
után szinte megszállottként kezdtem al-
kotni. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy hetente született egy új képem.  A 
munka mellett, mondhatom az összes sza-
badidőmet rajzolással töltöttem. Ma már 
kicsit visszafogom a tempót, kevesebbet 
rajzolok, de a fejlődést ugyanolyan fon-
tosnak tartom. Csatlakoztam egy interne-
tes rajztanfolyamhoz is, ahol a meglévő tu-
dásomat továbbfejleszthetem. Eddig kizá-
rólag grafikákat készítettem képekről, fo-
tókról,  a kurzus segítségével azonban egy 
magasabb szintre léphetek, hiszen komo-
lyabb, színes technikákkal ismerkedünk, 
valamint képek helyett most már az élő 
modellről rajzolás következik. A kiállítás 
február 25-ig látogatható.

Emlékek ösvényén

A két helyi amatőr művész mellett profi 
festő munkáival is találkozhat az, aki el-
látogat a Városi Kiállítóterembe március 
14-ig. Egy miskolci művész, Törő Irén 

hozta el képeit a tiszaújvárosi közönség-
nek. A tárlatot Dr. Hajdú Ildikó, gyűjte-
ménykezelő és muzeológus nyitotta meg. 
- A művész nem csak a legújabb képeit 
hozta el a kiállításra - nyilatkozta lapunk-
nak Dr. Hajdú Ildikó. - Ez egy válogatás, 
amin nagy jól látszik, hogyan változott 
Irén művészete az elmúlt évek, sőt évtize-
dek alatt. Hogyan lett idővel egyre dinami-
kusabb, egyre lendületesebb a művészete. 
A friss munkáin jól látszik, hogy több színt 
használ, mint régebben, a komplementer 
színek is egyre erőteljesebbekké váltak. 
Látszik a képein, hogy életének újabb sza-
kaszába érkezett. Sokkal nagyobb erőt su-
gároznak a képek is és Irén is. 
- Én a Tisza-parton nőttem fel - meséli 
Törő Irén. - Tiszakesziben éltünk a szü-
leimmel, így nagyon fontos szerepet ját-
szott már gyerekkoromban a vízpart, a 
Tisza. Amikor készültem erre a kiállítás-
ra és lapozgattam a képeket, mindegyik-
ről egy-egy emlék jutott eszembe. Gya-
korlatilag minden festmény így szüle-
tik, minden alkotásban benne van az em-
ber, benne van a lelke, ott marad egy da-
rabja a képen, és mindegyik alkotásnak 
ilyen módon története van, a készítőjé-
ben pedig emléket ébreszt. Benne van a 
szép, az öröm, a bánat, a tragédia. Min-
dig egy hangulat, egy érzés, ami engem 
akkor abban a pillanatban jellemzett. Bár 
a képek többsége sötét, a fény, a remény 
mindig mindenhol ott van. A legtöbb ké-
pem úgy készül, hogy egy maximum te-
nyérnyi vázlatot készítek, ha látok vala-
mi csodálatosat, valami megkapót, vala-
mi olyat, ami megérint. Hazamegyek, és 
tovább gondolom, hozzáteszem azokat a 
színeket, ami belőlem jön. Így a tenyér-
nyi valóság a belső érzésvilágommal egé-
szül ki, és ez fonódik össze a képeken egy 
egésszé. Ezért is mondom mindig azt, 
hogy nem az a lényeg, hogy mit lát a fes-
tő a képein, hanem az a fontos, hogy min-
denkinek mást jelentsen. Van, aki azono-
sulni tud vele, van, aki elsétál előtte, eset-
leg gyönyörködik, vagy gondolatokat 
ébreszt benne. A művészetek ilyen for-
mán nagyon sokat adhatnak az emberek-
nek. Segít abban, hogy merjenek maguk-
ba nézni, merjenek gondolkodni, merjék 
az érzéseiket kitárni, mert másképp nehéz 
menni ezen a rögös úton. Azonban soha 
nem szabad elfelejteni, hogy mindig van-
nak kapaszkodók.

ema

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Hamvas Béla Városi Könyvtár

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

HÍRES EMBEREK - HÍRES VÁROSOK
címmel folytatjuk a már hagyományosnak mondható egész 
évben  havi rendszerességgel jelentkező két részből álló pá-
lyázatunkat.
A TOTÓ témája minden hónapban egy híres ember, a feladat-
lap kérdései pedig a hozzá köthető várossal kapcsolatosak.
Januári témák:
- GALILEO GALILEI (1564-1643)
- PISA
A feladatlapok elérhetőek és leadhatók minden hónap utolsó 
munkanapjáig személyesen a Tiszaszederkényi Fiókkönyv-
tárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a Hamvas Béla Vá-
rosi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.), vala-
mint elektronikusan a Hamvas Béla Városi Könyvtár honlap-
ján (http:///www.tmkk.tiszaujvaros.hu) és facebook oldalán 
(www.facebook.com/hamvas.konyvtar ). A résztvevő játéko-
sok havonta tájékozódhatnak a beküldött feladataik eredmé-
nyéről az alábbi elérhetőségeken: borsosne.doktor.eva@tuj-
varos.hu email címen, vagy a 49/544-552-es telefonszámon.
VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ JÁTÉKOSAINK JELENTKEZÉ-
SÉT!

7. oldal2019. január 24. Kultúra

Farkas Júlia kedvenc képe előtt. 

Törő Irén (jobbra) munkásságát Dr. Hajdú Ildikó méltatta. 

Marika grafikáit sokan megörökítették. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
PaP Zsolt

a 6. sz. választókerület képviselője
2019. január 30-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              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. 

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

Pályázat civil szervezeteknek, egyesületeknek
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tá-
jékoztatja az egyesületeket, civil szerve-
zeteket, hogy Tiszaújváros Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete pályá-
zatot hirdet az egyesületek, civil szerve-
zetek számára. 
A pályázat célja:
A pályázat az egyesületek, civil szerve-
zetek 2019. január 1. és 2019. december 
31. között megrendezendő rendezvényeit 
támogatja, valamint az érintett szerveze-
tek 2019. évi működési költségeihez kí-
ván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- egyesületek, vagy más civil szervezetek, 
amelyek az illetékes törvényszék által ti-
szaújvárosi székhellyel bejegyzésre ke-
rültek és Tiszaújvárosban működnek,
- országos, regionális, megyei civil szer-
vezetek helyi szervezetei.
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, 
működése, amelyek tevékenységi köre 
segíti bizonyos önkormányzati feladatok 
átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása, 
amelyek szakmai célokon túl a város hír-
nevének erősítését szolgálják,

• művészeti értékű városi kiadványok tá-
mogatása, 
• közművelődés területén alkotó folyama-
tok támogatása, 
• nemzetközi együttműködés támogatása, 
• külföldi tanulmányutak, szakmai konfe-
renciák támogatása, 
• egészséges életmód elterjesztésére ösz-
tönző akciók, 
• életesélyek növelésének támogatása. 
A képviselő-testület 3300-4/2008. 164/
Ökth. 3./pontjának döntése alapján a pá-
lyázatban megjelölt cél módosítására 
nincs lehetőség. 
A pályázatok benyújtásának módja, 
helye és határideje:
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújváro-
si Polgármesteri Hivatal által erre a cél-
ra kiadott pályázati adatlapon, papírala-
pon nyújthatók be. 
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, illet-
ve a pályázó szervezet bemutatását tartal-
mazó formanyomtatvány (civil adatlap) 
letölthető a http://ugyfelterminal.tiszauj-
varos.hu honlapról, illetve személyesen 
átvehető ügyfélfogadási időben a Tisza-

újvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltá-
jékoztatóján, valamint az Intézményfel-
ügyeleti, Szociális és Sport Osztályán.
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tisza-
újváros, Bethlen Gábor út 7.), vagy sze-
mélyesen a Tiszaújvárosi Polgármeste-
ri Hivatal Ügyféltájékoztató Irodáján, va-
lamint az Intézményfelügyeleti, Szociális 
és Sport Osztályán lehet benyújtani ügy-
félfogadási időben.
A benyújtás határideje:
2019. február 1.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képvise-
lő-testület 2019. márciusi ülésén dönt. 
A pályázókkal Tiszaújváros Város Ön-
kormányzata támogatási megállapodást 
köt, melyben meghatározásra kerül a tá-
mogatásra biztosított összeg, a felhasz-
nálás célja és határideje, az elszámolás 
módja és határideje.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi tele-
fonszámokon kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal In-
tézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztály: 548-032, 548-066

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

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormány-
zatának képviselő-testülete 
2019. január 31-én, csütörtö-
kön 10 órától ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti üléster-
mében. 

Az ülés naprendi pontjai: 
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására 
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a 2019. évi téli igazgatási szü-
netről szóló önkormányzati rendelet meg-
alkotására
2. Javaslat a környezetvédelemről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására
3. Javaslat egyes önkormányzati rendele-
tek megalkotására, módosítására
4. Javaslat az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok 2019. évi üzleti ter-
veinek főbb célkitűzéseire
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Sport-Park 
Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására
6. Javaslat az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok ügyvezetői részé-
re a rendkívüli munkaidő elrendelésével 
kapcsolatban
7. Javaslat a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum 2019. évi drogprevenci-

ós tevékenységével összefüggő elvárások 
megfogalmazására
8. Javaslat a polgármester 2019. évi sza-
badságütemezésének jóváhagyására
9. Javaslat az önkormányzati fenntartá-
sú intézmények időszakos beszámolója 
szempontrendszerének elfogadására
10. Javaslat határidő módosítására
11. Beszámoló a Tiszaújvárosi Művelő-
dési Központ és Könyvtár Tiszaújváros 
Települési Értéktárral kapcsolatos 2018. 
II. féléves tevékenységéről
12. Beszámoló az állandó bizottságok és 
a tanácsnokok 2018. évi munkájáról
Kérdések

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz 
menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Tisza-

szederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött hul-
ladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) 

házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 
2019. január 24-én (csütörtökön) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Fiatalok életkezdési támogatása
Tájékoztató

Tiszaújváros Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének a fiatalok életkezdé-
si támogatásáról szóló 18/2016. (IX.30.) 
önkormányzati rendeletében meghatáro-
zott feltételek alapján a 2005. december 
31. napja után született gyermekeket élet-
kezdési támogatás illeti meg. A támoga-
tás célja, hogy a fiatal felnőtt önálló éle-
te indulásakor biztonságosabb anyagi hát-
térrel kezdhesse meg a továbbtanulást, a 
pályakezdést, az otthonteremtést és a csa-
ládalapítást.
Az életkezdési támogatás
- első utalási összegére (a gyermek első 
életévének betöltéséig) az a 2005. decem-
ber 31. napja után született, tiszaújvárosi 
lakóhellyel rendelkező gyermek jogosult, 
akinek valamelyik törvényes képviselő-
je a gyermek születését megelőző egy év-
ben már folyamatos lakóhellyel rendelke-
zett, és életvitelszerűen tiszaújvárosi lak-
címükön élnek,
- a második (a gyermek születési évét kö-
vető hetedik évben) és a harmadik (a gyer-
mek születési évét követő tizennegyedik 
évben) utalási összegére az a 2005. de-
cember 31. napja után született gyermek 

jogosult, aki életvitelszerűen tiszaújváro-
si lakcímén él, és aki születésétől kezdve, 
vagy az első utalási összegre történő jo-
gosultság megszerzése óta folyamatos ti-
szaújvárosi lakóhellyel rendelkezik, 
és Start-számlával rendelkezik. 
A Kincstári Start-értékpapírszámla szer-
ződést kizárólag a Magyar Államkincs-
tárnál lehet megkötni. 
Tiszaújváros Város Önkormányzata a 
Start-számla összegét a gyermek első éle-
tévének betöltéséig (első utalási összeg), 
továbbá a gyermek születési évét köve-
tő hetedik évben (második utalási összeg) 
és a gyermek születési évét követő tizen-
negyedik évben (harmadik utalási összeg) 
egészíti ki. Az utalási összeg minden eset-
ben 50 000 Ft. Ha a kérelmező az első uta-
lási összegre is jogosultságot kíván sze-
rezni, a kérelmet a gyermek első életévé-
nek betöltéséig be kell nyújtania, és a gyer-
meknek Start-számlával kell rendelkeznie. 
A rendelet alapján a kérelmek benyújtása 
folyamatos, ami azt jelenti, hogy a támo-
gatást első alkalommal nem csak a gyer-
mek első életévének betöltéséig lehet ké-
relmezni, hanem meg lehet igényelni elő-

ször a gyermek hetedik, vagy akár a ti-
zennegyedik életévében is, így a kérel-
mek benyújtása is erre az időszakra kell, 
hogy essen, mert jogosultságot a támoga-
tásra csak ekkor szerezhetnek.
A támogatásra való jogosultság feltételei-
nek vizsgálata tehát nem csak az első uta-
lási összeg esetében történik meg, hanem 
a második és a harmadik utalási összeg-
nél is. Ha a szülő a kérelmet a gyermek 
hetedik, illetve tizennegyedik életévében 
nyújtja be, ez esetben a vizsgálat tárgya 
az, hogy megfelel-e a második, illetve a 
harmadik utalási összeg folyósításához 
szükséges jogosultsági feltételeknek.
Az önkormányzati rendeletnek visszame-
nőleges hatálya nincs, ezért a gyermek el-
ső életévének betöltéséig, továbbá a gyer-
mek hetedik, illetve tizennegyedik életé-
vében elmaradt utalási összegek utólagos 
folyósítására nincs lehetőség.  
Az életkezdési támogatás megállapítá-
sa iránti kérelmet a Polgármester Hivatal 
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztályán (I. emelet 111. iroda, Tel.: 
49/548-059) lehet benyújtani.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Pályázati felhívás

Konyhalány munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 
1 fő konyhalány munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikö-
téssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent a közétkeztetésben szerzett tapasztalat 
Feladatok: 
• a szakács útmutatásai szerint, annak ellenőrzésével végzi fel-
adatát
• a nyersanyagok szakszerű előkészítése
• a helyiségek takarítása (takarítási ütemterv alapján)
• mosogatás, fertőtlenítés
• a hulladék eltávolítása, összegyűjtése és tárolóba helyezése
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazot-
tak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CX-
CV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végre-
hajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet hatá-
rozza meg.
Munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 1017/2019. számot
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 01. 29.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 01. 30.
Az állás betölthető: 2019. 01. 31.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308

Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

A fagyok beköszöntével az ÉRV. Északmagyarországi Regi-
onális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság az 
alábbi hasznos tanácsokkal szolgál a közkifolyók helyes téli 
használatával kapcsolatban.
• A vízvételezés során legalább 1 vödör vizet (7-10 liter) szük-
séges kiengedni ahhoz, hogy utána az ürítő rendszer víztele-
níteni tudja a közkifolyót. Ha legalább ennyi vizet nem enge-
dünk ki, akkor a víztelenítés nem történik meg és elfagyhat a 
rendszer.
• Tilos a közkifolyóval „játszani”, azaz egy kicsit megnyitni, 
úgy, hogy a víz bár megindul, de nem folyik ki! Ha a nyomó-
kart lenyomjuk, minden esetben ki kell engedni a fent jelzett 
mennyiséget, hogy az elfagyás ne következzen be.
• Ha a közkifolyó elfagyott, tilos azt tűzzel, gázlánggal, egyéb 
módon kiolvasztani! Ez további károkat okozhat, ami megne-

hezítheti, késleltetheti a javítását.
• Tilos a közkifolyóra tömlőt csatlakoztatni, illetve tömlőn ke-
resztül tölteni kannákat, edényeket, mert így az egész ivóvíz-
hálózat elfertőződhet! Ennek az az oka, hogy a visszaürítés so-
rán a tömlőn keresztül a közkifolyó visszaszívhatja azt a vizet, 
ami az edényben van. Az ivóvíz élelmiszer!
• Ha rendellenességet észlel a közkifolyó működését illetően, 
kérjük, jelezze az alábbi elérhetőségeken: 
Társaságunk teljes szolgáltatási területére vonatkozóan: Köz-
ponti diszpécserszolgálat (0-24 óra): + (80) 22-42-42; + (48) 
81-42-42.
Mindannyiunk közös érdeke a települési közkifolyók rendelte-
tésnek megfelelő használata a téli időszakban is, ezért megkö-
szönjük Felhasználóink együttműködését. 
 Tisztelettel: ÉRV. Zrt.

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot 
hirdet Közművelődési szakember munkakör betöltésére, 3 hó-
nap próbaidő kikötéssel, 8 órás teljes munkaidőben 1 havi mun-
kaidőkeretben, határozatlan időre szóló kinevezéssel. 
Munkaköri feladatok: Művelődésszervezői feladatok ellátása, a 
művelődési központ rendezvényeinek szervezése és lebonyolí-
tása.
Pályázati feltételek:      
- felsőfokú közművelődési szakképzettség, vagy az Országos 
Képzési Jegyzékben meghatározott felsőfokú végzettségi szint-
re épülő közművelődési szakképesítés, vagy Országos Képzési 
Jegyzékben meghatározott közösségfejlesztő, kulturális közös-
ség-szervező, közművelődési szakképesítés
-  felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office)
-  magyar állampolgárság
-  büntetlen előélet
-  egészségügyi alkalmasság
-  kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (letölthető az in-
tézmény honlapjáról)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 éves szakmai ta-
pasztalat
- társalgási szintű angol nyelvismeret
- művészetek terén szerzett jártasság
- PR anyagok tervezésében és kivitelezésében szerzett szakmai 
gyakorlat
- jó szervezőkészség
- jó kommunikációs képesség
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata
- fényképes szakmai önéletrajz
- motivációs levél
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 28.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 30.
Az állás 2019. február 1. napjától tölthető be.
Érdeklődni a 49/542-004 –es telefonszámon lehet.
A pályázatot az alábbi címre kérjük benyújtani:
Derkovits Művelődési Központ 
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a „Közművelődési szakember” munkakör 
megnevezését feltüntetni.

Mátyás Zoltán 
igazgató

Közművelődési 
szakember állás

Takarító munkakör
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ pá-
lyázatot hirdet 1 fő takarító munkakör be-
töltésére, határozatlan időre szóló kineve-
zéssel. 
Pályázati feltételek:
- 8 általános
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
Feladatok:
- Az intézmény helyiségeinek takarítása 
és berendezési tárgyainak tisztántartása.
Bérezés:
Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
A munkavégzés helye: 
Tiszaújvárosi Széchenyi István Általá-

nos Iskola ( Tiszaújváros, Deák Ferenc 
tér 16.)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
- Az álláshely betöltéséhez szükséges 
végzettség, szakképzettség meglétét iga-
zoló okmányok másolata.
- Szakmai önéletrajz.
- 90 napnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány (vagy annak megkérésé-
ről szóló igazolás).
- Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályá-
zó hozzájárul a teljes pályázati anyagá-
nak sokszorosításához, továbbításához 
(3. személlyel való közlés).
- Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó 
hozzájárul személyes adatainak pályázat-
tal összefüggő kezeléséhez.
A pályázat benyújtásának határideje: 

2019. február 04.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. február 11.
Az állás betölthető: azonnal.
A pályázat benyújtásának helye:
Kizárólag postai úton 1 példányban, a 
Mezőkövesdi Tankerületi Központ cí-
mére történő megküldésével (3400 Me-
zőkövesd, Mátyás király utca 223.) Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
TK/047/00129-1/2019, valamint a mun-
kakör megnevezését: takarító.
Érdeklődni a pályázati kiírással kapcso-
latosan a 06-49/542-198-as számon Kör-
hegyi István intézményvezető-helyettes-
nél lehet.

Bozsikné Vig Marianna
    tankerületi igazgató

A települési közkifolyók helyes használata télen

Tájékoztatás

Fúrt és ásott kutak
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 2018. december 21-én ha-
tályba lépett módosítása értelmében men-
tesül a vízgazdálkodási bírság megfizeté-
se alól az a fúrt, vagy ásott kutat létesí-
tő, vagy üzemeltető, aki az engedély nél-
kül, vagy az engedélytől eltérő módon lé-
tesített, vagy üzemeltetett kútra vonatko-
zó fennmaradási engedélyezési eljárást 
2020. december 31-ig kérelmezi. 
Az illetékes államtitkárság tájékoztatása 
szerint az engedélyezési eljárással kap-
csolatosan előkészítés alatt áll és 2019-
ben várhatóan elkészül egy olyan átfo-
gó, a részletszabályokat érintő módosítás, 
amely az engedély nélkül létesített kutak 
engedélyeztetésére speciális eljárást tar-
talmaz.
Az új rendelkezésekről a lakosságot a 
helyben szokásos módon fogjuk tájékoz-
tatni.
A kutak fennmaradásának utólagos enge-
délyezési hatásköre megoszlik:
a) a helyi vízgazdálkodási hatósági jog-
körrel rendelkező települési önkormány-
zatok jegyzői és,
b) a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel 
rendelkező hatóságok, azaz a kijelölt me-
gyei katasztrófavédelmi igazgatóságok 
között.
1./ A jegyző hatáskörébe tartozik és a 
jegyző fennmaradási engedélye szüksé-
ges olyan kutak fennmaradásához, ame-
lyek a következő feltételeket együttesen 
teljesítik: 
1./ a kút nem a kijelölt hidrogeológiai vé-
dőidomon és védőterületen található,
2./ legfeljebb 500 m3 /év vízigénybevé-
tellel kizárólag talajvízkészlet, vagy parti 
szűrésű vízkészlet felhasználásával üze-
mel, 
3./ épülettel rendelkező, vagy beépítetlen 
ingatlanon van, 
4./ magánszemélyek részéről a házi ivó-
vízigény vagy a háztartási igények kielé-
gítését szolgálja, (Amennyiben a fennma-
radást kérelmező gazdasági társaság, gaz-
dálkodó szervezet, közintézmény vagy 
önkormányzat, akkor a jegyző nem ren-

delkezik hatáskörrel az engedélyezésre 
vonatkozóan.)
5./ nem gazdasági célú vízigény.(Ameny-
nyiben a vízkivétel célja gazdasági ér-
dekből történik, például üzemi állattartás, 
mezőgazdasági öntözés, vagy ipari tevé-
kenység, akkor az engedélyezés nem tar-
tozik jegyzői hatáskörbe.)
2./ Minden más esetben a vízügyi és víz-
védelmi hatáskörrel rendelkező hatóság, 
azaz a megyei katasztrófavédelmi igazga-
tóságok fennmaradási engedélye szüksé-
ges az engedély nélkül létesített vízkivé-
telt biztosító kutak fennmaradására.
Ha a kút 
- épülettel vagy annak építésére jogosító 
hatósági határozattal, egyszerű bejelen-
téssel rendelkező ingatlanon van, és 
- a magánszemélyek részéről a házi ivó-
vízigény vagy a háztartási igények ki-
elégítését szolgálja, nem gazdasági célú 
vízigény kielégítése céljából létesült, 
- 500 m3/év mennyiséget meg nem hala-
dó vízigénybevétellel kizárólag talajvíz-
készlet vagy parti szűrésű vízkészlet fel-
használásával üzemel, de 
-kijelölt belső, külső vagy hidrogeológiai 
védőidomot, védőterületet érint, akkor a 
kút engedélyezése a vízügyi hatóság jog-
körébe tartozik. 

3./ Tiszaújváros területének jelentős része 
hidrogeológiai védőidomot, védőterületet 
érint, ezért a legtöbb esetben a megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgatóság jár el enge-
délyező hatóságként!
A város alábbi részterületein található ku-
tak fennmaradási engedélyezése tartozik 
jelenleg a települési önkormányzat jegy-
zőjének hatáskörébe:
Szederkény városrészben:
Táncsics utca - páratlan oldal a 39.-től a 
79. házszámig-páros oldal a 44.-től a 78. 
házszámig,
Kossuth u. – páratlan oldal a 39/a –tól a 
65. házszámig,
-páros oldal az 50.-től a 74. házszámig
Bajcsy-Zs. u. –páratlan oldal a 63.-tól a 
75. házszámig,
 -páros oldal a 70.-től a 88. házszámig
Szabadság u. – páratlan oldal az 1.-től a 
7. házszámig,
 -páros oldal a 2.-től a 16/a házszámig
Hunyadi u. - páratlan oldal az 1-től a 15. 
házszámig,
 -páros oldal 2-12/a házszámig
Tisza-part városrész teljes területe
Az engedély nélkül létesült kutakra vízjo-
gi fennmaradási engedély adható, ameny-
nyiben a kút vízvédelmi, vízgazdálkodá-
si, környezetvédelmi, népegészségügyi és 
építésügyi érdekeket bizonyítottan nem 
sért. 
Kút megszüntetésére (eltömedékelésére) 
megszüntetési engedély alapján kerülhet 
sor. 
Az ingatlan tulajdonosának a kút fennma-
radási engedélyét akkor is meg kell kér-
nie, ha úgy nyilatkozik, hogy 
-a kutat nem használja (ez alól a kút le-
fedése sem jelent kivételt). (Amíg a vízi-
létesítmény létezik - nem tömedékelik el 
szakszerűen - addig a fennmaradási enge-
délyezési eljárást le kell folytatni.),
- a korábbi tulajdonostól megvásárolt in-
gatlanon található kút már a birtokbavé-
telt megelőzően is az ingatlanon volt.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Az Inno-Comp Kft.
multinacionális, dinamikusan fejlődő, alapanyaggyártó társaság 

Tiszaújvárosban keres

A munkakör célja: az Inno-Comp Kft.  gyártósorainak működtetése a termelési 
programban meghatározott termékek előállítása érdekében, valamint az ehhez 
kapcsolódó tisztítási, előkészítési, utókezelési, csomagolási és kiegészítő tevé-
kenységek elvégzése.
Elvárások:
• Minimum szakmunkás végzettség
• 1-2 év hasonló és/vagy műszaki területen szerzett tapasztalat
• Csapat- és önálló munkára való képesség
• Jó kommunikációs képesség
Előny:
• Targoncavezetői jogosítvány: vezető állásos, vezető üléses és gyalogkísére-
tű géptípusokra
• Emelőgép-kezelői képesítés megléte
Ajánlatunk: 
• Béren kívüli juttatások
• Hosszú távú munkalehetőség
• Stabil munkáltatói háttér
• Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
• 8 órás megszakítás nélküli munkarend (4 műszak)
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, 
kérjük, küldje el magyar nyelvű önéletrajzát a következő postacímre, vagy 
e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36(49)542-084/121 mellék

Jelentkezési határidő: 2019. január 25.

RENDSZERKEZELŐ MUNKATÁRSAT

Beszédíró pályázat
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot hirdet tiszaújvárosi középiskolá-
sok és tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező főiskolások, egyetemisták számára a március 15-ei 
ünnepi beszéd megírására és elmondására.
Kritériumok: 
• Számítógéppel írt és szerkesztett szöveg, az alkotó nevének, címének és elérhetőségének fel-
tüntetésével 
• Időtartam: 5 - maximum 8 perc 
Díjazás: 
I. helyezett: 50.000 Ft - a beszédet az alkotó a városi ünnepi megemlékezésen, a Március 15. 
parkban a Petőfi-szobornál mondja el. 
II. helyezett: 30.000 Ft 
III. helyezett: 20.000 Ft 
A pályázat benyújtásának helye: 
• Mátyás Zoltán igazgató  Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár, 3580 Tiszaújváros, 
Széchenyi út 2. 
•  Erdélyi Lajos intézményvezető  Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégium  3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13. 
A pályázat benyújtásának határideje:  2019. február 15. 
Egyéb információ Baloghné Gulyás Erika művelődésszervezőtől kérhető az 542-005-ös tele-
fonszámon.
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A Sportcentrum eseményei   
Január 25. (péntek)

Kosárlabda
15.30 Phoenix KK - A.SZ.E. Győri KC U20 bajnoki mérkő-
zés    Játékcsarnok
18.00 Phoenix KK - A.SZ.E. Győri KC bajnoki mérkőzés 
    Játékcsarnok

Január 26. (szombat)
Labdarúgás
13.00 Tiszakeszi - Sajószöged edzőmérkőzés  
    Műfüves pálya

Január 27. (vasárnap)
Labdarúgás
09.00 Bozsik torna U11 és U13 korosztály   
   Edzőterem, Játékcsarnok

Természetjárás

Hegyen, vízen, két keréken 2.
Évzáró-évnyitó rendezvényt 
tartott a TSC Természetjá-
ró Szakosztálya. A 2018-as 
munkáról és az idei tervek-
ről Tóth Éva szakosztályve-
zető számolt be lapunknak. 
Az első részt két szakág érté-
kelésével zártuk, innen foly-
tatjuk.

- Örömünkre a teljesítménytúrázók száma 
növekedett, sokan gondolták úgy, hogy 
kipróbálják magukat ebben a formában 
is - mondja a szakosztályvezető. - Hosz-
szú lenne felsorolni, hogy az év folyamán 
hány túrán vett részt a csapat, hisz min-
den hétvégére jutott valami abszolválni 
való. Azért volt pár kiemelkedő teljesít-
mény, ami mellett nem mehetünk el szót-
lanul. A leghosszabb túra a Salap Julika 
által teljesített Kazinczy 200 a maga 206 
kilométerével, amihez 7340 m szint-kü-
lönbség leküzdése társult. Bódi Adrienn 
és Barna Béla a „Mátra teljesítménytúrá-
zója” mozgalomban elérték az ezüst fo-
kozatot, amihez a mozgalomban kiírt 5 
túrát, valamint 250 km.-t kellett teljesíte-
ni. Áprilisban a Hanák Kolos túrák külön-
böző távjain tettük próbára magunkat. A 
Kinizsi 100 TT-t ismét többen teljesítet-
tük. A Less Nándort sem hagyhattuk ki, 
itt is minden távon képviseltette magát a 
csapat. A zárás a Tortúra volt, ami a nevé-
hez híven most is megnehezítette a telje-
sítők dolgát. 
- Milyen volt a kerékpáros szakág éve?
- Röviden, szuper kerekezős évünk volt!  
Tekerős kedvünknek csak az idő szabott 
határokat. 2018-ban közel 2 ezer km.t  
tettünk meg két keréken. Szép tájakon 
jártunk, színes látnivalókkal fűszerezve. 
Nem mindig a teljesítmény a fontos. Kis 
országunk megannyi természeti és kul-
turális csodát tartalmaz, bátran tervezhe-
tünk még, lesz hová mennünk. 
- Jó kerekezni, de gyalogolni sem rossz…
- Bükkszentkereszten kezdtük az éva-
dot, csodálatos napsütéses időben és sok-

sok hóval. Februárban hiányt pótoltunk, 
a tagság nehezményezte, hogy nincs téli 
Tátra, ezért gyorsan megszerveztük, lett 
is mindjárt kétbusznyi jelentkező. A cser-
háti túrával folytattuk, de voltunk Zemp-
lénben is. Pünkösdkor, bár nem tervez-
tünk túrát, mégis Bánkúton találtuk ma-
gunkat a 900-as csúcsokon. Ellátogattunk 
Keresztétére, ahol a levendula mellett me-
leg fogadtatást, kellemes kis túrát is kap-
tunk. Jöttek a nyári programok: a megun-
hatatlan Tátra, augusztusban visszatér-
tünk a Bakonyba, és a nyár még egy szép 
magashegyi túrát tartogatott számunkra: a 
Rax-Alpokat. Sokak bakancslistáján sze-
repelt két erdélyi túra, ahová szeptember-
ben jutott el a csapat: a Pádis-fennsík, a 
Csodavár, a Galbina-köz, a Tordai-hasa-
dék és a Székely-kő. Októberben elkezd-
tük a Dél-Dunántúli Kéktúrát, gyönyörű 
őszi túránk volt a Cserhátban, de az Avar 
Kupán a Mátra is a legszebb arcát mutat-
ta. A Mikulás túrán jót játszottunk, a bej-
gli-túrára a társaság megkapta a havat. És 
végül az évadnyitó túra, szinte még érez-
zük a sült szalonna és a forralt bor illatát. 
A 2018-as év eredményes volt, túrázóink 

2 érdemes, 1 aranyjelvényes, 3 ezüstjel-
vényes és 10 bronzjelvényes minősítést 
szereztek. Külön öröm, hogy átadhattuk 
az első 10 év alatti túrázónknak a bronz-
jelvényt, aki nagy elszántsággal gyűjtöt-
te a minősítéshez szükséges túrapontokat. 
205 km-t gyalogolt 6050 m szinttel és 
200 km-t kerékpározott. Összességében 
580 túrapontot teljesített. Köszönettel tar-
tozunk támogatóinknak: Tiszaújváros ön-
kormányzatának, a Tiszaújvárosi SC ve-
zetőségének, az MPK Zrt. Sportbizott-
ságának, a PKDSZ-nek és a Tisza Mé-
dia Kft-nek, no és a természetjáró szak-
osztály azon tagjainak, akik hathatós se-
gítségükkel hozzájárultak, hogy a túráink, 
rendezvényeink ismét színvonalasak vol-
tak. Mindemellett az igazi eredmény az, 
hogy túráink kínálatával sikerült néhány 
száz embernek biztosítanunk a rendszeres 
mozgás lehetőségét, élményeket szerez-
tek ahhoz, hogy kedvet kapjanak a foly-
tatáshoz, valamint az, hogy egyre több 14 
év alatti teljesíti túráinkat.

F.L.

Labdarúgás

Teremlabdarúgás

Újra a pályán

A Pákóé a kupa

Elkezdte téli felkészülését a Termálfürdő FC Tiszaújváros. A 
héthetes felkészülés minden hétköznapján 5 edzésnappal és egy 
hétvégi (szombati) edzőmérkőzéssel készülnek a fiúk a tavaszi 
szezonra. Az edzőmeccsek a következők:
- Január 26. 11:00 Putnok-Tiszaújváros
- Február 02. 11:00 Tiszaújváros-Nyírbátor
- Február 09. 11:00 Tiszaújváros-Sényő
- Február 16. 11:00 Tiszaújváros-Ózd
- Február 23. 11:00 Gyöngyös-Tiszaújváros
Az első edzőmérkőzés január 19-én volt hazai pályán a megyei 
I. osztályú Tarpa ellen, ahol a hazaiak 8-1 re győzedelmeskedtek.
Játszottak: Tóth (Herceg), Ignáth, Dajka (Fodor), Papp, Pap, 
Lippai, Molnár (Horváth), Burics, Tóth S. (Kundrák), Nagy D, 
Kertész.
Nagy P, Lipusz, Csicsek betegség miatt, Orosz, Bussy, Hussein 
és Illés sérülés miatt hiányzott.
A tavaszi szezon március 3-án indul.
- Az elvárás nem változott, a bajnoki szezon elején a 4-8. hely 
volt kitűzve a csapatnak. Jelenleg a 9. helyen állunk, de én azt 
gondolom, hogy amilyen reményekkel belevágtunk a felkészü-
lésbe, teljesíthető lesz ez. Bízok a fiúkban - nyilatkozta Hágen 
Zsolt, az egyesület elnöke.

A hagyományokat folytatva rendezték meg a Sportcentrum-
ban a Sport-Park Kupa teremlabdarúgó tornát. Több mint 200 
amatőr labdarúgó 36 mérkőzésen mérte össze erejét, gyorsasá-
gát és tudását. A 18 benevezett csapat részvételével két csarnok-
ban egész nap zajlottak a sportszerű, látványos mérkőzések, me-
lyeken összesen 273 gólt láthattak a kilátogatók.
Négycsoportos volt a torna, minden csoportból az első helyezett 
jutott tovább. Keresztbe játszással az is kiderült, kik játsszák a 
bronzmeccset. A két győztes pedig egymással döntőzött a kupá-
ért, melyet végül a Pákó FC nyerte el.
Végeredmény: 
1. Pákó FC, 2. Kettő / Egy, 3. Univill FC, 4. Nyékládháza, 5. 
Blitz, 6. SC Grund
Legjobb mezőnyjátékos: Bucz Bence (Univill FC). Gólkirály: 
Kovács Péter 16 góllal (Pákó FC). Legjobb kapus: Zselenák 
Viktor (Nyékládháza)

A bajnokság 15. fordulójá-
ban a Vásárhelyi Kosársu-
li otthonába látogatott el a 
Tiszaújvárosi Termálfürdő 
Phoenix KK csapata, ked-
den, a 16. fordulóban hazai 
pályán a Salgótarján volt az 
ellenfél. Mindkét mérkőzést 
vereséggel zárta a Phoenix.

Vásárhelyi Kosársuli - Phoenix KK 
104-87

(28-18, 23-19, 28-32, 25-18) 
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Jónás (6), Kiss (21/3), Gáspár (7), Sza-
bó N. (2), Hill (21/3). Csere: Taskó (-), 
Dorvekinger (2), Szabó D. (1), Pongrá-
cz (19/15), Szilasi (2), Kovács (4), Mol-
nár (2).
Az első percektől kezdve érződött a haza-
iak erőfölénye, akik az első negyed köze-
pére már 12 pontos előnyt harcoltak ki, ez 
az etap végül tízpontos vásárhelyi veze-
téssel zárult. A második negyed sem ho-
zott változást. A Phoenix igyekezett kö-
zelebb kerülni, nem is maradtak el a kosa-
rak, ám a csongrádiaknak mindenre meg-
volt a válaszuk. A harmadik negyed volt 
a Tiszaújváros számára a legkedvezőbb. 
Sikerült ritmust váltani, és a negyed dere-
kára elérhető közelségbe, hat pontra jött 
fel a Phoenix. A vendéglátók azonban fel-
ébredtek, elvesztették ugyan a játékrészt, 
de a negyed végén még így is tíz pont-
tal a Phoenix előtt jártak. Az utolsó etap 
sem volt reménytelen, néhány erőteljes 
rohammal behozható lett volna a tíz pont. 
A harcos első három negyed azonban fe-
lőrölhette a hiányos csapat energiáit, így 
nem tudta megakadályozni, hogy a Vá-
sárhely egyre távolabb kerüljön. A Pho-

enixet dicséri, hogy nem engedett nagy-
arányú győzelmet az éllovasnak, de a két 
pont mindenképpen Hódmezővásárhe-
lyen maradt (104-87).
Szendrey Zsombor: Gratulálok a Vásár-
helynek! Sajnos nem sikerült azt végre-
hajtanunk védekezésben, amit megbe-
széltünk, és amit szerettünk volna, ez pe-
dig rányomta a bélyegét az egész találko-
zóra. Ilyen játékkal nem lehet idegenben 
mérkőzést nyerni a bajnokságban.
Phoenix KK - Salgótarjáni KSE 77-86 

(13-18, 23-23, 18-21, 23-24)
 Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Kiss (3), Gáspár (17/3), Hill (21), Pong-
rácz (2), Szilasi (2). Csere: Jónás (4/3), 
Pöstényi (10), Taskó (-), Szabó N. (11/3), 
Szabó D. (-), Kovács (7/3), Molnár (-).
Dekoncentráltan kezdett a Phoenix, rosz-
szul fejezte be támadásait, míg a Salgó-
tarján hét pontot gyűjtött a harmadik per-

cig, amikor megkezdődhetett a lassú fel-
zárkózás. Bár az egyenlítésig nem jutott 
el a csapat, elérhető közelségben tud-
ta tartani ellenfelét. A második játék-
rész pontesőt, látványos kosárlabdát ho-
zott. Mindkét csapat felpörgött, és a ne-
gyed második felében úgy tűnt, a Phoe-
nix bírja jobban az iramot. Gáspár zsá-
kolásával egy pontra zárkózott fel a Ti-
szaújváros, de a nógrádiak ismét el tud-
tak lépni. Biztató volt a harmadik negyed, 
egészen a nyolcadik percéig, jórészt 3-4 
pontos közelségben volt egymáshoz a két 
csapat, és folyamatosan a levegőben lebe-
gett az egyenlítés lehetősége. Az etap haj-
rájában azonban most is a Salgótarjánnak 
jött ki jobban a lépés. A záró negyed rend-
kívül feszült légkörben telt. A Tiszaújvá-
ros szívós küzdelmet folytatott a fordítá-
sért, ami be is következett a hetedik perc-
ben. A Salgótarján azonnali időkérése vi-
szont hasznosnak bizonyult. Visszavették 
a vezetést, amire Hill még válaszolni tu-
dott, ám ezt követően végleg elveszítet-
te az irányítást a Phoenix, s végül a va-
lamivel nyugodtabban játszó salgótarjáni 
együttes gyűjthette be a két pontot.
 Szendrey Zsombor: Nehezen kezdtük ezt 
a mérkőzést. A saját hibáink mellett - nem 
szoktam ezzel foglalkozni, de sajnos most 
szükségét érzem - a játékvezetők a tech-
nikaik sorával újabb rossz döntésekbe so-
dorták a csapatot, ez pedig befolyásolta 
némileg a meccset. Azt is meg kell em-
líteni ugyanakkor, hogy miután az utolsó 
két percben átvettük a vezetést, három hi-
bát is elkövettünk – és ez nem a játékve-
zetőkön múlott. Megpróbálunk pénteken 
javítani a Győr ellen, remélem, addigra 
megnyugodnak a kedélyek.

Kosárlabda

Erőhátrány, feszültség: vereségek
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Túra után édes a pihenés. 

A Tarpa nem jelentett nagy akadályt. A Putnok ellen nehe-
zebb lesz. 

Látványos mérkőzéseket láthattak a nézők. 

Nagy volt a küzdelem és a feszültség a 
Salgótarján ellen. 
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