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Lecsaptak a nyomozók

Nyáron érkeznek a munkások

Épül a konténerváros 

Bár még csak a földmunká-
kat végezték el, de már épül 
a MOL poliol beruházását ki-
szolgáló konténerváros Ti-
szaújváros határában. 

Jelenleg a víz- és az áramszolgáltatás ki-
építésén dolgoznak. A mobil lakóparkba 
2000 gyárépítő vendégmunkás költözik 
be. A cég beruházásával párhuzamosan, 
fokozott biztonsági intézkedéseket is hoz, 
közösen Tiszaújváros vezetésével. 
Az első konténereket áprilisban telepítik a 
területre, a nyár derekán már meg is érke-
zik a vendégmunkások első hulláma. A ter-
vek szerint 2020-ban lesz a csúcs, akkorra 
2500 főre duzzad a kivitelezők létszáma. 
Kétezren a konténervárosban fognak élni.
- Gyakorlatilag a fővállalkozó dönti el, 
hogy milyen alvállalkozókat von be a po-

liol üzem építésébe, természetesen kül-
földieket is, hiszen korlátozott a magyar 
kivitelezői kapacitás - tudtuk meg Zsin-
kó Tibortól, a MOL Petrolkémia Zrt. ve-
zérigazgatójától. - Egyelőre annyit lehet 
tudni, hogy jönnek vendégmunkások uni-
ós tagállamokból is, de nagy többségük 
unión kívüli országokból érkezik. A kivi-
telezőknek minden szolgáltatás és ellátás 
itt lesz ezen a területen, az étkeztetéstől 
kezdve az orvosi ellátásig mindent itt az 
iparterületen belül oldunk meg, a közle-
kedés pedig szervezett buszjáratokkal tör-
ténik majd - mondta a vezérigazgató, akit 
a biztonságról, közbiztonságról is kérdez-
tünk, hiszen az itt élőknek ezzel kapcso-
latban vannak leginkább aggályaik. - A 
lehetséges biztonsági szempontokat vizs-
gáljuk, a kamerarendszer telepítését is, 

ezekről folyamatosan be fogunk számol-
ni - nyilatkozta lapunknak Zsinkó Tibor.
 A város bevezető útjaira kamerákat tele-
pítenek, több helyen is lesz ilyen. A sok 
közül ez az egyik biztonsági intézkedés. 
 - Nekünk az a legfontosabb, hogy meg-
őrizzük a közbiztonságot, az itt lakók biz-
tonságérzetét, ezért a kamerarendszer 
mellett megerősített rendőri szolgálatot is 
tervezünk. Erről is folyamatosan egyezte-
tünk a MOL felső vezetésével - nyilatkoz-
ta a Tisza TV adásában dr. Fülöp György 
alpolgármester.
A poliol üzemet építő vendégmunkások 
a beruházás végeztével levonulnak a te-
rületről, a konténerváros a tervek szerint 
2021 közepéig állomásozik nálunk, utána 
elbontják, elszállítják a mobil lakóparkot 
és helyreállítják a területet. 

Élmény, szépség, érték

Tavaszi kincskeresés
Többéves hagyomány, hogy a 
tavasz első napját kincskere-
séssel köszöntik a Tiszaújvá-
rosi Napközi Otthonos Óvo-
dába járó gyerekek. 

Idén épp március 21-ére esett e vidám ba-
rangolás napja, hiszen az időjárás is ked-
vezett a Környezeti munkaközösség ren-
dezvényének, melyet a Szivárvány óvoda 
udvarán közös énekléssel kezdtek az óvo-
dások.
Hányféle sziromruhát tud ölteni a tuli-
pán? Hol él az ibolya? Miért olyan hasz-
nos a katicabogár? Efféle kérdésekre kel-
lett válaszolniuk a gyerekeknek a térkép 
segítségével megtalált tavaszi kincsek-
ről, s megannyi érdekességet is megtud-
hattak az újjáéledő természet apró állata-
iról, növényeiről. A kincskeresést szerve-
ző munkaközösség célja, hogy élménye-
ket biztosítva segítse az óvodások kör-
nyezeti nevelését, megismertesse őket a 

természet szépségeivel, értékeivel. A gye-
rekek ezen a napon zöld szívet viselnek a 
kabátjukon, de egy ilyen remek program 

után minden bizonnyal a zöld szív szelle-
mében óvják és védik a természetet a hét-
köznapokban is. 

Helyi Érték Program

Három szervezetre 
szavazhatunk
Három civil szervezetre szavazhatunk április 1-jé-
től a tiszaújvárosi MOL benzinkútnál a MOL Ala-
pítvány Helyi Érték Program pályázatán.

A Helyi Érték Program célja helyi civil szervezetek, kezdemé-
nyezések támogatása, amelyek a helyben élő emberek életét, kö-
zösséggé válását, identitásának megerősödését segítik, és helyi 
problémákra keresnek helyben adható válaszokat. A MOL Ala-
pítvány 2018-ban első alkalommal hirdette  meg a felhívást négy 
kategóriában: Jövő generációja; Kultúra; Környezetvédelem és 
fenntarthatóság; Társadalom. A felhívásra összesen 297 pályá-
zat érkezett be. A szakmai értékelés javaslata és a MOL Alapít-
vány kuratóriumának döntése alapján összesen 109 pályázat - 
körzetenként legalább 2, legfeljebb 3 - 2019. április 1-22. között 
közönségszavazáson vehet részt. A körzetenként legtöbb szava-
zatot begyűjtő szervezet elnyeri a pályázatban igényelt maxi-
mum 500.000 Ft támogatást, amelyet 2019 májusa és decembe-
re között használhat fel tervei megvalósítására.
A tiszaújvárosi töltőállomáson három szervezetre lehet voksol-
ni.
Az Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért pá-
lyázata a „Kiskertek létesítése az óvodákban - magas ágyások 
formájában” címet viseli. Az óvodákat „célozták meg”, az óvo-
dásoknak szeretnének magas ágyásokat kialakítani, ahol meg-
ismerkedhetnének a tányérjaikon is megjelenő zöldségekkel, 
részt vehetnének a gondozásukban. A környezettudatos nevelés 
részeként pedig komposztálókat is kialakítana az alapítvány az 
ágyások mellett. Mindezt szakértő segítséggel.
A Sajóörös Községért Közalapítvány Játszóteret mindenkinek! 
programja is várja a szavazatokat. Ők a település központjában 
egy biztonságos játszóteret alakítanának ki. 
Céljuk, hogy olyan közösségi tér jöjjön létre, amely találkozás-
ra, beszélgetésre is alkalmat nyújt, és ezzel segíti a közösség-
építést. Első lépésként az alapítvány közösségi munkával, diá-
kok és önkéntesek bevonásával egy játszótéri elemet és közte-
rületi bútorokat helyezne el a területen. Tervüket a helyi önkor-
mányzat is támogatja, így több elem kihelyezésével folytatódna 
a játszótér építése. 
A Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület pályázata „A jö-
vő iránya - a polgárok világa!” címet kapta. A pályázatban meg-
jelölt Polgári Sárkányhajó Fesztivált évek óta sikeresen rende-
zik meg a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület-
tel együttműködve. A fesztivál igazi csapatépítő program, mely-
re számos polgári és tiszaújvárosi csapat érkezik. Ebbe szeretné-
nek minél több résztvevőt, fiatalt bevonni.

A kamionforgalom ellen

Az élhetőbb Sajószögedért 
tüntetnek

Április 5-én, pénteken 8 és 9 óra között ismét tüntetést szer-
veznek a sajószögediek a megnövekedett kamionforgalom 
miatt. Céljuk, hogy a kamionok alternatív útvonalon közle-
kedjenek. A forgalom miatt nagy a zaj, a por, repedezhetnek 
a házak és megnövekedett a balesetek száma is. A művelő-
dési ház és könyvtár előtti téren 7:30-tól várják a szimpati-
zánsokat. 
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Az időjárás is kedvezett a kicsi kincskeresőknek. 

Az első konténerek áprilisban érkeznek, az első lakóik a nyár derekán. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus templomban 
kedd, csütörtök, pénteki és szombati napokon a szentmisék 
18.00 órakor, szerdán 08.30 órakor kezdődnek.  A vasárnapi 
szentmise kezdete 11.00 óra. 
Az ifjúsági hittan időpontja: 2019. április 6., 19.00 óra, hely-
színe a plébánia közösségi terme. 
Nagyböjt pénteki napjain a Keresztút végzése Szentmise előtt 
17.30-tól. 
Akik ebben az évben a római katolikus templomban házassá-
got szeretnének kötni, jelentkezzenek a plébánián. A követke-
ző jegyeskurzus időpontja 2019. április 5. péntek 18.45 óra, a 
plébánián.
A plébánia udvarán lévő elöregedett kereszt cseréjéhez várjuk 
a kedves hívek anyagi támogatását.
Szentségi felkészítők minden pénteken: elsőáldozók - 15.00 
óra, bérmálkozók - 16.00 óra, helyszíne a templom. Április 18-
án Nagycsütörtökön a bérmálkozásra készülőkkel Egerben az 
olajszentelési misén veszünk részt. Kérjük, hogy az érintettek 
jelentkezzenek a plébánián.
Nagyböjti lelkigyakorlat március 29. péntek, 30. szombat, 
31. vasárnap. A lelkigyakorlatot vezeti Juhász Ferenc Mis-
kolc-Mindszent plébánosa, pápai káplán. Gyónási lehetőség 
az esti szentmisék előtt 17.00 órától, vasárnap 10.30-tól. Idő-
sek, betegek látogatása, húsvéti szentgyónás, szentáldozás áp-
rilis 5-én, első pénteken. Kérjük, hogy az érintettek előzetesen 
jelezzék igényüket a plébánián.
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola be-
iratkozás előtt csütörtöki napon 16.30-tól várja az óvodás gye-
rekeket és szüleiket játékos foglalkozásra, március 28-án.
Plébánia iroda nyitvatartási idő: 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. március 28-án, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra kez-
dődik.
2019. március 31-én, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz. 
Ezzel párhuzamosan az imateremben foglalkozást tartunk kis-
gyermekek számára. 15.00 órakor konfirmációi előkészítő 
kezdődik az imateremben.
Tiszaszederkény
2019. március 31-én, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet lesz.
Sajószögeden 2019. március 31-én, vasárnap 9.00 órakor kez-
dődik istentisztelet.

Görögkatolikus
Pénteken 17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája. Halottak 
szombatja következik, 11.00 Szent Liturgia, pannichida. 17.30 
vecsernye. Vasárnap 10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 Szent 
Liturgia. 15.00 vecsernye.
Húsvétra felkészítő lelkigyakorlatunkat Virágvasárnap előtti 
pénteken és szombaton tartjuk (ápr. 12. és 13.), melyet Papp 
András atya, diósgyőri parókus, miskolci kerületi esperes ve-
zet. A szertartások 17.30-kor kezdődnek. A lelkigyakorlat al-
kalmat ad a húsvéti szentgyónás elvégzésére és Krisztus szent 
titkaiban való részesülésre (szentáldozás).

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

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

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
Farkas sándorné Julika 

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

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot március 31-ig (vasárnapig)
az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-
688), majd április 1-től (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

EU-voks: a Jobbik az országot járja

Migráció, bérhelyzet, autonómia
Gyöngyösi Márton elnökhe-
lyettes vezeti pártja, a Job-
bik EP listáját. Mögötte so-
rakoznak még négyen, - Bal-
czó Zoltán, Jakab Péter, Ba-
na Tibor és Z. Kárpáti Dániel 
- ők esélyesek a mandátum-
szerzésre a május 26-ai eu-
rópai parlamenti választáso-
kon. A listavezető Gyöngyösi 
Márton a Jobbik programjá-
val kampányol országszerte, 
múlt csütörtökön Tiszaújvá-
rosban tartott fórumot.   

- Óriási az EP választás tétje, hiszen nem 
kevesebbről van szó, hogy megenged-
jük-e Orbán Viktornak és a Fidesznek, 
hogy kivezesse hazánkat az unióból, vagy 
sem - kezdte beszédét Gyöngyösi. - Két 
forgatókönyv létezik: Orbán vagy belül-
ről, hozzá hasonló populistákkal akarja 
szétverni az uniót, vagy magát partszél-
re tolja, és amikor már sem pénzt, sem el-
ismerést nem remélhet az unióból, akkor 
a legrövidebb úton igyekszik azon, hogy 
kivezesse Magyarországot az unióból. 
Olyan erőket és pártokat kell az Európai 
Parlamentbe juttatni, akik a kormánnyal 

ellentétben képesek hatékonyan lobbiz-
ni a magyar nemzeti érdekekért. A Jobbik 
képviselői már bizonyítottak és a NER le-
döntésének elkötelezett hívei. 
- A választási programunk három fő té-
mára összpontosít, a migrációra ami el-
len tettekkel is kell küzdeni, a hazai tragi-

kus bérhelyzet javítására, és az autonómi-
ára. A 2014-es választásokon három kép-
viselőt juttatunk ki, ha optimista vagyok, 
ugyanennyit szeretnénk idén is, a négy is 
reális, de én ötnek örülnék - nyilatkozta 
lapunknak Gyöngyösi Márton. 

berta

Huszonnégy órán belül elfogták azt a fiatalembert, aki Tiszaújvárosban rátámadt egy 
15 éves fiúra.
Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Ti-
szaújvárosi Rendőrkapitányság egy 18 éves ónodi fiatalemberrel szemben. A gyanúsí-
tott 2019. március 23-án 23 óra körül Tiszaújvárosban, a Szent István úton megfenye-
getett egy fiatalkorú fiút, hogy adja át a nála lévő értékeket. A megfélemlített sértett ek-
kor átadta pár száz forintját, illetve a márkás cipőjét is, hogy a kilátásba helyezett bán-
talmazást elkerülje. A támadó a megszerzett értékekkel elmenekült a helyszínről. A be-
jelentést követően a nyomozók egy napon belül azonosították, elfogták, majd a rendőr-
kapitányságra előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsít-
ható férfit. 

Police.hu

Pár száz forint, márkás cipő

Elfogták a rablót Óraállítás 
Március utolsó vasárnapján kezdődik 
a nyári időszámítás. Hivatalosan már-
cius 31-én, vasárnap hajnali 2-ről 3-ra 
kell állítani az órákat. Az így „elvett” 
egy órát a téli időszámítás kezdetekor, 
októberben kapjuk vissza.

2. oldal 2019. március 28.Sokféle

Elvész
Ezzel a rejtvénnyel véget ér márciu-

si sorozatunk. A megfejtéseket április 

2-ig egyben várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton 

a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 

16. címre.

Gyöngyösi Márton utcafórumon ismertette a Jobbik programját. 



Koromgyári jubileum

Ahol érték az ember
Huszonöt éve,1993-ban kezd-
te meg a termelést a tiszaúj-
városi koromgyár, akkor még 
Columbian Tiszai Korom-
gyártó Kft. néven. A negyed-
század alatt a cég többszö-
rösére növelte kapacitását, 
meghatározó szereplője lett 
az ipari koromgyártásnak és 
Tiszaújváros életének is. 

Dobos László 19 éve vezeti a céget. Ün-
nepi köszöntőjét történelmi visszaemléke-
zéssel kezdte. Mint mondta, 1993-ban ala-
kult meg a vállalat, 60%-ban a Columbi-
an, 40%-ban a TVK tulajdona volt. 1993-
ban 50 ezer tonna/év volt a kapacitásuk, 
ami mára 130 ezer tonna/év-re nőtt. Az el-
múlt 25 évben kb. 2 millió tonna ipari kor-
mot termeltek. A vezérigazgató szólt a biz-
tonság, a környezetvédelem és a társadal-
mi felelősségvállalás fontosságáról is. 
- A legfontosabb tényező a vállalati ér-
tékteremtésben az ember - mondta Dobos 
László. - 2018-ban 15 olyan ember dol-
gozott nálunk, akik 1993-ban is itt voltak 
már, 2019-ben pedig további 14-en immár 
25 éves jubileumukat ünneplik - mondta. 
2000-ig, hét éven át Nagy László volt a 
cég vezérigazgatója. 
- A TVK-nál ledolgozott csodálatos 31 
év után az itteni 7 év volt a hab a tortán - 
mondta az egykori vezérigazgató. - Ez talán 
ellentmondásosnak tűnik, különösen, ha fi-
gyelembe vesszük, hogy a TVK-nál két év-
tizeden keresztül az volt a vállalatvezetés ál-
láspontja, hogy soha nem hozzuk be a válla-
lat területére a koromgyártást, hiszen az ak-
kori információink szerint ez rendkívül ne-
hezen kezelhető tevékenység volt. Ez az ál-
láspont akkor változott meg, amikor a Co-
lumbian Chemicals Company vezetői meg-
jelentek a TVK-nál egy közös vállalat létre-

hozásának szándékával. A korommal kap-
csolatos aggályainkat azzal sikerült elosz-
latniuk, hogy bemutatták a Németország-
ban, Hannover külvárosában a lakóházak 
között működő gyárukat. Innentől felgyor-
sultak az események, és fél éven belül meg-
történt a közös vállalat létrehozása. Meg 
kellett tanulnunk a technológiát, és precí-
zen végrehajtatnunk a legapróbb feladato-
kat is. Rendkívül szerencsés embernek tar-
tom magam, hogy két ilyen kiváló vállalat-
nál, mint a TVK és a koromgyár, ilyen kivá-
ló emberekkel dolgozhattam - zárta gondo-
latait Nagy László. 
A meghívott vendégeket Bráz György, 
Tiszaújváros polgármestere is köszön-
tötte, majd egy emléklapot adott át Do-
bos Lászlónak, a Birla Carbon Hungary 
Kft. vezérigazgatójának. A cég és a város 
között jó a kapcsolat, nem csupán az ipa-
rűzési adóval járul hozzá a koromgyár a 
város működéséhez, igen aktívak a társa-
dalmi felelősségvállalás terén is. 
- Úgy értékeljük ezt a meghívást - mondta 
Bráz György -, hogy ennek a vállalatnak 
fontos az önkormányzattal, illetve a vá-
rossal való jó kapcsolat. Ezt mi is fontos-
nak tartjuk az első pillanattól fogva. Ah-
hoz a nemzedékhez tartozom, aki figye-
lemmel kísérhette az ipar kibontakozását 
ebben a városban. Szerencsésnek mond-

hatom magam, mert ismerem azokat a ki-
váló embereket, akik ezt az ipart létrehoz-
ták és éltették. Sokszor voltam már itt, és 
köszönöm, hogy biztosítják az itt élő em-
bereknek, hogy legyen munkájuk, legyen 
jövedelmük, és biztosítják azt, hogy le-
gyenek közösségi adóbevételek. Így van 
értelme az együttműködésnek, és mi min-
dent megteszünk azért, hogy segítsük ezt 
a munkát. Két területet szoktunk megje-
lölni, hogy a vállalatok meg tudják való-
sítani elképzeléseiket, az egyik a rende-
zési terv, a másik az adópolitika. Mi – le-
egyszerűsítve - a 100 %-hoz képest 75%-
on tartjuk az iparűzési adót, és 50 %-os 
mértékben használjuk ki az egyéb adóle-
hetőségeket. Ez azért fontos, mert azt sze-
retnénk, hogy ezekből a pénzekből, amik 
így itt maradnak, a cégek fejlődjenek - 
mondta a polgármester. 
Az eltelt huszonöt évben sok minden tör-
tént a vállalat életében, ma már egy in-
diai tulajdonú cégcsoport, a Aditya Birla 
Group tagja. A Birla Carbon-nak 16 ko-
romgyára van világszerte. 
- Célunk a Birla Carbonnál az erő meg-
osztása - mondta John Loudermilk, a Bir-
la Carbon operatív vezetője. -  Az együtt-
működés széleskörű, együtt dolgozunk 
itt, együtt dolgozunk a globális szervezet-
ben és együtt dolgozunk a vevőinkkel is, 
hogy megértsük, hogyan tudunk segíteni 
abban, hogy értéket teremtsenek.  
Az értékekről beszélt Dobos László, a 
Birla Carbon Hungary vezérigazgatója is. 
- Legfőbb értékeink a biztonság és a kör-
nyezetvédelem - mondta -, illetve a hu-
mán erőforrásra, az emberekre való figye-
lés. Úgy gondolom, hogy van mire büsz-
kének lennünk, mert 25 év alatt nagyon 
nagy utat jártunk be. A vállalatunknál in-
tegrált irányítási rendszer működik, ma-
gában foglalva az alábbi területeket: biz-
tonságtechnika-, környezetvédelem-, mi-
nőségügy-, energiahatékonyság, üzle-
ti folytonosság. Többek között ez is hoz-
zájárult, hogy az elmúlt 25 évben a kez-
deti nehézségektől a világ legjobb ko-
romgyárává váltunk.  Én úgy gondolom, 
hogy büszkék lehetünk arra, hogy stabil, 
megbízható munkahelyet tudunk nyújta-
ni a dolgozóinknak, megfelelő kiszolgá-
lást a vevőknek és nagyon jó támogatást 
kapunk a beszállítóinktól, akiknek hosszú 
távú sikereket kívánunk. 
- Sokan gyártanak ipari kormot? Hol he-
lyezkedik el a tiszaújvárosi gyár a világ-
piacon? 
- A tiszaújvárosi gyár Európa egyik leg-
nagyobb gyára a 130.000 tonnás éves ka-
pacitásával. Nem a legnagyobb gyár, mert 
Ázsiában vannak nagyobbak is. De ösz-
szességében milliós nagyságrendben gyár-
tódik korom a világpiacon. Tekintettel ar-
ra, hogy a felhasználási terület nagyon szé-
les: abroncson, autógumin, műszaki gu-
min, festéken keresztül nagyon sok fel-
használási területe van. Direktben 102 fő-
nek biztosítunk munkahelyet, de a beszál-
lítókat tekintve úgy gondolom, lényegesen 
nagyobb az a tömeg, ami a gazdasági tevé-
kenységünkhöz hozzákapcsolódik. 
- Hol értékesítik a termékeiket? 
- A termékeink 80%-a exportra megy, a 

többi belföld,  a legnagyobb vevőink a 
legnagyobb gumigyárak a Michelin, Con-
tinental, Bridgestone, Pirelli, Hankook, 
Apollo. Nagyon sok terméket gyártunk 
speciális tulajdonságokkal a műanyag-, 
festék-, és a tintagyártás számára. Amikor 
valaki újságot olvas, biztos, hogy valami-
lyen ipari koromterméken keresztül látja 
a betűket, mivel a tinta egyik alkotóeleme 
az ipari korom- mondta Dobos László. 
A gyárlátogatáson a vendégek bepillan-
tást nyerhettek a termelés folyamatába. 
Büszkén tekintette meg a gyárat, az új ve-
zénylő helyiséget Dr. Santrupt B. Misra, a 
Birla Carbon vezérigazgatója. 
- Szeretnék gratulálni ehhez a 25 évhez - 
mondta. - A Birla Carbon életében nagyon 
fontos helyet foglal el a Birla Carbon Hun-
gary Kft. A gyár rendkívül nagy figyelmet 
fordít a környezetvédelemre, a biztonság-
ra, és mindig bátorítom a Birla Carbon dol-
gozóit, hogy jöjjenek el és nézzék meg a 
tiszaújvárosi gyárat. Lenyűgözött mindaz 
az innováció és kreativitás, amivel szem-
besültem itt. Mindent, még a legapróbb 
munkarészletet is tökéletesen visznek vég-
hez az itt dolgozók. Láttam az új vezény-
lő helyiséget is, és meg kell mondanom, 
hogy világszínvonalú, amit ott megvalósí-
tottak. Valahányszor eljövök Tiszaújváros-
ba, mindig úgy térek haza, hogy még erő-
sebb az inspirációm, és lenyűgöz az embe-
rek kreativitása, hozzáállása, tudása és az, 
hogy mit lehet ezáltal elérni. 
- Hogy látja az ipari koromgyártás jövő-
jét?
- Mivel az ipari korom szerves alkotóré-
sze sok terméknek, nemcsak a gumiab-
roncsoknak, hanem az autógyártás terü-
letén is sok minden másnak, vagy akár 
a műanyaggyártásnak, a tintának, így 
nagy jövő áll az ipari korom piaca előtt. 
Bár újabb és újabb alapanyagok jelen-
nek meg, én azt gondolom, hogy az ipa-
ri korom továbbra is releváns marad a jö-
vőben is, és mi is jelentős erőfeszítéseket 
teszünk a kutatás-fejlesztés területén is, 
azért, hogy a fenntarthatóságot is figye-
lembe véve minél jobban kiszolgáljuk a 
piaci igényeket. Úgy gondolom, hogy az 
ipari korom előtt fényes jövő áll, és szá-
mos új lehetőség lesz az alkalmazásá-
ban, ami a jövőben megnyílik előttünk - 
mondta Dr. Santrupt B. Misra. 

Fodor Petra

Képviselői kérdés

Mennyibe került eddig
a műgumi üzem?

Varga László, megyénk MSZP-s országgyűlési 
képviselője írásbeli választ igénylő kérdést nyúj-
tott be március 19-én Kövér Lászlónak, az ország-
gyűlés elnökének, melyet szerkesztőségünkbe is el-
juttatott, ígéretet téve arra, hogy a választ is ren-
delkezésünkre bocsátja.

„Tisztelt Elnök Úr!
Az Alaptörvény 7. cikk (1)-
(2) bekezdése, valamint az Or-
szággyűlésről szóló 2012. évi 
XXXVI. törvény 42. § (8) be-
kezdése alapján írásbeli választ 
igénylő kérdést kívánok be-
nyújtani.
Az írásbeli választ igénylő kér-

dés címzettje: Bártfai-Mager Andrea, tárca nélküli miniszter 
(nemzeti vagyon kezeléséért felelős). Az írásbeli választ igény-
lő kérdés címe: „Mennyi pénzébe került eddig a magyar adófi-
zetőknek a MOL Petrolkémia Zrt. területén vegyes vállalati for-
mában létesülő műgumi üzem üzembe helyezésének késése?”
Tisztelt Miniszter Asszony!
A fenti kérdés első ránézésre egy gazdasági társaság ügye, ezért 
magyarázatra szorul, hogy miért Önhöz fordulok kérdésemmel!
Amint az közismert, az Orbán-kormány az adófizetők pénzé-
ből jelentős többletráfordítással vásárolta vissza a MOL Nyrt. 
részvényeinek közel 15%-át, így mára közvetlenül a részvények 
több mint 25%-át birtokolja (közvetetten még többet), így a leg-
nagyobb kisebbségi részvénytulajdonnal rendelkezik. Máig vi-
tatott kérdés, hogy a döntés gazdaságilag mennyire volt megala-
pozott, de ha másért nem, ez jelentős befolyást biztosít a magyar 
állam számára a társaság működésében. Időközben a MOL Nyrt. 
egyedüli tulajdonosa lett a TVK Nyrt.-nek (ma MOL Petrolké-
mia Zrt.), amely létrehozta a JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.-t 
(amelyben a MOL Petrolkémia Zrt. 49% -ban japán JSSR Cor-
poration 51%-ban tulajdonos) egy új műgumi üzem létesítésére. 
A műgumi a gumiabroncs egyik legfőbb alapanyaga. Az új ter-
melőegység évi 60 ezer tonnát állítana elő. A beruházás értéke 
körülbelül százmilliárd forint. 
A tulajdonos képviselőjeként magyarázatot kell adnia arra, hogy 
a jelentős költséggel megvalósuló üzem még mindig miért nem 
üzemel. Különös tekintettel arra is, hogy Orbán Viktor minisz-
terelnök több alkalommal is szerepet vállalat a beruházás meg-
valósításában, ill. a kormány (az önkormányzat adókedvezmé-
nye mellett) adókedvezménnyel is segítette az üzem megépíté-
sét. 2015 novemberében részt vett az üzem alapkő letételében, 
ígérve azt, hogy az átadáskor is jelen kíván lenni. Az alapkőleté-
tel idején még 2017-es tervezett befejezés hangzott el. 
A kormányfő 2018. márciusi látogatásán, a választási kampány-
eseménnyé vált átadásra külön kiszépítették az építkezési hely-
színt, hogy a pompázatos átadási ünnepséget követően újfent a 
munkagépek vegyék át a területet. Ez a kampányesemény nem 
hivatalos becslés szerint akár 100 milliós többletköltséget is 
okozhatott a MOL és a japán cég vegyes vállalatának. Az ígé-
retek ellenére az üzem még a mai napig sem üzemel. A csúszás 
miatti veszteség pedig ennél is nagyságrendekkel többre becsül-
hető. 
A fentiekre tekintettel, mint a nemzeti vagyon kezeléséért fele-
lős minisztertől kérdezem:
1./ Mennyibe került és mekkora veszteséget okozott a MOL Pet-
rolkémia Zrt.-nek a kampányeseménnyé silányult „átadási” ün-
nepség 2018 márciusában?
2./ A mostani tervek szerint mikor kezdődhet meg a próbaüzem, 
ill. az üzemszerű termelés az üzemben?
3./ Mekkora gazdasági veszteséget okozott a csúzsás a társaság-
nak és ezt hogyan kívánják pótolni?
4./ Mekkora adóbevétel kiesést okozott a költségvetésnek a 
csúszás, ill. hogyan teljesülnek a jövőben az ígért foglalkozta-
tási tervek?”
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Világszínvonalú az új vezénylő. 

Dobos László

Nagy László

Azóta is jelképes az üzemindítás...



Szak-Ma tábor nyáron

A Lidl-től a TESCO-ig

Népszerűsítés, toborzás

TeSzedd MOST Tiszaújváros!

Egy hónapon belül kétszer is 
ülésezett a Tiszaújváros Tér-
ségi Foglalkoztatási Tanács. 
A testület ezúttal a környező 
települések polgármestereit 
és iskolaigazgatóit hívta ven-
dégül, akiket a nyárra terve-
zett Szak-Ma tábor részletei-
ről tájékoztattak. 

A szakiskolák és a kétkezi szakmák nép-
szerűsítése, valamint a szakember után-
pótlás a fő célja a nyári Szak-Ma tábor-
nak. Az ötlet alig néhány hete fogalmazó-
dott meg a tanács ülésen, a következő al-
kalomra már kész tervekkel álltak elő a 
programban résztvevők.
- Az előkészítő szakasz gyakorlatilag le-
zárult, meghívtuk az általános iskolák ve-
zetőit és a polgármestereket, hogy felmér-
jük az igényt és tájékoztassuk őket egy 
nagyszerű lehetőségről. Több fél is érin-
tett a tábor szervezésében, amivel egy bi-
zottságot bíztunk meg. Többszereplős 
a történet, vannak már vállalások is, Ti-
szaújváros önkormányzata az étkeztetés-
ről fog gondoskodni, és egyeztetünk fo-
lyamatosan a nagyvállalatok vezetőivel, 
akik a forrásoldalt biztosítják reménye-
ink szerint, egyelőre pozitív visszajelzé-
seik vannak. A Miskolci Egyetem a Gé-
pészmérnöki és Informatikai Kar dékán-
jától, dr. Siménfalvi Zoltántól pedig olyan 
szakmai oktatókat, felügyelőket kapunk, 
akik a diákokkal lesznek és tudják segí-
teni a tábor alatti „munkájukat” - nyilat-
kozta lapunknak Kovács József, a tanács 
elnöke, majd hozzátette: - Egy felmérés 
szerint Magyarországon az a gyerek, aki 
elvégez egy szakmát is adó iskolát, pá-
lyaelhagyó lesz. Tízből csak kettő marad 
a pályán, szóval a 24. órában vagyunk, 

ezért is fel kell hívni a gyerekek és a szü-
lők figyelmét, hiszen ha itt lesznek a vá-
rosban a nagyberuházások, bizony ide is 
szaktudással rendelkező munkavállalók 
kellenek majd. 
A tábort öt napra tervezik, nem bentla-
kásos, hanem napközis formában. Hogy 
mennyi lesz a díja, vagy, hogy egyáltalán 
lesz-e,  az annak a függvénye, hogy a he-
lyi nagyvállalatok mekkora részt vállal-
nak a programok finanszírozásából. 
- Elsősorban szeretnénk kedvet csinálni a 
helyi középiskolában is választható szak-
mákhoz, hiszen országszerte gondot okoz 
a szakképzett utánpótlás. Igyekszünk 
olyat mutatni a gyerekeknek, ami felkelti 
az érdeklődésüket, és e szakmák felé irá-
nyítja őket. Megmutatjuk, milyen szakma 
mögött mi van, mit tanulnak az iskolában, 
hol helyezkedhetnek el, mit kell majd ott 
csinálni. Kedvet csinálva az iskolához, itt 

lesznek a táborban a Miskolci Egyetem 
hallgatói, akik különböző bemutatókat 
fognak tartani, hogy mivel foglalkoznak 
a karok, de tervezünk üzemlátogatásokat 
is, a MOL-ba, az InnoComp Kft.-hez, a 
Tisza Automotive Kft.-hez, és különböző 
karbantartó cégekhez. A helyi nagyválla-
latoknak is érdeke, hogy a csökkenő szak-
képzett munkaerő létszáma stagnáljon, 
vagy növekedjen. A Brassaiban lesznek 
a délelőtti programok, köztük ipari isme-
retek, hegesztés, gépészet, elektrotechni-
kusi ismeretek, de fognak robotot készí-
teni, 3D nyomtatóval dolgozni, és min-
den napra jut majd sportprogram is a he-
lyi sportegyesületek részvételével és se-
gítségével - adta tájékoztatásul Kenyeres 
Tamás, a foglalkoztatási tanács elnökhe-
lyettese.

berta

Mintegy negyvenen gyűltek 
össze vasárnap délelőtt a Lidl 
áruház melletti füves terüle-
ten, hogy a TeSzedd akció ke-
retében összegyűjtsék a sze-
metet. A szemétszedő akciót 
a Tiszaújváros MOST! face-
book-csoport szervezte, csat-
lakozva az országos kam-
pányhoz. 

Az Innovációs és Technológiai Miniszté-
rium idén nyolcadik alkalommal szervez-
te meg a TeSzedd! - Önkéntesen a tisz-
ta Magyarországért! akciót, ők biztosítot-
ták a zsákokat és a kesztyűket is, valamint 
gondoskodnak majd a szemét elszállításá-
ról is. 
Napsütéses idő várta az önkéntes szemét-
szedőket, akik vállalták, hogy délelőttjü-
ket munkával töltik. Családok, párok, ba-
ráti társaságok érkeztek a helyszínre, ahol 
egy rövid balesetvédelmi oktatás után el 
is kezdődött a szemétszedés. 
- Érdekel a földünk tisztasága - mondta 
Egedi Bence -, hiszen ha nem tiszta a kör-
nyezetünk, akkor hamar ki tud pusztulni a 
föld. Örülök neki, hogy ilyen sok embert 
érdekel a környezete. 

Sajnos volt mit összeszedni. Üvegek, 
műanyag- és papírhulladék, de minden 
más is került a zsákokba.
- Én a gyermekemmel jöttem - mond-
ta Judit -, neki sem árt megtanulni, hogy 
nem szabad szétdobálni mindent és ran-
dalírozni. Igazából ez példamutatás is, de 
természetesen én sem vagyok nyugodt, ha 
a gyermekem olyan környezetben szalad-

gál, ahol bármibe belenyúlhat, vagy be-
leülhet. 
Sorra teltek meg a zsákok szeméttel, a 
negyven önkéntes egész délelőtt szedte a 
szemetet, a Lidl áruháztól egészen a TES-
CO-ig eljutottak. 
- A csoportban sokszor beszélgettünk 
már arról, hogy mennyire szemetes egy-
két környék - mondta Tóth Csaba, a Ti-
szaújváros MOST! csoport egyik admin-
ja -, és úgy gondoltuk, ha összehozunk 
egy ilyen programot, akkor hatékonyab-
ban össze tudjuk gyűjteni a szemetet és 
megpróbáljuk megtisztítani a várost a 
magunk kis módján. Zömében a csoport 
tagjai és a családtagjaik jöttek el, a prog-
ramot egyik tagunk szervezte, a felhívást 
a facebook-on tettük közzé. 
Az akció elérte célját, sőt, még túl is tel-
jesítettek a résztvevők, hiszen több mint 
hatvan zsák szemetet gyűjtöttek össze. A 
facebook-csoportba feltöltött előtte-utána 
képek is bizonyítják, megérte az önkén-
tes munka. Mindenki büszke lehet magá-
ra, aki eljött, a jó idő mellé pedig a jó tár-
saság is motiváló volt. 

Fodor Petra

Tisztelt  Nyugdíjas Barátunk!
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete ebben az évben már 
tizenötödik alkalommal  rendezi meg a

BALOGH SÁNDOR VERSÍRÓ-VERSMONDÓ 
GÁLÁT!

Ez 2019. április 11-én 14 00 órakor lesz az egyesület székhe-
lyén. (3580, Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
Ezúton meghívunk minden verset kedvelő és verset író „szép-
korú” társunkat, akik az alábbi kategóriákban szívesen fellép-
nének.
- Saját vers elmondása
- Balogh Sándor versének tolmácsolása
- Kedvenc vers mondása
Minden kategóriát külön díjazunk és közönségdíjat is kiosztunk.
Egy fő több kategóriában is jelentkezhet.
Jelentkezni április 8-ig lehet személyesen az egyesület iro-
dájában, e-mailben (tnyugdijasok98@gmail.com), vagy írás-
ban. ( cím: lásd fent.)  A jelentkezéskor a kategóriát meg kell 
jelölni és le kell adni a verset.
Nagyon szeretnénk, ha minél többen jelentkeznének, és ezzel 
méltóképpen emlékeznénk a gála névadójára. Ha a környeze-
tében ismer olyan nyugdíjast, aki verset ír, vagy mond, kérjük 
tolmácsolja neki is a felhívást. 

Varjas Lászlóné az egyesület elnöke  

Melegvíz mérő órák
olvasása

Tájékoztatjuk, Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a melegvíz mé-
rő órák olvasását 2019. április 15-től április 26-ig végezzük.
Kérjük Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a lakásba való bejutást 
biztosítsák a megjelölt időpontban a vízmérő órát olvasó kol-
légáink számára.
Amennyiben a bejutást nem tudják biztosítani, úgy lehetősé-
gük van a bejárati ajtóra kifüggeszteni a lakás melegvíz mé-
rő órájának állását, vagy pedig bejelenthetik azt az alábbi el-
érhetőségeken:
Telefonon 
Diszpécserszolgálat: 49-341-627 (0-24 órás)
Ügyfélszolgálat: 49-544-323 (ügyfélfogadási időben)
Elektronikusan
ugyfelszolgalat@tszolg.hu
Kérjük Fogyasztóinkat, hogy a bejelentéskor törekedjenek a 
pontos adatok megadására, elkerülendő a téves tartalommal 
történő számlakiállítást.
Kérjük, együttműködésükkel segítsék munkánkat!
Tisztelettel:

TiszaSzolg 2004 Kft.

kronika@tiszatv.hu

Bekukucskáltak
 a Hunyadiba

Pedagógusaink március 18-án szervezték meg a nagycsoportos 
óvodások számára a már hagyománnyá vált „Kukucska-napot”. 
82 iskolába készülő, mosolygós ovist kísért el 12 óvó néni a 
Tündérkert és a Szivárvány óvodából a Hunyadi iskolába. 
A foglalkozásainkat vezető tanító- és tanár néniken kívül nagy 
szeretettel készülődtek és szerepeltek ezen a verőfényes tavaszi 
délelőttön a 4. a osztályos gyerekek is, akik az emelt óraszámú 
dráma és tánc program alapító tagjaiként természetesen egy jó 
hangulatú táncházba invitálták az érdeklődőket. 
A játékos angol foglalkozás is elnyerte a résztvevők tetszését, 
akik a majdani angol könyvükbe könyvjelzőt is kaptak jutalmul.
A tavasz közelgő ünnepét idézték a papírtechnikával készült 
nyulacskák, melyeket ügyes kezek alkottak. A játékos sportfog-
lalkozás minden látogató napját bearanyozta, mert a versenyzé-
sért érmet kaptak a legnagyobb örömükre.
A finom almát és ivólevet valamennyien jóízűen fogyasztották 
el a délelőtt folyamán. 
Fáradtan, de sok új benyomással és élménnyel gazdagodva tért 
vissza ki-ki a saját óvodájába. 
Várunk szeptemberben benneteket! 

  Hok Csaba 
intézményvezető

4. oldal 2019. március 28.Aktuális

Vidáman, hasznosan a tavaszi napsütésben.            Fotók: Pócsi Mercédesz

Az ötletből rövid idő alatt tervek születtek. 

Hatvannál is több zsák szemetet gyűjtöttek össze az önkéntesek. 
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A Magyar Súlyemelő Szövetség naptárában szereplő területi mi-
nősítő versenyt 1995 óta néhai férjem, Ördögh István emléké-
nek tiszteletére rendezik meg. Akárcsak idén február 23-án. Az 
utóbbi években tapasztaltam már számomra nem túl kellemes, 
véleményem szerint kifogásolható hozzáállást a szakosztály ré-
széről, de legutóbb olyan erkölcsi atrocitás ért, amit már nem 
vagyok képes tolerálni. A találgatások elkerülése végett tárom a 
nyilvánosság elé az ezzel kapcsolatos döntésemet, amely termé-
szetesen gyermekeimmel egyetértésben született. 
Bár nagyon nehezünkre esett, és sok vívódás előzte meg, de ar-
ra a következtetésre jutottunk, hogy a súlyemelő szakosztálytól 
visszavonjuk férjem nevének használati jogát. Ez magában fog-
lalja azt a tényt, hogy a megmérettetést ezentúl kizárólag szak-
mai szempontok alapján, férjem nevének elhagyásával írhatják 
ki és rendezhetik meg. 
24 év után mélységesen sajnálom, hogy ide jutottunk, de úgy 
gondolom, megérdemel még némi tiszteletet az az ember, aki 
létrehozta és szakmai hozzáértésével a nemzetközi sportvilág él-
vonalába emelte a hajdanán nagy neveket felvonultató szakosz-
tályt. 

Tisztelettel: Ördögh Istvánné

Egy emlékverseny 
emlékéreGimnasztráda

Erőemelés

Hat arany, két ezüst 

Fitten emeltek

Szlovákiában versenyzett a Tiszaújvárosi Gimnasztráda csapata 
március 16-án. Hat arany- és két ezüstéremmel tértek haza a lá-
nyok a 23. Festival of Group Performances nemzetközi verseny-
ről, ahol négy ország 600 résztvevője mérte össze tudását. A ver-
senyen a gyermek korcsoporttól kezdve a 30 éven felüli senior 
csapatig, minden korosztály részt vett. 

Erőemelő és fekvenyomó kategóriákban idén 78-an neveztek be 
a tavaszi Tisza Kupára. A mezőnynek ezúttal is voltak női ver-
senyzői, közülük hatan fitness modell és body fitness kategóri-
ákban indultak. Az Eötvös gimnázium tornatermében megren-
dezett versenyen a vendéglátó TIFIT SC nem csak szervezésből 
vizsgázott jól, hiszen az egyesület versenyzői 3 aranyat, 3 ezüs-
töt, és egy bronzérmet nyertek. 

MOL Alapítvány

Ughy Imre mesterdíjas
 A MOL Mester-M Díját 
idén is tíz, kiemelkedő mun-
kát végző tanár és utánpótlá-
sedző kapta meg. 

A díjazottakat a tanítványaik jelölése 
alapján a MOL Alapítvány kuratóriuma 
választotta ki.  Köztük van Ughy Imre, a 
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányha-
jó Egyesület (TKKSE) kajak szakedző-
je is. Az erkölcsi elismerés mellett a díj 
fejenként egymillió forintos juttatással is 
jár, melynek felét Ughy Imre sportszak-
mai célokra ajánlotta fel..
 A MOL Mester-M Díj azoknak az áldo-
zatkész tanároknak, edzőknek a munká-
ját ismeri el, akik ösztönzik a tehetséges 
gyerekeket a sport, a művészet és a tudo-
mány területén, ezzel egy időben szak-
mailag, emberileg is tanítványaik példa-
képei. A pedagógusokat általában saját, 
korábbi diákjaik és tanítványaik jelölik a 
díjra, majd a legérdemesebb jelöltek kö-
zül a MOL Alapítvány kuratóriuma ösz-
szesen tíz személyt díjaz. Idén a kuratóri-
um több mint 400 jelölt közül választotta 
ki azt a négy természettudományos okta-
tót, három művésztanárt, valamint három 
edzőt, akik átvehették az elismerést.
Az elmúlt 12 év alatt tehetségtámogató 
programjaink több mint 4800 fiatalt segí-
tettek több mint 600 millió forinttal. A te-
hetséges fiatalok mögött álló, sokszor lát-
hatatlan mesterek munkája nélkül azon-
ban nem születhetnének meg azok a ha-
zai és nemzetközi sikerek, amelyekre 
oly büszkék vagyunk - mondta beszédé-

ben Ratatics Péter, a MOL Magyarország 
ügyvezető igazgatója a március 22-i ün-
nepélyes díjátadón.
Ughy Imre kajak szakedző a Tiszaújvárosi 
Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület ala-
pító tagja. Több mint ezer gyerekkel ismer-
tette meg a vízi sportélet szépségeit. Kiváló 
szervezőkészségének és pedagógiai érzéké-
nek köszönhetően kiemelkedő korosztályos 
eredményeket ért el az évtizedek során. Az 
ifjúsági válogatott szakági edzője volt, segí-
tette a Magyar Kajak-Kenu Szövetség mun-
káját. Meghatározó szerepet vállalt a tisza-
újvárosi vízi sportélet megújításában. Tö-
retlen hittel, fiatalos lendülettel, nagy szak-
mai tapasztalattal és kellő alázattal készí-

ti fel a fiatalokat a kajakozásra. Legkivá-
lóbb tanítványa Kökény Roland olimpiai 
bajnok, akinek utánpótlásedzője volt és An-
gyal Ákos ifjúsági világbajnok - olvasható a 
díjazott méltatásában.
 - Nagy erkölcsi elismerést és társadal-
mi megtiszteltetést jelent a díj, mely jel-
zi, hogy edzői tevékenységem megfelel 
a kiterjedt és széleskörű társadalmi elvá-
rásoknak. Örülök, hogy a díjazottak kö-
zött lehetek. Egyben bejelentem, hogy a 
díjjal járó tiszteletdíjból 500 ezer forintot 
az EMERICUS csoport júniusra tervezett 
velencei edzőtáborozásának támogatásá-
ra ajánlok fel - nyilatkozta a díjazott.

f.l.

Ülésezett az önkormányzat

Energetikai korszerűsítés 
a Sportcentrumban

A Sportcentrum épületeinek energetikai korszerű-
sítésével kapcsolatos döntésekről határozott Tisza-
újváros képviselő-testülete március 20-án tartott 
rendkívüli ülésén.

A képviselő-testület 2016 áprilisában határozott úgy, hogy a 
Sportcentrum uszodát, játékcsarnokot, edzőtermet és kiszolgá-
ló helyiségeket magában foglaló épületegyüttesének energetikai 
korszerűsítésére az önkormányzat a Tiszaújvárosi Sport-Park 
Nonprofit Kft.-vel konzorciumban támogatási kérelmet nyújt be 
az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 
pályázatra. A 2017. november 29-én átvett értesítés szerint a tá-
mogatási kérelem nem részesült támogatásban. A 2019. január 
21-én átvett újabb értesítés szerint azonban az Európai Bizott-
ság előírása alapján az Irányító Hatóság a pályázati eljárás során 
meghozott döntéseket felülvizsgálta és ennek eredményeként a 
támogatási kérelem - változatlan tartalommal és forrásmegosz-
tással - támogató döntésben részesült. 
A projekt során a jelenlegi atmoszférikus kazánok helyett szabá-
lyozható és elektronikus vezérlésű, napi programozású konden-
zációs kazánnal történő központi fűtés, a korábbi tároló nélkü-
li cirkulációs rendszer helyett napkollektoros rásegítésű haszná-
lati melegvíz ellátás, az épület villamos energia igényének rész-
leges ellátására egy 50 kVA-os hálózatra csatlakozó napelemes 
rendszer valósulhat meg. 
A projekt teljes költsége 147.342.442 Ft, amiből a megítélt tá-
mogatás összege 135.118.873 Ft. A Sport-Park Nonprofit Kft. 
áfalevonási jogánál arányosítást köteles alkalmazni, így a pályá-
zatban szerepeltetett levonható Áfa összege - a 2015. évi adatok 
figyelembe vételével - 12.223.569 Ft nem elszámolható hozzá-
járulást jelent, ami azonban egy későbbi időpontú, Magyar Ál-
lamkincstár általi felülvizsgálat és az adatok aktualizálása mi-
att változhat.
A projekt végleges költségvetése tehát csak a felülvizsgálatot 
és a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően látható, ebből 
következően reális esélye van annak, hogy az meghaladhatja a 
megítélt támogatás és a döntésben szereplő nem elszámolható 
hozzájárulás összegét. A döntés értelmében amennyiben a pro-
jekt végleges költségvetése többletforrást igényel, úgy a polgár-
mester kérni fogja a képviselő-testülettől a szükséges forrás biz-
tosítását.
A támogatási szerződéskötési folyamat első lépéseként az ön-
kormányzat arról nyilatkozott, hogy lemond a támogatásról szó-
ló döntés elleni kifogás benyújtásának jogáról.  
A képviselő-testület Bráz György polgármestert felhatalmazta, 
Gál Csaba ügyvezetőt pedig felkérte a támogatási szerződés és 
az ahhoz szükséges konzorciumi együttműködési megállapodás 
és nyilatkozatok aláírására, valamint a projekt megvalósításához 
szükséges egyéb intézkedések megtételére.

Ferenczi László

A korszerűsítés az uszodát, játékcsarnokot, edzőtermet és 
kiszolgáló helyiségeket magába foglaló épületegyüttesre 
terjed ki. 

Kajak-Kenu

Évzáró közgyűlés
Tájékoztatjuk az egyesület tagjait, szimpatizánsait, hogy 
a Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület 2019. március 29-én 
17,30-órától a Tiszaújvárosi Sportcentrum súlyemelő termé-
ben tartja a 2018. évi záró közgyűlését.
Amennyiben a fenti időpontban a közgyűlés a határozatké-
pességet nem éri el, úgy a következő közgyűlés 2019. márci-
us 29-én 18.00 órakor lesz, változatlan napirendi pontokkal, a 
megjelentek létszámától függetlenül.
Sporttársi üdvözlettel:
 Jancsár László
  az egyesület elnöke

Labdarúgó 
sport napközi

Az FC Tiszaújváros egyesülete 2019-ben is meghirdeti nyári 
sport napközi táborait 7 és 14 év közötti gyermekek számára.
Helyszín: Tiszaújváros Sportcentrum 3580 Tiszaújváros, Te-
leki B. út 6.
Turnusok: 
2019. június 24-étől (hétfő) - 2019. június 28-ig (péntek) -
 5 nap
2019. július 29-étől (hétfő) - 2019. augusztus 2-ig (péntek - 
5 nap
Találkozó: Tiszaújváros Sportcentrum labdarúgó egyesület 
épülete előtt, minden reggel 7.30 és 8.00 óra között.
Az 5 napos turnus ára programokkal, belépőkkel, háromszo-
ri étkezéssel 15.000.- Ft/gyerek (testvéreknek 10% kedvez-
mény).
A részvételi díjat egy összegben 2019. június 7-ig lehet meg-
fizetni az FC Tiszaújváros labdarúgó egyesület titkárságán, 
ügyfélfogadási időben, keddi és csütörtöki napokon 15.00 
- 18.00 óra között. A díj átutalással is teljesíthető az alábbi 
számlaszámon, a (közlemény rovatban kérjük feltüntetni a 
gyermek nevét és születési évét). 
Számlaszám: 11734114-20078711 OTP Bank Nyrt.
Egyéb információk:
Az egyes turnusok minimum létszáma 17 fő, maximum lét-
száma 34 fő.
A tábort az FC Tiszaújváros szakképzett edzői vezetik (3 fő).
Érdeklődni: Barabás Zoltán táborvezetőnél a 70/501-0867 te-
lefonszámon lehet.
A jelentkezési lapokat a titkárságon lehet leadni!
Információ a www.fctiszaujvaros honlapon található.
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A díjazottak. Jobbról az ötödik Ughy Imre. 



Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 
Mocorgó Baba-Mama Klub

A következő foglalkozásunk témája:

Döcögtető – énekeljünk, mondókázzunk együtt!
Meghívott vendégünk: Páricsi Erzsébet fejlesztőpedagógus

        Helyszín: Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ „ Napsugár”
Bölcsőde 2. sz. pavilon 3580 Tiszaújváros, Mátyás király út 34.

Időpont:  2019. április 2. 16:15-18:00

Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt!
Kulcsár Edit és Budai Réka családsegítők, a foglalkozások vezetői

49/548- 187, 49/548-189

Időpont Óra Osztály Tantárgy Tanít

2019. április 01. 
hétfő

2. 3.a testnevelés Nagy Zsolt
3. 4.a testnevelés Nagy Zsolt
3. 1.b irodalom Tóth Anita
3. 7.b testnevelés Császár Zoltán
3. 6.b angol Prágainé Sóvári Anikó
4. 5.a történelem Orbán Mónika
4. 6.a angol Pogonyi-Simon Edit
4. 4.a irodalom Rácz Mária
5. 5.b hittan Kiss Norbert Tamás
14.40-16.00 3.a tanulás Katona Katalin

2019. április 02. 
kedd

1. 1.b matematika Kákóczki Zoltánné
Kapczár Kriszina1. 7.a magyar nyelv

1. 5.a matematika dr. Fedákné Simon Mária
1. 5.b matematika Siskáné Nagy Ilona
1. 1.a olvasás Vanyó Adél
2. 6.b magyar nyelv Gyarmati Anikó
2. 2.a magyar nyelv Papp Erika
2. 6.a matematika dr. Fedákné Simon Mária
3. 2.a ének Papp Erika
3. 7.b irodalom Moldván-Dobronyai Anikó
3. 3.b irodalom Oláh Bertalanné
3. 5.a testnevelés Nemes Nándor
4. 3.b matematika Siposné Jantek Mária
7. 7.a testnevelés Nemes Nándor

2019. április 03. 
szerda

1. 2.a matematika Ferencsikné Hajdú Tünde
3. 4.b matematika Horváth Tünde
3. 6.a angol Prágainé Sóvári Anikó
4. 3.a matematika Oroszné Kolosai Zsuzsa
5. 8.a magyar nyelv Moldván-Dobronyai Anikó
5. 4.a hittan Székely Pálné

2019. április 04. 
csütörtök

1. 5.a irodalom Gyarmati Anikó
1. 3.b környezetismeret Siposné Jantek Mária
1. 7.b történelem Császár Zoltán
1. 4.b magyar nyelv Somogyiné Szlota Barbara
1. 2.b matematika Alexa Mónika
2. 4.a matematika Martonné Majoros Éva
3. 5.a természetismeret Orbán Mónika
3. 3.b magyar nyelv Oláh Bertalanné
3. 4.a-b angol Somogyiné Szlota Barbara
4. 8.a fizika Kiss Norbert Tamás
4. 4.a magyar nyelv Rácz Mária
5. 8.b hittan Székely Pálné
7. 7.a vizuális kultúra 

(emelt)
Ardeyné Tóth Zsuzsanna

2019. április 05. 
péntek

1. 2.b magyar nyelv Alexa Mónika
2. 7.a magyar nyelv Kapczár Kriszina
2. 6.b matematika Siskáné Nagy Ilona

2. 2.b vizuális kultúra Ferencsikné Hajdú Tünde
3. 3.b angol Pogonyi-Simon Edit
3. 4.b környezetismeret Horváth Tünde
6. 8.a vizuális kultúra 

(emelt)
Ardeyné Tóth Zsuzsanna

6. 1.a vizuális kultúra 
(emelt)

Oroszné Kolosai Zsuzsa

Gál Benjáminné igazgató

Szülői értekezlet a leendő első osztályosok szüleinek
                 2019. március 28-án, 16.30 órakor a katolikus iskolában. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

kronika@tiszatv.hu
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A Föld szíve is így dobog 

Szivárványhét az Eötvösben

Mennyire fontos neked a Föld? A 
vizeink és szárazföldeink tiszta-
sága? A mi iskolánk megmutatta, 
hogy mi igenis törődünk a környe-
zetünkkel, ugyanis a reál munka-
közösség és a diákönkormányzat 
fenntarthatósági témahetet szer-
vezett a Hunyadi iskolában. 

  Hétfőtől, egészen a hét végéig az aulában el-
helyezett vízadagolóból tisztított víz fogyasztá-
sára volt lehetőségünk. Ez nem csak azért volt 
fontos, mert tiszta vizet ihattunk, hanem mert 
rádöbbentett minket (legalábbis engem), hogy 
milyen szerencsések vagyunk azért, hogy bár-
mikor hozzájuthatunk az éltető vízhez. A világ 
különböző pontjain még arra sincs lehetőségük 
az embereknek, hogy egyenek, nem még arra, 
hogy tiszta vizet fogyaszthassanak. Ez egy glo-
bális probléma, amit meg kell oldanunk. Igaz, 
nem a mi iskolánk fogja ezt a problémát or-
vosolni, de ez a fenntarthatósági témahét egy 
jó kezdet arra, hogy megmutassuk a világnak, 
hogy az embereknek igenis törődnünk kell az 
ilyen gondokkal!
  Szintén ezen a napon iskolánk aulájában 
műanyag palackok felhasználásával ékszert 
készíthettünk. Ahogy sétálgattam a padok kö-
zött, nem tudtam nem észrevenni a gyermekek 
arcán látott mosolyokat. Kedvesek és közvet-
lenek voltak egymással, még a tanáraikkal is 
nagyon jól elbeszélgettek. Azért voltak ott az-
nap, hogy ékszert készítsenek, de egy sokkal 
nagyobb ajándékkal tértek haza. Örömmel és 
emlékekkel. Ugyanezt az örömöt láttam más-
nap is a kerékpáros akadálypályán, amit Tisza-
újváros rendőrei állítottak fel az iskolánk ud-
varán. Minden korosztály megmérettette ma-
gát, és ahogy visszanéztem a képeket, azt lát-
tam, hogy egy harmadikos és egy nyolcadikos 

arcán is ugyanúgy megjelent a koncentráció. 
Nyerni szerettek volna, és ezért mindent meg-
tettek. Aki nem ért el helyezést sem keseredett 
el, ugyanis másnap kerékpártúráztunk a Tisza-
újváros – Sajószöged – Sajóörös - Tiszaújváros 
útvonalon. Én sosem gondoltam volna, hogy 
két különböző korosztály ilyen jól elbeszélget-
het egymással, és mégis megtörtént. Mindenki 
rendkívül jól érezte magát és várta a követke-
ző nap eseményeit, amin nem is csodálkozom, 
mert másnap a felső osztályos tanulók vetél-
kedhettek, és a délelőtt folyamán a 3.a osztály 
műsorát is megcsodálhattuk. 
  A hét utolsó napján a Színes napok program-
sorozat keretében kék színbe öltözve - a víz szí-
nét jelképezve - jöttünk iskolába. A 3. szünet-
ben szinte az egész iskola közösen énekelt az 
aulában. Nekem a szívemig hatolt a dal, ahogy 
a sok csengő-bongó hangot meghallottam. Ez 
történt az elmúlt héten iskolánkban. 
Szeretnéd tudni, mennyire szeret a Föld? Egy-
szer feküdj be a fürdőkádba, de úgy, hogy a fü-
led is benne legyen. Hallani fogod a szívdobo-
gásodat. Erőteljes és határozott. A Föld szíve is 
így dobog. Érted. Értem. Értünk.
 Szikszai Petra 8. b
Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Iskola és A.M.I.

A szivárvány egy színes égi jelen-
ség, ami boldogabbá teszi a min-
dennapokat. A szivárványhéttel is-
kolánk diákönkormányzata is ar-
ra törekedett, hogy vidámabbá, 
színesebbé tegye a szürke iskolai 
hétköznapokat.
Mivel a szivárvány hat színből áll, 

mi, gimnazisták is hat színt jelenítettünk meg 
ruháinkból és kiegészítőinkből a múlt hét első 
négy napján. Hétfőn pirosban, kedden narancs-
sárgában vagy citromsárgában, szerdán zöld-
ben, csütörtökön lilában vagy kékben tündö-
költünk. Ám a péntek kivétel volt: a Suit Up 
Day lényege ugyanis, hogy mindenki elegán-
san jelenjen meg a hét utolsó tanítási napján. 
Bár hetedikesként az osztályom először vett 
részt ezen a programon, mégis igyekeztünk nap 
mint nap 100%-ot nyújtani. Nagy örömünkre 
nyertünk, így az egyhetes divatbemutató után 
elhozhatjuk a fődíjat, és pizza-partyval ünne-
pelhetjük meg győzelmünket.

Természetesen iskolánk valamennyi osztálya 
részt vett a játékban, ezért további öt osztály, a 
10.b, a 10.a, 10.c, a 12.k és a 11.h tanulói része-
sültek ajándékban és állhattak fel a képzeletbeli 
dobogó lépcsőfokaira. Lelkes tanáraink pedig a 
diákoktól megkapták a Legszínesebb tantestü-
let kitüntető címet.

Borza Eszter Virág
7.h

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Ti-
szaújvárosi Napközi Otthonos Óvo-
da, az óvodába történő jelentkezé-
sek előtt nyílt délutánokat szervez az 
egyes óvodai épületekben.
A nyílt délutánok időpontjai:
2019. április 15-16. du. 15.00-17.00 
óráig.
Az óvodai épületek címe:
Szederinda óvoda: Tiszaújváros, Dó-
zsa Gy. út 9.
Bóbita óvoda: Tiszaújváros, Kazin-
czy út 1.
Tündérkert óvoda: Tiszaújváros, Al-
kotmány köz 1.
Szivárvány óvoda: Tiszaújváros, Paj-
tás köz 13.
Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk!

Micskiné Bodó Erzsébet
    óvodavezető

Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
Nyílt hét

2019. április 01. - 05. (hétfő-péntek)

6. oldal 2019. március 28.Gyermekvilág

A vizet jelképezve kékbe öltöztek a tanulók. 

Piros-kékben a 7.h. 



Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Március 28. (csütörtök) 17.00 óra
Ötórai tea
Frankofónia - Ez is Franciaország! Fedezd fel a tengerentú-
li megyéket!
Francia est az Eötvös középiskola diákjai közreműködésével
Április 6. (szombat) 18.00 óra
Légy jó mindhalálig
musical 2 részben
A Mezőcsáti Színtársulat előadásában
Jegyek kaphatók a művelődési központ jegypénztárában.
Derko MiniGaléria
Papp Csilla olajfestmény kiállítása
Látogatható: március 7- április 8.

VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM
Korbely István festőművész kiállítása
Látogatható: május 3-ig

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
A hétköznapi Ady
kamarakiállítás
A kiállítás látogatható: április 2. és május 18. között
Április 2. (kedd) 17.00 óra
Családi mesedélután
Hol hordja a foltjait a tiritarka nyúl?
Vezeti: Pomichal Anna gyermekkönyvtáros
Április 3. (szerda) 14.00 óra
A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub 
összejövetele
Április 3. (szerda) 17.30 óra
Test és lélek kapcsolata
Civilizációs betegségeink megelőzése - Az elfogyasztott éte-
leinknek milyen hatása van a hangulatunkra?
Előadó: Kecskeméti János, a Sola vallási és kulturális rádió 
szerkesztő műsorvezetője 
Belépődíj: 300 Ft
Április 4. (csütörtök) 17.00 óra
ÖkoKalauz
Az öko kertészkedés alapjai - Öko gazdálkodás a kiskertek-
ben
Előadó: F. Nagy Zsuzsanna, az Ökológiai Intézet munkatársa

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
Április 5. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután 
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek.
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros

A Tisza TV műsora
Március 28., csütörtök 

10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése élőben
Utána: A szerdai adás ismétlése

Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése

Április 1., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Phoenix KK- DEAC U23 bajnoki kosár-

labda mérkőzés közvetítése

Április 3., szerda
18:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Szakmakamion 

- Koszorúzás - Családi nap - Frankofónia - Védelmi bál
18:15 Hétről-Hétre: Testépítés, fitness - Közelmúlt - Polgár-

őrség - Sport

kronika@tiszatv.hu

Ki Mit Tud?

Horgolj ajándékba szívet!

Amatőrök a porondon 

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesüle-
te támogatásával működő Ügyes Kezek 
Klub és a szederkényi Amigurumi Klub 
csatlakozott az országosan meghirdetett 
Horgolj ajándékba szívet mozgalomhoz. 
A mozgalom célja: minél több szívet hor-
golni saját ötlet alapján.
A horgolt szívek a mentősökhöz, ren-
dőrökhöz, tűzoltókhoz, ápolókhoz kerül-
nek, hogy kapaszkodót nyújtsanak ne-
kik, ha munka közben hiányzik a család-
juk, vagy fárasztó a munkájuk. A szeder-
kényiek a mentősöknek és a rendőrök-
nek postai úton juttatták el az elkészült 
szíveket.
Mi, az Ügyes Kezek Klub tagjai a tiszaúj-
városi tűzoltóknak 90 szívecskét szemé-
lyesen adtunk át. Nagyon kedvesen fo-
gadtak bennünket és mi is kaptunk egy-
egy szál virágot. Reméljük ezzel vissza-
adtunk egy kis hitet, szeretet az értünk 
dolgozóknak. Minden szívben benne van 
az azt készítő szíve, lelke.
Az országos akció zajlik tovább. Nagyon 

sokan csatlakoztak, hogy minél több 
helyre eljusson az ajándékszív. Szeretet-
tel várjuk mindazok jelentkezését, akik 
szeretnének szívet horgolni, ajándékozni.

Megtalálhatnak bennünket a nyugdíjas 
egyesület klubszobájában a Kazinczy u. 3 
sz. alatt minden hétfőn ½ 2-től.

Demjén Barnabásné

A Tiszaszederkényi Művelő-
dési Házban kaptak idén is 
lehetőséget a lelkes amatőr 
művészek. A színpadon vers, 
ének, zene és tánc kategóri-
ákban mérték össze tudásu-
kat a jelentkezők. 

- Természetesen szükség van bizonyos 
kategóriák megnevezésére egy ilyen ver-
senyen, hiszen több mint húsz produk-
ció állt a színpadra - mondta Püspöki Pé-
ter, színész, drámapedagógus, az idei Ki 
Mit Tud? zsűrielnöke. - Az értékelésnél 
az úgynevezett szakmai szempontokat is 
figyelembe vettük, mint például a vers 
és próza kategóriában a beszédtechnikát, 
vagy a táncnál a mozgást, a koreográfiát. 
Egy amatőr tehetségkutatón azonban sze-
rintem sokkal fontosabb, hogy az előadó 
jelenlétével, kisugárzásával, saját sze-
mélyével töltse meg a produkciót. Fon-
tosabbnak tartom, hogy az élmény meg-
bizsergessen valahol gyomorszáj környé-
kén, mint hogy keményen betartassuk a 
szabályokat, a szakmaiságot.
A legjobbak:
Vers kategóriában ketten is első helye-
zést értek el, Taskó Mária Zsuzsanna és 
Suhajda Sándorné előadása egyformán 
tetszett a zsűritagoknak. A közönségnek 
pedig Gyivák Bálint verselése tetszett 
a legjobban. Ének kategóriában a zsűri 
és a közönség véleménye megegyezett, 
Vincze Klaudia lett a nyertes. A Bokréta 

Citerazenekar utánpótlás csoportja lett az 
első a zene kategóriában és a közönség is 
rájuk adta le a legtöbb szavazatot. Ugyan-
csak megegyezett a zsűri és a nézők véle-
ménye a tánc kategóriában, mindkét eset-
ben a Kisbocskor Néptáncegyüttes vitte 
el a prímet. A táncosoknál a zsűri külön-
díjat is adott, amit a Sas lányok produkci-
ója kapott.      
A színpadi előadások mellett az Óvárosi 
KULT Galériában kiállított kézműves al-
kotásokat is értékelte a zsűri és a közön-
ség is, amiket ugyancsak négy kategóriá-
ban díjazták. A textil és játék kategóriá-
ban Raschné Fodor Piroska babái nyerték 

el a zsűri tetszését, a közönség azonban 
Losonczi Benjáminné alkotásaira sza-
vazott. Foltvarrás kategóriában Kiss Fe-
rencné nyert, a közönségnek pedig Hama-
ri Imréné munkái tetszettek a legjobban. 
Népművészet kategóriában megegyezett 
a zsűri és a közönség véleménye, Lukács 
Gyuláné munkái nyertek. A képzőművé-
szek közül Unhauzerné Ortó Mária lett a 
győztes, a nézők közül pedig Ábrók And-
rea üvegfestéseire szavaztak a legtöbben.
A zsűri az alkotások között is osztott kü-
löndíjakat, amit Ujjné Tellér Gabrella, Zá-
deczkiné Vig Edit, Holb Anett, Szilágyi 
Józsefné és Lévai Lászlóné vehettek át.
   ema  

Intézményvezetői 
tájékoztató

Tisztelt Szülők!
Ezúton értesítem Önöket, hogy intézményvezetői tájékoztatót 
tartok a 2019/2020. tanévben általános iskolai tanulmányukat 
kezdő gyermekek szülei részére.
Helye: Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskolája
Ideje: 2019. április 4. 16.30
Témái: - az intézmény bemutatása 
             - tudnivalók a beiratkozással kapcsolatban
Megjelenésükre számítok!

     Hok Csaba intézményvezető

7. oldal2019. március 28. Kultúra/Oktatás

A 90 szívecskét személyesen adták át a klub tagjai a tűzoltóknak. 

Pántlikás készülődés. 

Népes volt a textil és játék kategória mezőnye. 

Vincze Klaudia éneke a zsűrinek és a 
közönségnek is nyerő volt. 

Isten hozta a Kazinczyban!
Várjuk leendő első osztályosainkat szüleikkel együtt az alábbi alkalmakon!

Felvételi beszélgetés: 2019. április 2., 3., 4., 5. 8.00 – 16.00
Beiratkozás: 2019. április 11., 12. 8.00 – 19.00

Információ iskolánk honlapján: www.kazinczyrefi.hu
Makkainé Chmara Marianna

 igazgató



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
PaP Zsolt

a 6. sz. választókerület képviselője
2019. április 3-án (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

2019. április 03-án (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
2019. április 01-jén (hétfő) 16.00 órá-

tól Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház)

2019. április 02-án (kedd) 16.00 órától 
a Tisza-parti városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház,                                                                                                              

Neumann J. út 1.)
                             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

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatá-
nak képviselő-testülete 2019. 
március 28-án, csütörtökön 10 
órától ülést tart a Városháza 
III. emeleti tanácskozótermé-
ben.

Az ülés napirendi pontjai: 
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására 
2. Javaslat az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok 2019. évi üzleti ter-
veire és az ügyvezetők jutalmazásának 
mértékére
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a gyermekvédelmi és gyer-
mekjóléti ellátásokról, azok igénybevéte-
léről és a fizetendő térítési díjakról szó-
ló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

2. Javaslat a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról, azok igény-
bevételéről és a fizetendő térítési díjak-
ról szóló 8/2016. (III.31.) önkormányza-
ti rendelet módosítására
3. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének Szer-
vezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
8/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
4. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
5. Javaslat az önkormányzati tulajdonú 
nonprofit gazdasági társaságok 2019. évi 
üzleti terveire és az ügyvezetők jutalma-
zásának mértékére
6. Javaslat egyesületek, civil szervezetek 
támogatási kérelmeinek elbírálására
7. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata, valamint a Tiszaújvárosi Pol-
gármesteri Hivatal 2019. évi összesített 

közbeszerzési tervének elfogadására
8. Javaslat egyházi fenntartó számára 
köznevelési feladat ellátásához átadott 
vagyon hasznosításáról, rendeltetésszerű 
használatáról szóló beszámoló elfogadá-
sára
9. Javaslat energiatakarékosságot célzó 
és gépészeti, illetve egyéb beruházásokat,  
felújításokat támogató pályázat kiírására
10. Javaslat a Mezőkövesdi Tankerüle-
ti Központ fenntartásában lévő intézmé-
nyek átszervezésének véleményezésére
11. Beszámoló a helyi közforgalmú autó-
busz-közlekedés 2018. évi közszolgálta-
tási feladatainak ellátásáról
12. Beszámoló az Épületfenntartási Alap 
elmúlt időszaki felhasználásáról
13. Tájékoztató a polgármester elmúlt 
egy évi munkájáról
Kérdések

Kisgyermeknevelő munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont állást hirdet 1 fő kisgyermeknevelő 
munkakör betöltésére. 
Feladatai: három éven aluli gyermekek 
gondozása-nevelése, harmonikus testi-
szellemi fejlődésének segítése az életko-
ri és egyéni sajátosságok figyelembevéte-
lével. A jogviszony időtartama: várhatóan 
2020. októberig tartó határozott idejű ki-
nevezés, 4 hónap próbaidő kikötéssel. 
Jelentkezési feltételek: 
- önéletrajz 
- csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA); 
vagy bölcsődei szakgondozó (OKJ); 
vagy csecsemő- és kisgyermekgondozó 
(OKJ); vagy csecsemő- és kisgyermek-
nevelő-gondozó (OKJ); vagy csecsemő- 
és gyermeknevelő-gondozó (OKJ); vagy 
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ); vagy 
csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisz-
tens (FOKSZ); vagy csecsemő- és gyer-

mekgondozó (OKJ) végzettséget igazoló 
bizonyítvány másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmen-
tes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Gyvt. 
11/A. § (8) a)-d), e)  bekezdései alapján
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatok az ál-
láshirdetéssel összefüggésben szükséges 
kezeléséhez
- nyilatkozat, amely szerint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának 
(8) bekezdésében meghatározott kizáró 
ok vele szemben nem áll fenn
Bérezés a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvény szerint. 
A jelentkezési feltételekben megadott va-
lamennyi dokumentumot a Tiszaújváro-
si Humánszolgáltató Központba, Poro-
patich Péter Intézményvezetőhöz kell el-
juttatni 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 

3. címre. Jelentkezni csak a jelentkezési 
feltételekben felsorolt valamennyi doku-
mentum együttes benyújtásával lehet, el-
lenkező esetben a jelentkezés érvényte-
len. Kérjük a borítékon feltüntetni az ál-
lás iktatószámát: 1008/2019. valamint a 
munkakör megnevezését: kisgyermekne-
velő. 
Az álláshirdetés megjelentetője fenntartja 
magának a jogot, hogy az álláspályázati 
eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A jelentkezés határideje: 2019. április 
01. A jelentkezések elbírálásának határ-
ideje: 2019. április 05. Az állás a jelent-
kezések elbírálását követően azonnal be-
tölthető.  Az állással kapcsolatban érdek-
lődni Poropatich Péter intézményveze-
tőnél a 49/548-190-es telefonszámon le-
het. A pályázati felhívás az NKI honlap-
ján 1008/2019. azonosító számon 2019. 
március 14. napján megjelenik.

Konyhalány munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központ pályázatot hirdet 1 fő konyha-
lány munkakör betöltésére, 4 hónap pró-
baidő kikötéssel, határozott időre szóló 
kinevezéssel 2021.01.27.-ig.

Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett 
tapasztalat 
Feladatok: 
• a szakács útmutatásai szerint, annak el-
lenőrzésével végzi feladatát
• a nyersanyagok szakszerű előkészítése

• a helyiségek takarítása (takarítási ütem-
terv alapján)
• mosogatás, fertőtlenítés
• a hulladék eltávolítása, összegyűjtése és 
tárolóba helyezése,
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény 
a közalkalmazottak jogállásáról, valamint 
annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartás-
ról szóló 2011. évi CXCV. törvény; vala-
mint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( 
XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő a napi 8 óra.

A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot

• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás 
megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
• a borítékon fel kell tüntetni az 1017-
4/2019. számot
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. 04. 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. 04. 11.
Az állás betölthető: 2019. 04. 16.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a 
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pontban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor 
u. 7.
Telefon: 06-49/548-383

Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

Felsőküszöb értékű, veszélyes anyagok-
kal foglalkozó üzem: 
JSR MOL Synthetic Rubber Zrt. (székhe-
lye: 1117 Budapest, Október huszonhar-
madika u. 18.) által üzemeltetett SSBR 
Üzem (helye: 3580 Tiszaújváros TVK 
Ipartelep, hrsz: 2116/13).
A veszélyes tevékenység rövid leírása:
Szintetikus gumi (SSBR és BR - oldósze-
res eljárással készült sztirol butadién gu-
mi és oldószeres eljárással készült butadi-
én gumi) gyártása. 
A technológia tervezett névleges kapaci-
tása 60.000 t/év SSBR termék (9-11 ter-
mékcsaládban), minimum 70%, maxi-
mum 100% teljesítményen. A technoló-
gia két fő meghatározó alapanyaga a bu-
tadién és a sztirol. A szükséges 41.000 t/
év butadién alapanyag a MOL Petrolké-
mia Zrt. területén jelenleg épülő Butadi-
én extrakciós üzemből kerül majd beszer-
zésre.
Az üzem besorolása: az üzem felső kü-
szöbértékű. A veszélyes anyag leltár alap-

ján, az egyik veszélyes alapanyag (ciklo-
hexán) mennyisége önmagában is megha-
ladja a felső küszöbértéket. 
 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, JSR MOL Synthetic 
Rubber Zrt., SSBR Üzem biztonsági je-
lentése 2019. hivatkozáson).
Írásbeli észrevételek megtétele a bizton-
sági jelentéssel kapcsolatban:
A biztonsági jelentéssel kapcsolatban a 
lakosság írásbeli észrevételeket tehet Ti-
szaújváros Város Önkormányzat jegyző-
jének eljuttatva:
Cím: Dr. Juhos Szabolcs jegyző, Tiszaúj-
városi Polgármesteri Hivatal, 3580 Tisza-
újváros, Bethlen Gábor út 7. sz.

Határidő: 2019. április 15., 16:00 óra.
Tekintettel arra, hogy az eljárás nem új 
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 
katasztrófavédelmi engedélyezésére vo-
natkozik, ezért a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek elleni véde-
kezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. 
rendelet 22.§ (3) bekezdése értelmében, 
nem kell közmeghallgatást tartani.
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. május 28.
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.

Bráz György 
polgármester

Hirdetmény biztonsági jelentés közzétételéről

8. oldal 2019. március 28.Közlemények



Táboroztatási 
támogatás

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakos-
ság figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képvi-
selő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások-
ról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 
1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete alapján természetbe-
ni ellátásként táboroztatási támogatásban részesülhet az a gyer-
mek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki Ti-
szaújváros közigazgatási területén működő állami, egyházi fenn-
tartású alap- vagy középfokú köznevelési intézmény nappali ta-
gozatán tanul, és Tiszaújváros Város Önkormányzata által fenn-
tartott intézmény, valamint állami vagy egyházi köznevelési in-
tézmények által szervezett nyári táboroztatásban vesz részt, fel-
téve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek és az egyik törvényes 
képviselője a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve 
folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a 
nagykorú, illetve a gyermek és törvényes képviselője életvitel-
szerűen a tiszaújvárosi lakcímükön élnek.
A táboroztatási támogatásra való jogosultság értékhatárai és 
mértéke: 

Családban élő gyermek esetén
A családban az egy főre jutó 
havi jövedelem (Ft) 

Támogatás mértéke a táboro-
zási költség

0 - 35.700 70%-a, maximum 30.000 Ft
35.701 - 40.700 50%-a, maximum 20.000 Ft
40.701 - 48.000 30%-a, maximum 10.000 Ft

Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 
A családban az egy főre jutó 
havi jövedelem (Ft)

Támogatás mértéke a táboro-
zási költség

0 - 38.500 70%-a, maximum 30.000 Ft
38.501 - 45.500 50%-a, maximum 20.000 Ft
45.501 - 57.000 30%-a, maximum 10.000 Ft

A kérelmek benyújtási határideje: 2019. március 31. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kérelem a táborozásra tör-
ténő jelentkezést követően nyújtható be. 
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szoci-
ális és Sport Osztályán (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7., I. 
em. 111. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Beth-
len G. út 7.) lehetséges.
További információk a http://www.varoshaza.tiszaujvaros.hu 
honlapon olvashatók. 

Bráz György 
polgármester

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont állást hirdet 1 fő foglalkoztatás-szer-
vező munkakör betöltésére. 
Feladatai: 
- demens, illetve bentlakásos szociális in-
tézményben foglalkozások szervezése, 
alapszolgáltatás idősek klubjaiban szaba-
didős programok szervezése.
A jogviszony időtartama: 
- várhatóan 2021. márciusig tartó határo-
zott idejű kinevezés, 4 hónap próbaidő ki-
kötéssel. 
Pályázati feltételek: 
- felsőfokú szakképzettség, előnyt élvez: 
felsőfokú szociális alapvégzettség (szoci-
álpolitikus, szociális munkás, szociálpe-
dagógus, szociális szervező), óvodapeda-
gógus, pedagógus diploma
- felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások),
- előnyt jelent bentlakásos intézményben 
szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz, 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzés 
mentes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § 
(4)-(5) bekezdései alapján
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatok pályá-
zati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez,
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központba, Poropatich Péter in-
tézményvezetőhöz kell eljuttatni Tisza-
újváros, Kazinczy út 3. címre. Pályáz-
ni csak a pályázati feltételekben felsorolt 
valamennyi irat benyújtásával lehet, el-

lenkező esetben a pályázat érvénytelen. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat 
azonosító számát: 1160/2019., valamint 
a munkakör megnevezését: foglalkozta-
tás-szervező.
A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 
2019. április 08.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2019. április 15.
A munkakör az elbírálást követően azon-
nal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklőd-
ni Poropatich Péter intézményvezető-
nél a 49/548-190-ös telefonszámon le-
het. A pályázati felhívás az NKI honlap-
ján  1160/2019. azonosító számon 2019. 
március 23. napján jelenik meg.

Foglalkoztatásszervező állás

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központ pályázatot hirdet 1 fő pénzügyi 
főelőadó munkakör betöltésére, 4 hónap 
próbaidő kikötéssel, határozott időre szó-
ló kinevezéssel 2020.03.15.-ig.

Pályázati feltételek:
• mérlegképes könyvelő
• közgazdasági érettségi
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent költségvetési szervnél szer-
zett tapasztalat, szakirányú főiskola
Feladatok: 

• intézményhez beérkező számlák iktatá-
sa, rögzítése,
• számlák kontírozása,
• adatszolgáltatási feladatok.
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény 
a közalkalmazottak jogállásáról, valamint 
annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartás-
ról szóló 2011. évi CXCV. törvény; vala-
mint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( 
XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő a napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot

• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás 
megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot
• a borítékon fel kell tüntetni az 1017-
5/2019. számot.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. 04. 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 
04. 11.
Az állás betölthető: 2019. 04. 15.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a 
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pontban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor 
u. 7.Telefon: 06-49/548-383

Kósa-Tóth Zoltán igazgató

Pénzügyi főelőadó munkakör

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2019. április

ÁPRILIS Helye Ideje Kinek a részére

01. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

02. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

03. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

08. 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 befi-
zetés

Tiszaparti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

09. kedd Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

10.szerda Hunyadi iskola 7.30-10.00 és 14.00-16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvo-
dák gyermek és alkalmazott befizetés

Őszirózsa Idősek Klub 7.30 - 8.00 „Esély” Napközi otthon

Őszirózsa Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

11. csütörtök Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

17. szerda Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

Központi Étterem 9.00- 12.00 Szociális étkezők

18. csütörtök Központi Étterem 10.00- 12.00 Szociális étkezők

23. kedd Tiszaszederkény Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

24. szerda Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

Hunyadi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés 
megrendelés

Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvo-
dák gyermek és alkalmazott pótbefize-
tés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30  - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés 
megrendelés

25. csütörtök Széchenyi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés 
megrendelés

Központi Étterem 12.00 - 13.00 Alkalmazotti étkezés megrendelés

29. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

30. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

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

Lakossági gombavizsgáló
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Városközpon-
ti piac és vásárcsarnok területén a lakossági gombavizsgálat 
2019. április 3-tól újból nyitva tart.
Gombavizsgálat időpontja:
• Szerda 18:00 – 20:00 óra
• Vasárnap 18:00 – 20:00 óra

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
     üzemeltető

Veszélyes hulladék 
gyűjtése

A lakossági körben keletkező veszélyes hulladékot 2019. ápri-
lis 1. és április 4. között veszi át az Eccomissio Kft.. A részletes 
hirdetmény a Tiszaújvárosi Krónika március 21-ei számában és 
a www.tiszaujvaros.hu honlapon tekinthető meg.

               Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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. április 4-én (csütörtökön) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

9. oldal2019. március 28. Közlemények



Kőműves, festő, szobamázoló, burko-
ló,  egyéb építési szakipari  

foglalkozású 
munka azonnali kezdéssel. 
A szállást, utazást a cég állja. 

Munkavégzés helye:  Magyarország. 
Munkára jelentkezés:  
2045 Törökbálinton.

 Pályakezdő fiatalok jelentkezését is 
várjuk. Elvárás: „B” jogosítvány 

megléte. 
Jelentkezés a 06 20 479 9542-es tele-
fonszámon vagy  a jelentkezes@gspi-

pe.hu  email címen.

Ellenőrizze tavasszal is 
az ivóvízmérőjét 

és az ivóvízmérő aknáját!
Nem csak a tél beköszöntével, hanem ilyenkor, a tavasz kezdetekor is érdemes ellenőrizni 
az ivóvízmérőt. A házi ivóvízhálózat részét képező ivóvízmérő-akna tisztán tartásáról és az 
ivóvízmérő épségének megőrzéséről a Felhasználó köteles gondoskodni. Érdemes megtenni a 
szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerülhetőek legyenek az ivóvízmérő-meghibásodás hely-
reállításának, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a költségei.

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság szakem-
bereinek javaslata alapján a tartós fagyok elmúltával célszerű megvizsgálni az ivóvízmérő-ak-
na állapotát, különösen a hétvégi házakban. Az akna alapos kiszellőztetésével az ivóvízmérő 
megóvható a korróziótól. 
A kerti csapot csak akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjsza-
kák, ugyanis a hideg jelentősen károsíthatja a szerkezetet.
Az ÉRV. Zrt. munkatársai gyors és egyszerű megoldást javasolnak az állapotellenőrzésre és a 
hálózat tesztelésére: a Felhasználók zárják el gondosan valamennyi vízvételi hely kifolyósze-
relvényét és nézzék meg az ivóvízmérőt. Ha a legkisebb csillagkerék ennek ellenére pörög, ak-
kor valahol szivárgás lehet a hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert.
Ha a szokásosnál nagyobb fogyasztást jelez az ivóvízmérő, akkor is meghibásodás feltételez-
hető a hálózaton, ebben az esetben is szükséges a baj forrásának felkutatása, és a hibás szerel-
vény vagy vezeték megjavíttatása.

Probléma esetén forduljon a nap 24 órájában működő Központi Diszpécserszolgálat munkatár-
saihoz a + (80) 22-42-42; + (48) 81-42-42 telefonszámokon! Kollégáink készséggel állnak ren-
delkezésre.

Tavasszal is ellenőrizze az ivóvízmérő állapotát, az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a 
szerkezet rendeltetésszerű működtetése a közös érdekünk!

Köszönjük az együttműködését! 
Tisztelettel: ÉRV. Zrt.

10. oldal 2019. március 28.Hirdetmények/Rendezvények



A Sportcentrum eseményei   
Március 28. (csütörtök)

Labdarúgás
09.30 Körzeti diákolimpia     
	 	 	 	 Műfüves	pálya

Március 29. (péntek)
Kosárlabda
19.00	Phoenix	KK–	DEAC	U23	felnőtt	bajnoki	mérkőzés	
	 	 	 	 Játékcsarnok

Március 30. (szombat)
Labdarúgás
11.00	FC	Tiszaújváros	-	Sajóvölgye	U15-ös	bajnoki	mérkőzés	
	 	 	 	 Füves	pálya
13.00	FC	Tiszaújváros	-	Sajóvölgye	U14-es	bajnoki	mérkőzés	
	 	 	 	 Füves	pálya
Asztalitenisz

11.00	TSC	III.-	DVTK	III.	bajnoki	mérkőzés		 	
	 	 	 	 Asztalitenisz-csarnok
15.30	TSC	II.-	Füzesabonyi	SC	I.	bajnoki	mérkőzés	 	
	 	 	 	 Asztalitenisz-csarnok
Kézilabda
16.00	TSC-	Szerencs	VSE	női	bajnoki	mérkőzés	 	
	 	 	 	 Játékcsarnok

Március 31. (vasárnap)
Asztalitenisz
10.00	TSC	II.-	MEAFC	III.	bajnoki	mérkőzés	 	
	 	 	 	 Asztalitenisz-	csarnok

Április 3. (szerda)
Atlétika
13.00	III.	korcsoport	diákolimpia	csapatbajnokság	 	
	 	 	 	 Atlétikapálya

Labdarúgás

Kevésen múlt a pontszerzés
A labdarúgó NB III Keleti 
csoportjának 20. fordulójá-
ban az ESMTK együttesét fo-
gadta a Tiszaújváros. A hazai 
együttes egy fordulatos mér-
kőzésen szenvedett vereséget.

TFC Tiszaújváros - ESMTK 
2-3 (1-2)

Tiszaújváros,	150	néző		V.:	Bálint.
Tiszaújváros:	Tóth	Cs.	–	Burics,	Bokros,	
Nagy	D.,	Pap,	Csicsek	(Kertész),	Husse-
in,	Papp	F.,	Pataki	(Lippai),	Tóth	S.	(Li-
pusz),	Molnár	M.	Edző:	Gerliczki	Máté.
ESMTK:	 Papp	B.	 –	Nagy	M.,	Privigyei,	
Lázár,	 Tóbiás,	 Bányai	 (Slezák),	 Szabó	
Á.,	Horváth	L.	(Nagy	R.),	Boda	(Bartha),	
Kovács	D.,	Mohácsik.	Edző:	Turi	Zoltán.
Az	elmúlt	két	fordulóban	elszenvedett	vere-
ség	után	hazai	pályán	győzelemre	készültek	
a	 Gerliczki	 tanítványok.	 Első	 helyzetként	
a	házigazdák	részéről	Bokros	veszélyezte-
tett,	de	lövése	elkerülte	a	kaput.	A	fővárosi-
ak	a	hazai	védelem	hibáját	kihasználva	Ko-
vács Dániel	góljával	a	17. percben	szerez-
tek	vezetést	(0-1),	majd	10	perccel	később	
Boda	lőtt	hatalmas	gólt	Tóth	kapujába (0-
2).	Nem	volt	könnyű	helyzetben	a	vendég-
látó,	de	Tóth	Simon	remek	passzából Mol-
nár Máté	szépített	a	41. percben (1-2). 
A	második	 játékrészben	 tovább	 rohamo-
zott	 a	 Tiszaújváros.	A	 házigazdák	 táma-
dásai	a	67. percben értek	góllá.	Pap	Zsolt	
tört	be	a	tizenhatoson	belülre,	buktatták	és	
a	 játékvezető	 tizenegyest	 ítélt.	A	 büntető	
elvégzésére	Nagy Dávid vállalkozott,	aki	
a	kapus	keze	alatt	 lőtte	a	 labdát	a	hálóba	
(2-2).	Az	újvárosi	együttes	ezután	mindent	
megtett	a	győzelemért,	de	a	vendégek	is-
mét	 lecsaptak	 egy	 kínálkozó	 lehetőségre	
és	Kovács Dániel	második	 gólja	 után	 is-
mét	náluk	volt	az	előny	(2-3).	A	hosszab-
bításban	még	egy	óriási	helyzetet	elpuská-
zott	a	hazai	csapat,	így	a	Tiszaújváros	3-2-
es	vereséget	 szenvedett.	A	kék-sárgák	25	
ponttal	 a	 10.	 helyen	 állnak	 a	 tabellán	 és	
legközelebb	március	31-én	vasárnap	a	Ci-
gánd	vendégeként	lépnek	pályára.	
Gerliczki Máté:	 -	 Sokkal	 jobban	 játszot-
tunk	ellenfelünknél,	de	mivel	ismét	kikap-
tunk,	 így	 nincs	miről	 beszélni.	 Rengeteg	
energiánk	 elment	 a	 tízperces	 rövidzárlat	
kijavítására,	hajtottunk,	először	az	egyen-
lítésért	utána	a	győzelemért,	de	valamiért	
ma	ismét	vereséget	kellett	szenvednünk.
Turi Zoltán:	-	Nagyon	fontos	három	pon-
tot	 szereztünk	 egy	 nagyon	 küzdelmes	

mérkőzésen,	 melyhez	 gratulálok	 a	 csa-
patnak.
A forduló további eredményei:
Putnok	-	Cigánd	0-4
Nyírbátor	-	DVTK	II.	1-0
Sényő	-	Szolnok	1-0
Gyöngyös	-	DEAC	5-0
Füzesgyarmat	-	Eger	3-0
SBTC	-	Tállya	1-0
Sajóbábony	-	Jászberény	0-3
Következik a 21. forduló 
2019. március 31., vasárnap 
11:00	Tállya	-	Putnok
15:30	Jászberény	-	Eger
DEAC	-	Füzesgyarmat
Szolnok	-	Gyöngyös
DVTK	II.	-	Sényő
ESMTK	-	Nyírbátor

Cigánd - Tiszaújváros
Sajóbábony	-	SBTC	

Zakó a kicsiknek

Az	Alsózsolcával	és	a	Tállyával	mérkőz-
tek	 meg	 az	 FC	 Tiszaújváros	 utánpótlás	
csapatai.	A	mérleg	 elfogadható,	 csak	 az	
U14	lóg	ki	a	sorból,	amely	nagy	zakóba	
szaladt	bele	Tállyán.
U19	Tiszaújváros	-	Alsózsolca	1-1	(1-0)	
Gól:	Balla	B.M.	
U17	Tiszaújváros	-	Alsózsolca	1-0	(1-0)	
Gól:	Szalina	Á.	
U15	Tállya	-	Tiszaújváros	1-2	(0-2)	
Gól:	Illés	D.,	Jancsó	B.	
U14	Tállya	-	Tiszaújváros	9-1	(6-1)	
Gól:	Volyák	M.	

Kosárlabda

Nehéz győzelem
 hazai pályán

A bajnokság 25. fordulójában a KTE-Duna Asz-
falt csapatát fogadta a Tiszaújvárosi Termálfürdő 
Phoenix KK. A mérkőzésen mindkét csapat hul-
lámzó teljesítményt mutatott, ám a feszült végjá-
tékot a hazai gárda bírta jobban.

 Phoenix KK - Duna Aszfalt
84-76

 (23-25, 21-18, 20-20, 20-13)
Phoenix KK: Kiss	(-),	Gáspár	(6),	Hill	(35),	Szilasi	(-),	Kovács	
(8).	Csere:	Berta	(-),	Jónás	(-),	Pöstényi	(11/3),	Taskó	(-),	Katlan	
(-),	Pongrácz	(19/9),	Molnár	(5/3)
Lassan	 ébredt	 a	Phoenix	 és	 nyitó	 negyed	 jelentős	 részére	 jel-
lemző	volt	a	Tiszaújváros	kissé	vontatott	játéka,	és	a	hét	pont-
tal	is	elhúzó	Kecskeméthez	csak	az	etap	hajrájában	sikerült	fel-
zárkóznia	(23-25).
Ígéretesen	 indult	 viszont	 a	második	 játékrész,	 gyorsan	 egyen-
lített	 a	Phoenix,	majd	nem	sokkal	később	a	vezetést	 is	magá-
hoz	ragadta.	Ezt	követően	a	hazai	gárda	többször	is	ellépett	öt-
hat	ponttal	ellenfelétől,	az	elszakadási	kísérletek	azonban	rendre	
kudarcot	vallottak,	a	Kecskemét	újra	és	újra	felzárkózott,	a	ne-
gyed	második	felében	kétszer	is	egyenlített.	A	félidőben	végül	
egypontos	hazai	vezetést	mutatott	az	eredményjelző.
	Fordulatos	harmadik	etapot	láthatott	a	közönség.	A	Kecskemét	
megfordította	az	állást	 (46-48),	amire	a	Phoenix	 impozáns	ro-
hammal	válaszolt,	s	a	hatodik	percben	már	kilenc	ponttal	állt	a	
kunságiak	előtt	(59-50).	A	már-már	megnyugtató	fölény	azon-
ban	igen	hamar	elolvadt:	a	KTE	fiataljai	ellentámadásba	lendül-
tek,	és	a	negyed	végére	visszaállították	a	félidő	egypontos	kü-
lönbségét	(64-63).
A	záró	etap	kecskeméti	fordítással	vette	kezdetét	(64-65),	amit	
szerencsére	gyorsan	követett	egy	Molnár-,	majd	egy	Pongrácz	
tripla	(70-65),	és	a	negyed	további	részében	már	sikeresen	stabi-
lizálta	előnyét	a	Phoenix	a	fáradó	vendégekkel	szemben.	
Szendrey Zsombor vezetőedző:	 -	Mindig	 azt	mondják,	 hogy	 a	
kötelező	a	legnehezebb,	és	ez	be	is	bizonyosodott	ma.	Egy	na-
gyon	szimpatikus,	fiatal	csapat	ellen	játszottunk,	ellenfelünk	na-
gyon	 megnehezítette	 a	 dolgunkat.	 Hasonlóan	 kell	 nyilatkoz-
nom,	mint	az	elmúlt	öt	meccs	után:	talpon	tudtunk	maradni,	és	
az	 úgynevezett	 „hullámgödrök”	 ellenére	 -	 hiszen	 szerencsére	
ezek	már	nem	„völgyek”	voltak	-	sikerült	megőriznünk	a	lendü-
letünket.	Örülünk	a	győzelemnek,	és	remélem,	a	jövő	héten,	az	
alapszakasz	utolsó	hazai	mérkőzésén	ugyanez	lesz	az	eredmény.

Ördögh István emléktábla 
koszorúzása

A	Tiszaújvárosi	Sport	Club	értesíti	Tiszaújváros	 lakosságát,	
a	sportegyesületeket,	a	sportbarátokat,	a	súlyemelő	szakosz-
tály	jelenlegi	és	egykori	tagjait,	hogy	az	egyesület	2019.	már-
cius	29-én	11.00	órai	kezdettel	Ördögh	István	tiszteletére	ko-
szorúzást	 tart.	A	 megemlékezés	 a	 Sportcentrumban	 lesz,	 a	
súlyemelőcsarnok	falán	található	emléktábla	előtt.
Tisztelettel	 és	 szeretettel	 várjuk	 az	 érdeklődőket	 egy	közös	
megemlékezésre!

Tiszaújvárosi Sport Club

 Teremlabdarúgás

Kesznyéteni előny
az alapszakaszban

2018.	október	8-án	kezdődött	és	2019.	március	19-én	zárult	

a	Sport-Park	teremlabdarúgó	bajnokság	alapszakasza.	

A	számok	beszédesek:	10	csapat,	154	játékos,	36	mérkőzés-

nap,	90	mérkőzés,	564	gól	és	számtalan	izgalmas	pillanat.

Folytatás	 a	 Sportfesztiválon,	 ahol	 a	 rájátszásban	 szerzett	

pontokkal	együtt	alakul	ki	a	végeredmény.

Az NB III Keleti csoport állása
1.	ESMTK	 	 20	 14	 4	 2	 32-15	 46
2.	Szolnok	 	 20	 14	 2	 4	 40-16	 44
3.	Jászberény	 	 20	 14	 1	 5	 49-22	 43
4.	Füzesgyarmat	 	 20	 11	 4	 5	 33-16	 37
5.	Putnok	 	 20	 11	 3	 6	 33-28	 36
6.	DEAC	 	 20	 9	 3	 8	 36-32	 30
7.	Nyírbátor	 	 20	 9	 3	 8	 27-27	 30
8.	Sényő		 	 20	 8	 6	 6	 33-29	 30
9.	Eger	 	 	 20	 7	 5	 8	 19-25	 26
10. Tiszaújváros  20 7 4 9 34-29 25
11.	Tállya	 	 20	 6	 5	 9	 22-26	 23
12.	Gyöngyös	 	 20	 5	 4	 11	 29-39	 19
13.	Cigánd	 	 20	 5	 2	 13	 22-36	 17
14.	Sajóbábony	 	 20	 5	 2	 13	 17-43	 17
15.	SBTC	 	 20	 4	 4	 12	 20-41	 16
16.	DVTK	II.	 	 20	 4	 2	 14	 18-40	 14

11. oldal2019. március 28. Sport

A vendégek kapusa jó irányba vetődött, de Nagy Dávid 11-ese ellen nem volt 
esélye. 

Hill ismét remekelt, 35 pontot és sok lepattanót szerzett. 

Kovács 8 pontig jutott. 



12. oldal 2019. március 28.Rendezvények
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