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Jégveszély

Önkormányzati finanszírozás

Légy felhőtlen, de ne felelőtlen!

Otthoni szakápolás újratöltve 
Ahogy tavaly, úgy idén is ha-
vi 83 vizitre nyújt fedezetet 
az önkormányzat az otthoni 
szakápolási tevékenység ke-
retében. 

Tiszaújváros képviselő-testülete 2016 jú-
niusában, majd ezt követően évente dön-
tött arról, hogy a tiszaújvárosi lakóhellyel 
rendelkező betegek számára havonta 83 
vizit finanszírozását biztosítja az otthoni 
szakápolás keretén belül. Erre azért volt 
szükség, mert a Nemzeti Egészségbizto-
sítási Alapkezelő (NEAK) által finanszí-
rozott havi vizitszám 2016-ban csökkent.
De mi is az az otthoni szakápolás? Az 
érintettek - sajnos - jól tudják, ám akik-
nek még nem volt erre szükségük, aligha-
nem nincsenek tisztában vele. Nos, az ott-
honi szakápolás a beteg otthonában vagy 
tartózkodási helyén szakképzett ápoló ál-
tal végzett tevékenység, melyet a keze-
lőorvos rendelhet meg. Célja, hogy a be-
teg otthoni környezetben, személyre sza-
bottan humánus és szakszerű ápolásban 
részesüljön. Ezzel az ellátási formával 
csökkenthető a kórházi kezelések száma, 
illetve a kórházban tartózkodás időtarta-
ma lerövidíthető.
A képviselő-testület decemberi ülésé-
re készített tájékoztató szerint az ottho-
ni szakápolás szolgáltatója a Tisza-Fi-
loxis Kft. 2019-ben elsősorban az álla-
mi kapacitás terhére számolta el a szol-

gáltatást, az önkormányzati finanszírozá-
sú havi vizitszám teljes körű kihasználás-
ra nem volt szükség. Figyelemre méltó 
ugyanakkor, hogy 2018-hoz képest csak-
nem 21%-kal nőtt a kihasználtság. A vá-
rosi rendelőintézet főigazgatója tájékoz-
tatójában nem javasolta az önkormányza-
ti finanszírozású vizitszám csökkentését. 
Egyebek mellett azzal érvelt, hogy az ál-
lami kapacitás folyamatosan változik, így 
jelentős biztonságot jelent a lakosság szá-
mára, hogy a közfinanszírozott vizitszám 

esetleges csökkentése esetén sem marad-
nak ellátatlanul. 
A képviselő-testület is úgy látta, hogy az 
önkormányzati finanszírozás fenntartá-
sa garanciát jelent az előző évekhez ha-
sonló ellátási színvonalra. Éppen ezért 
úgy határozott, hogy 2020. december 31-
éig továbbra is kész finanszírozni a havi 
83 vizitszám fedezetét. Figyelembe vé-
ve, hogy jelenleg egy vizit 3.145 forint, 
ez éves szinten mintegy 3,1 millió forin-
tos kiadást jelent. 

Bár az elmúlt napokban többször is fagypont alá esett a hőmérséklet, továbbra is tilos és életveszélyes a tavakon korcso-
lyázni, de jégre lépni és csúszkálni sem ajánlott, a városi Dísztavon pedig tilos. Aki ezt teszi, az az életét kockáztatja, ráadá-
sul szabálysértést követ el. Erre hívja fel a figyelmet a polgármesteri hivatal is. Hiába egybefüggő a jég, ha csak pár centi-
méter vastag, egy ember súlya alatt pillanatok alatt beszakad, sőt egy erősebb ütésre is. Cikkünk a 3. oldalon.

Baba születik
Nos, hogy a gólya hozza, vagy a káposztalevelek között fej-
lődik ki a kisded, arról ma is megoszlanak a vélemények, egy 
biztos, a gyermekáldás jó dolog, minden szülő büszke a „fris-
sen” született csemetéjére. 
Szerkesztőségünk szeretné feleleveníteni azt a korábbi hagyo-
mányt, hogy a legifjabb tiszaújvárosiak érkezéséről hírt ad a 
tágabb közösségnek is, természetesen a szülők megkeresésé-
re, és hozzájárulásával. Ezért arra kérjük a leendő édesanyákat, 
édesapákat, hogy ha megérkezik a várva-várt kisbabájuk, és el-
készült az első cuki fotó az újszülöttről, küldjék el nekünk is, 
osszák meg velünk az ilyenkor fontos információkat is, hogy 
például mi a keresztneve, hány kiló, és feje búbjától a talpáig 
hány centit képvisel. Természetesen mindez önkéntes alapon 
működhet csak, mi bízunk benne, hogy nyitottak lesznek er-
re, és együtt örülhetünk a családdal az új jövevénynek, az ép-
pen aktuálisan legifjabb tiszaújvárosi polgárnak a Baba szüle-
tett rovatunkban. Várjuk az örömhírt személyesen szerkesztő-
ségünkben, vagy a kronika@tiszatv.hu email címre.

Folytatódott a MOL tiszaújvárosi megaberuházásához kapcso-
lódó hatalmas technológiai egységek szállítása. Az újabb öt be-
rendezés Spanyolországból vízi úton érkezett a gönyűi kikötő-
be, majd onnan közúton Tiszaújvárosba. A vegyipari oszlopok 
(kollonák) átmérője 2 és 3 méter, magasságuk 20 -30 méter kö-
zötti, össztömegük mintegy 200 tonna. A kolonnák fontos sze-
repet töltenek be a végtermékek, azaz a különböző poliolok és 
propilén-glikolok előállításában.
A további szállítmányok folyamatosan jönnek a beruházáshoz, a 
legnagyobb várhatóan februárban érkezik meg.

Közel egy hete sárgán villog a 35-ös főúton lévő közlekedési 
lámpa. A nagy forgalmú útkereszteződésben január 9-én az ónos 
eső ráfagyott az útburkolatra. A Tűzoltó utcában a  csúszós asz-
falton egy menetrend szerinti Volán busznak nem sikerült meg-
állnia, így kiütötte a csomópontban lévő egyik jelzőlámpa tar-
tóoszlopát. A balesetben személyi sérülés nem történt.  
- Az ütközéstől olyan alkatrészek sérültek és kábelezési hibák 
történtek, amiknek a javítása hosszabb időt vesz igénybe - tud-
tuk meg Pécsi Norbert Sándortól, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
kommunikációs osztályvezetőjétől. A helyreállítási munkálatokat 
már elkezdtük, így előreláthatóan január 16-ától, csütörtöktől  új-
ra „munkába áll” a kereszteződésben a közlekedési lámpa.

Poliol-beruházás

Alkatrészek, kábelek sérültek

Újabb óriások

Oszlopnak csúszott a busz
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A beteg megszokott környezetében, otthon kap szakszerű ellátást.
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szentmisék pénteken, szombaton 18.00-tól, vasárnap 11.00-
tól lesznek.
Ökomenikus imahét a keresztények egységéért 2020. január 
21-én, kedden a katolikus templomban, 22-én, szerdán a gö-
rögkatolikus templomban, 23-án, csütörtökön a református 
templomban 17.30 órakor.

Akik 2020-ban házasságot szeretnének kötni templomunkban, 
január 31-éig jelezzék a plébánián.
Akik a 2020 szeptemberében megrendezendő Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszuson részt szeretnének venni, janu-
ár 31-éig jelentkezzenek a plébánián.

Keresztlevelek kiadása csak személyesen, hivatali időben tör-
ténik, a személyes adatok védelme érdekében. Keresztelők 
minden hónap 3. vasárnapján. 
Akinek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van eb-
ben a hónapban, jelezze a plébánián (ünnepeltek szentmiséje a 
hónap utolsó vasárnapján lesz).

A plébániairoda nyitvatartása: kedden és szerdán 9.00 órától 
13.00 óráig, csütörtökön és pénteken 15.30 órától 17.30 óráig. 

Görögkatolikus
Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Vasárnap 
10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Kedden 8.00 Szent Li-
turgia.
Városunkban január 21-én, kedden (római katolikus temp-
lom), 22-én, szerdán (görög templom) és 23-án, csütörtökön 
(református templom) lesz ökumenikus istentisztelet. Az ima-
alkalmak 17.30-kor kezdődnek.

Református
Tiszaújváros
Január 16-án, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra kezdődik.
Január 19-én, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz. Ezzel 
párhuzamosan az imateremben óvodások és kisiskolások szá-
mára foglalkozást tartunk. 15.00 órától konfirmációi előkészí-
tő kezdődik. 
Tiszaszederkény
Január 19-én, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet lesz.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
 Csőke FerenCné 

(szül.: Barna Margit) 
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

 alexa zoltánné

 (szül.: györgy ottilia)
 temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot január 19-ig (vasárnapig) a Ti-
sza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd ja-
nuár 20-tól (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 
9-11., tel.: 49/340-052) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. 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

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot 
hirdet könyvtáros munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő ki-
kötéssel, 8 órás teljes munkaidőben 1 havi munkaidőkeretben, 
2 műszakos munkarendben, határozott időre szóló kinevezés-
sel. 
Munkaköri feladatok: Általános könyvtárosi feladatok elvég-
zése a gyermek- és felnőttkönyvtárban és a fiókkönyvtárakban: 
olvasószolgálat, programszervezés és lebonyolítás, a könyvtári 
állomány gondozásában való részvétel. 
Pályázati feltételek:      
-  könyvtáros felsőfokú végzettség, vagy felsőfokú végzettség 
és OKJ-s könyvtáros szakképesítés
-  felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office)
-  magyar állampolgárság
-  büntetlen előélet
-  egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- könyvtári munkában szerzett tapasztalat
- Aleph könyvtári integrált rendszer ismerete
- társalgási szintű angol nyelvismeret
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(ok) má-
solata
- fényképes szakmai önéletrajz
- motivációs levél
- kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (letölthető az 
intézmény honlapjáról)
- erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 01. 21.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 01. 28.
Az állás 2020. február 3. napjától tölthető be.
Érdeklődni a könyvtárvezetőnél a 49/542-006 és a 70/383-
2653 telefonszámon lehet.
A pályázatot elektronikusan a konyvtar@tujvaros.hu e-mail 
címre vagy postai úton az alábbi címre kérjük benyújtani:
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a „Könyvtáros” munkakör megnevezését 
feltüntetni.

Mátyás Zoltán 
igazgató

 Könyvtáros állás

Félnek
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.
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Jégveszély

Légy felhőtlen, de ne felelőtlen!      
Megjöttek a mínuszok és a tájat is 
egyre többször hó lepi. Aki teheti, 
a hegyekbe megy szánkózni, síel-
ni, és már nem is kell olyan mesz-
szire utazni, hiszen a Bükk és a 
Mátra sípályáit is hó borítja. Kor-
csolyázni, vagy csak két lábbal a 
jégen csúszkálni is jó móka, ám 
ez veszélyes is lehet, ha a jégpá-
lya helyett egy kemény jégpáncél-
nak hitt tó befagyott tükrén pró-
bálkozunk. 

Talán még sokan emlékeznek arra a téli tragédi-
ára, ami a ’90-es évek elején történt városunk-
ban. Egy egész gyerekcsapatot vonzott a Dísz-
tó jegére a biztonságosnak tűnő „korcsolya-
pálya”. A felhőtlen téli móka azonban tragé-
diával végződött, az egyik gyerek alatt besza-
kadt a tó jege. Hiába érkezett a gyors és szak-
szerű segítség, nem sikerült már életet menteni. 
A tűzoltók a jég alól emelték ki az eszméletlen 
gyereket, akit a többszöri, hosszas újraélesz-
tés után sem sikerült „visszahozni”.  A ször-
nyű eset után hosszú évekig nem történt sem-
mi, egészen tavaly télig, amikor egy, a tóparton 
botorkáló hajléktalan fulladt bele a jeges vízbe. 

A szerencsétlenül járt férfi a síkos parton meg-
csúszott, és - a nyomok alapján- vélhetően már 
nem tudott visszamászni, így néhány perc alatt 
a jeges vízben lelte halálát, kihűlt testét a járó-
kelők találták meg.
Bár az elmúlt napokban többször is fagypont 
alá esett a hőmérséklet, továbbra is TILOS és 
ÉLETVESZÉLYES a tavakon korcsolyázni, de 
jégre lépni és csúszkálni sem ajánlott, a váro-
si Dísztavon pedig tilos. Erre hívja fel a figyel-
met a polgármesteri hivatal is. Hiába egybefüg-
gő a jég, ha csak pár centiméter vastag, egy em-
ber súlya alatt pillanatok alatt beszakad, sőt egy 
erősebb ütésre is. 
- Minden év őszén kirakja az önkormányzat a 
tó partjára a „Jégre lépni tilos!” táblákat, hogy 
így is figyelmeztessük a lakosságot a veszély-
re. A területet folyamatosan figyelik és ellenőr-
zik a közterület-felügyelők, de térfigyelő ka-
mera is van a tó partján, ami 24 órában műkö-
dik, így láthatjuk és visszanézhetjük az esetle-
ges szabálysértéseket, mert hogy a jégen tartóz-
kodás az a kategória. 5-től 50 ezer forintig ter-
jedő pénzbírsággal is büntethető ez a tett, de ne 
csak ez riasszon el bárkit attól, hogy rámerész-
kedik a jégre, hanem elsősorban az, hogy bár-

mikor, bárkivel történhet tragédia, - ami történt 
is már korábban - hiszen nem lehet tudni, hogy 
hol, milyen vastag a jégréteg, és milyen mély 
alatta a víz. Most is látszanak lábnyomok a ta-
vat befedő hórétegen, tehát valaki vagy vala-
kik már végigsétáltak a jégen. Ezt nem ajánlom 
senkinek, saját testi épsége és élete védelme ér-
dekében -  mondta Dr. Juhos Szabolcs, Tiszaúj-
város jegyzője.

A szakemberek szerint több mint egy hét tar-
tós fagy kell ahhoz, hogy 8-10 centis jégtakaró 
alakulhasson ki. A biztonságos téli jeges spor-
toláshoz legalább 12 centiméteres jégvastag-
ság szükséges, ám azt is figyelembe kell venni, 
hogy a sűrű hótakaró alatt a jég vékonyabb le-
het, mint a hómentes helyeken. 

berta

Ősz óta működik országszerte az 
influenzafigyelő szolgálat. Az el-
ső hivatalos jelentést 2019. októ-
ber 9-én tették közzé a népegész-
ségügyi hatóság honlapján, azóta 
is heti rendszerességgel számolnak 
be az aktuális adatokról, a megbe-
tegedési statisztikákról. Az év első 
hetében influenzaszerű megbete-
gedések halmozódását nem jelen-
tették.

A figyelőszolgálatban háziorvosok vesznek 
részt, jelentéseik alapján január első hetében 
(ez a legfrissebb adat, amit a honlapon olvas-
hatunk) alacsony influenza-aktivitás volt az or-
szágban, ami azt jelenti, hogy 5250-en fordul-
tak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A be-
tegek 19,6%-a 0-14 éves gyermek, 38,5%-a 
15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek 
korcsoportjába tartozott a betegek 28,6%-a, 
13,3%-a 60 éven felüli volt. 
„2020 első hetében a hagyományos diagnosz-
tikus célú beküldés keretében négy influen-
za-gyanús betegtől érkezett vizsgálati anyag 

a Nemzeti Népegészségügyi Központba, ahol 
az elvégzett virológiai vizsgálatok során a be-
érkezett 4 beteg légúti mintájában influenzaví-
rus jelenlétét nem azonosították. A kórházi ala-
pú influenza surveillance keretén belül, a fek-
vőbeteg-ellátó intézmények által ellátott bete-
geknél kezdeményezett laboratóriumi vizsgá-
lat során két esetben influenza A(NT) pozitív 
eredményről érkezett jelentés” - adja hírül a né-
pegészségügyi hatóság.
A helyi adatokról Dr. Nagygyörgy Erzsébet, a 
Mezőkövesdi Járási Hivatal Népegészségügyi 
osztályának vezetője tájékoztatta lapunkat. 
- A 2019/2020 évi influenzaszezonban az influ-
enza figyelőszolgálat a 40. héttől működik. Ta-
valy  október óta négy influenzaszerű esetet je-
lentett összesen a jelentőszolgálatban résztve-
vő három orvos. Az influenza elleni védőoltá-
sok 2019 novembere óta állnak rendelkezés-
re a háziorvosoknál, házi-gyermekorvosoknál. 
A tiszaújvárosi orvosok részére 1520 db térí-
tésmentes védőoltást biztosítottunk a felnőtt la-
kosságnak, ebből 1100 db oltóanyagot már el-
használtak az oltóorvosok. Az ingyenes oltást 
elsősorban a krónikus betegeknek, valamint 60 
éven felüli személyeknek biztosítjuk. A házi-
orvosok megítélése alapján természetesen más 
személyek is megkaphatják. Tekintettel arra, 
hogy jelenleg még alig fordul elő influenza-
szerű megbetegedés, a védőoltás felvétele még 
most sem késő - tájékoztatott az osztályvezető. 
Ez az az az időszak, amikor még nem késő, sőt 
érdemes beadatni a vakcinát, hiszen járvány 
nincs és tömeges megbetegedés sincs és nem 
is volt az országban. Mivel a védettség kialaku-
lásához két hét kell, így jó eséllyel, időben kap 
védettséget az, aki az oltás mellett dönt.

Magyarországon az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján január végén, február elején szokott te-
tőzni a járvány, így a szakember szerint min-
denképpen javasolt kérni az oltást. 
- Közforgalomban kétféle oltóanyag érhető el, 
ezek receptkötelesek, tehát háziorvosi rendel-
vényre tudjuk odaadni a betegeknek. A Fluart 
oltóanyagban háromféle vírus van gyengítve, 
ami az immunrendszert készíti fel az influen-
zavírus elleni védekezésre, a másik oltóanyag 
a Vaxigrip Tetra, amiben négy fajta gyengített 
vírus található, ami szintén az immunrend-
szert készíti fel az influenzaszezonra. Az oltó-

anyagoknak az árai 2-3 ezer forint között mo-
zognak. Novemberben, decemberben sokan 
jöttek oltóanyagért, ilyenkor január első fe-
lében még érdemes beadatni, hiszen az influ-
enza január végén, február elején szokott ide-
érni. Féléves kortól a kisbabáknak is érdemes 
beadatni az oltást, családtervezés előtt álló 
nőknél pedig érdemes a babavárás előtt kérni 
a vakcinát, hogy ha az influenzaszezonra esik 
a baba kihordása, ne legyen gond - nyilatkozta 
Dr. Szalai Dorottya az Arany Sas Patika szak-
gyógyszerésze.

berta 

Még érdemes oltatni

Január végén jöhet az influenzajárvány

Az Országos Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság tanácsai

• Soha ne egyedül menjünk a jégre kikapcsolódni!

• Legalább ketten, optimális esetben hárman sportoljunk együtt, így tudunk egymásra figyelni, 

illetve baj esetén egymáson segíteni.

• Fontos a ruházat helyes megválasztása. Testhez simuló többrétegű, lehetőleg kis nedvszívó 

tulajdonságú (termo, orkán, pamut) ruhákat válasszunk. Ezek lassan engedik át a vizet, így ha 

vízbe esünk, nem nagy súllyal húznak le, és lassabban hűl ki a testünk.

• A jégen nyugodtan és egyenletesen lépkedjünk, ha elesünk, könnyebben beszakad. Síbottal 

vagy bottal ellenőrizzük az előttünk lévő jég vastagságát, szilárdságát.
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Még érdemes beadatni a vakcinát. 

Kétféle influenza elleni vakcina kapható, a Fluart és a Vaxigrip Tetra - mutatja Dr. Szalay 
Dorottya.

Tiltó táblák figyelmeztetnek a veszélyre a Dísztó partján.

A jégről mentést gyakorolják a tűzoltók 2009-ben. 



Ingyenes tanácsadás

Segítség pénzügyi panaszokra
Sok tiszaújvárosi emlékszik 
még a London Brókeres át-
verésre, amikor a kilencve-
nes évek közepén a cég ve-
zetői eljátszották a városi-
ak részvényekbe fektetett 
vagyonát. Legutóbb a Bu-
da-Cash és a Quaestor csi-
nálta meg ugyanezt. A hírek 
pedig még mindig tele van-
nak azzal, hogy a fél ország 
a svájci frankos deviza hi-
teleknek köszönhetően fize-
tett, vagy még most is fizet 
három-négyszer annyi pénzt 
vissza a bankoknak, mint 
amennyi kölcsönt felvett. 

A Magyar Nemzeti Bank feladataként 
tűzte ki a pénzügyi kultúra fejlesztését, 
ezért 2018 októberében létrehozták a 
Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahá-
lózatot, amely professzionális ügyfélszol-
gálatot működtet, és ingyenes fogyasztó-
védelmi tájékoztató tevékenységet végez.
- A tanácsadó irodákat fogyasztóvédel-
mi civil szervezetek működtetik - mond-
ja Husi Dávid, a debreceni iroda vezető-
je. Egyesületünk, a Fogyasztóvédők Ma-
gyarországi Egyesülete, az irodahálózat 
hét irodáját működteti, többek között a 
miskolci irodát is. A miskolci tanácsadó 
iroda szakértői háromhavonta egy napra 
kitelepülnek Tiszaújvárosba, a Tiszaújvá-
rosi Humánszolgáltató Központba, így a 

tiszaújvárosiaknak is lehetőségük nyílik 
arra, hogy helyben, személyesen megke-
ressék a miskolci tanácsadó kolléganő-
ket. Tanácsadóink pénzügyi szolgáltatá-
sokkal kapcsolatos fogyasztói kérdések-
ben, és panaszkezelésben segítenek, tel-
jesen díjmentesen. Például, ha valaki hi-
telt szeretne felvenni, de nem tudja, hogy 
milyen irányban induljon el, vagy nem ér-
ti a banktól kapott hitelajánlatot, a szer-
ződéstervezetet, vagy nem ért egy bizto-
sítási szerződést, akkor eljöhet hozzánk, 

és független fogyasztóvédelmi szakértők-
től kérdezhet és kérhet segítséget abban, 
hogy értelmezzék az adott konstrukciót, 
vagy a kapott szerződéstervezetet. Ezen 
kívül, ha panasza van egy pénzügyi szol-
gáltatásra, akkor tőlünk segítséget kap az 
igényérvényesítésben, tehát segítünk egy 
panaszeljárás megindításában.
- Milyen pénzügyi panaszokkal szoktak 
önökhöz fordulni?
- A szolgáltatást egy szerződés rögzíti, te-
hát a szolgáltatásnak megvannak a felté-
telei. Nyilván vannak olyan pontok, amit 
a szerződés aláírása után az ügyfél már 
nehezen tud vitatni, de tegyük fel olyan 
helyzet alakul ki, hogy az ügyfél valami-
ről nem kapott megfelelő tájékoztatást, 
vagy nem tudja, hogy mire kellett befizet-
nie a banknál pluszban pár ezer forintot, 
vagy miért nőtt meg a törlesztő részlete, 
vagy éppen miért mondták fel a szerződé-
sét. Biztosítások esetében pedig sokszor 
találkozhat olyannal az ember, amikor va-
lami oknál fogva a biztosító elutasítja a 
kártérítést, nem fizet, és az ügyfél nem 
tudja, hogy ez miért történhetett meg, 
amikor ő azért kötött biztosítást, hogy 
egy adott káreseményre a biztosító fizes-
sen. Tehát olyan problémával találkozik 
a fogyasztó a szolgáltatás alatt, amit hir-
telen nem tud mire vélni, és a szerződé-
séből sem derül ki, akkor nyilván ez egy 
pénzügyi panasz, és mi ebben segítünk az 
ügyfeleinknek. A panaszkezelésnek meg-
van a sajátos rendje, és szabálya. Először 
megnézzük a szerződést, hogy miben ál-
lapodtak meg a felek, és ez után tudjuk el-
dönteni azt, hogy például egy biztosító jo-
gosan, vagy jogtalanul utasította el a ká-
rigényt. Ha jogtalan a biztosító elutasítá-
sa, akkor segítünk az ügyfélnek egy pa-
naszbeadvány elkészítésében. Ezt az ügy-
fél nevében írjuk, tehát nem ügyvédi iro-
da vagyunk, jogi képviseletet nem lá-
tunk el, mi abban segítünk az ügyfélnek, 
hogy tájékoztatjuk, felvilágosítjuk, taná-
csot adunk, illetve a szükséges beadvá-
nyok elkészítésében segítünk. Ezt köve-
tően megindul a panaszeljárás. Itt a szol-
gáltatónak harminc napja van arra, hogy 
válaszoljon, és a válaszból ki kell derül-

nie annak, hogy milyen alapon utasított el 
egy kártérítést, vagy mi okból emelkedett 
meg a törlesztő részlet, miért számolt fel 
plusz díjat, miért mondta fel a szerződést, 
miből származik a tartozás. Ha ez nem 
valósul meg, akkor további jogorvoslat-
tal lehet élni, ami még mindig ingyenes, 
mert nem kell a bíróságra menni, hanem 
létezik egy Pénzügyi Békéltető Testület, 
ami egy alternatív vitarendezési fórum. A 
szerződéses jogviták esetében ők jogosul-
tak eljárni, teljesen ingyenesen. Itt a fő cél 
az, hogy megállapodás jöjjön létre a felek 
között. Megírjuk a beadványt, és az ügy-
fél a kormányablaknál ingyenesen lead-
hatja a békéltető kérelmet. Egyedüli költ-
ség az, hogy egy alkalommal el kell utaz-
ni Budapestre egy meghallgatásra, ahol 
személyesen a Pénzügyi Békéltető Tes-
tület tanácsa előtt a pénzügyi szolgáltató 
képviselőjével leülnek, egyezkednek, és a 
testület eljáró tagja segít abban, hogy va-
lamilyen megállapodásra jussanak a fe-
lek. Nagyon sok ügyfelünk jutott el a bé-
kéltető testülethez, ami egy igen hatékony 
formája a vitarendezésnek.
- Milyen jellegű problémákkal fordulnak 
önökhöz a tiszaújvárosiak?
- Nagyon sok esetben fordulnak hozzánk 
a fizetési nehézséggel küszködők, ugyan-
is van a Pénzügyi Békéltető Testület-
nek egy úgynevezett méltányossági eljá-
rása. Ennek a keretében azokat az ügye-
ket szokták tárgyalni, ahol igazából nem 
megalapozott az ügyfél a panasza. Tehát 
például, van egy hitelszerződés, ahol elő 
van írva, hogy mekkora törlesztő rész-
leteket kell fizetni, de olyan élethelyzet 
alakult ki, hogy az ügyfél már nem tud-
ja vállalni a törlesztést. Vagy felmondták 
a szerződését, és a teljes tartozás egy ösz-
szegben esedékessé vált, emiatt valami-
lyen részletfizetési kedvezményt szeretne 
kérni a szolgáltatótól. A méltányossági el-
járást az ilyen helyzetekre alakították ki. 
Itt lehetősége van arra az ügyfélnek, hogy 
a további jogi következmények elkerülé-
se érdekében - tehát a végrehajtást, ezen 
belül jövedelem letiltást, árverezést meg-
előzve - megegyezzen a pénzügyi szol-
gáltatóval, és olyan megoldást találjanak, 
ami segítséget ad az adósnak, és egy ked-
vező törlesztésben megegyezzenek. Na-
gyon sokan fordulnak hozzánk ilyen jel-
legű kérdéssel. Segítünk megírni a méltá-
nyossági kérelmet a követeléskezelő felé, 
majd ennek elutasítása után lehet fordul-
ni a Pénzügyi Békéltető Testülethez. So-
kan fordulnak hozzánk biztosítási pana-
szokkal is. Megtörténik egy káreset, és a 
biztosító nem fizeti ki a kártérítést, vagy 
olyan is előfordul, hogy a biztosító nem 
akkora összeget fizet ki, mint amennyit az 
ügyfél várt volna a szerződés alapján.
- A tiszaújvárosiak helyben mikor és hol 
kereshetik fel önöket?
- Legközelebb április 17-én megyünk Ti-
szaújvárosba, a Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központba, de ügyfélfogadási 
időben hívhatják a miskolci irodánkat is a 
30-487-3609-es telefonszámon.

Surányi P. Balázs

Elkezdődött az új év

Emelkedések, 
csökkenések

Már fél hónap is eltelt az új évből, jó esetben még 
kitartanak az újévi fogadalmak, sokan még újak 
az edzőteremben és a futópályán, reméljük, meg-
lesz a kitartás. Az új év mindig hoz változásokat, 
belsőt és külsőt egyaránt. A belső persze rajtunk, a 
kitartásunkon, a tudatosságon is múlik. Meg hogy 
merünk-e bátornak lenni. 

Az asztrológiai előrejelzések szerint 2020-ban pont ezek lesz-
nek a feladataink: tanulni a hibákból, szervezetten élni, elfogad-
ni magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, megfigyelni a fel-
szín alatt működő mozgatórugókat és tanulni, tanulni, tanulni. 
Bár még csak most ocsúdtunk fel a karácsonyi bejglikómából, 
mégis vannak olyan részei az életünknek, ahol már érzékelhet-
jük a változást. Így például, már nem fizethetünk régi tízezres-
sel, és Erzsébet-utalványainkat sem tudjuk már beváltani, ezek 
ugyanis lejártak 2019. december 31-én. Drágult az ötös-, a ha-
tos- és  a skandináv lottó, 250 helyett már 300-at kell érte fizet-
ni. Drágult a levélfeladás költsége is, 135 forint a legolcsóbb le-
vél elküldésének díja. Drágul a cigaretta is, mivel emelik a do-
hány jövedéki adóját, ez 5 %-os áremelkedést hozhat magával. 
Megszokott már, hogy január elsején lépnek életbe az adóvál-
tozások is. Idén a legnagyobb újdonság, hogy a legalább négy 
gyermeket nevelő anyáknak nem kell személyi jövedelemadót 
fizetniük, és életbe lépett a nagyszülői gyed is. Megszűnt az eva, 
azaz az egyszerűsített vállalkozói adó, mint adózási forma. A ki-
va, a kisvállalati adó kulcsa 12 százalékra csökken. A nyugdíjak 
az inflációval arányosan emelkednek, egy 2,8 százalékos eme-
lést követően az átlagnyugdíj összege 134.154 forintra emelke-
dik január 1-től, a nyugdíjkorhatár 64,5 év lesz. 8 százalékkal 
emelkedik továbbá a minimálbér (161.000 forint), a bérmini-
mum 210.600 forintra nő. 
Ingyenessé válnak továbbá a meddőségkezelésben használt 
gyógyszerek és beavatkozások, valamint kedvezményes lakás-
hitelt vehetnek fel azok, akik környezetbarát energiabesorolású 
lakást terveznek venni, a falusi csok-osok pedig a preferált kis-
településeken áfa-visszatérítési támogatást vehetnek igénybe 5 
millió forintig. 
Végül pedig egy autós változás: hazánk csatlakozott a környe-
zetbarát E10-es üzemanyagot használó államokhoz, január el-
sejétől nőtt a biológiai eredetű összetevők aránya az üzemanya-
gokban. 

F. P. 

Szja-mentes 
négygyermekesek

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye 
(NÉTAK)
Az idei év egyik legjelentősebb adóváltozása a négy- vagy 
többgyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentessége. 
- Azokat, akik négy vagy több gyermeket szültek, illetve fo-
gadtak örökbe, családi pótlékra jogosultak, illetve már nem 
jogosultak, de 12 éven keresztül saját háztartásukban volt a 
gyermek és ezen a jogon kaptak családi pótlékot, most egy új 
adókedvezmény illeti meg - mondta el lapunk kérdésére Or-
liczki Frigyesné, a Szabvány 2009 Kft. ügyvezetője. -  A tör-
vényalkotók felállítottak egy sorrendet a kedvezmények ér-
vényesítésére, elsőként a négy vagy több gyermeket nevelő 
anyák kedvezményét kell igénybe venni, utána az első háza-
sok kedvezményét, majd a családi adó- vagy járulékkedvez-
ményt. Ennek az adókedvezménynek vannak feltételei. Pél-
dául, ha van egy 6, egy 8, egy 11 és egy 14 éves gyermek és 
elválnak a szülők, és a két nagyobbik az édesapához kerül, 
akkor a nőt már nem illeti meg ez a kedvezmény. Van olyan 
méltányossági kedvezmény, hogy ha az egyik gyermek el-
hunyt, akkor a törvény úgy veszi, mintha 12 évig a háztartás-
ban nevelkedett volna. A kedvezményt nem csak munkabér-
ből, hanem egyéb kifizetésekből, például társas vállalkozá-
sok a vállalkozói kivétből is érvényesíthetik, fontos azon-
ban, hogy ezt a kedvezményt ingatlan bérbeadásából, vagy 
más magánszemélytől származó jövedelemből nem lehet ér-
vényesítheti. 
- Mi az érintettek teendője?
- Az adóhivatal honlapján található online nyomtatványki-
töltő alkalmazás segítségével lehet bejelenteni. A magán-
személy, aki rendelkezik regisztrált ügyfélkapuval, e-szemé-
lyi igazolvánnyal vagy telefonos azonosítással, itt kitöltheti 
a családi kedvezményre vonatkozó nyomtatványt, amit majd 
a NAV továbbít a munkáltatónak, kifizetőnek. Van lehetőség 
papíralapon is kitölteni és leadni a munkáltatónak, de az on-
line bejelentés egyszerűbb. 
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„Nagyon sok ügyfelünk jutott el a 
Pénzügyi Békéltető Testülethez” - 
mondja Husi Dávid irodavezető.

A tanácsadók segítenek a beadványok elkészítésében is. 



Krízisidőszak

Éjjel-nappal menedék
„Nehogymá’ felvegyenek!” 
- mondja a borostás bentla-
kó, amikor meglátja a kame-
rát, majd felugrik a helyéről, 
és átszalad a melegedő má-
sik sarkába. Összesen hár-
man vannak bent - megkér-
dezem a másik kettőtől, hogy 
beszélhetek-e velük, de nem 
is szólnak, csak intenek, hogy 
felejtsem el őket. A hajlékta-
lanszálló nappali melegedő-
jében vagyunk.

Pedig milyen szépen elterveztem, hogy 
majd leülök velük, beszélgetünk, elmond-
ják a történetüket, hogyan lettek hajlék-
talanok, és lesz belőle egy tanulságos 
cikk, amivel hátratett kézzel megmen-
tem a világot, és megszüntetem a hajlék-
talanságot. Aztán az egész terv borult az 
első harminc másodpercben. Mint ahogy 
gyorsan megtanultam, nem akarják, hogy 
így lássa őket a környezetük, az ismerő-
seik, a városlakók. Szégyellik a helyzetü-
ket.
Eltart pár percig, mire Borostást meg-
nyugtatjuk, hogy nem fog sehol látsza-
ni, majd amikor a szociális munkás hölgy 
előkerít egy borotvát, és egy palack bo-
rotvahabot, vidáman udvarolni kezd a 
hölgynek. Mint az oviban a gyerekek, 
párszor rá kell szólni, hogy akkor most 
már menjen be a fürdőszobába. „Ez még 
a bőrt is lenyúzza az arcomról!” - mutatja 
vigyorogva a vadiúj borotváját.
A január, meg a mínuszok a krízisidő-
szak. De a nappali melegedő télen-nyá-
ron, reggel nyolctól este hatig nyitva van, 
nem kell, hogy nulla fok alatt legyen a hő-
mérséklet. Aztán este hatkor megnyitják 
az éjjeli menedéket, itt reggel nyolcig tar-

tózkodhatnak, ezért tulajdonképpen nons-
top nyitva van a hajléktalanszálló. Az éj-
szakai ellátást ugyanazok veszik igénybe, 
mint akik a nappalit. Akik most itt van-
nak a nappali melegedőben, este bemen-
nek az éjjeli menedékhelyre, és lefeksze-
nek aludni. A feltétel az, hogy nagykorú 
legyen, hozzon tüdőszűrős papírt, és kell 
egy orvosi vizsgálat, hogy nincs fertőző 
betegsége. A szállón pihenésre, személyi 
tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítá-
sára, és étkezésre van lehetőség. Egysze-
ri meleg étkeztetés van, egy ebédet kap-
nak. A reggelit és a vacsorát viszont min-
denki maga oldja meg. Van, aki dolgozik, 
de van, aki nulla forint jövedelemből él.
A szociális munkások naponta körbejár-
ják a várost, és megpróbálják behozni 
az embereket. Van, aki elszalad, amikor 
meglátja őket, mert azt mondja, ő meg-

oldja a helyzetét. Egy héten egyszer a 
környező erdőket is körbejárják. A kapu 
mindig nyitva van, akkor jönnek-mennek, 
amikor akarnak, nincsenek bezárva.
A lecsúszás, és a hajléktalanná válás legy-
gyakoribb oka az alkohol, legtöbbször ez 
okozza a problémát. A házastárs, rokonok 
már nem tudják elviselni az ittas embert, 
és az utcára kerül. A szociális munkások 
próbálnak segíteni a talpra állásban, segí-
tenek önéletrajzot írni, munkát keresni.
Borostás közben elkészül, megáll az ajtó-
ban, nem mond semmit, csak vigyorog, és 
várja, hogy megdicsérjük. „Az állán mi-
ért nem borotválkozott meg?” - kérde-
zem. „Ezt a kis szakállat mindig megha-
gyom” - mondja kacsintva – „így tetszik 
a csajoknak” - árulja el a titkot.

Surányi P. Balázs

2019. december 31-én lejárt a Tiszaújvárosi Me-
cénás Közalapítvány kuratóriumának és felügye-
lő szervének megbízatása. 

A kuratórium és a felügyelőbizottság tagjait, valamint a kura-
tórium elnökét határozott időre az alapító, vagyis Tiszaújváros 
képviselő-testülete választja meg. E feladatának tavalyi utolsó 
ülésén tett eleget a grémium. 
A közalapítvány szociális, egészségügyi, és legnagyobb mérték-
ben oktatási-nevelési területen látja el feladatát. Kiemelt figyel-
met fordít a tehetséges tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező fia-
talok alap-, közép- és felsőfokú tanulmányainak ösztöndíj típu-
sú vagy egyedi kérelem alapján történő támogatására. 
A korábbi kuratórium tagjai és az elnök vállalták az újabb meg-
bízást, így a kuratórium elnökének Makrai Mariannát, titkárá-
nak Bozsó Gyulánét, tagjainak pedig Bogdán Magdolnát, Dr. 
Pető Gabriellát, Dr. Balázs Emesét és Fodorné Szabó Valériát 
újra megválasztotta a testület. 
A felügyelőbizottság tagjai közül Ódor Istvánné és Ráczné Ko-
csis Ilona jelezte, hogy a továbbiakban nem tudja vállalni a köz-
alapítvány munkájában való részvételt. Az új összetételű fel-
ügyelőbizottság: Jakab Dénes, az SZSZC Tiszaújvárosi Brassai 
Sámuel Szakgimnáziuma a Szakközépiskola igazgatója, Koncz-
né Dr. Ujj Éva, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Jogi- és 
Igazgatási Osztályának osztályvezető-helyettese, Fekete Ani-
kó, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyele-
ti, Szociális és Sport Osztályának munkatársa. 
A megbízatások 2024. december 31-éig szólnak. 

f. l.

Régi és új tagok

Mecénás tisztújítás 

Januárban két, viszonylag rit-
kán előforduló időjárási je-
lenséggel „örvendeztetett” 
meg bennünket a tél. Ipari hó 
hullott reánk, s ónos szitálás 
tesztelte lábbelink tapadását, 
egyensúlyozó képességünket.

„Tiszaújvárosi vagy, és nem tudod, hogy 
ipari hó esik, nem igazi?!”  - feddte meg 
egy asszonyság ismerősét a minap a lottó-
zóban, miközben odakint hódara hullt az 
égből. Egy felhasználó pedig az egyik kö-
zösségi oldalra posztolta szép téli képeit a 
városról, kérve a más településeken élő-
ket, hogy ők is mutassák meg mi a helyzet 
náluk. Nem sok havas tájkép érkezett…
De mi is történt?
A hideg, ködös, szürke időben többször is 
hószállingózás, kisebb havazás lepte meg  
városunkat és a környékbeli falvakat. Egy 
tipikusnak nevezhető légköri jelenség, hi-
degpárna ült meg térségünkben. Ilyenkor 
a levegő a megszokottól eltérően felfelé 
melegszik, a hideg levegő fölé áramlik, 

így gátolja a talajhoz közeli levegő füg-
gőleges irányú öntisztuló mechanizmusa-
it. Az egyre szennyezettebbé, párásabbá 
váló, hidegebb levegő lent marad, a mes-
terséges eredetű, felszínről származó szi-
lárd szemcsék és a növekvő páratartalom 
együttes hatására csapadék képződik és a 
hőmérséklettől függően szitáló eső, havas 
eső, hódara vagy nagyobb hópehely for-
májában is lehullik. 
Ebből az ipari hóból (ami amúgy igazi 
hó) kaptunk többször is ízelítőt. Főként 
az ipari területeken és néhány kilométe-
res környezetükben alakulhat ki pár cen-
tis friss hóréteg ilyenkor, ami a gyárak ál-
tal az egyébként is magas páratartalmú, 
alacsony szintű rétegfelhőzetbe juttatott 
vízgőz kikristályosodásának következ-
ménye. Lokális jelenségről van tehát szó, 
s ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 
volt olyan napszak, hogy az Örösi úttól a 
Szent István útig fehérbe borult minden, 
de onnan a Szederkényi út felé mintha el-
vágták volna.

Az ónos eső, ónos szitálás nem volt ilyen 
válogatós, beborította az egész várost - 
sőt, a fél országot.
Az ónos eső, vagy ahogy sokan nevezik, az 
ólmos eső vegyes halmazállapotú, túlhűlt 
vízcseppekből és hókristályokból álló csa-
padék, amely a talajra hullva azonnal meg-
fagy és a folyadékcseppekből jégbevonat 
képződik. Ónos szitálásról (nálunk ez do-
minált) akkor beszélünk, ha a túlhűlt csep-
pek átmérője 0,5 mm alatti. Kialakulását az 
idézi elő, hogy a felső és alsó hideg légré-
tegek közé 0 °C-nál magasabb hőmérsék-
letű légréteg szorul, a felső rétegben kelet-
kezett hó a középső rétegben esőcseppé ol-
vad, majd az alsó fagyos légrétegben jég-
daraként vagy ónos esőként érkezik a csa-
padék, attól függően, hogy a részecskéknek 
volt-e elég idejük jéggé fagyni. Az esőcsepp 
földet érésekor bekövetkező ütközés követ-
keztében indul be a víz megszilárdulásának 
folyamata, hatására mindent beborító vé-
kony jégpáncél alakul ki. 

F. L.

Egy kis meteorológia

Ipari hó és ónos szitálás

5. oldal2020. január 16. Aktuális

Szégyellik a helyzetüket.

A közalapítvány legismertebb tevékenysége a tehetséges 
tiszaújvárosi fiataloknak nyújtott ösztöndíj. 



Középiskolai felvételi

Mi leszel, ha nagy leszel?
A hosszú téli szünet után má-
ra már mindenki visszaug-
rott a mókuskerékbe és hajt-
ja tovább. A kéthetes pihe-
nőből nem volt könnyű vis�-
s�ará�ódni a dolgos hétkö�-
napokba. Mostanra azonban 
vége a türelmi idős�aknak a� 
iskolákban is.

 Megkezdődött a félév előtti hajrá min-
den évfolyamon, az elsőtől a tizenkette-
dikig. Az első félév ugyanis január 24-ig 
tart. Eddig adhatnak számot a diákok a 
tanév első részében megszerzett tudásuk-
ról, hogy elégedettebben, magabiztosab-
ban kezdjen neki a következő időszak-
nak. A végzősöknek nemcsak a büszke-
ség miatt kell hajtaniuk, mivel a tovább-
tanulásuk forog kockán. A félévi eredmé-
nyek beszámítanak a felvételi pontszá-
mokba, ezen felül pedig központi írásbe-
lit is kell írniuk magyar nyelvből és ma-
tematikából, ami szombaton lesz majd 
az egész országban. A tiszaújvárosi álta-
lános iskolások nagyrészt a helyi gimná-
ziumban folytatják tanulmányaikat. Nagy 
Rebeka Zsófia sem szeretné egyelőre el-
hagyni a várost a tanulmányai miatt.  
- A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázi-
um, Szakgimnázium és Kollégiumba je-
lentkezem - mondta Zsófi. - Általános és 
a dráma-média tagozatra adom be a je-
lentkezési lapomat. Nincs még konkrét 
elképzelésem a jövőmmel kapcsolatban, 
de úgy gondolom egy gimnáziumi érett-
ségi alap már a mai világban és ehhez a 
helyi középiskola megfelelő lehetősége-
ket biztosít.  

Vannak azonban, akik már 14 évesen tud-
ják, mit szeretnének tanulni, milyen szak-
mában szeretnének majd elhelyezkedni. 
- Nyomozó szeretnék lenni - mondta 
Gedrus Anita, a Tiszaújvárosi Szent Ist-
ván Katolikus Általános Iskola nyolca-
dikosa - Ezért Tokajba, a Tokaji Ferenc 
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
giumba adom be a jelentkezésemet bel-
ügyi-rendészeti szakra. Én már ötödikes 
korom óta rendőr szeretnék lenni, mivel a 
testvérem is ezen a pályán dolgozik, én is 
ezt szeretném választani. Ahhoz, hogy si-
keres legyen a felvételim, jól kell megír-
nom a szombati központi felvételit, majd 

el kell mennem az iskolába egy erőnléti 
felmérésre is.
A középiskolai jelentkezés teljesen ingye-
nes és akármennyi iskolába, szakra, tago-
zatra be lehet adni a jelentkezést. 
- Van, amikor túlzásba esnek a diákok, és 
akár hat-nyolc helyre is be szeretnék adni 
a jelentkezésüket, erről általában le szok-
tuk őket beszélni - tudtuk meg Katona 
Katalintól, a Szent István iskola pedagó-
gusától. - Ez akkor fordul elő, ha a tanu-
ló bizonytalan a továbbtanulását illetően, 
ilyenkor segítünk eldönteni, hogy melyik 
lenne az a maximum három-négy olyan 
iskola vagy képzés, ami neki a legmeg-
felelőbb lenne. Azért nincs értelme sok 
helyre jelentkezni, mert sok iskola szóbe-
li felvételit is hirdet, és ha a tanuló nyolc 
helyre jelentkezett és mondjuk mind a 
nyolc iskolába menni kell felvételi elbe-
szélgetésre, az rengeteg idő.
- Hogyan történik a középiskolába jelent-
kezés, mi a folyamata?
- Az előző évekhez képest nincs változás a 
jelentkezésben és a felvételi eljárásban. A 
gyerekekben mára már körvonalazódtak a 
tervek, ezeket már meg is kaptam kinyom-
tatott formában. Azonban a központi írás-
beli felvételi megírása után még lehet ezen 
változtatni, hiszen február közepe a végle-
ges leadási határidő. Ezután megkezdődnek 
a szóbeli felvételik, márciusban még van ar-
ra lehetőség, hogy a tagozatok kódjait meg 
lehet cserélni, aki esetlegesen meggondolta 
magát. Azt, hogy kit, hová vettek fel, az áp-
rilis végén fog kiderülni.    

ema

kronika@tiszatv.hu

Széchenyis 
matekezüst

2019. december 18-án, Miskolcon a Herman Ottó Gimnázium-
ban zajlott a megyei matematikaverseny döntőjének eredmény-
hirdetése. Az 5. évfolyam kategóriában Suba Dániel 5. b osztá-
lyos tanulónk az előkelő 2. helyezést érte el. Felkészítője Ko-
vácsné Pintér Éva. 

Kovácsné Pintér Éva
munkaközösség - vezető

A TISZAÚJVÁROSI SZENT ISTVÁN KATOLIKUS 
ÁLTALÁNOS ISKOLA TÁJÉKOZTATÁSA

SZERETETTEL VÁRJUK 
AZ ISKOLÁNK IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ 

LEENDŐ ELSŐSÖKET ÉS SZÜLEIKET 
EBBEN A TANÉVBEN IS

Hagyománnyá vált, hogy iskolánkban a leendő elsősöknek
ISKOLAKÓSTOLGATÓ

foglalkozásokat rendezünk. 
Tavaszig több alkalommal várunk minden nagycsoportos 
óvodást és szüleit iskolaváró játszóházunkba, ahol a kicsik 
iskolánk tanítóival vidám, játékos foglalkozásokat tölthetnek 
el együtt.
Az elmúlt években sok szülő és kisgyerek látogatta iskolakós-
tolgató programjainkat, így könnyítve meg a döntést, hogy is-
kolánkba írassák-e gyermeküket. Szeptemberben sokukat vi-
szontláthattuk büszke első osztályosokként.
Köszönjük, ha megtisztelik érdeklődésükkel iskolánkat és 
programjainkat! 

Gál Benjáminné 
intézményvezető

kronika@tiszatv.hu 

Kazinczys 
krónika 

Az adventi időszak a várakozás mellett munkával és sok-sok 
szép élménnyel és kiváló versenyeredménnyel zárult a Ka-
zinczy Ferenc Református Általános Iskolában. 
Iskolánk 3. b osztályos tanulói először a város lakosságát, 
majd a Nikodemus Idősek Otthonának lakóit örvendeztették 
meg meghitt, kedves karácsonyváró műsorukkal. Az előadást 
a kibocsátó istentiszteleten iskolánk közössége is megtekint-
hette. Nagy sikerrel zárult a Szeretetdoboz akció, amelynek 
során adományokat gyűjtöttünk nehezebb sorsú embertársa-
inknak. Kicsik és nagyok egyaránt jó szívvel adakoztak, hogy 
szebbé tegyük azok karácsonyát, akiknek ez nehézséget je-
lent. 
Versenyeredményekben sem volt hiány. Az asztalitenisz di-
ákolimpia megyei döntőjén Fónagy-Árva Zsófia és Fó-
nagy-Árva Péter 1. helyezést értek el. 
2019. december 18-án volt a megyei matematikaverseny 
eredményhirdetése Miskolcon, ahol az alábbi eredmények 
születtek: Varga Dóra 3. b - 3. helyezés, felkészítő: Kaszásné 
Farkas Viola. Kerékgyártó Anna 4.b - 2. helyezés, felkészítő: 
Bacsó Csilla. Tömösközy Hanga Zsófia 6.a - 4. helyezés, fel-
készítő: Majoros Lászlóné. Kiss Hunor 7.a - 8. helyezés, fel-
készítő: Magyarné Simon Anita. 
A Lévay József Református Gimnázium által Miskolcon 
megrendezett megyei angol nyelvű bibliai szövegértési ver-
senyen Kiss Hunor 7. a osztályos tanuló I. helyezést, Aczél 
Lili Rebeka 7. a osztályos tanuló IV. helyezést ért el. Felké-
szítő tanárok: Magyarné Simon Anita és Gerőcsné Berkes Ju-
dit. 
A Tiszalúcon megrendezett körzeti német csapatversenyen 
Nagy Léna, Kurucz Hanna és Máté Márk 7.c osztályos tanu-
lók IV. helyezést értek el, felkészítő: Kocsis Katalin Ildikó. 
Az országos angol tanulmányi verseny megyei fordulójába 
bejutott Tóth Lili 7.b, Ágoston Attila és Lőrincz Loránd Lász-
ló 8.b osztályos tanulók, felkészítő: Magyarné Simon Anita.
 Az első fordulón elért eredménye alapján a Jane Haining an-
gol nyelvi emlékverseny országos döntőjébe jutott Ladányi 
Kitti 8.a osztályos tanuló, felkészítő tanára Gerőcsné Berkes 
Judit. 
A Kárpát-medencei református általános iskolások részére 
meghirdetett „Jézus élete” rajzpályázaton Csehovics Mar-
cell 5.a osztályos tanuló III. helyezéstért el, felkészítő tanára: 
Szilvásiné Bodnár Tímea. Bárány Tamara 2.a osztályos tanu-
ló rajzát a zsűri kiállításra javasolta, felkészítője: Kaló Krisz-
tina. Gratulálunk az elért szép eredményekhez!

Makkainé Chmara Marianna
igazgató

6. oldal 2020. január 16.Iskolapéldák

Nyolcadikosok a katolikus iskolában. Már mindegyikük eldöntötte, hol szeret-
ne továbbtanulni. 

Nagy Rebeka Zsófia az Eötvös középiskolába jelentkezett. 



Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Derkó MiniGaléria 
Január 16. (csütörtök) 17.00 óra
Ficzere János Rajzaim című kiállításának megnyitója
Látogatható: február 25-ig

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
A magyar kultúra napja
A Tündér - Weöres Sándor versillusztrációk - Kóra Judit il-
lusztrátor kamarakiállítása
A kiállítás látogatható: 2020. január 21. - február 22.
Helyszín: a könyvtár földszintje
Január 18. (szombat) 11.00 óra  
„Angolozó” társalgási klub
A beszélgetést vezeti: Pomichal Anna idegennyelvi kommu-
nikátor
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Január 22. (szerda) 17.00 óra
Természetjárók „nyáridéző” sorozata - Kalandozás a Kár-
pátok gerincén    
Előadó: Farkas György, Rakaczki István
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Január 23.(csütörtök) 16.30 óra
Rajzolj és alkoss velünk!
Vezeti: Barnóczki Ulrike gyermekkönyvtáros, grafikus
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Január 24. (péntek) 17.00 óra      
„A könyv: nagyítóüveg” - Jó tett helyébe .?. várj…- felnőttek-
nek szóló gondolatébresztő beszélgetés 
Vezeti: Kázsmér Ágnes fejlesztő biblioterapeuta
Helyszín: a könyvtár előadóterme

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
Január 17. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután - Játéklehetőség logikai és stratégiai társas-
játékokkal, kártyajátékokkal
Játékmester: Szabóné Nagy Gyöngyi könyvtáros
Helyszín: Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

A Tisza TV műsora
Január 16., csütörtök
A szerdai adás ismétlése

9:00 HétHatár: Hajlék nélkül télen - Influenza -  
Jégre lépni tilos! - Felvételi - Senior foci - Úszás diákolimpia

9:15 Hétről-Hétre: Óvodából iskolába - 
Mentés jégről: veszély a befagyott tavakon - 

Kultúra-napi kínálat - Kosárlabda 

Január 20. Hétfő
18:00 Sporthétfő: Phoenix KK - Sopron MAFC bajnoki 

kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről

Január 22. szerda
18:00 HétHatár: Központi felvételi - Kultúra napja, kultúra 

hete - A kultúra tiszaújvárosi lovagja - Az év sportolói 
18:15 Hétről-Hétre: Énekszó újévi koncert - Szembetűnő: 

Nagy Zoltán, a fotós - Ficzere János Rajzaim kiállítása - Ko-
sárlabda összefoglaló - Indulj a természetbe! 

A Hamvas Béla Városi Könyvtár

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁRÁNAK 
FELHÍVÁSA!

ALKOSSUNK EGYÜTT!
2020-tól megújult formában, kibővített tartalommal működ-

tetjük tovább a korábbi Amigurumi klubot
FONALVARÁZS - KÖTŐ-HORGOLÓ KLUB néven. 

Szeretettel várjuk kéthetente keddenként 16 órától a kö-
tés-horgolás iránt érdeklődőket. Az alapoktól indulunk, kez-

dők, újrakezdők, de természetesen profik is jöhetnek.  

Az első foglalkozás időpontja: 
2020. január 21. (kedd) 16.00 óra

Téma: Ismerkedés a kötés alapjaival
A foglalkozást koordinálja: Vig Edit

Bővebb tájékoztatás a 06/49/544-552 telefonszámon, 

vagy a zadeczkine@tujvaros.hu email címen kérhető.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Inkább könyvet! 

Mindenféle könyves dolgokról a klubban
Az első könyvélményem egy 
leporello volt, a Török és a te-
henek, amit óvodásként még 
csak ide-oda hajtogatva la-
pozgattam. 

Jó játék volt, hiszen várat és alagutat is le-
hetett építeni belőle a mecsbokszoknak és 
a gumi indiánfiguráknak. A betűkkel ismer-
kedve első osztályosként már egyedül ol-
vastam, magamnak betűztem a kedves, rí-
mekbe szedett mesét Móricz bocijairól meg 
a basáról, Mehemedről. Aztán így jött sor-
ban a többi, mesék, versek, kötelezők, nagy 
klasszikusok, kortársak. Felnőtt koromra 
mindenevő lettem. Sok ilyen csillapíthatat-
lan étvágyú ismerősöm van, akik egy-kettő-
re átrágják magukat a könyveken. Nekem 
is mindig ott van néhány kötet az ágyamnál 
kéznél, hogy ha „megéhezek”, akkor min-
dig legyen mibe „harapni”.
Sokan vagyunk. Ha magukra ismertek és 
asztaltársat keresnek, jó szívvel ajánlom 
Pomichal Annát, a Hamvas Béla Városi 
Könyvtár könyvtárosát, aki januárban fel-
nőtteknek indított könyvklubot városunk-
ban. Első klubdélutánjuk kedden volt, ve-
le beszélgettem mindenféle könyves do-
logról.
- Kié az ötlet, egy olvasni szerető embe-
ré, vagy egy könyvtárosé, kicsit munkakö-
ri kötelességből?
- Egy olvasni szerető emberé. Igazából 
azért gondoltam ki ezt a könyvklubot, 
mert nagyon szeretek olvasni, de nem 
mindig van kivel megbeszélnem az ak-
tuális könyvet. Az jutott eszembe, hogy 
jó lenne olyan embereket összegyűjteni, 
akik szintén szeretnek és ráérnek olvas-
ni, és szívesen beszélgetnek is arról, amit 
éppen olvastak, hát így született meg a 
könyvklub ötlete.
- Mindenki mindig rohan. Vannak, lesz-
nek olyan emberek, akik ráérnek és sze-
retnek olvasni? Lesz társasága ebben a 
klubban?
- Nagyon remélem, hogy igen. Tiszaúj-
városban is van egy elég jelentős olvas-
ni szerető csoport, a facebookon is van 
a Tiszaújvárosi Könyvmolyok csoport-
ja, ahol nagy az aktivitás, szóval szerin-
tem lesz érdeklődés. Nem baj, ha nem túl 
sok, mert ez inkább egy afféle kiscsopor-
tos dolog, hogy rendesen lehessen beszél-
getni. Éppen azért olvasunk havonta csak 
egy könyvet, mert így azoknak az idejé-
be is beleférhet, akik amúgy nagyon el-
foglaltak.
- Lehet, hogy egy kicsit filozófiai lesz a 
kérdés, de miért kell egy könyvről beszél-
getni társaságban?
- Szerintem azért, mert egy jó könyv sok 
gondolatot ébreszt az emberben, Ha jó 
akkor azért,  ha nem annyira jó, akkor 
meg azért. Amikor az ember elolvas egy 
könyvet, mindenképpen gondolkodik ró-
la és ezek olyan gondolatok, amiket meg 
lehet osztani másokkal. Van olyan, hogy 
én észreveszek a történetben valamit, és 
lehet, hogy a másik ember egészen mást 
vesz észre, és szerintem az érdekes, hogy 

ugyanabban a könyvben, ki, mit lát. Vagy 
mondjuk megbeszélni azt, hogy milyen 
borzasztó rész volt az egyik fejezet, ami 
akár másként is történhetett volna. Van 
persze olyan is, hogy többen is ugyanab-
ban az olvasatban értelmezik a könyvet, 
ilyenkor meg egymásra találnak az embe-
rek. Én ezeket tapasztaltam, amikor be-
szélgetéseket folytattam könyvekről má-
sokkal. Ez a közös gondolkodás egy jó él-
mény. Az embernek véleménye lesz dol-
gokról, ha elolvasnak egy könyvet, és 
ezeket érdemes megbeszélni szerintem. 
- Egy kicsit műelemző is ez a klub, vagy 
inkább az élmények találkozása?
- Inkább az utóbbi. Nagy műelemzésekbe 
nem akarok belebonyolódni, hanem in-
kább arról értekezni, hogy kinek mit ad 
az adott könyv. 
- Biztos önnek is van néhány olyan könyv 
a listáján, ami adott valamit és szívesen 
továbbadná  a könyvklubban. 
- Igen, persze. Az első foglalkozásra több 
könyvet is viszek, hiszen ki kell választa-
ni, hogy mi legyen az első „közös” köny-
vünk. Az egyik az Nick Hornby: Hogy 
legyünk jók? című könyve, ami azzal a 
kérdéssel foglalkozik, hogy ki a jó em-
ber és ki nem az, és hogy fekete-fehér-e, 
ez a kérdés. Szerintem nagyon érdekes 
ez a könyv. A másik Dragomán György 
A fehér király című regénye, ami egy ka-
maszfiú elbeszélésében mutatja be, hogy 
milyen volt az élet a kora nyolcvanas 
években, Erdélyben. A harmadik pedig 
Lois Lowry, Az emlékek őre című köny-
ve, ami ugyan egy ifjúsági regény, de sze-
rintem felnőtt fejjel is érdekes elolvas-
ni. Ez a könyv egy disztópia, egy töké-
letesnek tűnő világról és arról, hogy mi 
van mögötte. Igyekszem olyan könyve-
ket vinni, amik elgondolkodtatják az em-
bert, de nyitott szeretnék lenni, ha valaki 
másnak olyan könyve van, amit szívesen 
ajánlana, - ez majd a társaságtól is függ -, 
akkor azt is lehet. Remélem, lesznek lel-
kes emberek, akik hoznak jó könyveket. 
Mindenkinek más az érdeklődési köre és 
az annak megfelelő könyveket könnyeb-
ben észreveszi, de ha összejönnek kü-

lönböző érdeklődésű emberek, akkor le-
het, hogy elolvasnak egy olyan könyvet 
is, amit más hoz, olyat, amivel egyébként 
ő nem is találkozna. 
- Említette a társaságot. Mit gondol, mi-
lyen „könyves-társasága” lesz a havon-
ta megrendezett klubdélutánokon? Idő-
sebbek, fiatalok, nők vagy inkább férfiak? 
- Van egy olyan általános tendencia, hogy 
a nők többet olvasnak, mint a férfiak, ez 
alapján én inkább nőkre számítok. Ami 
a korosztályt illeti, szerintem idősebbek 
lesznek, de reménykedem, hogy a fiata-
labbakat is sikerül megszólítani. 
- Egy könyvtáros sokat olvas? Például 
ön?
- Én igen. Szerintem általában jellemző, 
hogy egy könyvtáros sokat olvas.
- Gyorsan végez egy könyvvel, vagy szé-
pen lassan kiélvezi minden sorát?
- Változó. Most van egy pár könyv, amit 
párhuzamosan olvasok, de azt nem annyi-
ra szeretem. Általában egyszerre egyet ol-
vasok, és attól is függ, hogy mennyire le-
bilincselően van megírva, mert, ha nem 
nagyon, akkor gyorsan átrágom magam 
rajta.
- Tiszaújvárosban népes a könyvtár olva-
sótábora?
- Van egy elég stabil bázis, akik gyakran 
járnak. Vannak sokan, akik olvasnak, de 
nem jönnek könyvtárba, mert megveszik 
inkább maguknak a könyveket, ők jobban 
szeretik, ha birtokolják.  
- Igen, én is ez vagyok, veszem az újakat.
- A könyvújdonságoknak kell egy kis idő, 
mire hozzánk bekerülnek a könyvtárba, 
úgyhogy ettől is függ, hogy valaki viszi 
vagy veszi a könyveket.  
- Ön, a könyvklub ötletgazdája és veze-
tője járt valaha könyvklubban, volt ilyen 
közösséggel dolga?
- Egy-két ismerősömmel csináltam egy 
online csoportot, kiválasztottuk a köny-
vet és messenger-en vagy videochat-en 
beszéltük meg a dolgot, amikor épp min-
denki ráért. Szóval online működött, már 
leteszteltem. Remélem a valós térben is 
sikeres lesz. 

berta

A Hamvas Béla Városi Könyvtár
pályázati felhívása!

Rendkívüli emberek, 
akikről keveset tudunk!

2020-ban folytatjuk hagyományos havi feladatlapos játékun-
kat Rendkívüli emberek, akikről keveset tudunk! címmel. 
A játékkal célunk bemutatni olyan kevésbé ismert embere-
ket, akik rendkívüli életük, cselekedeteik okán megérdemlik, 
hogy megismerjük őket.
Minden hónapban egy feladatlapot kell megoldani, 
a játék januártól-decemberig tart. A feladatlapok kinyomtatva 
a könyvtárban, illetve online a honlapon találhatóak meg. A 
megfejtett lapokat leadni személyesen a könyvtárban, vagy a 
szabonegyongyi@tujvaros.hu email címre küldve lehet.
Az eredményhirdetés 2021 januárjában lesz.
Bővebb tájékoztatás a 06/49/544-552 telefonszámon, 
vagy a szabonegyongyi@tujvaros.hu email címen kérhető.
Szeretettel várjuk régi és új játékosaink jelentkezését.

7. oldal2020. január 16. Kultúra

Az első könyvklub a könyvtárban, Pomichal Anna könyvtáros vezetésével.



Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától 

hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Buséter Béla

kompenzációs listán 
mandátumot szerzett képviselő

2020. január 22-én (szerdán) 16.00 órá-
tól 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal
            földszinti képviselői szoba.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Fülöp GyörGy

polgármester, a 2. sz. választókerület 
képviselője

2020. január 20-án (hétfőn) 
13.00 órától 15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hiva-
tal I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 
bejelentkezés alapján történik, negyedórás beosztással.

Az érdeklődők bejelentkezését 
az 548-010-es telefonszámra várjuk.

              Polgármesteri Hivatal

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

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. 

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2020. január

JANUÁR Helye Ideje Kinek a részére

16. 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

21. kedd Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45 - 12.15 Szociális étkezők

22. szerda Központi Étterem 9.00-12.00 Szociális étkezők

23. csütörtök Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők

27. hétfő Hunyadi iskola 7.30-11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megren-
delés

28. kedd Széchenyi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megren-
delés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30  - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott,szociális étkezés 

Gimnázium 7.30-14.00 Minden étkező

Gondozóház 10.00-11.00 Szociális étkezők

29. szerda Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák 
gyermek és alkalmazott pótbefizetés

Központi Étterem 12.00-1300 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megren-
delés

30. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

31. péntek Gimnázium 7.30 - 10.00 Minden étkező

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfoga-
dunk!

Felhívjuk a figyelmet,hogy az 1/2016.(I.28.)  a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról,   azok igénybevételéről és a fize-
tendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet
értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
jegyzője pályázatot hirdet a Polgármeste-
ri Hivatalban 1 fő jegyzői referens mun-
kakör betöltésére, 6 hónap próbaidő ki-
kötéssel, helyettesítés céljából, határozott 
időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: A jegyző, aljegyző 
intézkedéseinek előkészítése, koordinálá-
sa. Közreműködés a képviselő-testületi és 
a bizottsági döntésekhez kapcsolódó elő-
terjesztések elkészítésében, törvényessé-
gi ellenőrzés. Szerződések, megállapodá-
sok elkészítése. 
Pályázati feltételek:
- Állam- és Jogtudományi Egyetemen 
szerzett jogász szakképzettség,

- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes isme-
retek.
Előnyt jelent a közigazgatási gyakorlat. 
Bérezés és juttatások a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvény és Tiszaúj-
város Város Önkormányzatának 9/2014. 
(III.28.) rendelete szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósá-
gi erkölcsi bizonyítványt a 2011. évi CX-

CIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alap-
ján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. február 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 
február 17.
Az állás az elbírálást követően azonnal 
betölthető. 
A pályázatokat Tiszaújváros Város Ön-
kormányzatának jegyzőjéhez kell címez-
ni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi 
szakreferensnél lehet.
Telefon: 49-548-085  

 Jegyzői referens munkakör

Fizioterápiás asszisztens munkakör
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet fel-
vételre keres munkavállalót fizioterápiás 
asszisztens munkakör betöltésére teljes 
munkaidős közalkalmazotti jogviszony-
ban, határozatlan időre történő foglalkoz-
tatásban 4 hónap próbaidő kikötésével. 
A munkakör betöltéséhez szükséges felté-
telek:
- fizio és/vagy fizioterápiás asszisztens 
végzettség, büntetlen előélet, egészség-
ügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok:

- részletes szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló bizonyítványok 
másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány (a kérőlap V. mező B, C, 
D pontjának megjelölésével)
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 
pályázat tartalmát a bírálóbizottság min-
den tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2020. február 15.

- Elbírálás határideje: 2020. február 20.
- Az állás betölthető: elbírálás után azon-
nal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tisza-
újváros Városi Rendelőintézet, 3580 Ti-
szaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshir-
detés azonosító számát: 50003/2020. , va-
lamint a munkakör megnevezését: „fizio-
terápiás asszisztens”

Nagyné Kántor Judit
főigazgató 

Február végéig
kéményseprés

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasá-
gi Ellátó Központja Tiszaújváros területén a kéményseprőipa-
ri sormunka végrehajtását 2020. január 1-je és február 29-e kö-
zötti időszakra tervezte be.
A családi házban élők esetében, - ahová nincs bejegyezve gaz-
dálkodó szervezet - a kéményseprés önkéntes és ingyenes. A 
kéményseprő akkor megy ki a helyszínre, amikorra a kémény-
tulajdonos időpontot foglal. Ha a vizsgálat nem is kötelező, 
de érdemes a szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezése-
ket évente, a gázüzeműeket kétévente ellenőriztetni. Az ügyfe-
lek az időpont egyeztetését a http://kemenysepres.katasztrofa-
vedelem.hu/ugyfelszolgalat, vagy az 1818-as telefonszámon, a 
9-es, 1-es melléken kezdeményezhetik, vagy ugyanezen a lin-
ken irányítószám alapján tudják kikeresni, hogy melyik ké-
ményseprőcégnél tudnak időpontot egyeztetni az ingyenes ké-
ményellenőrzésre.
Amennyiben a családi házba gazdálkodó szervezetet jegyeztek 

be, akkor a kéményseprés megrendelése kötelező és térítéskö-
teles. A kéményhez csatlakoztatott fűtőeszköztől függően egy-
, vagy kétévente el kell végeztetni az ellenőrzést.
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/hirek/tajekozta-
to/35 linken a település irányítószámának megadásával elérhe-
tővé válik azon kéményseprő cégek listája, amelyek egyikétől 
meg kell rendelni az ellenőrzést.
A társasházban élők esetében - ahová nincs bejegyezve gaz-
dálkodó szervezet - kérés nélkül érkezik a kéményseprő és két 
időpontot ajánl, és térítésmentesen végzi el az ellenőrzést. A 
társasházak sormunkatervei a http://www.kemenysepres.ka-
tasztrofavedelem.hu/tevekenysegek/sormunkaterv_2020 link 
alatt tekinthetők meg.
Azon társasházak esetében, ahová a lakásba gazdálkodó szer-
vezet van bejegyezve,
a kéményseprő megrendelés nélkül kimegy, de az ellenőr-
zés térítésköteles. Ha a lakásnak saját kéménye van a teljes 
munkadíjat, ha a társasház kéményére csatlakoztatták, akkor a 
munka ráeső részét kell kifizetnie.
A sormunka ütemtervvel és a tevékenység ellátásával kapcso-
latos minden további részletes információk a www.kemeny-
sepres.katasztrofavedelem.hu honlapon érhetők el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Roma ülés
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2020. január 23-án (csütörtökön) 10,00 órától 
rendkívüli ülést tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahe-
lyiség

         Farkas Sándor 
                             elnök

Ruszin ülés
A Tiszaújvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2020. január 23-án (csütörtökön) 14,00 órától 
rendkívüli ülést tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Tisza út 2/C. alatti irodahelyiség

      Szabó Károlyné
                    elnökhelyettes
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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 
2020. január 23-án (csütörtökön) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tá-
jékoztatja az egyesületeket, civil szerve-
zeteket, hogy Tiszaújváros képviselő-tes-
tülete pályázatot hirdet az egyesületek, ci-
vil szervezetek számára. 
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, 
hogy a közpénzekből nyújtott támogatá-
sok átláthatósága érdekében a 2007. évi 
CLXXXI. törvény alapján minden pá-
lyázat esetében az összeférhetetlenség-
ről, illetve érintettségről nyilatkozni kell. 
A Nyilatkozat kitöltése minden pályázat 
esetén kötelező, annak elmulasztása a pá-
lyázat érvénytelenségét vonja maga után. 
A nyilatkozatot a Pályázati adatlap tartal-
mazza. 
Amennyiben a 2007. évi CLXXXI. tör-
vény 8. § (1) bekezdése alapján az érin-
tettség fennáll, úgy a  „Közzétételi kérel-
met”  is kötelezően csatolni kell a pályá-
zathoz. 
A Nyilatkozat és a Közzétételi kérelem 
nyomtatvány letölthető a http://ugyfel-
terminal.tiszaujvaros.hu honlapról, illet-
ve személyesen átvehető ügyfélfogadá-
si időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal Ügyféltájékoztató Irodáján, va-
lamint Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a pá-
lyázatban leírt és a pályázati eljárás-
ban keletkező adatok közérdekű adatok-
nak minősülnek, a pályázat meghatáro-
zott adatai közzétesszük a Kormány ál-
tal meghatározott www.kozpenzpalyazat.
gov.hu központi portálon.
A pályázat célja:
A pályázat az egyesületek, civil szerveze-
tek 2020. január 1. és 2020. december 31. 
közötti rendezvényeit támogatja, vala-
mint az érintett szervezetek 2020. évi mű-
ködési költségeihez kíván 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.
Nem részesülhet támogatásban:
- az a szervezet, amely az önkormány-
zat sporttámogatási alapjából, az önkor-
mányzat által létesített közalapítványtól 
azonos pályázati céllal támogatásban ré-
szesült,
- önkormányzati fenntartású költségveté-
si szerv,
- azok a szervezetek, amelyek az előző 
évi támogatással a megállapodásban fog-
laltak szerint szabályszerűen nem szá-
moltak el,

- azok a szervezetek, amelyek a pályázat-
tal együtt - a pályázati felhívás mellékle-
tében található - a pályázó szervezet be-
mutatására szolgáló civil adatlapot nem 
nyújtják be.
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. 
Támogatás formája, támogatható ki-
adások:
A támogatás formája:
A támogatás a pályázó 2020. január 1. és 
2020. december 31. között megvalósuló, 
a támogatott célok között részletezett te-
vékenységének gyakorlásához, program-
jának megvalósításához nyújt egyszeri, 
előre folyósított, vissza nem térítendő tá-
mogatást, elszámolási kötelezettséggel.
Támogatható kiadások:
A pályázati lapon szereplő költségvetés 
kiadási tételei, amelyek az adott program 
megvalósításához, a működéshez igazol-
hatóan kapcsolódnak.
Működési költségek:
- irodabérlet, rezsi, kommunikáció,
- bér és járulékai, tiszteletdíj,
- szakértői költségek,
- utazási költségek,
- szállás, étkezés,
- anyag-, eszközbeszerzés. 
Nem támogatható: beruházás, reprezen-
táció.
A pályázat benyújtásához önrész vállalá-
sa nem kötelező.
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. 
A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell 

a pályázó nevét, címét, a pályázat célját, 
a tervezett program, illetve tevékenység 
részletes leírását, a programhoz szüksé-
ges anyagi támogatás mértékét, részletes 
költségvetést, a szervezet fizetési számla-
számát, adószámát, a programot lebonyo-
lító szakemberek nevét. 
Igazolást a törvényszéki bejegyzésről 
(bejegyzés másolata a pályázó vagy a le-
bonyolító részéről). 
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, 
hogy részesült-e már támogatásban Ti-
szaújváros képviselő-testületétől, illetve 
önkormányzati alapítványtól, közalapít-
ványtól. Továbbá arról, hogy van-e jelen-
leg folyamatban pályázata tiszaújvárosi 
önkormányzati közalapítványnál, alapít-
ványnál.
Minden esetben kérjük megjelölni a pá-
lyázati projektért felelős kapcsolattartó 
személy nevét, elérhetőségét.
Kérjük, hogy a program részletes leírá-
sát maximum 1 oldal terjedelemben csa-
tolják.
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 Tiszaúj-
város, Bethlen Gábor út 7.), vagy szemé-
lyesen a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal Ügyféltájékoztatóján, valamint az 
Intézményfelügyelei, Szociális és Sport 
Osztályán lehet benyújtani ügyfélfogadá-
si időben.
A benyújtás határideje:
2020. február 3.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képvise-
lő-testület 2020. márciusi ülésén dönt. 
A pályázókkal Tiszaújváros önkormány-
zata támogatási megállapodást köt, mely-
ben meghatározzák a támogatásra bizto-
sított összeget, a felhasználás célját és ha-
táridejét, az elszámolás módját és határ-
idejét.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi tele-
fonszámokon kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal In-
tézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztály: 548-032, 548-066

Pályázhatnak az egyesületek, civil szervezetek

Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy a BMH Nonprofit 
Kft. megküldte a fenyőfák begyűjtésével és elszállításával kap-
csolatos tájékoztatást.
A családi házas övezetekben a fenyőfák begyűjtése január vé-
géig a vegyes hulladékok elszállításának napjain folyamatosan 
történik.
A tömblakásos övezetben 2 alkalommal, 2020. január 16-án és 
2020. január 30-án  történik a fenyőfák elszállítása.
A szolgáltató kéri a társasházak és lakásszövetkezetek képvise-
lőit, hogy a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzés érdekében a 
fenyőfákat egy helyre, a hulladékgyűjtő edények mellé gyűjtsék 
össze úgy, hogy azok a közlekedést ne akadályozzák.
A hirdetmény megtekinthető a www.tiszaujvaros.hu honlapon és 
a City App-on is.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros Város Önkormányzata 
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy elkészült

TISZAÚJVÁROS
településképi rendeletének módosítása.

A fenti dokumentációkkal kapcsolatos észrevételeiket lakos-
sági fórumon személyesen, vagy a lakossági fórum időpont-
ját követően még 8 napig Durbák György városi főépítész 
nevére címezve tehetik meg: Tiszaújváros Polgármesteri Hi-
vatala 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. • e-mail: dur-
bak@tujvaros.hu

Közreműködésüket megköszönve, egyben a fenti témában a 
lakossági fórum időpontját 2019. január 20-án 15:00 órára,
a Polgármesteri Hivatal III. emeleti nagytermébe meghirdet-
ve:

Dr. Fülöp György polgármester

Fenyőfák elszállítása

 Parkgondozó munkakör
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújvá-
ros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet parkgondozó munkakör 
betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony kere-
tében, három hónap próbaidő kikötésével 1 év határozott idő-
re szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség
Előnyt jelent:
- Gépkezelői jogosítvány 37 Kw feletti traktorra
- B kategóriás jogosítvány
- Kertészeti munkavégzésben való jártasság
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevél-, jogosítványmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 22.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgaz-
da Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, 
illetve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail cím-
re.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636  
    Kerékgyártó István
                      ügyvezető

Tiszaújváros 
babát vár program

Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. június 1-jén a mis-
kolci Auchan Áruházak együttműködésével babaváró progra-
mot indított útjára, melynek keretében az újszülöttek családja 
megközelítőleg 10.000 Ft értékű ajándékcsomagban részesül.
A babaváró program keretében az a szülő támogatható, aki:
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik,
• életvitelszerűen Tiszaújvárosban él, 
• gyermeke 2019. június 1. napján, illetve azt követően szü-
letett. 
Az ajándékcsomag átvételére jogosító, az Auchan Magyaror-
szág Kft. által kiállított kupon átvehető az alábbi helyszínen:
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálata (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 22., 
24., 27. iroda.
A kupon átvételének feltételei:
• a szülő tiszaújvárosi lakóhelyének igazolása (lakcímkártya),
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatása,
• szülői nyilatkozat az életvitelszerű tiszaújvárosi tartózko-
dási helyről.
Az ajándékcsomag miskolci Auchan Áruházakban történő át-
vételére a szülő a gyermek születési anyakönyvi kivonatának 
kiállításától számított 30 napon belül jogosult.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van 

közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes.  

A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzí-

tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 

szükséges intézkedéseket. 
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Kiállítás a Nikodémusban

Öltések 
és csavarások

Hímzések és kovácsoltvas tárgyak díszítik január 28-ától a Nikodémus Idő-
sek Otthona éttermét. A kiállított tárgyak készítői Szabó Andrásné, Katika 
autentikus motívumokkal hímzett terítőibe és Novák László zsűrizett ková-
csoltvas tárgyaiba beleálmodták tehetségüket, ügyességüket. A két merőben 
más karakterű anyag nem csak hogy megfér egymás mellett, de jól ki is egé-
szíti egymást. A vas keménységét lágyabbá varázsolják a színes fonalak so-
kaságával varrott rózsák, tulipánok, azsúrok.  Leljék örömüket e szép tárgyak 
megtekintésében.
A Paletta Baráti Kör e kiállítással kíván méltó módon megemlékezni a ma-
gyar kultúra napjáról. 

A Tiszaújvárosi  Krónikában  is megjelenik lakos-

sági apróhirdetése,  amennyiben azt a Tisza TV 

Képújságában legalább 5 napra (2500 Ft) legkésőbb 

kedden 12 óráig feladja.

Hasznos téli tudnivalók

Hogyan védjük az ivóvízmérőinket 
és a vízvezetékeinket a fagykárok ellen?

A fagyok beköszöntével érdemes idejében megtennünk a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a hideg 
hatására bekövetkező ivóvízmérő-meghibásodás helyreállításának, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező maga-
sabb vízdíjszámlának a költségeit. Az ÉRV. Zrt. felhívja a figyelmet a vízvezetékek és az ivóvízmérők fagy el-
leni védelmének fontosságára, amely a belső hálózaton a Felhasználók feladata. A megrongálódott ivóvízmérő 
javításának, pótlásának teljes költségét a Felhasználó köteles a szolgáltatónak megtéríteni. Fokozott elővigyáza-
tossággal a károk és a bosszúságok elkerülhetőek. Hogyan?
Rendszeresen vizsgáljuk meg, hogy nincs-e víz az aknában, ellenőrizzük az aknafedlap illeszkedését, megfe-
lelő zárását. Ügyeljünk rá, hogy ha az ivóvízmérő-akna fedele zsanéros, mindig lehajtott állapotban legyen. A 
helytelenül visszarakott aknafedlap balesetveszélyes, valamint a beáramló hideg levegő az ivóvízmérő elfagyá-
sát okozhatja. A fedlap belső felületét az akna nyílásánál megfelelő szigeteléssel (pl.: hungarocellel) lássuk el, 
a szigetelés az akna mennyezetére is javasolt. Az ivóvízmérő műanyag fedelét tartsuk lehajtott állapotban az el-
fagyás elkerülése érdekében.
Ha az ivóvízmérő, illetve a csövek a talajszinttől egy méternél kisebb távolságra vannak, ajánlatos külön hőszi-
getelésről gondoskodnunk. A hó szintén védelmet nyújt, ezért csak az ivóvízmérő-leolvasás/ellenőrzés előtt cél-
szerű az aknáról ellapátolni a havat. 
Nemcsak az aknákban, hanem a pincékben is ki vannak téve a fagyveszélynek az ivóvízmérők. Ebben az eset-
ben mindenképp ügyeljünk arra, hogy a téli hónapokra bezárjuk az ablakokat, illetve ahol kell, kicseréljük a tö-
rött üveget. 
A lakótelepi házakban az épület összes vízfogyasztását mérő szerkezetet legtöbbször a közműalagút és a folyo-
só mellett kialakított tároló helyiségben szerelik fel. Az ivóvízmérő fagy elleni védelme a lakóközösség feladata. 
Az épületen belüli vezetékek, illetve szerelvények esetében győződjünk meg a helyiség nyílászáróinak épségé-
ről. Ha a falban levő vezetékben keletkezett a hideg hatására jégdugó, nem folyik a víz a csapból, mivel az el-
zárja a víz útját. Ha a csövet nem repesztette szét a jég, házilag is orvosolni lehet a problémát. Ilyenkor a helyi-
ség folyamatos felfűtése jelenti a megoldást.
A lakatlan ingatlanoknál vagy a falakon kívül lévő, illetve a nem kellően szigetelt vízvezetékek, kerti csapok 
esetén az ivóvízmérő és a felhasználói vízhálózat víztelenítését feltétlenül el kell végeznünk. A víztelenítéskor 
ügyeljünk a víztelenítendő csőszakasz előtti elzáró szerelvény cseppmentes elzárására, és erről minden esetben 
győződjünk meg, ellenkező esetben egész télen szivároghat a víz.
Tavasszal, a tartós fagyok elmúltával mindenképp célszerű alaposabban megvizsgálnunk az ivóvízmérő-akna 
állapotát, különösen a hétvégi házakban. A kerti csapokat csak akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor már 
nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg jelentősen károsíthatja a szerkezeteket. Az ÉRV. Zrt. szakembe-
rei gyors és egyszerű technikát javasolnak az állapotellenőrzésre és a hálózat tesztelésére: zárjuk el gondosan 
valamennyi vízvételi hely kifolyószerelvényét és nézzük meg a vízmérőt. Ha a legkisebb csillagkerék mégis fo-
lyamatosan pörög, valahol szivárgás lehet a hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert. Keres-
sük meg a baj forrását és javíttassuk meg a hibás szerelvényt vagy vezetéket, emellett ajánlatos legalább havon-
ta egy alkalommal ellenőriznünk a hálózatot és a vízmérőt. 
Probléma esetén hívja az  ÉRV. Zrt..  szakembereit  a  +(80) 22 - 42 - 42;    +(48) 81 - 42 - 42  telefonszámokon!

KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT! ÉRV. ZRT.

Tiszaújvárosi munkavégzésre 
keresünk kollégát 

ÉPÍTÉSVEZETŐ 
ÉS MŰVEZETŐ 

állásra kiemelt bérezéssel 
és egyéb juttatásokkal. 

Érdeklődni: 
a 30/458-4529-es 

telefonszámon lehet. 
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A Sportcentrum  eseményei 
Január 17. (péntek)

Asztalitenisz
17.00	 TSC	II.	-	Pataki	ASC	bajnoki	mérkőzés	 	
	 	 	 	 Asztalitenisz-csarnok

Január 18. (szombat)
Kosárlabda
Phoenix	KK	-	Soproni	MAFC	bajnoki	mérkőzés	 	
	 	 	 	 Játékcsarnok
15.30	 U20	csapatok
18.00	 felnőtt	csapatok
15.00	 TSC	Természetjáró	szakosztály	közgyűlése	 	
	 	 	 	 Súlyemelő	versenyterem
    Zászlósterem

Január 19. (vasárnap)
Teremlabdarúgás, Bozsik torna	 Edzőterem
09.00	 U11	csapatok
13.00	 U13	csapatok

Kosárlabda

Bravúros győzelem az évnyitón
Idei első hazai bajnoki mér-
kőzésén a Pécset fogadta a 
Phoenix, s ha nehezen is, de 
diadalmaskodott az éllovas 
ellen.

Phoenix KK - Pécsi NKA
82-79 (24-25, 19-26, 22-9, 17-19)

2020.	január	12.	Tiszaújváros,	200	néző.	
Játékvezetők:	 Dr.	 Szakáll	 István	 Zoltán,	
Sentényi	Barna,	Rózsavölgyi	Alexandra.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Kiss	Balázs	(4),	Szilasi	Bence	(9/3),	Jake	
Martin	 (26/6),	Kovács	 Zoltán	 (6),	 Lajsz	
Gergely	 (12).	 Csere:	 Pöstényi	 Zoltán	
(5/3),	 Tóth	 Viktor	 (15/3),	 Taskó	 István	
(-),	 Szabó	 Norbert	 (3),	 Eremiás	 Kristóf	
(-),	Orliczki	Bence	(-),	Molnár	Bence	(2).	
Vezetőedző:	Szendrey	Zsombor.
A	 vendégek	 gyorsan	 magukhoz	 ragad-
ták	 a	 vezetést,	 ám	 az	 első	 negyed	 során	
nem	 sikerült	 jelentős	 előnyt	 kiharcolni-
uk.	A	Phoenix	 folyamatosan	 a	 Pécs	 sar-
kában	volt,	sőt	kétszer	fordítani	is	tudott.	
A	küzdelem	hevességét	jellemzi	egyrészt,	
hogy	a	vendégek	mindkét	esetben	vissza-
vették	a	vezetést,	másrészt,	hogy	a	bara-
nyai	együttes	a	hatpontos	előnyig	is	elju-
tott	ugyan	a	játékrész	során,	végül	mégis	
egyetlen	egységgel	nyerte	az	etapot.
A	 második	 negyed	 hazai	 pontokkal	 in-
dult,	ám	a	Pécs	ritmusváltása	komoly	za-
vart	okozott	a	Phoenix	soraiban.	Az	első	
perc	26-25-ös	vezetése	rövid	életű	volt,	a	
vendégek	fordítottak,	majd	veszélyes	 tá-
volodásba	kezdtek.	A	Tiszaújváros	 igye-
kezett	tartani	az	iramot,	ennek	ellenére	a	
kilencedik	 percben	már	 tizenegy	 pontos	

különbséget	 mutatott	 az	 eredményjelző	
(38-49).	A	szünet	előtt	valamelyest	sike-
rült	szépíteni	az	álláson,	de	a	pécsiek	még	
így	is	43-51-es	vezetés	birtokában	vonul-
hattak	pihenőre.
A	harmadik	etap	elején	úgy	tűnt,	nem	si-
kerül	 megtörni	 a	 vendégek	 lendületét.	
Két	percen	belül	 ismét	 tíz	pont	 fölé	ug-
rott	 előnyük	 (43-55),	 ám	 ekkor	 új	 erőre	
kapott	a	hazai	gárda,	és	gyors	kosarakkal	
öt	egységre	olvasztotta	hátrányát	(52-57).	
Az	addig	magabiztos	baranyaiakat	várat-
lanul	 érhette,	 hogy	 kicsúszott	 a	 kezük-
ből	az	 irányítás,	hiszen	ezúttal	nem	tud-
ták	megállítani	a	Phoenix	előretörését.	A	

negyed	hetedik	percében	született	meg	a	
hazai	fordítás	(58-57),	és	a	záró	játékrészt	
immár	 ötpontos	 tiszaújvárosi	 vezetéssel	
várták	a	csapatok	(65-60).
A	 feszültségekkel	 teli,	 feszes	 iramú	 ne-
gyedik	 etapban	 a	 vendégek	 mindössze	
három	perc	alatt	zárkóztak	fel	egy	pont-
ra	 (67-66),	s	újabb	öt	perc	elteltével	–	a	
Phoenix	 minden	 erőfeszítése	 ellenére	 –	
ismét	 a	 pécsieké	 volt	 az	 előny	 (73-74).	
A	Tisza-parti	gárda	azonban	nem	omlott	
össze,	egy	időkérés	után	máris	visszavet-
te	a	vezetést,	és	a	találkozó	végéig	már	ki	
sem	engedte	 azt	 a	 kezéből.	Bár	 az	utol-
só	 pillanatig	 szoros	 volt	 a	 csata,	 ezúttal	
nem	az	ellenfél	távolija,	hanem	Jake	Mar-
tin	büntetője	alakította	ki	a	végeredményt	
(82-79).
Szendrey Zsombor: Maximális	gratuláció	
a	csapatnak!	Egy	nagyon	nehéz	meccset	
sikerült	 megnyernünk.	 Úgy	 gondolom,	
hogy	az	NB	I/	B-ben	az	egyik	legprofibb	
szinten	 edző,	 készülő	 csapat	 ez	 a	 fiatal	
pécsi	együttes,	és	ez	még	inkább	emeli	a	
győzelmünk	jelentőségét.
Megbeszéltünk	 valamit,	 egy	 héten	 ke-
resztül	 gyakoroltuk	 az	 ellenféllel	 szem-
beni	taktikát,	és	hellyel-közzel	sikerült	is	
ezt	megvalósítani.	Az	első	félidőben	nem	
igazán	működött,	utána	viszont	változtat-
tunk	–	mindenekelőtt	a	hozzáálláson	–,	és	
talán	ez	eredményezte	azt,	hogy	ma	sike-
rült	győznünk.

Triatlon

Díjazott tiszaújvárosiak
A 30 esztendős Magyar Triat-
lon Szövetség (MTSZ) janu-
ár 11-én, szombaton rendezte 
hagyományos díjátadó gálá-
ját Budapesten, ahol a Tisza-
újvárosi Triatlon Klub (TTK) 
is szép számú küldöttséggel 
volt érdekelt. 

A	TTK	az	összesített	egyesületi	pontver-
senyben	a	2.	helyet,	utánpótlás	szinten	és	
az	elit	kategóriában	egyaránt	a	3.	pozíci-
ót	érdemelte	ki.
„Az	Év	triatlonosa”	címet	az	U23-as	kor-
csoportban	Putnóczki	Dorka	és	Lehmann	
Csongor	vehette	át.	I.	osztályú	minősítést	
szerzett	az	elit	korcsoportos	sportolók	kö-
zül	Putnóczki	Dorka,	Lehmann	Csongor,	
Lehmann	 Bence	 és	 Sinkó-Uribe	 Aurél.	
„Aranyjelvényes”	szintet	ért	el	az	ifjúsági	
és	junior	korcsoportban	Bóna	Kinga,	Ko-
vács	Anna,	Tóth	Anna,	Sinkó-Uribe	Ábel	
és	Vágási	Zoltán,	a	serdülőknél	Berencsi	
Lili	és	Lehmann	Sára,	a	gyermek	korosz-
tályban	pedig	Bán	Lilla	és	Hajdú	Panna.
A	2019-es	ifjúsági	triatlon	ranglista	győz-
tese	a	lányoknál	Bóna	Kinga	lett,	míg	Bá-
lint	 Lóránt	 a	 Hawaii	 Triatlon	 Kupán	 az	

55-59	 évesek	 között	 végzett	 az	 első	 he-
lyen.
Tiszaújvárosi	szempontból	szintén	örven-
detes,	hogy	2019	legsikeresebb,	 legszín-
vonalasabb	 hazai	 versenyének	 a	 Tisza	
Triatlont	választották	meg.

A	 tiszaújvárosi	 sportolók	 mellett	 ott	
volt	 a	 rendezvényen	Lehmann	Tibor	 el-
nök-vezetőedző,	az	MTSZ	szakmai	alel-
nöke,	valamint	az	edzői	stáb	tagjai:	Fodor	
Ágnes,	Balogh	Bence	és	Filep	Csaba	is.

SZIS

Az év sportolói 

Teremlabdarúgás

Négy tiszaújvárosi
maradt versenyben 

Senior 
Sport-Park Kupa

A 2019-es esztendő legnépszerűbb Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei sportolóira, csapataira, edzői-
re szavazhatunk az Észak-Magyarország napilap 
Év sportolója játékában. Az első kör, az elődöntő 
után 4 tiszaújvárosi jutott a második körbe, a dön-
tőbe.

Az	Észak-Magyarország	szerkesztősége	és	az	olvasók	javasla-
tai	alapján	7	kategóriában	57	sportolóra,	edzőre,	csapatra	lehe-
tett	voksolni	január	10-én	12	óráig.	
Az	utánpótlás	lány	kategóriában	a	Tiszaújvárosi	KKSE	két	kivá-
lósága,	Bragato Giada	és	Máró Anna	„talpon	maradt”,	azaz	be-
jutott	kategóriája	(utánpótlás	lányok)	legnépszerűbb	5	verseny-
zője	közé.		A	TKKSE	még	egy	kategóriában	képviselteti	magát,	
az	edzők	népes	mezőnyében	ott	van	a	legjobb	5	között	Krucsay 
József is.	
A	Tiszaújvárosi	Triatlon	Klub	is	ad	jelöltet.	Lehmann	Csongor	
az	utánpótlás	fiú	kategóriában	„elvérzett”	ugyan	(a	6.	 lett),	az	
egyesület	leány UP2-es csapata azonban	ismét	várhatja	a	sza-
vazatokat.	
A	döntőben	az	Észak	szerkesztősége	a	voksokat	a	lapból	kivá-
gott	szelvényen	személyesen,	vagy	levélben.	(Miskolc,	Zsolcai	
kapu	3.),	illetve	a	Borsod	Online	internetes	portálon	(boon.hu)	
várja	január	20-án	(hétfő)	délig.	
	A	fináléban	tiszta	lappal	indulnak	a	talpon	maradt	jelöltek.	
Ezúttal	azonban	nem	csak	a	sportbarátok	szavaznak.	Az	Észak	
szerkesztősége	sportújságírókat,	sporttal	foglalkozó	újságírókat	
is	felkért,	hogy	döntsék	el,	ki	a	megye	legjobbja	az	egyes	kate-
góriákban.	A	10	fős	zsűri	tagjai	dobogós	sorrendet	állítanak	fel.	
Az	elsőknek	5-5	pont,	a	másodikoknak	3-3	pont,	míg	a	harma-
dik	helyre	rangsoroltaknak	1-1	pont	jár,	s	ezeket	összeadva	ala-
kul	ki	a	sorrend.

A Tiszaújvárosi Sport-Park Kft. által szervezett 
40+ senior teremlabdarúgó torna helyszíne volt a 
Sportcentrum játékcsarnoka, edzőterme január 
11-én.

A	tornán	hat	csapat	-	Kolbuszowa,	Kosice,	Polgár,	Barátok	közt,	
Döme	FC,	Tiszaújváros	 -	vett	 részt	 és	 a	 látványos,	 sportszerű	
mérkőzések	újabb	bizonyítékul	szolgáltak	a	sport	határokon	át-
ívelő	erejéről.
A végeredmény:
1.	Kosice,	2.	Polgár,	3.	Tiszaújváros,	4.	Kolbuszowa,	5.	Döme	
FC,	6.	Barátok	közt
Legjobb kapus:	Molnár	Zoltán	(Tiszaújváros)
Legjobb mezőnyjátékos: Lubo	Beregházy	(Kosice)
Gólkirály:	Antal	József	(Polgár)
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Öröm a pályán, öröm a lelátón.

A tiszaújvárosi különítmény.

A mérkőzés legjobbjának ezúttal is Jake Martin (30) bizonyult, aki újabb dup-
la-duplával örvendeztette meg a hazai közönséget (26/6 pont, 11 lepattanó, 4 
assziszt, 6 kiharcolt fault).

Hálóban a polgári gólok egyike.
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