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Erőművi jövőkép
December közepén arról olvashattunk 
néhány hírportálon, hogy az MVM Zrt. 
megvásárolta a Tisza Erőmű Kft -t. Kiss 
Csaba, az állami energiaholding műsza-
ki vezérigazgató-helyettesének akko-
ri nyilatkozata szerint a megújuló ener-
giatermelő erőművek egyre növekvő 
mérete miatt  szükség van további tar-
talék kapacitásokra, ezért új, korsze-
rű, magas hatásfokú, széles szabályo-
zási tartománnyal rendelkező, kombi-
nált ciklusú gázturbinás blokkokra van 
szükség a villamosenergia-rendszer sta-
bilitása érdekében.

A tiszaújvárosi és környékbeli emberek 
jelentős részének volt korábbi foglalkoz-
tatója az „új” erőmű, így érthető, hogy 
mindig is érdekelte az itt élőket a válla-
lat sorsa. Bátran fogalmazhatunk úgy, 
hogy erős érzelmi szálak fűzik a helyi-
eket az erőművükhöz. Ezért is tartottuk 
fontosnak, hogy további információkhoz 
jussunk, így megkerestük az MVM Zrt-t 
ez ügyben. A cég megerősítette, hogy az 
MVM GTER Zrt. megvásárolta a Tisza 
Erőmű Kft.-t az SPS Smart Power Sys-
tems Zrt.-től. Az ügylettel lehetőség nyí-
lik az MVM GTER Zrt. számára, hogy 
a korábbi Tisza II. Erőmű telephelyén a 
meglévő eszközöket és engedélyeket fel-
használva egy rugalmas, modern, ala-
csony CO2 kibocsátási értéket garantáló, 
magas hatásfokú kombinált ciklusú gáz-
turbinás erőművet fejlesszen. Az új meg-

oldással tovább növelhető az ellátásbiz-
tonság és a szabályozóképességgel lehe-
tővé válnak a növekvő kapacitású időjá-
rásfüggő megújuló energiatermelő egysé-
gek további fejlesztései. A cég tulajdoná-
ban lévő telephely, a meglévő eszközök, 
engedélyek, illetve a tapasztalt szakem-
berek ideális alapot adnak az erőművi be-
ruházás megvalósítására, amelyhez szük-
séges lesz az elérhető pályázati források 
bevonása is. 
A Tisza II. Erőmű tiszaújvárosi telephe-
lye nagyszerű adottságokkal rendelke-
zik egy, vagy több CCGT blokk barna-
mezős megvalósításához. A meglévő inf-
rastruktúra jelentős része jól hasznosít-
ható, és azt sem szabad elfelejteni, hogy 
Tiszaújváros és környéke jelentős ko-

rábbi erőműves tapasztalatokkal rendel-
kezik. Várhatóan jelentős humánerőfor-
rásra lesz szükség a következő években, 
ami a térség gazdasági fejlődését növe-
li. A beruházás megvalósításához mint-
egy 1000 ember munkájára lesz szükség, 
az üzemeltetéshez pedig a végleges tech-
nológia és teljesítmény függvényében 70-
100 szakemberre. Természetesen a vásár-
lás során az energetikai szempontok je-
lentős szerepet kaptak, de ez csak akkor 
érhető el, ha van megfelelő humánerőfor-
rás is az érintett város környezetében. A 
cég bízik abban, hogy Tiszaújvárosban és 
a térségben a beruházáshoz minden adott, 
van megfelelő mértékű szabad munkaerő, 
illetve  a szakmai kompetencia is rendel-
kezésre áll. 

Járványügyi 
aktualitások

1358 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronaví-
rus-fertőzést, ezzel 345.710 főre nőtt a hazánkban beazono-
sított fertőzöttek száma a szerdai adatok szerint. Elhunyt 95, 
többségében idős, krónikus beteg, az elhunytak száma 10.948 
főre emelkedett. 215.453-an meggyógyultak, az aktív fertő-
zöttek száma 119.309. Kedd estig 86.929-en kaptak oltást, 
többségében egészségügyben dolgozók, valamint idősotthon-
ban élők és dolgozók. Kedden újabb vakcinaszállítmányok 
érkeztek, amelyek 51 ezer ember oltását teszik lehetővé. 
Az elmúlt héten újabb 10 koronavírussal fertőzött tiszaújvá-
rosit regisztráltak a hatóságok, a betegek közül 9-en szorul-
nak kórházi ellátásra, 43-an meggyógyultak, egy beteg el-
hunyt. Az aktív esetek száma jelenleg 245. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vissza-
vonta a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet bizonyos egész-
ségügyi dolgozóit érintő kirendelő határozatot, így január 
12-étől újraindult a tüdőgyógyászati szakrendelés és a lakos-
sági tüdőszűrés. 
A rendelőintézet dolgozóinak fele jelentkezett a Covid-19 el-
leni védőoltásra, az első vakcinát kedden és szerdán kapták 
meg az érintettek. 
A kedvező helyi járványügyi statisztikák miatt a prevenciós 
bizottság és a polgármester úgy döntött, január 12-étől nem 
kötelező városunkban a közterületi maszkviselés. Az erről 
szóló polgármesteri rendeletben kijelölték azokat a helyeket, 
melyeken a továbbiakban is kell maszkot viselni, ezek az au-
tóbuszállomás és -megállóhelyek, piac és vásárcsarnok, vala-
mint az áruházak parkolói. 

Itt a hó, nyomában a kemény fagy

Tíz év óta először tekinthetünk bizakodva az erőmű kéményére. 

Lebontották 
a karácsonyfát

Vízkereszt után még jó pár napig dísze volt városunknak a Vá-
rosháztéren felállított karácsonyfa és az ünnepi fények is han-
gulatossá varázsolták az estéket. A héten azonban ennek vége. 
Előbb a városháztéri, majd a többi közterületen felállított fát is 
lebontották a Városgazda Kft. munkatársai. A fákat feldarabol-
ták, azokat szociálisan rászorulók kapják majd meg tüzelőnek. 

Tiszaújváros hetilapja      2021. január 14.      XXXIX. évfolyam, 1-2. szám

Igaz, csak néhány milliméter erejéig, de január 13-án hajnalra városunkban is leesett az idei első igazi hó. Szánkózásra még 
nem igazán alkalmas, de az előrejelzések szerint lesz utánpótlás. Ahogy kemény fagy is hétvégére. 

Hétfőn ülésezett a prevenciós bizottság. 
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Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
 és szerették, hogy drága édesanyám

Naszrai sáNdorNé

(szül.: BakoNdi iloNa)
 életének 78. évében elhunyt.

Szeretett halottunktól 2021. 01. 15-én 13 órakor veszünk 
végső búcsút a sajószögedi Városi Temetőben.

A gyászoló család
Emlékedre....

ELMENTÉL TŐLÜNK
EGY SZOMORÚ NAPON.
AZÓTA TIÉD A CSEND

ÉS A NYUGALOM.
HIÁNYOD FÁJDALOM.

ELVISELNI NEHÉZ,
ÖRÖKKÉ TART
SZÍVÜNKBEN A

RÁD EMLÉKEZÉS!

Ezúton mondunk köszönetet azoknak, 
akik

OZSVÁTH LÁSZLÓNÉ SÁRIKA
temetésén megjelentek, és azoknak is, 

akik részvétnyilvánításukkal
enyhítették a család mély gyászát.

„CSODÁS VALÓSÁG VOLTÁL 
NYUGODJ BÉKÉBEN!”

 A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot január 17-ig (vasárnapig) az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), 
majd január 18-tól (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., tel.: 20/400-1952) látja el.  
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 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 8-19  8-19 8-15

Egyházi hírek
Római katolikus

A szentmisék a szokott időpontokban lesznek: kedd, csütörtök, 
péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00, Évközi II. 
vasárnap.
Az „Imahét a keresztények egységéért” - a járványügyi helyzetre 
való tekintettel a történelmi egyházak helyi vezetőivel való egyez-
tetés alapján -, a szokott formában elmarad. Kérem, hogy imádsá-
gaikkal az országos online közvetítésekbe kapcsolódjanak be.
A nyilvános szentmisék alatt kérjük az orrot és szájat takaró 
maszk használatát, templomba belépés előtt és után kézfertőt-
lenítés az előtérben, illetve a mosdóban.
A szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. Kérjük a kel-
lő távolság megtartását.
A vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a meg-
betegedett, köhögő, tüsszögő ember jelenti. Fontos megelőző 
intézkedés, hogy a szentmiséken és közösségi alkalmakon a 
fenti tüneteket nem mutató személy vegyen részt. 
Első áldozásra és bérmálkozásra készülők szüleit kérem, a va-
sárnapi szentmisére gyermekeiket kísérjék el, illetve buzdítsák 
a részvételre.
További információk a www.tiszaujvarosiplebania.hu honla-
pon találhatók.
ALTEMPLOM NYITVATARTÁSA
Hétfő - Zárva
Kedd – Vasárnap: 09.00 -18.00
Az altemplom orrot és szájat takaró maszkban látogatható!
Plébániairoda nyitvatartása: a vírushelyzet miatt az irodában 
csak ügyeletet tartunk.
Kedd, szerda: 10.00-11.00. csütörtök, péntek: 16.00-17.30.
Belépés maximum 1 fő! Szájmaszk használata kötelező! Elő-
térben kézfertőtlenítés!
Irodai telefonszám: (49) 540-102
Görögkatolikus

Pénteken 7.50 Szent Liturgia. Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 
17.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 
Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Kedden 7.50 Szent Liturgia. 
Püspök atyánk körlevélben kiadott utasítása szerint a januárban 
szokásos házszenteléseket a járványügyi helyzet miatt a hús-
vét és pünkösd közötti időszakban fogjuk megtartani. Kérjük a 
kedves testvérek megértését.

Református

Istentiszteleteinket a megszokott rendben és időben temploma-
inkban tartjuk, továbbá a városi alkalmat élőben is közvetítjük 
youtube csatornánkon (Tiszaújvárosi Református Egyházköz-
ség néven kereshető), amely facebook oldalunkról is közvet-
len elérhető.
A magyar kormány hatályos rendelkezései továbbra is irány-
mutatók, így az előírt higiéniai és biztonsági szabályok szigorú 
betartására kérjük a Testvéreket.
Tiszaszederkény:
• Úrnapi istentisztelet 2021. január 17-én, vasárnap 10 órakor
Tiszaújváros:
• Úrnapi istentisztelet 2021. január 17-én, vasárnap 11 órakor
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Kérjük a Testvéreket, hogy tájékoztassák egymást és biztas-
sák, bátorítsák szeretteiket. Hálát adunk Istennek, hogy noha 
az óvintézkedések türelmet, körültekintést és gondosságot igé-
nyelnek, de visszatérhettünk templomainkba. 
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram, 
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)
Adomány, perselypénz és egyházfenntartói járulék befizetésé-
ről
Fontos bevételi forrásaink az egyházfenntartói járulék, a per-
selypénz és az Isten dicsőségére tett adományok. E felajánlások 
befizetése online átutalással is történhet a gyülekezet számlájá-
ra. Közleményben kérjük feltüntetni, hogy milyen célból tör-
tént a befizetés.
• Egyházfenntartói járulék esetében: EFJ, Név és cím.
• Isten dicsőségére tett adomány esetében csak annyi, hogy 
IDA.
• Perselypénz esetén csak Perselypénz
Gyülekezetünk számlaszáma: Tiszaújvárosi Református Egy-
házközség - 61200254-10002955 (Polgári Bank Zrt.)
Isten áldja meg a jókedvből történő adakozást! „Nagyobb bol-
dogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)

Temetői lopások
Fokozott őrzést és figyelmet kérnek a tiszaszederkényi reformá-
tus temetőbe a városlakók.
A gyakori lopások miatt a helyzet felháborító, az elhunytak hoz-
zátartozói szomorúak, csalódottak és dühösek.
Napról napra több virág, díszelem, személyes apróság tűnik el a 
sírokról és urnákról, mely az anyagi kár mellett lelkileg is mé-
lyen érinti a családokat. Ez az állapot már tarthatatlan!
Kérjük az illetékesek mielőbbi intézkedését a probléma meg-
szüntetése érdekében.

(Név a szerkesztőségben)

„Küzdöttél, de már nem lehet, 
a csend ölel át és a szeretet. 

Csak az hal meg, akit elfelejtenek, 
örökké él, akit nagyon szerettek.” 

Tóth Árpád

Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal teli szívvel 
tudatjuk, hogy szeretett Édesanyánk, Feleség, Nagymama

Zsipi Jánosné (Erzsike)

2020. december 14-én, 65. életévében elhunyt. 

Hálásak vagyunk mindenkinek, akik a temetésen részt vettek,
 s azoknak is, akik otthonukban gyertyagyújtással, 

imádsággal emlékeztek. 
Drága emléke szívünkben örökké él!

Veszedelem
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik januári so-

rozatunk. A megfejtéseket a hónap vé-

gén egyben várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 

3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. 

címre.

2. � Sokféle 2021. január 14.



Épül-szépül a szálloda 

Szembetűnő a változás az épülő szálloda háza táján. Az épít-
kezést körbevevő kerítést már elbontották, az épület elérte 
teljes magasságát és bekerültek az üvegpanelek is, ami nem 
mindennapi külsőt kölcsönöz a szállodának. 

Bár még messze van az építkezés vége, folyamatosan közel hat-
vanan dolgoznak teljes erőbedobással, hogy nyár közepén már 
vendégeket fogadhasson az impozáns épület. 
- Itt az épület földszintjén a külső üvegfaltól eddig az oszlop-
sorig lesz az étterem. Ez a középső szekció, a két oszlopsor kö-
zött lesz a szálloda bárja, azon túl pedig a külső részen, ahol az 
üvegfalat és a nejlon borítást látjuk, ott lesz majd a télikert - mu-
tatja Szabó András, a Tisia Hotel & Spa projektmenedzsere, aki 
gyors idegenvezetést tart nekünk a szállodában. - Az első emelet 
egy jelentős részét az 500 négyzetméteres rendezvényterem ad-
ja, a következő emeleten lesznek a szobák, majd az épület legte-
tején a wellness részleg. Most az időjárás miatt a külső burkolá-
si munkálatok szünetelnek, a belső munkálatok aktuálisak, mint 
a gépészeti rendszerek kialakítása, a festési munkák vagy a für-
dőszobák hidegburkolása.  
Nyáron kezdődött el a szállodához tartozó zárt parkoló kialakí-
tása, építése, ami már szinte teljesen kész van. 
- A parkoló véleményem szerint egy abszolút sikertörténet, mi-
vel a várnál hamarabb elkészült - folytatja az idegenvezetést 
Szabó András. - Bár még nem lehet használatba venni, mert 
egyelőre építőanyag tárolására használjuk a területet, valamint 
várjuk, hogy kitavaszodjon, mert akkor lehet majd a parkoló-
rendszer elektronikus egységeit is elhelyezni. Akkor mondhat-
juk majd, hogy teljesen kész. 

ema 

Emma az első tiszaújvárosi újszülött
Szabó Emma Janka lett az év első tisza-
újvárosi kisbabája. A csöppség janu-
ár elsején 15.45 perckor született 3310 
grammal és 51 centiméterrel. A kislány 
Szabó Tamás és Szabó-Révész Renáta 
első gyermekeként látta meg a napvilá-
got a megyei kórházban. 

Az új év első napján, január elsején 
ugyanúgy kezdődött a nap Szabóéknál, 
mint minden más családban. A fiatal pár 
kipihenve a csendes szilvesztert, hozzá-
kezdett a napi rutinhoz, mígnem délelőtt 
közbeszóltak a fájások.
- Elsején reggel indultak a fájásaim, 10 
percesek voltak 11 óráig, miközben nyu-
godt voltam, hiszen azt hittem, hogy csak 
jóslófájások, ami időnként vissza-vissza-
tér, így főzni, mosni, takarítani kezdtem, 
mert nem vettem komolyan. A férjem az-
tán egy idő után mondta, hogy hívjuk a 
szülésznőt, szerinte már indulnunk kellett 
volna a kórházba, de én még akkor sem 
voltam biztos benne. Mivel csupán jósló-
fájásra gyanakodtam, az járt a fejemben, 
hogy milyen kellemetlen, ha bemegyünk 
ezzel a kórházba és kiderül, hogy még 
nincs is itt az idő - mosolyog az anyuka. 
-  Időközben sűrűbben jöttek a fájások, 4 
percenként, aztán irány a kórház, de iga-
zán ekkor sem izgultam nagyon. Kora 
délután, 13 órakor kerültem a szülőszobá-
ra és háromnegyed 4-kor meg is született 
a kislányunk, természetes úton, kompli-
káció nélkül, a kórházban is csodálkoz-
tak, hogy milyen gyorsan megszületett a 
baba. Ügyesek voltunk, különösen Em-
ma - emlékszik vissza az édesanya, Sza-
bó-Révész Renáta, majd a férje, Tomi, a 
boldog apuka veszi át a szót.  
- Az első gyermekünk, kislányunk janu-
ár elsején 15.45 perckor született 3310 
grammal és 51 centiméterrel, akinek a 
Szabó Emma Janka nevet adtuk. Meg-
történt a csoda, ettől jobban nem is kez-

dődhetett volna az év, boldog apuka va-
gyok, boldog szülők vagyunk, és csodála-
tos, hogy bent lehettem a szülésnél.  Iga-
zából én erőltettem az apás szülést a kez-
detektől fogva, bár ott a helyszínen már 
egy kicsit megijedtem, kellemetlen volt, 
mert néha rosszabbul voltam, mint a fe-
leségem, de hál’ istennek én is túléltem. 
Nem volt könnyű látni ott azt a nagy fáj-
dalmat, nehéz volt azt átélni nekem is, azt 
hiszem meggyötört, de már jobban va-
gyok én is – mondja, lassan két hét távla-
tából, most már megkönnyebbülten Sza-
bó Tamás, Emma apukája.
A fiatal anyukán, Renin nyoma sincs a fá-
radtságnak, sugárzik a boldogságtól, mo-
solyogva mesél mindenről, amiről kér-
dezem. Még a várandósság időszaká-
ról is önfeledten mesél, holott a korona-
vírus-járvány miatt nem volt, nem lehe-
tett úgy minden, ahogy eltervezték, vírus-
mentes békeidőben. 
  - Múlt hétfőn jöttünk haza a kórházból, 
azóta már eltelt egy hét, regenerálódtam, 
kialudtam magam, azt hiszem kipihent 
vagyok, amit a nagyszülőknek is köszön-

hetek, hiszen sokat segítenek nekünk. A 
terhesség 9 hónapját is boldogan éltem 
meg, bár a vírus miatt nehezebb volt, hi-
szen mindenhová egyedül tudtam csak 
menni, Tomi nélkül. A járványveszély 
miatt ő sajnos nem tudott olyan szép pil-
lanatokat megélni, mint például az ultra-
hang vizsgálatok, nem láthatta, milyen a 
pici odabent, és nem hallhatta a szívhang-
ját, de szerencsére egy 4D ultrahangra vé-
gül bejutott. Ezek voltak a legnehezebb 
pillanatok, hiszen Emma az első gyerme-
künk, és vele együtt egy ilyen járvány-
helyzetbe csöppentünk bele, de igyekez-
tünk nem rástresszelni, próbáltunk úgy 
csinálni, mintha nem lenne pandémia, 
nem arra koncentráltunk, hanem a jó dol-
gokra - mondja az édesanya.  - Most leg-
inkább csak az öröm van, nincs gondunk, 
ha sírósabb napja van, akkor a nagyik el-
ringatják. Igazából Emma is sokat se-
gít nekünk, hiszen nagyon jó baba, eszik, 
iszik és alszik. Mi is tudunk pihenni, igaz 
kicsit kevesebbet, mint a kicsi, de ez így 
van rendjén. 

berta 

Maszk nélkül az utcán 
Keddtől már csak a város bizonyos 
pontjain kötelező a maszkviselés a köz-
területeken. Erről hétfői ülésén tár-
gyalt a prevenciós bizottság, a polgár-
mesteri határozat kedden lépett életbe. 

Sokan már hétfőn értesültek a hírről, a face-
bookon gyorsan elterjedt a polgármester tá-
jékoztatója. Kedd reggel a legtöbb emberen 
már nem volt maszk az utcán, furcsa is volt 
egy kicsit így látni másokat. 
- Én továbbra is hordom azért, nekem így 
biztonságosabb - mondta a postára igyek-
vő Ilosvai Andrásné -, mindenki hordja, 
ahogy gondolja. Nekem több váltómasz-
kom is van, minden zsebemben van egy, 
és felteszem a jövőben is. 
Adame Irén és Szovák László még maszk-
ban sétáltak, nem értesültek a hírről. 
- Ha már nem kell, akkor levesszük - 
mondták. 
- Én szemüveges vagyok, állandóan pá-
rásodik a maszktól, jó lesz már egy kicsit 
nélküle - mondta Irén. 
A legfrissebb helyi statisztikák miatt dön-
tött úgy a polgármester és a prevenciós 
bizottság, hogy megszüntetik a kötelező 
maszkhasználatot a közterületeken. 
- A kötelezettség január 12-én megszűnt. 
Látjuk azonban, hogy vannak olyan frek-

ventált helyek, ahol szükséges maszkot 
viselni, például a nagyobb boltok parko-
lóiban, az autóbusz-pályaudvaron és a Pi-
ramis center parkolójában. Ezeken a he-
lyeken továbbra is szükséges a maszk vi-
selése. Arra kérek mindenkit, hogy cse-
lekedjen a saját belátása szerint. Tovább-
ra is vigyázzunk egymásra, és ha zsúfolt 
helyre megyünk, akkor önmagunk és má-
sok védelme érdekében lelkiismereti ala-
pon, de viseljük a maszkot - mondta dr. 
Fülöp György polgármester. 
A prevenciós bizottság ülésén arról is tá-
jékozódtak, hogy a kormányhivatal meg-
szüntette a tüdőgyógyász és hat szakdol-
gozó kirendelését, így a covid-osztályról 
ők visszatértek. 
- Keddtől a tüdőgyógyászaton a régi rend 
szerint tudjuk fogadni a betegeket - mondta 
el Nagyné Kántor Judit, a rendelőintézet fő-
igazgatója -, a betegirányítón, illetve telefo-
non keresztül lehet időpontot kérni, illetve 
újra tudjuk végezni a lakossági tüdőszűrést, 
hiszen a doktornő most már itt van, és tudja 
leletezni az elkészült felvételeket. 

Fodor Petra

Ahol kötelező a maszk

Autóbusz-állomás és autóbusz-megál-
lóhelyek
Városközponti piac és vásárcsarnok
Tesco áruház parkolója
LIDL áruház parkolója
SPAR áruház parkolója
800. sz, illetve 801. sz. COOP üzlet 
parkolója
Piramis üzletközpont parkolója
Penny Market áruház parkolója
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Ilosvai Andrásné továbbra is hordja a 
maszkot. 

Van, aki hordja és van aki nem. 

 Tamás, Renáta és Emma, hárman egy család.

Nyár közepén már nyithat a szálloda. 

Étterem, bár és leghátul télikert lesz majd.

Új egészségügyi 
szolgálati jogviszony

Határidős feladat miatt rendkívüli ülést kellene tartania ja-
nuár 14-én városunk képviselő-testületének. A veszélyhely-
zeti szabályozás miatt azonban ezúttal is dr. Fülöp György 
polgármesterre hárul a döntés felelőssége. 

A 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról 
a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet fenntartója számára is fel-
adatokat ad, ez pedig városunk önkormányzata. 
Lapunk kérdésére dr. Fülöp György polgármester elmondta, 
hogy a rendelőintézetben dolgozó közalkalmazottak továbbfog-
lalkoztatásával kapcsolatban kell majd döntéseket hoznia, me-
lyek alapvetően érintik az orvosokat, az egészségügyi szakdol-
gozókat és nem szakdolgozókat is, hiszen egy új egészségügyi 
szolgálati jogviszony jön létre. 
- Érinti majd a városi ügyelet rendszerét is - mondta a polgármes-
ter -, az új jogszabály szerint ugyanis a rendelőintézet ezt nem 
tudja szervezni, így Tiszaújváros önkormányzata vállalja magá-
ra, hogy közvetlenül mi szervezzük az ügyeletet. Reményeim sze-
rint az állampolgárok ebből semmit nem fognak észrevenni, gya-
korlatilag ez egy jogtechnikai változás. Ez egyelőre átmeneti, ké-
sőbb meglátjuk, hogyan folytatódik az egészségügy átszervezése. 
Március elsejétől már az új módon kell a rendelőintézetnek mű-
ködnie, de már most meg kell hozni a szükséges döntéseket, 
hogy az érintett munkavállalókat időben tájékoztatni tudják az 
új jogviszony részleteiről. 
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Emlékszem, a téli szünet után szinte mindig 
úgy kezdődtek a januári tanítási napok, hogy 
„Remélem kipihentétek magatokat a szünet-
ben, mert nagy munka áll előttetek.” A nagy 
munka persze igaz volt, vagy azért, mert a fél-
év előtti hajrára kellett készülni, vagy azért, 
mert a továbbtanulással kapcsolatos teendők 
tették mozgalmassá a napjainkat. Ez az év-
tizedek alatt mit sem változott. Sőt! Ahogy 
elnézem a mai fiatalokat, nincsenek könnyű 
helyzetben. Megsokszorozódtak a feladok, és 
az elvárások is, a koronavírus miatt kialakult 
helyzet pedig még rá is tesz egy lapáttal. 

Általánosból középiskolába
 
Az általános iskolásokra az egyik legmeghatá-
rozóbb megmérettetés vár a jövő héten, január 
23-án 10 órától írják a központi írásbeli felvéte-
lit magyarból és matematikából. Mindenkinek 
meg kell írnia, aki nyolc-, hat- vagy négyosztá-
lyos gimnáziumban vagy technikumban szeret-
ne továbbtanulni.      
- Nagyon készülök a felvételire. - meséli Aczél 

Lili Rebeka, aki most nyolcadikos a Kazinczy 
Ferenc Református Általános Iskolában. - So-
kat gyakorolok, mégsem érzem magam teljesen 
magabiztosnak, de nagyon fontos, hogy jól si-
kerüljön, mert a miskolci Fényi Gyula Jezsuita 
Gimnáziumban szeretnék továbbtanulni és kell 
a jó eredmény. Nagyon várom már az új közös-
séget,  új embereket, és ha minden jól megy, 
kollégista leszek. Nagyon kíváncsi vagyok, ho-
gyan fogok egyedül boldogulni. 
Népszerűek a miskolci és a debreceni közép-
iskolák, de a tiszaújvárosi nyolcadikosok leg-
inkább a helyi középiskolák közül válogatnak.
- A jelentkezés és a felvételi körül nincs változás, 
minden megy a régi kerékvágásban - tudtuk meg 
Makkainé Chmara Mariannától, a református is-
kola igazgatójától. - Egyedül annyi változás lesz, 
hogy az írásbeli felvételi január 23-án lesz, a pót-
felvételi január 28-án, és akik a koronavírus miatt 
nem tudtak megjelenni az előző két időpontban 
vizsgát tenni, nekik idén kijelöltek egy harmadik 
napot, ez február 5-e. Ezt azonban mindenképpen 
jelezni kell az érintett középiskola felé.
-A kialakult helyzet miatt idén nehezebb a fel-
készülés a felvételire?

- Mint minden évben, most is igyekszünk min-
den diákot kellőképpen felkészíteni, de most, ha 
lehet  ezt mondani, még jobban odafigyelünk rá-
juk. Ennek az az oka, hogy a mostani nyolcadiko-
sok tavaly, hetedikben tavasztól digitális munka-
rendben vettek részt, aztán most a téli szünet előtti 
két hétben is távoktatásban részesültek a korona-
vírus miatt. Nem lehet panasz rájuk, mert becsü-
lettel tették a dolgukat otthonról is, de azért a je-
lenléti oktatással ezt nem lehet összehasonlítani.
- Egy nyolcadikos gyerek mennyire tudatos a 
továbbtanulását illetően?
- Az tudjuk magunkról is, hogy 13-14 éves ko-
runkban még nem igazán tudtuk eldönteni, 
hogy milyen irányba szeretnénk továbbtanul-
ni. Sokan választják a gimnáziumot, de van-
nak, akik keresik a különböző szakokat, főleg 
a nyelvek kerülnek előtérbe. Természetesen 
mi minden segítséget megadunk nekik, hogy a 
döntés megalapozott és helyes legyen.    

Középiskolából felsőoktatásba

Megkezdődött a továbbtanulási hajrá a közép-
iskolákban is. Február 15-éig kell eldönteni ki 
melyik egyetemen, főiskolán szeretné folytatni 
a tanulmányit. A végzősök (a többi középisko-
lással együtt) november óta otthonról tanulnak. 
Így kell felkészülniük az iskolai számonkéré-
sekre és a közeledő felvételikre.  
- Számomra nehezebb az otthontanulás, mert 
valahogy az iskolában jobban lekötik a fi-
gyelmemet - mondja Sípos Ákos, aki idén vé-
gez a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégiumban. - Az órákon 
könnyebben megjegyzem az elhangzott dolgo-
kat, bár most már a tanórák nagy részét online 
megtartják a tanárok, így azért könnyebb, mint 
tavasszal volt. De ennek ellenére úgy érzem, 
többet kell készülnöm otthon, mint amikor is-
kolába jártam. 
- Hol szeretnél továbbtanulni?
- Budapestre szeretnék menni a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem rendészettudományi kará-
ra. Körülbelül három éve tudom, hogy ebben 
az irányban szeretnék továbbtanulni, és ennek 
megfelelően  tanulok. Az igazság az, hogy a 
családban többen is vannak a rend őrei között, 
és nekem is megtetszett. Ha elvégzem az isko-
lát, és minden jól megy, nyomozó leszek.  
Kovács Annának még nincs ilyen konkrét el-
képzelése arról, hogy mi lesz, ha nagy lesz. 

- Mostanában kezd körvonalazódni, hogy mit 
is szeretnék - meséli Anna. - Abban biztos va-
gyok, hogy a matematika szerepet fog játszani 
a választásomban, mert az az erősségem. Gaz-
dasági szakok érdekelnek, de még nem tudom 
melyik egyetem mellett döntsek. Azt már vi-
szont tudom, hogy vagy Debrecenben vagy Bu-
dapesten folytatom a tanulmányaimat.  
- Ne feledkezzünk meg az érettségiről sem, hi-
szen néhány hónap múlva számot kell adni a 
tudásotokról, bár lehet arról hallani, szárnyra 
kaptak olyan vélemények, miszerint idén nem 
lenne szabad megtartani az érettségit. 
- Mi gőzerővel készülünk az érettségire - foly-
tatja Anna. - Nem értek egyet azzal, hogy ne le-
gyen idén érettségi, mert az év végi jegyek nem 
feltétlenül tükrözik azt a tudást, amit vinni sze-
retnénk az egyetemre. Szerintem nagyon fon-
tos, hogy megszerezzük azt a tudást, ami majd 
segít nekünk abban, hogy a felsőoktatásban is 
megálljuk majd a helyünket. Ehhez pedig szük-
ség van az érettségire való felkészülésre, és ter-
mészetesen a vizsgára.
- Én sem értek egyet az érettségi esetleges eltör-
lésével - veszi át a szót Anna és Ákos osztály-
főnöke, Tóth Réka. - Én azt gondolom, hogy 
az érettségi az egy objektív mérő, egy központi 
feladatlapot írnak meg a gyerekek. Csoport és 
csoport, osztály és osztály, középiskola és kö-
zépiskola között óriási különbség van. Szerin-
tem akik ezt kitalálták, azok nem gondolták át, 

hogy közel sem biztos, hogy két különböző is-
kolából hozott ötös az tudásszintben ugyanazt 
jelenti. Viszont, ha az év végi jegyeket kapnák 
meg érettségi eredményként a diákok, abban 
nem jönne ki a tudásbeli különbség. Úgyhogy 
én azt gondolom, hogy az esélyegyenlőség mi-
att és amiatt, hogy azok a tanulók kerüljenek be 
a megfelelő iskolákba, akik oda valóak, ezért 
kell egy olyan objektív mérő, mint az érettségi. 
- Sikerül felkészíteni a diákokat a digitális tér-
ben is?   
- Őszintén megmondom, nagyon bíztunk abban, 
hogy visszaáll a hagyományos oktatás január 
11-én, de így, hogy meghosszabbították a korlá-
tozásokat, folytatjuk az online munkát. Mindent 
megteszünk azért, hogy sikeres legyen a felké-
szítés. A mostani 12. évfolyam az eddigi digitá-
lis oktatásnak talán a legnagyobb vesztese. Ők 
már a tavalyi második félévet is online töltötték, 
gyakorlatilag idén az első félév is online zajlik 
nekik. Ebben a tanévben figyelünk arra, hogy 
egységes legyen a felület, könnyen megkereshe-
tők legyenek az információk. A legtöbb órát on-
line élőben tartjuk. A digitális oktatásnak meg-
vannak az előnyei és hátrányai. Tulajdonképpen 
óra- tartásra ez a felület, amit egységesen hasz-
nálunk, jól használható. A számonkérésre ke-
vésbé alkalmas, de próbáljuk a legtöbbet kihoz-
ni belőle. 

Ema

Továbbtanulás és felkészülés nehézségekkel

Újabb adományt vehetett át Tiszaújváros ön-
kormányzata. Ezúttal az Alteo Energiaszolgál-
tató Nyrt. ajánlott fel több mint 500 liter felület- 
és kézfertőtlenítő szert a városnak, hogy minél 
hatékonyabban tudjon védekezni a koronavírus 
miatt kialakult helyzetben. 

A fertőtlenítőszereket az önkormányzati intézmé-
nyek, gazdasági társaságok között osztották szét.
- A pandémia kezdete óta már több alkalommal 
kellett beszereznünk fertőtlenítőszereket - mond-
ta Kerékgyártó István, a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. ügyvezetője. - Mivel több  telephe-
lyünk is van, hozzánk tartozik a temető, a piac, a 
Tisza úton irodaházat és műhelyeket is üzemelte-
tünk, ezért nagy mennyiség fogy ezekből a szerek-

ből, így nagyon örülünk, ha adományként kapunk. 
Nagy segítséget jelent ez nekünk.  
Az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. Nem csak Tisza-
újvárosban segít. Ózdon és Kazincbarcikán is szol-
gáltatnak, ezért ezeket a városokat is hasonlókép-
pen támogatja. 
- Tavasszal, az első hullám idején szájmaszkokkal 
segítettük az önkormányzatot - tudtuk meg Varga 
Viktortól, az Alteo Nyrt. energiatermelési igazgató-
jától. – Most, a második hullámban egymillió forint 
értékű kéz-és felületfertőtlenítő szerekkel segítjük 
a járvány elleni védekezést. Nagyon jó a kapcsolat 
Tiszaújváros és az Alteo között, hiszen immár 18 
éve állunk a város szolgálatában, ezért fontosnak 
tartjuk, hogy kivegyük a részünket a társadalmi fe-
lelősségvállalásban.

ema

Fertőtlenítőkkel segít az Alteo 

A nyolcadikosok a tanórai feladatok mellett a felvételire is készülnek. 
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Tóth Réka, a 12.B osztály osztályfőnöke on-
line segíti a diákokat a tanulásban és a pá-
lyaválasztásban is.

Sípos Ákos nyomozó szeretne lenni. 

Kovács Anna idén végez az Eötvösben. 

Aczél Lili Rebeka miskolci gimnáziumot vá-
lasztott. 



Az idén hat hosszú hétvégénk lesz, s mindössze egy munkanap-áthelyezéssel kell számolnunk.
A munkaszüneti napokat a Munka Törvénykönyve határozza meg, e szerint munkaszüneti nap: 
január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 
23., november 1., és december 25-26, azaz karácsony.
A 2021. évi munkaszüneti napok körül egy munkanap-áthelyezés lesz, december 11-én, szomba-
ton kell majd ledolgozni december 24-ét, ami 2021-ben péntekre esik. 
2021-ben hét alkalommal van hosszú hétvége, ebből hat háromnapos és egy négynapos.
Újévkor (január 1., 2., 3.) azonban egy háromnapos hosszú hétvégét már letudtunk. Nézzük a to-
vábbi munkaszüneti napokat, hosszú hétvégéket:
Március 15.: március 13., 14., 15. Háromnapos hosszú hétvége: szombat, vasárnap és hétfő.
Húsvét: április 2., 3., 4. és 5. Négynapos hosszú hétvége: nagypéntektől húsvéthétfőig. 
Május 1. szombat - a munka ünnepe - nem lesz hosszú hétvége, sem munkanap-áthelyezés.
Május 24. pünkösdhétfő. Háromnapos hosszú hétvége: május 22., 23., és 24. (szombat, vasár-
nap és hétfő).
Augusztus 20., az államalapítás ünnepe: augusztus 20., 21., és 22.  Háromnapos hosszú hétvé-
ge: péntek, szombat és vasárnap.
Október 23., szombat, az ’56-os forradalom ünnepe. Itt nem lesz hosszú hétvége, sem munka-
nap-áthelyzés.
November 1. hétfő, mindenszentek. Október 30., 31. és november 1. Háromnapos hosszú hétvé-
ge: szombat, vasárnap és hétfő.
Szenteste és karácsony: december 24., 25., és 26. Háromnapos hosszú hétvége: péntek, szombat 
és vasárnap. (24-ét 11-én kell ledolgozni)
 

Az egészségügyben dolgozókat már oltják 
A koronavírus elleni harc egyik alapköve a 
védőoltás, melyből folyamatosan érkezik ha-
zánkba is. Jelenleg 25 kórházi oltóponton 
történik az egészségügyi dolgozók beoltása. 
A lakossági igények felmérése folyamatosan 
zajlik, a vakcinainfo.gov.hu oldalon lehet re-
gisztrálni azoknak, akik szeretnék beadatni 
az oltást, a hatvan éven felüliek postán kap-
nak majd egy űrlapot, amin jelezhetik igé-
nyüket. 

Kedden újabb szállítmány érkezett hazánkba, a 
81 tálca Pfizer-oltóanyag 47385 személy beol-
tását teszi lehetővé. Megérkeztek az első Mo-
derna-vakcina szállítmányok is, mellyel 3600 
embert tudnak beoltani. Sok a kérdés és sok a 
válasz is vakcinaügyben, a legjobban talán az 
segíti a gondolkodást, ha hiteles forrásból tájé-
kozódik az ember, mielőtt saját belátása szerint 
dönt. A vakcinainfo.gov.hu oldalon nem csak 
regisztrálni lehet az ingyenes és önkéntes ol-
tásra, de sok más kérdésre is választ kapnak az 
oda látogatók. Az oltás feltétele az előzetes re-
gisztráció.
- Jelenleg a lakosságot érintő oltásról, annak 
menetéről még nincs hivatalos információnk 
- mondta Nagyné Kántor Judit, a Tiszaújváros 
Városi Rendelőintézet főigazgatója -, még csak 
most térképezik fel a lakossági igényt, ezért 
is fontos, hogy aki szeretné megkapni a vak-
cinát, az regisztráljon. Ezek alapján mérik fel, 
hogy mennyi oltópontot kell majd kialakítani. 
Jelenleg még az egészségügyi dolgozók oltása 
zajlik, melyre önkéntesen lehetett jelentkezni. 
Nagy örömömre szolgál, hogy dolgozóink 50 
százaléka, több mint hatvan fő kérte a védőol-
tást. Számomra ez azért is nagy öröm, mert sze-
retnénk már, ha megszűnne a bezártság, és aki 
megkapja a védőoltást, védve lesz a betegség-
től, nem kell attól tartanunk, hogy akár szoros 
kontakt miatt tíz napra karantéba helyezik, ami 
kockáztatná a mi folyamatos betegellátásunkat. 
Bízom abban, hogy biztonságot nyújt majd ne-
künk és a lakosságnak is. 

- Mikor kapják meg az oltásokat?
- Kedden, illetve szerdán kaptuk meg az első 
oltást, három hét múlva pedig egy emlékeztető 
oltást kapunk majd. Leegyszerűsítve ennek az 
a lényege, hogy az első oltás után a szervezet 
már elkezd ellenanyagot gyártani, a második 
oltás célja pedig az, hogy megerősítse a szerve-
zetünkben azt, hogy minél tovább gyártsa az el-
lenanyagot, hogy amikor majd találkozik a ví-
russal, akkor gyorsan le tudja győzni. Tehát jó 
esetben nem fog megbetegedni, és nem fogja 
továbbadni sem a betegséget a szervezet, mert 
hamar megöli a vírust. 
Dr. Szabó-Maák Sándor háziorvos már meg-
kapta az első vakcinát. Mind mondja, az oltás 
nagyon szervezetten, gördülékenyen zajlott. 
- Megjelenéskor megmérték a lázunkat, nyil-
vántartásba vettek, leellenőrizték, hogy való-
ban jelentkeztünk-e oltásra, majd adtak egy 
nyomtatványt, melyen kérdéseket tettek fel a 
krónikus betegségekről, rendszeresen szedett 
gyógyszerekről, utána orvosi vizsgálat követ-
kezett. Majd közösen eldöntöttük, hogy meg-
kaphatjuk-e az oltást, nincs-e valamilyen el-
lenjavallat. Az oltás után harminc percnyi vá-
rakozás következett az esetleges mellékhatá-
sok megfigyelése miatt, majd újra kikérdeztek, 
hogy minden rendben van-e, végül kaptam egy 
igazolást, hogy a következő oltáson mikor kell 
majd megjelenni. Az oltás után este egy kicsit 
fájt a vállam, de ez teljesen természetes. 
- Gondolom, sokan fordulnak önhöz tanácsért, 
hogy beoltassák-e magukat. Mit szokott ilyen 
esetekben javasolni? 
- Azt szoktam tanácsolni, hogy mindenfélekép-
pen kérjék, hisz nincs mitől félni. Különösen a 

tiszaújvárosiaknak, hiszen itt élnek a kombinát 
környezetében, ha itt történik valami, az sokkal 
veszélyesebb. De meg kell bíznunk a szakem-
berekben, hisz azért nem költözünk el, mert itt 
hozzáértő, lelkiismeretes szakemberek dolgoz-
nak, akik figyelnek ránk. Ugyanígy van az ol-
tással is, hiszen szakemberek, tudósok felelő-
sek az oltásért, rájuk kell hallgatni, nem más-
ra. Ők a szakemberek, ők tanulnak évtizedekig, 
hogy felelős döntéseket tudjanak hozni. 
- Mi a véleménye a különböző vakcinákról? 
- Úgy gondolom, hogy nincs különbség akö-
zött, hogy kínai vagy orosz oltásról van szó. 
Kína olyan objektumot épített, ami a holdról 
is látszik. Más az, ha tömegtermelésben gon-
dolkodunk, Kína egy nagy ország, ki kell elé-
gítenie a szükségleteket, és hozzánk is eljut-
nak az olcsó és gyenge minőségű kínai termé-
kek, de teljesen más dolog, amikor egy tudo-
mányos dologról van szó. Ha kínai oltóanyag 
áll rendelkezésre, az ugyanolyan értékes, mint 

más, azt is uniós és magyar szakemberek mé-
rik be, tesztelik, vizsgálják majd. Ha pedig jó-
váhagyják, akkor semmi félnivaló nincs. Nem 
rosszabb az egyik, mint a másik, bíznunk kell a 
szakértőinkben. 

Fodor Petra

Hat hosszú hétvégénk lesz ebben az évben
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Vakcinák az oltóponton. 

A vakcinainfo.gov.hu oldalon lehet regisztrálni. 

Dr. Szabó-Maák Sándor már megkapta az első oltást. 

„Még csak most térképezik fel a la-
kossági igényt, ezért is fontos, hogy 
aki szeretné megkapni a vakcinát, az 
regisztráljon. Ezek alapján mérik fel, 
hogy mennyi oltópontot kell majd ki-
alakítani.”

Nagyné Kántor Judit 

„Szakemberek, tudósok felelősek az 
oltásért, rájuk kell hallgatni, nem 
másra. Ők a szakemberek, ők tanul-
nak évtizedekig , hogy felelős döntése-
ket tudjanak hozni.”

Dr. Szabó-Maák Sándor



Karbonmentes „szép új világ”
Újraindul a Tisza II Erőmű tízéves szüne-
teltetés után. Örülni kell, hogy valami meg-
mozdult. De ugyanolyan az üröm! Késedel-
mes és rossz döntések sorozata terheli, nem 
csak a hajdani Tiszai Erőmű Rt. erőművet, 
az egész magyar energetikát. Miért csak 
most született a döntés? 

Több mint tíz éve áll rendelkezésre az erőmű 
rekonstrukciójának terve a bejelentett gáztüze-
lésű technológiával (CCGT). És huszonöt éve 
áll rendelkezésre az erőmű rekonstrukciójának 
terve CFB technológiával. 
Tíz éve áll az erőmű, tíz évig nem történt sem-
mi. Kiforratlan kapkodás a Mátrai Erőművel, 
miközben a Tiszapalkonyai és Borsodi Hő-
erőmű ócskavas teleppé alakult.  
Így szól a hír: „Új, korszerű, magas hatásfokú, 
széles szabályozási tartománnyal rendelkező, 
kombinált ciklusú gázturbinás blokkokat (CC-
GT) kell építenünk a villamosenergia-rendszer 
stabilitása érdekében”
Ez az állítás nem fedi a valóságot!  Meggyőző-
désem, hogy a döntés nem megfontolt elemzé-
sen alapul, inkább a sorozatos pánikszerű dön-
tések következménye. Ki kell hangsúlyozni: a 
földgáz is fosszilis tüzelőanyag, annak felhasz-
nálása nem oldja meg a karbon-mentességet! 
Kormányunk 2011-ben („Nemzeti Energiastra-
tégia 2030”) világosan megfogalmazta a jövő 
villamosenergia ellátásának feltételeit: 
• „versenyképesség, 
• fenntartható fejlődés,
• energia szempontjából biztonságos, 
a) a nemzet túlélése,
b) a jólét védelme, 
c) az ellátásból és használatból eredő kockáza-
tok minimalizálása biztosítva legyen.” 
A CCGT technológia nem teljesíti a kitűzött cé-
lok egyikét sem. Érezhető, hogy a döntés hátte-
rében az EU karbon-mentességre irányuló po-
litikája szerepel. Ez ellen határozottan fel kel-
lene lépni közösen a csehekkel és lengyelekkel. 
A valóságban a CFB technológia karbon-men-
tesség szempontjából is kedvezőbb, mint a CC-
GT technológia. És nem veszélyezteti a jövőn-
ket.
A Tisza II Erőmű sorsát az döntötte el, hogy a 
Kádár-rendszer a Szovjetunióval örök kapcso-
latra számított.  Ezért az egyébként ragyogóan 
működő hazai tervezésű erőmű szénhidrogén 
tüzelésére készült, döntően importált földgáz-
zal működött.  A leállítás oka az importált föld-
gáz elviselhetetlen ára volt. Huszonöt év után 
ugyanezt a hibát kívánjuk elkövetni? 
 A CCGT technológia ugyan jobb hatásfokú, de 
a földgázból jelenleg sem lehet biztosítani ver-
senyképes energiatermelést.
A CFB technológiát lignit és biomassza vegyes 
tüzelésre terveztük.  
A CFB technológia minden szempontból felül-
múlja a földgáztüzelési CCGT technológiát:
• Szabályozási tartománya 30-100% hatás-
fok romlása nélkül. Ezt a tartományt nem va-
lószínű, hogy a CCGT technológia tudja felül-
múlni. 
• A működés hatásfokát kompenzálja a tü-
zelőanyag ára, ami akár 4-5-ször olcsóbb a 
földgáz áránál.
• A földgáz ára a piacnak megfelelően ingado-
zik, a lignit ára évtizedekre becsülhető.
• Beruházási költsége töredéke a CCGT költ-
ségének. 
• A termelési költségek éves szinten tízmilliárd 
forinttal kisebbek, mint azonos CCGT terme-
lésnél.
• A széndioxid kibocsátás megfelelő biomassza 
bekeverési arány esetén lehet kevesebb, mint a 
CCGT földgáztüzelésnél. Szélső esetben akár 
tisztán biomassza tüzelésére állítható át.
• A teljes technológia lehet hazai kivitelű, míg 
a CCGT technológia a multinacionális cégek 
monopóliuma.
• A CFB technológia nyereséges termelést ga-
rantál, hozama növeli a költségvetést, míg a 
CCGT technológia veszteségét a költségvetés-
ből kell pótolni.
A politika döntéseinél a fennálló klímaválto-
zásból indul ki, okát nagy részben a meglévő 
energetikára igyekszik hárítani. A politika ál-
tal megrendelt stratégiai tervek véletlenszerű-

en sem igazolták a bekövetkezett eseményeket. 
Nem valószínű, hogy a szén-dioxid növekedés 
ütemében fognak bekövetkezni a vizionált ese-
mények. Azok - a pillangó szárnycsapásainak 
elve szerint - váratlanul, felkészületlenül követ-
keznek be. Lásd COVID 19 veszélyt: nem tud-
tuk időben felmérni, az előre jósolható követ-
kezményeire sem tudtunk felkészülni. Számos 
várható, prognosztizálható esemény bekövet-
kezését vizionálják a tudósok, csak éppen je-
lenleg még azokat a politika nem karolta fel. 
Nem veszélyeztetik a jelenlegi hatalmat.
Példaként: A globális klímavédelmi forgató-
könyvek összeállításánál eddig nem igazán szá-
moltak a metánnal. Boríthatja a szén-dioxidra 
figyelő klímastratégiákat.  
A metán a szén-dioxidnál 26-szor erősebb 
üvegházgáz, jobban segíti elő a globális felme-
legedést, mint a szén-dioxid egy adott időszak 
alatt. A tengerfenéken fagyott metán (más né-
ven jégmetán, metán-hidrát)  becslések szerint 
a Föld valaha volt földgázkészletének 200-szo-
rosa. Döntő része mélyen a tengerben található, 
ahová a felszíni hőmérsékletváltozás csak na-
gyon lassan jut el, így a metán légköri növeke-
dését emberi időléptékben mérve a klímaválto-
zás nem okozhatja. Nagymértékű légköri növe-
kedését a tektonikus lemezek mozgása, mély-
tengeri földrengések okozzák. Óriási nagyságú 
helyi kibocsátások következhetnek be anélkül, 
hogy azok helyét, mértékét tudnánk követni.  
Ez a felismerés a klímaváltozás ok-okozati ösz-
szefüggést megfordíthatja: nem a szén-dioxid-
növekedés okozza a klímaváltozást, hanem a 
nagy mennyiségű metánkitörések mélytengeri 
forrásokból okozhatják a légkör hőmérséklet-
növekedését. 
A politikusokat meg kellene győzni arról, hogy 
az energetikai döntéseket nem a felkapott té-
nyek alapján kellene megvalósítani.  A vizio-
nált jövőkép helyet célszerűbb lenne elemezni 
a társadalom fejlődésének folyamatában bekö-
vetkezett összefüggéseket, figyelembe venni a 

társadalom összetételét, demográfiai változása-
it, munkavégző képességért. Azokból lehet kö-
vetkeztetni az energetika szerepére. Fel kellene 
mérni az energia befolyását az egyes történelmi 
időszakokra, hatását és veszélyeit. 
Tudomásul kellene venni, hogy az ipari forra-
dalom kezdetéig a társadalom mindössze 1 mil-
liárd ember (1800. év) eltartására volt képes - 
döntően emberi energia felhasználásával. Nem 
többre. Az ipari forradalom után következett be 
a népesség szaporodásának robbanása. A kö-
vetkező 130 év alatt a népesség elérte a 2 mil-
liárd főt (1930. év). Ez azt jelenti, hogy az em-
beriség történelmének 1,2 százalék időtartama 
alatt bekövetkezett tizenkét ezer évnek megfe-
lelő létszámnövekedése! 
A népességnövekedés felgyorsulásában a de-
mográfia szabályozásának volt döntő szerepe. 
Hans Rosling svéd orvos és statisztikus látvá-
nyosan bemutatja a demográfia szabályozásá-
nak mechanizmusát. Abból a feltételezésből 
indul ki, hogy minden nő az őskortól kezdve 
átlagosan hat gyermeket szült. Hans Rosling 
szerint a szabályozási mechanizmus egyértel-
mű: Az ipari forradalom előtt 6 gyerek közül 
4 meghalt, nem érte el az ivarérett kort. Szü-
letéskori halálozás, betegségek, járványok, há-
borúk. Így lehetett tartani a fejlődés ütemét és 
a népesség egyensúlyát!  Megállapítható, hogy 
az ipari forradalom előtti időszakban a demo-
gráfia szabályozásában a halál jelentette a meg-
határozó szerepet.     
A demográfiai változások kísérték a társada-
lom összetételét. Az 1910. évi hazai népszám-
lálás adataiból kiderül, hogy 1910-ben a szel-
lemi foglalkozásúak aránya mindössze 4,2% 
volt. Az önálló iparosok és kereskedők aránya 
a népesség 8,5%-át tette ki. A többiek (68% pa-
rasztság, 13,6% munkások, 5% cselédek) ne-
héz fizikai munkát végeztek. 
Tehát hazánk társadalmi fejlődése a társadalom 

90 %-át kitevő fizikai munkavégzők képessé-
géttől függött, még az ipai forradalom kezdete 
után 150 évvel is. Manapság a 8 általános isko-
lát végzettek aránya 78,1% (1990. év). 
Érdemes megbecsülni, milyen volt a társadalom 
munkavégző képessége az ipari forradalom előtt, 
és mennyi manapság. Az átlagos felnőtt ember-
nek szükséges kb. 8100 kJ/nap az alapanyagcse-
réhez (megfelel 0,2 liter benzin energiatartalmá-
nak), plusz az egyén munkateljesítményétől füg-
gő energiaigényre. Manapság a teljes napi ener-
giaforgalom nem több mint 14 000–20 000 kJ/
nap. Egy ember energiaforgalma, levezetve a 
fenti adatokból, évente 170 liter benzin energia-
tartalmának felel meg, 85 liter az alapanyagcse-
réhez, 85 liter munkavégzéshez, amit élelmiszer 
formában fogyasztunk el. 
Manapság a mechanikai munkának döntő ré-
szét fosszilis energiából termelt energiával pó-
toljuk. Hazánk jelenlegi primerenergia felhasz-
nálása olyan mennyiség, mint ha az éves ener-
giaigényünket kipótolnánk személyenként 33 
„rabszolga” munkájával (Pompeji működé-
séhez minden családhoz átlagosan 6 rabszol-
ga tartozott, Róma 30%-át rabszolgák szolgál-
ták). Ebből adódik, hogy 1 100 PJ/év (27,5 mil-
lió tonna benzin energiatartalmának felel meg) 
primer energia nélkülözhetetlen a mai társada-
lom összetételéhez, fizikai létezéséhez, fejlődé-
séhez, életkorfenntartásához.
Számos valósítható veszély okozhat valóban 
apokaliptikus következményeket. Ha a jelenle-
gi energiaellátásunk veszélybe kerül, ha a vil-
lamosenergia ellátásunk hosszabb időre meg-
szűnik. 
A korszerű energetikai rendszerek katasztrófa ve-
szélyét vizionálja Marc Elsberg „BLACKOUT” 
című regénye, amikor tragikus kimenetelű ka-
tasztrófasorozatot okozhat a korszerű hálózati 
rendszerben egy egyszerű kíbertámadás. Döbbe-
netes! Érdemes elolvasni.
De figyelmeztetők az ismert, már bekövetke-
zett események sorozatai is. Ezek villamos 
energia kimaradást csak azért nem okoztak, 
mert a villamos energia még abban az időben 
nem létezett.
Egy óriási geomágneses vihar  vissza küldhet 
bennünket a „sötét középkorba”. Egyes tudó-
sok véleménye szerint nem az a kérdés, hogy 
egy ilyen jelenség bekövetkezik-e, csak az, 
hogy mikor? 
Következményei:
- 100 millió hidrogénbomba kapacitásával 
egyezik a naprobbanás ereje. 
- Áramkimaradások.
- A transzformátorházakban a napvihar meg-
semmisíti a transzformátorokat, erőművek le-
állnak, tönkremehetnek. 
- Menteni kell az alagutakban, liftekben, jár-
művekben akadt embereket
- Egymás után állnának le a közszolgáltatások, 
boltok, kórházak.
- Leálló banki szolgáltatások, víz, fűtés, élelmi-
szerellátás, hőszolgáltatás, GPS-navigáció, rá-
dió-kommunikáció és légiközlekedés.
- Leálló gyárak, üzemek, élelmiszeripari hűtő-
rendszerek, minden üzemi és háztartási villa-
mos működtetés.
- Üzemi katasztrófák, főleg vegyipar, atom-
erőművek.
 - Uralhatatlanná válik a bűnözés, terroriz-
mus…

Jelentős globális klímaváltozást, lehűlést, éh-
ínséget okozó, történelmileg jegyzett vulkánki-
törést ismerünk. (Az 1783-84-ben bekövetke-
zett Laki vulkánkitörés (Laki/Grímsvötn, (Iz-
land), az első globális klímakatasztrófa, ami-
ről hiteles források maradtak: Izland lakossá-
gának negyede elpusztult, a sziget állatállomá-
nyának 50-80%-a is áldozatául esett. Európát 
és Észak-Amerikát július elejére teljesen bebo-
rította a mérgező, ködszerű gázfelhő, amely a 
Napot is elhomályosította Európában. Tapasz-
talt nagy szárazságok, amelyek során 30-50 
millió ember halt éhen világszerte.)
Ilyen események következtében mi fog történni 
a naperőművekre koncentráló megújuló energi-
arendszerekkel? Milyen hatása lesz a világra?
Számos jelenkori áramkimaradás is figyelmez-
tető lehet. 
Példaként kiemelhetjük az USA északkele-
ti áramkimaradását  2003. augusztus 14-én. 
Majdnem egy hétig tartott.
„… több mint háromezer fosztogatót vettek őri-
zetbe…., 
Vagy Dél Brazília, 1999. március 11-én. Az 
áramkimaradás érintett 75-97 millió embert. 
Rendőrséggel kellet a fosztogatásokat megaka-
dályozni. Csak a Rio-i metróban több mint hat-
vanezer ember rekedt a föld alatt.
Biztonságos energiaellátást csak az a rendszer 
garantálhat, amelyik minden krízishelyzetben 
működőképes marad. Hazánk az ellátás bizton-
ságát a külföldről történő importra alapozza. 
Nem lenne célszerűbb önellátásra törekedni, a 
valóban fenyegető katasztrófákra felkészülni, 
a világ monopol érdekeit szolgáló, politikusok 
által felkarolt riogatás helyett? 
A karbon-mentes energiaellátás ésszerűtlen 
sürgetése növeli az összes felsorolt veszélyt, 
biztonságos ellátást. 
Egy rémisztő kép: Magyarország villamose-
nergia-ellátását döntően mindössze egy atom-
erőműre és néhány régi nagyerőműre, meg a 
külföldi behozatalra alapozza. Mi történik, ha 
az egyik nagyerőmű kiesik, vagy a közel 30%-
os import lehetősége megszűnik? 
Előfordultak már olyan állapotok is, amikor or-
szágunkba minden irányból csak befelé áram-
lott az áram.
Prof.Dr.Aszódi Attila megfogalmazása szerint 
(2018.03.02): „…szembetűnő és egyben ag-
gasztó, hogy a hazai fogyasztást az idei csú-
csok idején több mint 3000 MW (kb. 6 000 MW 
csúcsból) mértékben importból fedeztük, és va-
lódi fekete lyukként viselkedtünk: minden létező 
környékbeli forrást a magyar hálózat igényei-
nek fedezésére használtunk, exportra, tranzitra 
ezúttal nem futotta.”  
Egy „karbonmentes szép új világ” jövőkép a 
COVID 19 pandémiát egy jelentéktelen esemé-
nyé zsugoríthatja!
Marc Elsberg:
„….holnap talán már túl késő lesz.”

Schwardy Miklós
schwardy.miklos@gmail.com
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Látkép a kazánokról és a turbinákról 2018 júniusában. 

„A Tisza II Erőmű sorsát az döntötte 
el, hogy a Kádár-rendszer a Szovjet-
unióval örök kapcsolatra számított.” 

„Biztonságos energiaellátást csak az 
a rendszer garantálhat, amelyik min-
den krízishelyzetben működőképes 
marad.” 



Így változik az élet 2021-ben 
Megszokhattuk már, hogy az új év változásokkal is jár, és 
ez idén sincs másként. Az alábbiakban a legtöbbeket érin-
tő adó- és árváltozásokat, új szabályokat foglaljuk össze. 

Szigorodik a kata
Idén jelentősen szigorodnak a kata szabályai: januártól 40%-
os adót vezetnek be az olyan cégek számára, amelyek egy 
katás vállalkozástól egy évben több, mint 3 millió forint ér-
tékben rendelnek meg szolgáltatást vagy terméket. A plusz 
terhet nem a katás vállalkozónak, hanem a megrendelőnek 
kell megfizetnie, kivéve, ha külföldi – ez esetben ugyanis a 
kisadózó vállalkozást terheli azadó.

Egyszerűsödik a hipa-bevallás
Jelentős könnyítések jönnek az iparűzési adóban. A 180 nap-
nál rövidebb ideig tartó építési tevékenységet ugyanis jövő-
re már nem terheli az ideiglenes tevékenység utáni iparűzési 
adó, ami az öt százalékos újlakás-áfa mellett újabb lökést ad-
hat a hazai építőiparnak.
Mintegy 94 ezer, több telephellyel bíró vállalkozásnak is 
könnyítést hoz 2021, hiszen nem kell minden érintett önkor-
mányzathoz benyújtaniuk a helyi iparűzési adóbevallásu-
kat, elegendő lesz egyetlenegyet beküldeni a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatalhoz. A kis- és középvállalkozások, valamint 
az egyéni vállalkozók iparűzési adója január 1-jétől a felé-
re csökken.

Online számlaadat-szolgáltatás és áfa bevallási tervezet
Idén januártól - 3 hónap türelmi idő mellett - véglegesen ki-
terjesztik az online számlaadat-szolgáltatás rendszerét, im-
már a magánszemélyekre és a külföldiek felé kiállított szám-
lákra is.
Júliustól pedig az adóhatóság a rendelkezésére álló számlain-
formációk alapján elkészíti majd a vállalkozások számára az 
áfa-bevallás tervezetét, amelyben megállapítják a fizetendő 
adót, valamint javaslatot tesznek az áthárított előzetesen fel-
számított áfa alapján a levonható adóra is. 

Személyi kedvezmény
Átalakul a súlyosan fogyatékos személyek részére járó sze-
mélyi kedvezmény: a korábbi, a minimálbér 5%-ig igénybe 
vehető adókedvezmény idén az összevont adóalapot csök-
kentő kedvezményként vehető majd figyelembe a minimál-
bér harmadának a mértékéig.

Ingyenes lesz számos ügyintézés
Egyes okmányok kiállítása kivételével 2021-től az elsőfokú 
közigazgatási eljárások illetékmentesek lesznek, amelynek 
köszönhetően évente másfélmillió államigazgatási ügy inté-
zése válik ingyenessé.

Elektronikus kereskedelem
A július elsejétől hatályos főszabály szerint az uniós távérté-
kesítéseknél a termék annak rendeltetési helye szerint adózta-
tandó. Az adminisztrációs terhek enyhítése érdekében azon-
ban a meghatározott egységes 10.000 eurós értékhatárt meg 
nem haladó értékesítések esetén a teljesítés helye a letelepe-
dés szerinti tagállam, bár az adózó értékhatár alatt is választ-
hatja a főszabály szerinti adózást. Az értékhatár felett ugyan-
akkor a végső felhasználó letelepedése szerinti államának az 
áfakulcsát kell alkalmazni az értékesítésre.
További módosítás, hogy az uniós vámszabályokkal össze-
hangoltan, a harmadik országból érkező 22 eurós értékhatárt 
meg nem haladó import küldemények áfamentessége meg-
szűnik.

Munkáltatói juttatások
Január elsejétől az állami alkalmazásban állók és a ma-
gánszférában dolgozók számára egyaránt 450.000 forint-
ban egységesítik a rekreációs keretösszeget éves szinten. A 
speciális veszélyhelyzeti intézkedések azonban felülírják a 
SZÉP-kártya juttatások keretösszegeit és adózását. Eszerint 
a rekreációs keretösszeg 2020-ban, valamint 2021. január 1. 
és 2021. június 30. között 400.000.- illetve 800.000.- Ft-ra 
emelkedik, és az egyes zsebek értékhatárai is magasabbak, 
azaz a SZÉP-kártya szálláshely alszámlájára 400 ezer forint, 
a vendéglátás „zsebbe” 265 ezer forint, szabadidős felhasz-
nálásra 135 ezer forint utalható béren kívüli juttatásként. A 
szociális hozzájárulási adómentesség is fél évvel meghosz-
szabbodik, azaz csupán 2021. június 30-át követően tér visz-
sza a szociális hozzájárulási adó, ekkor is csak 15,5% mérték-
ben. Szintén a veszélyhelyzeti intézkedésekhez kapcsolódott 
az adómentesen adható járványügyi szűrővizsgálat bevezeté-
se, a már adómentes védőoltás mellett.

Drágul a cigaretta
A cigaretta, és valamennyi dohánytermék esetében jelentősen 
növekszik a jövedéki adó mértéke. A dohánytermékek árát 
2021-ben két lépcsőben emelik, az új típusú dohánytermékek 
(pl. e-cigaretta, Iqos) adótartalma pedig 50 százalékkal emel-
kedik. Piaci szakértők szerint ez a fogyasztók szintjén cigis-
dobozonként mintegy 134 forintos áremelkedést jelent január 
1-jétől, ehhez jön hozzá áprilisban további 94 forint. Vagyis 
tavasszal 1600 forint fölé ugrik egy doboz ára.

Behajthatatlan követelések
Januártól a behajthatatlan követeléshez kapcsolódó adó-
alap-csökkentési, visszaigénylési lehetőségek köre a magán-
személyekkel szemben fennálló követelésekkel bővül. Átme-
neti rendelkezésként visszamenőlegesen 2015. december 31-
éig lehetővé teszik az áfa visszaigénylést.

Energiahatékonysági beruházások
A személygépkocsi és elektromos személygépkocsi vásárlá-
sakor az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, fel-
újítás adókedvezményét 2021-től már nem lehet igénybe ven-
ni, kivéve nagy rakodóterű személygépkocsi esetében.

Nőtt a tb járulék
Nő az egészségügyi szolgáltatási (tb) járulék, 2021. január el-
sejétől már havi 8000 forintot kell fizetniük az érintetteknek 
(tehát akiknek nincs munkajogviszonyuk, vagy nem fedezik 
az egyéb díjaik ezt).

Összeállította: Fodor Petra

Szálláshely-változások
2021-től lép életbe az a kormányrendelet, amely minden ma-
gyarországi szálláshelyet a vendégek okmányának digitális 
beolvasására és az adatok azonnali továbbítására kötelez az 
NTAK-nak. 

Munkaerő-kölcsönzés, építőipart érintő szabályok
A munkaerő-kölcsönzéshez kapcsolódó fordított áfa kiveze-
tése mellett továbbra is fennmarad az építőipari tevékenység-
hez kapcsolódó munkaerő kölcsönzés fordított adózása min-
den építési-szerelési munka vonatkozásában.

Gépjárműadó
Január 1-től a gépjárműadóhoz kapcsolódó adóhatósági fel-
adatok az önkormányzatoktól átkerülnek az állami adóható-
ság feladatkörébe. Elvileg ez nem jár plusz teherrel, az adó 
első részletét március 15-e helyett elég április 15-ig befizetni 
és az adóhivatal év elején minderről értesítőt küld. 

Emelkedtek a postai árak 
A legfeljebb 50 grammos, belföldi, közönséges levél feladá-
sának díja 10 forinttal 145 forintra emelkedett. A maximum 
50 grammos elsőbbségi levél ára 15 forinttal emelkedett, 200 
forintba kerül januártól. 

5%-os áfa
Az újépítésű lakások értékesítésére vonatkozó 5%-os áfakul-
csot 2021. január 1-től visszavezetik. A szabályozás 2022. 12. 
31.-ig hatályos.

Jövedékiadó-mentes pálinka
A pálinkára vonatkozó bér- és magánfőzés évi 86 liter párlat 
mennyiségig adómentes 2021. január elsejétől.

Autópályadíj-emelés
Az autópályák díja is nő inflációkövetéssel, ez praktikusan néhány száz forintot jelent minden kategóriában:
Autópályamatrica-díjak 2020-ban és 2021-ben

Csökkent a kiva mértéke
A kisvállalati adó (kiva) mértéke 11%-ra csökken. Emellett a 
törvényi változtatás kedvező feltételeket teremt a KIVA-ala-
nyok körének bővítésére: mind a belépési, mind a kilépési ér-
tékhatár eltolása szélesebb alkalmazhatóságot teremt az adó-
alanyok számára. Közelebbről a kisvállalati adóalanyiság be-
vételi és mérlegfőösszegre vonatkozó értékhatára 3 milliárd 
forintra, míg a kilépési értékhatára 6 milliárd forintra emel-
kedik 2021-ben.

Adózás rendje
A megbízható adózók számára emelkedik az azonnali adófi-
zetési könnyítések értékhatára a korábbi 1,5 millió forintról 3 
millió forintra. A magánszemélyek pedig 500 ezer forint he-
lyett már 1 millió forintig vehetik majd igénybe a 12 havi au-
tomatikus részletfizetési lehetőséget. Ugyancsak a természe-
tes személyeket illeti meg majd az a jog, hogy szja-bevallá-
sukban 200 ezer forint helyett már 500 ezer forintig igényel-
jék az szja és szocho pótlékmentes részletfizetést. Erre ráadá-
sul 6 helyett 12 hónapra lesz lehetőség.

Családok, kedvezmények
Több új családtámogató és GDP-növelő intézkedést jelentett 
be a kormány, amelyek 2021-től indulnak élesben. Jön az ott-
honfelújítási program, amihez februártól kölcsön is jár; a fel-
tételeknek megfelelő családoknak a támogatást 3 millió fo-
rintig lehet lehívni a költségek feléig, kedvezményes hitel pe-
dig 6 millió forintig igényelhető; gyermekesek vagy gyerme-
ket tervezők csokkal vásárolt ingatlanra illetékmentességet és 
áfamentességet kapnak; tetőtér-beépítéshez is igénybe vehető 
lesz a csok (ugyanúgy akár 10 millió forintos vissza nem té-
rítendő támogatásig). Szintén a gyerekeseket pozitívan érintő 
változás, hogy július 1-jétől a csecsemőgondozási díj (csed) 
összegének megállapításakor az egy napra jutó jövedelem 
100 százalékát veszik alapul a korábbi 70 százalék helyett.

Elektronikus fizetés
Ahol online pénztárgép van, ott az elektronikus (pl. QR-kó-
dos) fizetést is lehetővé kell tenni.
A fizetést egy másik fronton nehezíti viszont, hogy januártól 
kötelezővé válik a kétfaktoros ellenőrzés, amikor online vá-
sárolunk. 

Díjkategó-
ria

2020 Heti 2021 Heti 2020 Havi 2021 Havi 2020 Éves 2021 Éves 2020 
Megyei

2021 
Megyei

D1 - motor-
kerékpár

1470 1530 2500 2600 42980 44660 5000 5200

D1 3500 3640 4780 4970 42980 44660 5000 5200
D2 7000 7270 9560 9930 42980 44660 10000 10390
B2 15500 16110 21975 22830 199975 207770 20000 20780
U 3500 3640 4780 4970 42980 44660 5000 5200
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Egészséget, vírusmentes 2021-et!
2020, az év, ami elé nagy reményekkel néztünk. A számmisz-
tika is különlegesnek szánta a múlt évet. A numerológus azt 
számolta ki a két nullából és a két kettesből, hogy sok kihí-
vással kell majd megküzdenünk. Hát bejött! 
A tarotjóslás szerint könnyebbre kellett volna fordulnia az 
életünknek tavaly. Na, ez nem jött be! Nyakunkba szakadt a 
koronavírus, természeti katasztrófák jöttek, földrengések, vil-
lámárvizek szerte a világban. Aki eddig fogadalom vagy kí-
vánság nélkül lépett ki az óév kapuján, talán most ő is valami 
jobbért fohászkodott az új év küszöbén. A városlakókat mi is 
erről kérdeztük az utcát járva. 

Hajdúné
Éppen költözünk Budapestre az 
unokák, gyerek miatt, úgy döntöt-
tünk, hogy utánuk megyünk. Nem 
könnyű, hiszen 50 éve itt élünk, 

nagyon nehezen hagyjuk itt a várost, most még tudunk nekik 
segíteni. Nehéz lesz elmenni ebből a nagyon nyugodt, csen-
des kisvárosból a pörgősebb, zajosabb fővárosba, bár lassan 
hozzászoktattuk magunkat, hiszen 2-3 hetente utazunk fel a 
gyerekekhez. Ez az új év egyik legfontosabb eseménye a csa-
ládunkban, jó lenne, ha lenne mellé még egészség és legyünk 
túl végre ezen a vírushelyzeten. 

Tóth Sándorné
Sajnos betegséggel indult az új 
esztendőnk, de ‚hál istennek már 
javulóban van, reméljük sokkal 
jobb lesz ez az év, várjuk, hogy végre eltűnjön a vírus, mert 
az viselt meg bennünket leginkább 2020-ban. A lényeg, hogy 
legyen egészségünk, békesség a családban és élvezhessük a 
nyudíjas éveinket a családunk körében. Fogadalmat nem tet-
tünk szilveszter éjjelén, hisz amit be kell tartani, azt úgyis be-
tartjuk. Annak örülünk, hogy együtt lehetünk mindannyian a 
családommal, mert a gyerekeim is itt élnek a városban, jó a 
viszonyunk. Szeretném, hogy így maradjon minden, ahogy 
eddig, ennél több nem kell. 

Györki József
Reggel hét órától kint vagyunk a 
közterületeken, de ‚hál istennek 
van munkánk, nem unatkozunk. 
Január 4-én volt idén az első munkanapunk, majd meglátjuk, 
hogy alakul az év, mert semmi nem biztos, mindig volt va-
lami az országban 2020-ban, de reménykedünk mindig egy 
jobban. 

berta

Bernát Istvánné
Elég jól indult az új év, van mun-
kahelyem, a családomnak is, és 
nem beteg senki. Egészséget kí-
vánok magamnak, mert év végén 
egészségben szeretnék nyugdíjba 
menni. A vírus sok nehézséget okozott, az átállás, hogy kor-
látozva voltunk, a lelkem bírja még, de lassan elég volt. 

Majoros Valéria
Szeretném, ha a vírus eltűnne, és 
könnyebb lenne az életünk az el-
következő hónapokban, én már na-
gyon várom ezt, és reménykedem 
benne, hogy végre így is lesz. At-
tól lennék boldog, ha kimehetnék 
az emberek közé, együtt lehetnénk 
azokkal, akikkel hónapok óta nem találkozunk, újra nyitná-
nak a színházak, lehetnének összejövetelek, lehetne utazni, 
szóval minden, ami nem volt a tavalyi évben.

Kiss Kálmán
Az idei év elég jól indult, bár még 
csak az elején vagyunk. Jó len-
ne, ha idén jobban összefognának 
az emberek, jó lenne, ha nem len-

ne ennyi korlátozás, és nem engednénk meg a kormánynak, 
hogy olyan keretek közé kerüljünk, amibe nem szeretnénk. 
Amire igazából vágyok az, hogy ismertebb legyek a zene vi-
lágában. Bár nincs kiadott számom, de szövegeket írok. Sze-
rintem a mai feltörekvő előadóművészek nem adnak hangot 
azoknak a dolgoknak, amire oda lehetne figyelni, pedig a ze-
nészeket a modern kor költőinek szokták titulálni, amit ki 
kellene használniuk. 

Janklovics Péter humorista, szí-
nész a Tisza TV szilveszteri adá-
sában debütált műsorvezető-
ként. Vele játszhattak a nézők te-
lefonon, de idén már videóhívás-
ban is együtt, egy helyen lehetett 
a játékos és a műsorvezető. Kül-
ső helyszínekről élőben kapcso-
lódtak be az adásba a szerkesz-
tőség riporterei a Városháztér-
ről, az utcáról, a kávézóból, és 
a palacsintagyáros sajószögedi 
csapat szuper masinája mellől. 
Több száz néző kapcsolódott be 
az adásba játékosként, ajándék 
nélkül senki sem távozott. A fő-
nyereményként kisorsolt Goren-
je hűtőszekrényt Pásztor Szilvia 
vihette haza. 
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Laptop-adományozás a Brassaiban
A Hálózati Tudás Terjesztéséért Prog-
ramiroda (HTTP) Alapítvány, a Cisco 
Magyarországgal és annak partnere-
ivel közösen hirdette meg októberben 
a Szerencsi-, Nyíregyházi-, és a Nóg-
rád Megyei Szakképzési Centrum is-
koláiban tanulók részére azt a pályáza-
tot, melynek során a szakképzésben ta-
nuló, rászoruló diákoknak adományoz-
nak digitális eszközöket, hogy beinteg-
rálják őket az online oktatásba.

Az eszközpályázaton a SzSzC Tiszaújvá-
rosi Brassai Sámuel Technikum és Szak-
képző Iskola négy tanulója nyert lap-
topot, amelyeknek ünnepélyes átadása 
2020. december 16-án volt online ünnep-
ség keretében.
„Tanulmányaim során sokszor kerül-
tem olyan szituációba, hogy otthon kel-
lett volna dolgoznom elektronikus eszkö-
zön (pl. beadandó dolgozat, projektmun-
ka stb.), de sajnos nem rendelkezem kor-
szerű számítógéppel. Ebben a tanévben 

szakmai vizsgát kell tennem, és az online 
oktatás során a felkészülésben nagy segít-
séget fog nyújtani a pályázaton nyert lap-

top” - nyilatkozta az egyik nyertes pályá-
zó.

Jakab Dénes igazgató

Himnuszunk három dátumáról
1823. január 22-én véglegesítette Kölcsey Ferenc Himnusz c. versét. Ezt a napot 1989 óta a Magyar 
Kultúra Napjaként ünnepeljük. 1844-ben  a Nemzeti Színház akkori igazgatója pályázatot írt ki a Him-
nusz megzenésítésére, Erkel Ferencre, gondolt, de ő csak nagy-nagy rábeszélésre egyezett bele. A pá-
lyázatot ő nyerte. Addig is voltak úgynevezett népi himnuszaink: Boldogasszony Anyánk, Tebenned 
bíztunk - ezeket még ma is énekeljük vallási alkalmainkon, de nemzeti himnuszunkat 157 éve énekel-
jük torokszorítón, könnyes szemmel egy-egy nagy ünnepen. 
A Nikodémus Idősek Otthonában rövid megemlékezést tartottak a „himnuszünnepről” , és a lakótár-
sak  tárgyaiból rendezett  szerény kiállítással is jelezték színes, érdekes magyar kulturális értékeinket.

Varga-Somogyi Istvánné

A miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános  Iskola és 
Óvoda által meghirdetett országos nyelvi- és rajzversenyen is-
kolánk tanulói számos díjat nyertek el.
A rajzverseny és a nyelvi verseny témája az Egri Főegyházme-
gye mottójához híven, a „Van itt egy gyermek” (Jn 6,9-12) lett.
Az online angol versenyen Szemán Anna Bianka II. helyezést 
ért el az 5-6. évfolyamon versenyző tanuló között. Felkészítő 
pedagógus: Pogonyi-Simon Edit.
A rajzversenyen a 7.-8. osztályos rajz tagozatos tanulóink min-
den helyezést elhoztak.
8. évfolyamon Szabó Henrietta I. helyezést, Magasi Zoltán II. 
helyezést, Lipécz Luca és Magasi Lili III. helyezést ért el, Tállai 
Zétény Ádám pedig plébániai különdíjat kapott.
7. évfolyamon Magera Laura az I. helyezést, Matócsi Bendegúz 
és Mérkőy Luca a II. helyezést, Giák Tekla Éva és Kalóz Dóra a 
III. helyezést érdemelte ki. 
Az 5. évfolyamosok között Kiss Lara Kiara III. helyezett lett. 
Felkészítő pedagógus: Iklódiné Bodolai Judit.
Az Emberi erőforrások Minisztériuma, a Rákóczi Szövetség 
„Várak és erődtemplomok, történelmünk dicső hírmondói” or-
szágos, illetve Kárpát-medencei általános iskolásoknak pályá-
zatot hirdetett. A pályázatra 1300 pályamű érkezett négy kate-
góriában.
A 3-4. osztályosok között Suhajda Gábor 3. a osztályos tanulónk  
„Az én váram” című rajzával különdíjat szerzett. Felkészítő pe-
dagógus: Torma-Kazai Györgyi.
Angol nyelvvizsga 2020
Manapság, az idegen nyelv ismerete elengedhetetlen az ember 
életében; különösen értékes a tudás fiatal korban.
2020 őszén, alapos felkészítés és szorgalmas tanulás eredmé-
nyeképpen sikeres, államilag elismert középfokú (B2) nyelv-
vizsgát tett angol nyelvből négy végzős - nem angol tagozatos 
- diákunk. Deli Tünde és Szilágyi Kristóf „C” típusú komplex 
vizsgát, Okváth Vivien írásbeli, Tóth Ádám szóbeli nyelvvizs-
gát tett angol nyelvből. A felkészülést segítette: Pogonyi-Simon 
Edit pedagógus.

Versenyeredmények 
a katolikus iskolában

A Tisza TV műsora 

Január 14., csütörtök
9:00 HétHatár: Járványügyi intézkedések - Rendkívüli pol-
gármesteri döntések - Adomány az Alteo-tól - Szálloda - To-

vábbtanulás - Fenyőszállítás - Az év első babája 
9:15 Hétről-Hétre: Mit vár 2021-től? - Elkezdődtek az oltá-

sok - A Márkus alapítvány díjazottjai - Kosárlabda - 
Pótszilveszter 

(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Január 20. szerda
18:00 HétHatár: Járványhelyzet - Oltás a vírus ellen - Válto-
zások az egészségügyben - Kajak-kenu fejlemények, fejlesz-

tések? 
18:15 Hétről-Hétre: Kupakgyűjtés Zsombornak - Érettségi, 

felvételi: Hogyan tovább? - TFCT téli alapozás 

Január 21., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése
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A pályázat nyertesei: Dósa Viktória Barbara (3/11. Sz), Barna Krisztián (5/13. M). 
Gerhát Melinda Bianka (10. T), Nótár Ármin László (10. MG).



Koronás képes krónika
A 2020-as esztendő vitathatatlanul a koronavírus-jár-
ványról szólt. Jó lenne már elfeledni, de - sajnos - az az 
igazság, hogy még a mai napig velünk él a járvány. Ahogy 
mondani szokás, a rossz emlék is emlék, ezért a teljesség 
igénye nélkül néhány fotó erejéig felidézzük, felvillantjuk, 
mi mindennel kellett szembe néznünk tavaly.
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Január

Április

Július

Február

Május

Augusztus

Március

Június

Szeptember

Az Árpád út egyik negyedik emeleti lakásában tűz ütött ki, 
amit egy nem működő zárlatos számítógép okozott. Rob-
banás is hallatszott, ami kitörte a szoba ablakát, a redőny 
a ház mögötti parkolóba repült. A tűzben nem sérült meg 
senki, a lakásban élő család nem volt otthon.

Felújították a gyógyfürdő bejárata előtti területet, illetve 
a régi zúzott köves parkolót. 41 férőhelyes térkő burkolat-
tal ellátott parkolót alakítottak ki, amiből 5 hely a mozgás-
korlátozottaké. A területen a közvilágítási oszlopokat is ki-
cserélték.

A járvány miatt hónapokig nem jártunk össze, nem ülhet-
tünk be koncertekre, színházba, s nem lehettünk együtt tö-
megrendezvényeken. Pedig a nyár erről (is) szól(na). Ezt a 
feltételes módot és a hangulatunkat oldotta a Gasztro kor-
zó, Tiszaújváros vadonatúj szabadtéri nyári rendezvénye, 
amit a Széchenyi úton tartottak.                                                                                                 

Választókerületünk motorbalesetben elhunyt korábbi or-
szággyűlési képviselője, Koncz Ferenc helyét lánya, dr. 
Koncz Zsófia foglalhatta el a parlamentben. A Fidesz-KDNP 
jelöltje nyerte ugyanis a mandátumért kiírt, és október 11-
én tartott időközi választást.

Színek, ízek, illatok, dallamok. Megannyi élmény várta a 
Derkovits Művelődési Központba látogatókat. Az intéz-
mény idén is csatlakozott a Kultúrházak éjjel-nappal nevet 
viselő sorozathoz.

Fontos mérföldkőhöz érkezett a MOL 1,2 milliárd euróból 
épülő poliol komplexumának beruházása. November óta 
36 hajószállítmánnyal összesen 65 készülék érkezett vízi 
úton, többek között az utolsó óriásberendezés is, melyet 
ugyancsak a Tiszán szállítottak Tiszaújvárosba.

A „Biztonságos Tiszaújvárosért” program részeként újabb 
két gyalogátkelőhelyet alakították át úgy, hogy jobban fel-
hívja a figyelmet az úton átkelő gyalogosforgalomra.  A 
Szent István út - Mátyás király út és az Örösi út - TESCO  
(háromágú) csomópontokban épült ki intelligens gyalogát-
kelő rendszer. A Tiszaújváros Jövőéért Alapítvány 5 millió 
forinttal támogatta e két beruházást.

Új hulladékgyűjtő edényeket helyeztek ki városszerte. A 
speciális tárolót a kutyaürüléknek rakták ki. A zárható kuka 
mellett zacskó is van. A Tiszaújvárosi Városgazda Kft. heti 
rendszerességgel üríti a tárolót.

Március 12-én az esti órákban kigyulladt a hulladékkeze-
léssel foglalkozó Ecomissio Kft. egyik raktára. A tűzben 
több mint 200 tonna begyűjtött hulladék égett el. A méré-
sek nem mutattak ki egészségre ártalmas károsanyag-kon-
centrációt a levegőben, így lakosságvédelmi intézkedésre 
nem volt szükség.

Különleges tárlatnak, Zajácz Tamás bőrműves iparművész 
Trianon 100 címet viselő kiállításának adott otthont egyet-
len napra a Barátság kertje. Képek az elszakadásról, a szét-
szakítottságról, a reményről, az új hajtásokról, az összetar-
tozásról.

Szeptember 30-a a Helyi Önkormányzatok Napja. Ennek al-
kalmából Tiszaújváros képviselő-testületének szeptember 
24-én tartott ülésén dr. Fülöp György polgármester mondott 
rövid köszöntőt, majd Farkas Zoltánnak, városunk első sza-
badon választott polgármesterének átadta a képviselő-tes-
tület által adományozott Díszpolgári cím kitüntetést.

A Mikulást nem lehetett karanténba zárni, idén is útra kelt 
és elvitte ajándékait a gyerekeknek. A rendhagyó körülmé-
nyek miatt a hagyományos városháztéri Mikulás-napi ren-
dezvény helyett új megoldást kellett találni. A gyerekek 
nem jöhettek el a Mikuláshoz, így a Mikulás ment el hozzá-
juk - vonattal.

Október November December
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Garázs eladó a Szederkényi úti garázssoron. 
Teljes pince. 

Tel.: 30-955-3833

Családsegítő munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 
pályázatot hirdet 1 fő részére határozat-
lan időre, családsegítő munkakör betöl-
tésére, Család- és Gyermekjóléti Szolgá-
latnál.
Feladatai: 
- családgondozás, 
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, 
krízishelyzetek kezelése 
- bővebben: 1993. évi III. törvény, 1/2000. 
(I. 7.) SZCSM rendelet 
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 
15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. 
rész 1. Alapellátások - Család- és gyer-
mekjóléti szolgálat családsegítőre vonat-
kozó képesítést igazoló oklevélmásolat, 
- felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások)

Pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: 
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz, 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmen-
tes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) 
és (5) bekezdéseinek megfelelően,
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat – 
letölthető: www.tiszaujvaros.hu – hasz-
nos információk/állásajánlatok (a honlap 
alján található)
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 pályá-
zat azonosító számát: 356-14/2020., vala-
mint a munkakör megnevezését: család-
segítő. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telenné nyilváníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje: 
2021. január 25.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2021. január 29.
Az állás a pályázatok elbírálása után 
azonnal betölthető.  
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni 
Poropatich Péter intézményvezetőnél a 
49/548-190-es telefonszámon lehet. Az 
intézmény honlapja: www.human.tujva-
ros.hu. A pályázati felhívás a NKI hon-
lapján 356-14/2020. azonosító számon 
2021. január 08. napján jelent meg.

Fenyőfák begyűjtése
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 legközelebb 2021. január 21-én törté-
nik 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.

BMH Nonprofit Kft.

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2021. január

JANUÁR Helye Ideje Kinek a részére

14. csütörtök Bölcsőde 3.sz.pavilon 9.00-12.00 Szociális étkezés

Kazinczy-ház (Széchenyi Iskola) 7.30 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy-ház (Gondozóház) 8.00-15.00 Szociális étkezők

Központi Étterem 9.00-12.00 Szociális étkezők

21. csütörtök Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők

25. hétfő Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45-12.15 Szociális étkezők

Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 7.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megren-
delés

26. kedd Bölcsőde 3.sz. pavilon 7.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megren-
delés

27. szerda Kazinczy-ház (Széchenyi Iskola) 7.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megren-
delés

Kazinczy-ház (Gondozóház) 8.00-15.00 Szociális étkezők

Kazinczy-ház I. em. 73/1. 7.30 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák 
gyermek és alkalmazott pótbefizetés

Kazinczy-ház (Központi étterem) 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés januári 
igényfelmérés

28. csütörtök Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 16.00 Minden étkező

29. péntek Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 12.00 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!
A maszk használata kötelező!

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
A katasztrófavédelem kéményseprő-ipari szerve végzi az ellá-
tási területéhez tartozó összes társasházban és lakásszövetkeze-
ti lakóépületben az égéstermék-elvezetők rendszeres ellenőrzé-
sét, függetlenül attól, hogy az egyes lakások vagy önálló rendel-
tetési egységek milyen tulajdonban vannak. 
A kéményseprő-ipari sormunka csak a társasházakban és a la-
kásszövetkezeti lakóépületekben kötelező, és a kéményseprő ál-
tal megajánlott első két időpontban ingyenes. A társasházakba a 
kéményseprők hívás nélkül kimennek, a lakóknak a vizsgálatért 
nem kell fizetniük (kivéve, ha egy lakás valamely vállalkozás 
bejelentett telephelye). A társasházi ingatlantulajdonosok a ter-
vezett sormunka ütemezett időpontjáról két héttel az ellenőrzés 
előtt hirdetmény, illetve postaládába dobott értesítő útján kap-
nak tájékoztatást. Az ismételt értesítés - ha az első időpontban 
az ellenőrzés nem történt meg - címre szóló, kapura vagy ajtóra 
ragasztott írásos értesítővel történik, szintén a munka megkez-
dése előtt legalább 15 nappal.
Szintén ingyenes a szolgáltatás a családi házban élő magánsze-
mélyek számára, de szükség van időpontfoglalásra, tehát ha va-
laki úgy dönt, hogy a kémény rendszeres tisztíttatásával is gon-
doskodik biztonságáról, még azt is eldöntheti, mikor szeretné 
azt.
A törvényben megállapított egy, vagy két évnél gyakoribb el-
lenőrzés - ha azt nem a kéményseprő írja elő - megrendelésnek 
minősül és költségekkel jár. Az ingyenes sormunka iránti igé-
nyét a családi ház tulajdonosa időpontfoglalással jelentheti be:
• Online a www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat oldalon az 
„időpontfoglalás” elektronikus űrlap kitöltésével
• Telefonon a 1818 9 1 1-es menüpontban
• E-mailben a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu cí-
men 
• postai úton, a BM OKF GEK részére címzett levélben a 1903 
Budapest, Pf.: 314. címen
• Személyesen, nyitvatartási időben a megyei ügyfélszolgála-
ti pontokon (http://www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat/me-
gyei)
• A külföldön tartózkodó állampolgárok a +36 (1) 550 1858 he-
lyi díjszabással hívható telefonszámon.
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság Gazdasági Ellátó Központjának felhívása alapján tájékoz-
tatjuk Önöket, hogy a megyei sormunkaterv alapján a munkák 
elvégzésének ideje Tiszaújvárosban 2021. július 1 - augusztus 
31. közötti időszakra esik.
Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden 
további részletes információ a www.kemenysepres.katasztrofa-
vedelem.hu honlapon elérhető.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Kéményseprés nyáron

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. 

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap 

 17 órától 
másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától 
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104

A Tiszaújvárosi Krónikában  is
 megjelenik lakossági apróhirdetése,  

amennyiben azt  
a Tisza TV Képújságában  

legalább 5 napra 
(2500 Ft)  

legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

A Krónika  elérhetőségei:

Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844

Fax: +36 49 341-852

E-mail:  kronika@tiszatv.hu

web: kronika.tiszatv.hu

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Hamvas Béla Városi Könyvtár

FELHÍVÁSA!

Játékra fel!
Barangolás a művészetek világában

2021-ben folytatjuk hagyományos havi feladatlapos
 játékunkat

Barangolás a művészetek világában címmel.
Minden hónapban egy feladatlapot kell megoldani, 

a játék januártól-decemberig tart.
A feladatlapok kinyomtatva a könyvtárban, illetve online 

az intézmény honlapján és facebook oldalán találhatóak meg 
az adott hónap első napjától.

A megfejtett feladatlapokat személyesen a könyvtárban, 
vagy a szabonegyongyi@tujvaros.hu email címre várjuk.
A feladatlapok leadási határideje: minden hónap utolsó

 munkanapja.
 Az eredményhirdetés 2022 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!

2021. január 14. Közlemények 13.



Megőrizték helyüket és motivációjukat 
TRIATLON. Nem akármilyen nehéz éven vannak túl a ha-
zai és nemzetközi triatlontársadalomban is előkelő helyen 
jegyzett Tiszaújvárosi Triatlon Klub tagjai. A sok-sok bi-
zonytalanság, a korlátozott edzési és versenyzési lehetőségek 
alaposan megviselték a sportolókat, edzőket, akiknek így is 
sikerült megőrizniük motivációjukat, csakúgy, mint pozíció-
jukat a sportág elitjében.

- A 2020-as év tavasztól, a bizonytalanság mellett arról szólt, 
hogy az egyesület működőképessége megmaradjon, a verseny-
zőkkel megtartsuk a kapcsolatot, lehetőség szerint találjunk 
edzéslehetőséget - kezdte értékelését Lehmann Tibor elnök-ve-
zetőedző. - Az is fontos volt, hogy a Fodor Ágnes, Balogh Ben-
ce, Filep Csaba alkotta edzői stábot egyben tudjuk tartani, illet-
ve, hogy a versenyzők, edzők és a szülők motivációja ne fogy-
jon el. A legjobbaknak, akiknek ezek az évek kulcsfontosságú-
ak elit versenyzővé válásuk szempontjából, mindenáron meg-
próbáltunk edzéseket tartani - új helyszíneken, alternatív edzés-
módszerekkel, de folyamatosan dolgoztunk. A kisebbekkel a 
kezdeti szünet és online kapcsolattartás után kis csoportokban, a 
természetben kezdődtek el a szervezett edzések. Később kaptuk 
vissza természetes életterünket a Tiszaújvárosi Sportcentrum-
ban. A legnagyobb gondot az uszodák hiánya okozta, ami nyár 
közepére szerencsére megoldódott. Addig a nagyok a tavakban, 
„házi medencékben” gyakoroltak, később a kicsikkel kiegészül-
ve ingázással hidaltuk át a problémát. Ezt az időszakot egyikünk 
sem szeretné újra átélni, azt hiszem. 

Szépen gyűjtögették a medálokat

- A Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) versenynaptárában 

szereplő eseményeken 60 igazolt sportolónk tudott részt ven-
ni mintegy 30 versenyszámban a rövid, de annál sűrűbb hazai 
szezonban, ami a „lazítás időszakában” volt, júliustól október 
közepéig tartott - folytatta az MTSZ szakmai alelnökeként is 
ténykedő sportvezető. - Az országos bajnokságokon egyéniben 
8 arany-, 11 ezüst- és 6 bronzérmet harcoltak ki sportolóink, míg 
csapatban 5 arany-, 6 ezüst- és 1 bronzmedált sikerült elhoz-
nunk. Az egyéni bajnokságokat minden kategóriában megtar-
tották, viszont a csapatversenyekből néhányat el kellett enged-
ni a naptár sűrűsége miatt. Sajnos emiatt maradt el a tiszaújvá-
rosi triatlon klubcsapat ob is. Érdekesség, hogy az elit mezőny-
ben soha nem látott színvonalat láthattunk: Magyarország leg-
jobbjai nemzetközi versenyek híján itthon indultak. A legtöbb 
hazai verseny Bicsák Bence - Lehmann Csongor csatát hozott, 
egyelőre még Bicsák-fölénnyel. Középtávon sikeresen próbálta 
ki magát Putnóczki Dorka és Lehmann Bence. Triatlonban do-
mináltunk elitben, U23-ban, juniorban, ifjúságiban Sinkó-Uri-
be Ábel, Bóna Kinga, Kovács Gyula és Vágási Zoltán révén. Ez 
a fölény duatlonban tovább nőtt, itt mindkét nem abszolút ver-
senyén is tiszaújvárosi győzelem született (Bóna Kingának és 
Sinkó-Uribe Aurélnak köszönhetően, de nyert az ifjúsági Vágá-
si Zoltán is.) Az utánpótlás korúak is nagyszerűen versenyeztek 
egész szezonban: az újonc lány csapatunk mindent nyert, a ser-
dülők a csapatversenyeken szintén folyamatosan dobogón áll-
tak. Nemzetközi szinten - az U23-as világversenyek törlése mi-
att - Lehmann Csongor elit világbajnokságon elért 15. helye-
zése, majd a Karlovy Vary Világkupa 9. helyezése volt a legje-
lentősebb eredmény, melynek köszönhetően a 2020. évi U23-
as világranglistát a 20. helyen zárta. Ezen kívül örültünk, hogy 
ORV résztvevőink sikeresek voltak, és majdnem mindenki el 
tudott jutni legalább egy-két nemzetközi versenyre, akinek ez 
szükséges. Az alaposan megkurtított nemzetközi program kere-
tében összesen hét eseményen, hét sportolónk tudott részt ven-
ni. A legfájóbb volt számunkra a junior és felnőtt Európa-baj-
nokság törlése, melyekre öt sportolónk szerzett indulási jogot. 
Lehmann Csongor testvérével, Bencével az Alicantei Egyetem 
csapatával november végén, december elején két héten át Spa-
nyolországban edzőtáborozott többek között a jelenlegi világ-
ranglista 3. helyezettjével, a 2010-ben Budapesten  junior vi-
lágbajnok Fernando Alarza-val, és a tavalyi U23-as világbajnok 
Roberto Sanchez Mantecon-nal. 

A rendezvényekről

- A csapat megszokott mindennapjai mellett a rendezvényszer-
vezés is komolyabb károkat szenvedett el idén - mondta Leh-
mann Tibor. -  A triatlon világkupa és a Triatlon Nagyhét elma-
radása egy hosszú, történelmi hagyományt szakított meg. Bizo-
nyára hiányzott a sportolók mellett a városlakók és az ide láto-
gató vendégek nagy részének is. A tömegsport rendezvények jó 
része szintén elmaradt, szerencsére egy kicsit tudtuk kárpótol-
ni a mozogni vágyókat a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány se-
gítségével életre hívott Tisza Tour kerékpáros rendezvényen.  A 
„túlélésben” és a rendezvények életre hívásában köszönet ille-
ti meg segítő partnerségéért Tiszaújváros önkormányzatát, és a 
támogatókat. Az idei sűrű menet, a változó körülményekhez va-
ló alkalmazkodás, a folyamatos plusz erőfeszítések és a bizony-
talan jövő bizony nyomot hagyott a csapaton, ami most, az év 
vége felé érezhető igazán. Nagy szükség volt az ünnepek alat-
ti feltöltődésre, jobban, mint valaha! Némi vigaszt jelenthet szá-
munkra, hogy a Magyar Triatlon Szövetség által elkészített, 98 
klubot tartalmazó, összesített egyesületi ranglistán 1379 pont-
tal az élén végeztünk, megelőzve az 1176 pontos Pécsi SN Zrt. 
és a 897 pontos Budaörsi TK gárdáját. Jótékony „környezetvál-
tozást” jelentett, hogy néhány versenyzőnk megmérette magát 
a téli kerékpározásban, a cyclocrossban. Év végén, a budapes-
ti Magyar-kupa futamon az elit kategóriában Lehmann Csongor 
bronzéremig jutott, Lehmann Bence 8., Orosz Gergő 10., Sin-
kó-Uribe Ábel a 11. helyen zárt. Az U19 kategóriában Kovács 
Gyula 5., Vágási Zoltán 10. helyen mutatta meg, hogy a triatlo-
nosokkal itt is számolni kell. A január 10-én, Miskolcon meg-
rendezett cyclocross országos bajnokságon Csongor ismét bizo-
nyította rátermettségét, ezúttal is harmadik lett az elitben, ami 
ob-bronzérmet jelentett számára. Ugyanebben a futamban Leh-
mann Bence az értékes ötödik helyet érdemelte ki.

A 2021-es esztendőről 

- Rendezvény szinten a klub a triatlon sport egyik hazai és nem-
zetközi központja kíván maradni - emelti ki a tiszaújvárosi 
sportvezető. - A rendezvényeket nem lesz könnyű újraindítani, 
de meg kell találnunk annak a módját, hogy az elődök és a je-
lenlegi csapat által létrehozott értékeket tovább tudjuk vinni. Ti-
szaújvárosnak, a régiónak szüksége van a rendezvényeinkre, mi 
így tervezünk. A Tisza Triatlon időpontját május 29-30.-ra időzí-
tettük, a többi esemény előkészítésén is dolgozunk. A sportoló-
ink elkezdték a felkészülést a 2021-es szezonra. Bár a korláto-
zások és a járványhoz történő alkalmazkodás nem könnyíti meg 
a munkát, talán látjuk már az alagút végét, készülünk a nyári - 
és talán tavaszi - versenyekre a szokásos módon. Edzéskörül-
ményeink most biztosítottak - reméljük, ez így is marad, mert 
nem tudom, hogyan élnénk túl egy újabb zárlatot. A nemzetközi 
edzőtáborok bizonytalanok jelenleg az utazási korlátozások mi-
att. Akinek legkorábban kell csatasorba állni, az Lehmann Cson-
gor, aki az egy év csúszás miatt meglehetősen jó esélyt kapott 
az olimpiai kvalifikációra, melynek részét képezi majd egy ma-
gyar kvalifikációs sorozat is, melynek nyertese lehet ott a mie-
ink közül -  Bicsák Bence mellett - a tokiói ötkarikás játékokon.  
A többi nemzetközi szinten versenyző csapattárs nyugodtabban 
készülhet, az ő versenyeik csak nyár elején következnek. 
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A klubcsapat országos bajnokság elmaradt ugyan, de a Tisza Triatlont megrendezték. 

Kovács Gyula (balra) domináns szerepet játszott az ifjúsá-
giak között. 

Lehmann Csongor a cyclocross országos bajnokságon a 3. 
helyen ért célba. 

A Tisza Tour némiképp kárpótolta a mozogni vágyókat. 



Új esztendő, tavalyi forma
KOSÁRLABDA. A 2021-es esztendő első 
két mérkőzését január 6-án idegen környe-
zetben, január 8-án hazai pályán játszotta a 
Phoenix KK, és mindkétszer vereséget szen-
vedett.

A tabella negyedik helyénn állomásozó Új-
pest-MT együttesével szemben rövid paddal 
kellett volna javítani a mérlegen, ezen a napon 
azonban nem sikerült borítani a papírformát. 

Újpest - Phoenix KK
 104-84 (28-23, 26-18, 29-28, 21-15)

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Ko-
vács Martin (9/3), Drahos Gábor (27/6), Or-
liczki Bence (13), Molnár Bence (10/6), Lajsz 
Gergely (8/3). Csere: Taskó István (-), Eremi-
ás Kristóf (-), Szilasi Bence (9/3), Asszú Áron 
(6), Kovács Zoltán (2). Vezetőedző: Szendrey 
Zsombor.
Az Újpest egy 5-0-s sorozattal kezdte a negye-
det, de szerencsére a Phoenix is magára talált 
az első rohamok után. Hamar felzárkózott egy 
pontra (10-9), de az egyenlítési kísérletet visz-
szaverték a vendéglátók. A későbbiekben négy-
öt pontos hátrány állandósult.
A második negyedben továbbra is az Újpest 
volt a meghatározóbb a pályán. A második 
perctől a tíz pont feletti különbség állandósult, 
de sikerült behozható távolságban tartani az el-
lenfelet (54-41).
Hősies küzdelmet hozott a harmadik etap. A 
Phoenix erősített a játékán, és nehéz, de kitartó 
felzárkózásba kezdett. A Drahos vezérelte ro-
hamok a nyolcadik percben hoztak látványos 
eredményt, amikor hosszú idő után újra tíz pont 
alá került a hátrány (73-65). Az Újpest egy si-
keres ritmusváltással újra ellépett ugyan, de ez 
mindenképpen biztató szakasza volt a mérkő-
zésnek (83-69).
Döcögősen indult a záró negyed, mindkét csa-
pat sokat hibázott a korábbiakhoz képest, ám 
az Újpest találta meg hamarabb a ritmust. A ne-
gyed derekától kezdett vészesen növekedni a 

vendéglátók előnye, a lendületüket sajnos az 
időkéréseink sem tudták megakasztani. A kü-
lönbség a hetedik percben lépte át a húsz pontot 
(94-73), és ezzel el is dőlt a mérkőzés sorsa. A 
Phoenix keményen küzdött, de sajnos nem si-
került meglepetést okoznia a jó erőkből álló el-
lenféllel szemben.
Drahos Gábor ezen a találkozón is jó dobófor-
mát mutatott: 27/6 ponttal, 6 lepattanóval, 7 
assziszttal és 9 kiharcolt faulttal hozta a mér-
kőzés legjobb teljesítményét. Mellette Orliczki 
Bence is szépen teljesített (13 pont, 6 lepattanó, 
2 szerzett labda, 3 assziszt, 3 kiharcolt fault), s 
Molnár Bence ugyancsak elérte a tíz egységet 
(10/6 pont, 3 lepattanó, 2 szerzett labda, 1 asz-
sziszt).
Rövid paddal, ráadásul a sérült Drahos Gá-
bor nélkül kellett kiállnia a csapatnak a Béké-
si SzSK ellen.

 Phoenix KK - Békési SzSK
 61-92 (15-30, 20-23, 15-19, 11-20)

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Ko-
vács Martin (6/3), Orliczki Bence (11/3), Mol-
nár Bence (9/6), Szilasi Bence (4), Lajsz Ger-
gely (2). Csere: Taskó István (-), Szabó Nor-
bert (12/3), Eremiás Kristóf (-), Asszú Áron 
(2), Kovács Zoltán (15/9). Vezetőedző: Szend-
rey Zsombor.
Már a mérkőzés kezdetén erősen érződött a 
Phoenix rutinos irányítójának hiánya. Nehe-
zen szerveződő játékunkat kihasználva a Békés 
gyakorlatilag állva hagyott minket, és a negye-
dik percben már 14 ponttal járt előttünk. Ekkor 
már a Phoenixnek is sikerült kosarat szereznie, 
ám a továbbiakban is nehezen szaporodtak a 
hazai találatok. Az első negyed derekától már 
a védekezés és a támadójáték is jobban műkö-
dött, így a hátrány nem növekedett tovább je-
lentősen (15-30).
A második etap kifejezetten biztató volt, hi-
szen ha nagy erőfeszítések árán is, de még ép-
pen elérhető távolságban tartottuk a Békést. A 
hatodik percben sikerült 12 pontra is felzárkóz-
ni (28-40), ám a rivális ismét ellépett, végül az 

erősödő teljesítménynek köszönhetően mind-
össze három egységgel veszítettük el a pontok-
ban gazdag negyedet (35-53).
Hasonló képet mutatott a nagyszünet utáni 
folytatás is. Pontatlanságokkal tarkítva, de ke-
ményen küzdöttek a fiúk; ezúttal négy pont-
tal tudta gazdagítani előnyét az ellenfél. Hiába 
volt azonban reménykeltő a mérkőzés középső 
szakasza, az elengedett első negyed után a hát-
rány kismértékű növekedése is borzalmasan 
veszélyes volt. A közben húsz pont fölé növe-
kedő különbség gyakorlatilag a záró etap előtt 
eldöntötte a mérkőzést (45-66).
Nem volt hiány küzdelemben az utolsó felvo-
nás során sem, de ekkor már a rövid pad is érez-
tette hatását. A fizikai és pszichés fáradtság ná-
lunk szaporodó hibákat eredményezett, a jóval 
frissebb és nyugodtabb Békés pedig öles lép-
tekkel távolodott. A Phoenixnek végül újabb, 
ezúttal 31 pontos vereséget kellett elkönyvel-
nie.

.Rendkívül hasznosan játszott Szabó Norbert, 
aki 12/3 ponttal, 8 lepattanóval, 2 szerzett lab-
dával, 4 assziszttal, 2 kiharcolt faulttal és 1 
blokkal zárta a találkozót. Ugyancsak jól telje-
sített Orliczki Bence (11/3 pont, 7 lepattanó, 1 
szerzett labda, 1 assziszt, 3 kiharcolt fault), és 
kifejezetten ponterősen játszott Kovács Zoltán 
(15/9 pont, 2 lepattanó, 2 szerzett labda, 3 asz-
sziszt, 5 kiharcolt fault).
Szendrey Zsombor: Gratulálok a Békésnek, az 
első félidőben dobott tizennégyből tíz hárma-
sukhoz. Ez meg is alapozta a mérkőzés hangu-
latát és végkimenetelét. Sajnos most sem nem 
találtuk a „dobókezünket” hazai pályán. Me-
zőnyből mi hetvenkettőt dobtunk rá, míg a Bé-
kés ötvenkilencet, de nálunk jóval több volt a 
sikertelen kísérlet. Küzdöttünk, ami a képes-
ségeinkből, a lendületünkből, tudásunkból ki-
telt, azt megpróbáltuk véghez vinni. Remélem, 
hogy teljes csapattal több győztes mérkőzésünk 
lesz majd.

Tiszaújvárosiak a legjobbak között 
A 2020-as esztendő legnépszerűbb Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei sportolóira, csapa-
taira, edzőire szavazhatunk az Észak-Ma-
gyarország napilap Év sportolója játékában. 
Az első kör, az elődöntő január 12-én zárult, 
lapzártánkig azonban nem derült ki, hogy a 
7 közül hány tiszaújvárosi jutott a második 
körbe, a döntőbe.

Az Észak-Magyarország szerkesztősége és 
az olvasók javaslatai alapján 7 kategóriában 
(utánpótlás lány, utánpótlás fiú, felnőtt nő, fel-
nőtt férfi, utánpótlás lány csapat, utánpótlás fiú 
csapat, edző) 49 sportolóra, edzőre, csapatra le-
hetett voksolni január 12-én 12 óráig. 
Az utánpótlás lány kategóriában három tiszaúj-

városit jelöltek: Bóna Kingát (TTK), Horváth 
Maját (TKKSE), és Máró Annát (TKKSE).  A 
TKKSE még két kategóriában képviseltetette 
magát, Bragato Giada a felnőtt nők, Bethlen-
falvi István az edzők között várta a voksokat. 
A TTK is két további jelöltet adott, Lehmann 
Csongor a felnőtt férfiak, édesapja, Lehmann 
Tibor az edzők kategóriájában várhatta a sza-
vazatokat. 
A döntőben az Észak szerkesztősége a vokso-
kat a lapból kivágott szelvényen személyesen, 
vagy levélben. (Miskolc, Zsolcai kapu 3.), illet-
ve a Borsod Online internetes portálon (boon.
hu) várja. 
 A fináléban tiszta lappal indulnak a talpon ma-
radt jelöltek. Remélhetőleg a legjobb 5-5 kö-
zött minél több tiszaújvárosi lesz!
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Hiába a küzdés, a koncentráció, a jól kidolgozott taktika, a csapat képességeiből, lendüle-
téből, tudásából ennyire tellett. Különösen a „dobókezét” nem találja a Phoenix.

Szabó Norbert (jobbra) rendkívül hasznosan játszott a Békés ellen. 12/3 ponttal, 8 lepatta-
nóval, 2 szerzett labdával, 4 assziszttal, 2 kiharcolt faulttal és 1 blokkal zárta a találkozót.

A vendégek a meccs elején állva hagyták a hazaiakat. Négy perc alatt 14 pontos előnyre 
tettek szert, s az első félidőben 14-ből 10 hárompontost szerzett. 

Bragato Giada (középen) a korosztályos országos bajnokságon 5 aranyérmet szerzett, a 
felnőttek között pedig egy ezüstöt.



A megfogalmazhatatlan, rejtélyes idő
Így, az új év kezdetén visszatekintve az elmúlt időszakra, 
mindannyiunkban felmerül az érzés, hogy mennyire rohan 
az idő. Pillanatoknak tűnik a múlt esztendő, még inkább az 
elmúlt évek, esetleg évtizedek. Ha megkérdezhetném a Kró-
nika kedves olvasóit, hogy mi is az idő, valószínűleg senki 
nem tudna érdemi választ adni. Pedig a kérdés nagyon egy-
szerűnek tűnik, hisz minden gyermek rögtön tud válaszol-
ni rá, az idő az, ami múlik. Amikor viszont azt várjuk, hogy 
teljesen kielégítő választ kapjunk, még a legképzettebb tu-
dósok is zavarba jönnek. 

A természettudományok alapja az időmérés, hisz a különböző 
élő és élettelen folyamatok csak akkor vizsgálhatók, ha közben 
az általunk lényegesnek tartott tényezőket valamilyen jól meg-
határozott objektumhoz (például az időpontokhoz) rögzíthetjük. 
Ha egy csillagászt kérdezünk az időről, számára az Univerzum 
évmilliárdokban mérhető történelme határozza meg a léptéket. 
A fizikusok és a mérnökök számára már a másodperc milliár-
dod része jelenti azt az egységet, amivel dolgoznak. A biológu-
sok tapasztalatai alapján az állatok és a növények is mérik az 
időt, már az egysejtű szervezetek is valamiféle biológiai órára 
vannak utalva, hogy önmagukkal és a környezetükkel szinkron-
ban lehessenek. A pszichológus válasza a kérdésre: az idő a tu-
dat aspektusa; segítségével rendszerezzük tapasztalatainkat. A 
filozófus számára más a jelentősége az időnek, egyesek még azt 
is megkérdőjelezik, hogy egyáltalán létezik-e. Szerintük csak a 
MOST van, minden más már a jövő, vagy a múlt. Számtalan 
könyv született már az időről, mégsem volt képes egyik filozó-
fus sem oly’ módon definiálni az időt, hogy az mindenki más 
számára, vagy legalább saját szakmabeli társai számára is elfo-
gadható legyen. 
Az idő megfogalmazhatatlan, rejtélyes paradoxon. Az idővel 
kapcsolatos problémákat a mai napig sem tudta jobban, elgon-
dolkodtatóbb módon megfogalmazni senki, mint a filozófus 
püspök Aurelius Augustinus, azaz Szent Ágoston. Vallomások 
című könyvében, amely mintegy 1600 évvel ezelőtt íródott, az 
idővel kapcsolatban következőket írja:
 „Mi hát az idő? Ha senki sem kérdezi, tudom, ha kérdik tőlem, 
s meg akarom magyarázni, nem tudom. Nem mondok-e igazat, 
mikor azt vallom Neked, hogy az időt mérni tudom? Mert így 
van ez Uram, Istenem, mérem, mérem, de mit mérek, nem tu-
dom.”
Korunk gondolkodói sem jutottak messzebbre. Einstein egyszer 
azt mondta, hogy „Az idő a természet módszere a mindennek 
egyszerre való történésének megakadályozására.” Woody Allen 
szerint az idő lényegében nem más, mint amit az óra figyel.
Ha valami olyanról beszélünk, vagy gondolkodunk, ami ennyire 
definiálhatatlan, akkor tovább nehezíti a dolgunkat az is, hogy a 
természettudomány által használt idő szó mögött két különbö-
ző, bár rokon értelmű dolog búvik meg. Az első ilyen az időköz 
vagy időtartam, a második az időpont. Mindkettőt azonos egy-
ségekkel - nap, óra, perc - fejezzük ki, és ezek mégis mást je-
lentenek. Az időtartam egy történés, folyamat, cselekvés ideje, 
amely alatt az esemény lejátszódik, míg az időpillanat nagyon 
„rövidnek” tekintett időtartam. Olyan rövid, amikor egy folya-
mat kezdetét és végét már nem lehet megkülönböztetni.
Az idő fogalma a történelem során fokozatosan fejlődött, mivel 
a vele kapcsolatos ismereteink állandóan bővültek. Az ősembert 
még nem nagyon érdekelte az idő múlása, csak annyiban, hogy 
éjjel van vagy nappal, mikor kell vadászni, vagy mikorra kell 
a mamutot szervírozni. Az ókorban már felmerült az igény az 
idő meghatározására. Számukra a nap napkeltével kezdődött, és 
napnyugtával végződött, és ezt az időtartamot 12 részre bontot-
ták. Az idő mérésének alapjai a babiloni csillagászatból eredez-
tethető, ők ugyanis a hatvanas számrendszert alkalmazták. In-
nen őrződött meg napjainkig, hogy 3600 másodperc az 60 perc 
ami egy óra. Így osztották fel a kört is 360 fokra. Egy nap 24, 
azaz 2x12 óra lett, egy év pedig 12 hónap. Egy év 12, egysége-
sen 30 napos időszakból állt. A különbséget a csillagképek alap-
ján évente egyszer kiigazították. Vegyük észre, hogy mindegyik 
szám a hatvannak egész számú törtrésze, vagy többszöröse.
Az újkori természettudományban Newton számára vált szüksé-
gessé a szabatos, egyértelmű idő fogalma, hogy a mechanika 
törvényeit egyetemes érvényű alakban mondhassa ki. Ezért al-

kotta meg az egyes testektől, folyamatoktól független abszolút 
idő fogalmát, ami magában, természeténél fogva egyenletesen 
telik. Ez a módszer a klasszikus fizika alkalmazásában reme-
kül bevált, azonban a későbbiekben nyilvánvalóvá vált, hogy az 
idő nem lehet abszolút. Mindenki tapasztalhatta, hogy mennyi-
vel gyorsabban telik az idő egy romantikus randevú során, mint 
például fogfájással forgolódva, a reggelre várva. Ezt nevezzük 
szubjektív időnek. A modern fizika is cáfolja az abszolút idő fo-
galmát, hisz Einstein relativitás elmélete rámutat arra, hogy egy 
hozzánk képest nagy sebességgel mozgó objektumban lassab-
ban telik az idő. Ugyancsak lassítja az óra járását az erős gra-
vitáció is, tehát egy fekete lyukban nagyon lassan öregednénk, 
igaz hogy a gravitáció egy szempillantás alatt atomjainkra szed-
ne szét bennünket.
Az idő mérésének igénye egyidős a gondolkodásra képes em-
berrel. Természetes időegységek voltak a nappalok és éjsza-
kák rendszeres és mindenki számára feltűnő váltakozása, a 
növények és a természet rendszeres megújulása és pusztulá-
sa, a Hold feltűnésének, nyugvásának, és alakjának változása. 
Ezeknek az ismétlődő jelenségeknek legfontosabb tulajdonsá-
ga a ciklikusságuk volt, és többé-kevésbé szabályos, kiismer-
hető időtartamuk. Közös tulajdonságuk még, hogy alapvető-
en befolyásolták az emberek mindennapi életritmusát egészen 
a modern időkig. A múló időt kezdetleges időmérő eszközök-
kel próbálták nyomon követni ott, ahol erre egyáltalán szükség 
volt, azaz főleg a kolostorokban és a káptalanokban a minden-
napi liturgia szabályos végzésénél. Legkorábban az árnyékve-
tő napórát, és a csepegő víz által működtetett vízórát alkal-
mazták. Jó szolgálatot tett az órás beosztással ellátott gyer-
tyaóra is. A gyertyaóra egyik változatánál kis csengőt szúrtak 
a megfelelő osztásba. Amikor a gyertya odáig leégett, a csen-
gő kiesett, hangjelzéssel figyelmeztette használóját. A közös-
ségi időmérést a XI. században a toronyórák vették át. Galileo 
Galilei 1583-ban felfedezte az ingát, melynek  alkalmazásával 
az óra pontossága növelhető volt, és az ingaórák megjelentek 
jobb módú polgárok lakásaiban is. A közösségi tájékoztatást 
szolgálta a meridián ágyú is. Itt a delelő Nap fényét egy gyűj-
tőlencsével a gyújtószerkezetre irányították, a vaktöltettel töl-
tött ágyú dörrenése jelezte a pontos délidőt. A hajózás fejlődé-
sével nagyon nagy szükség volt egy pontos órára, amely-ten-
geri körülmények között is - akár hónapokig -  képes pontosan 
mutatni a londoni időt. Megmérve az adott hely delelési ide-
jét, a delelési idők különbségéből meghatározható volt a ha-
jó hosszúsági foka. John Harrison (1693-1776) ács egész éle-
tében dolgozott a tengerészeti kronométerein, amelyekkel vé-
gül is elnyerte az angol király által a pontos helymeghatáro-
zásra kiírt jutalmat. Az óra és táblázatok segítségével, ha lát-
szott valamely égitest, meghatározható volt a földrajzi hely-
zet, és egészen a GPS koráig ezt is használták. A kronométerek 
miniatürizálása révén sikerült a még luxusigényeket kielégítő 
zsebórákat kifejleszteni, amit követtek a széles körben alkal-
mazott karórák. Ezek túlnyomó többsége manapság már nagy-
pontosságú elektronikus kvarcóra. A közeljövőben általánosan 
el fog terjedni a rádióvezérelt órák alkalmazása. Ez az időmérő 
eszköz rendszeres időközönként rádióhullám alkalmazásával 
atomórához szinkronizálja magát, így az órák szokásos pon-
tosságánál nagyságrendekkel pontosabb időkijelzést tesz lehe-
tővé. A szinkronizálás sikertelensége esetén aznap közönséges 
kvarcóraként működik.

Végezetül had idézzem Bányai D. Ilona írónő találó és szép gon-
dolatát az időről:
 „Ne sürgesd az időt! Aminek jönnie kell, eljön majd, mert az idő 
folyama meg nem áll. Halad az Úr rendelése szerint, és sodorja 
magával az embereket. Kicsiket, nagyokat, szegényeket, gazda-
gokat, nincsteleneket és hatalmasokat. Egymáshoz löki és elvá-
lasztja őket, ahogyan éppen esik. Ebben a sodródásban tetszik ki 
igazán, kiben mi lakozik.”

Szutor István
csillagászati klubvezető

16. � Idő 2021. január 14.

Évgyűrűk, biológiai óra. 

Gyertyaóra ébresztő funkcióval. Toronyóra mechanika. Meridián ágyú. 

Atomóra

Napóra

Vízóra
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