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Jégpálya 
a Sportcentrumban

Befejeződött
a kitermelés

Tavasszal telepítenek

Hagyományos módon - hízlalással - készítettek jégpályát a 
Sportcentrumban az extrém pálya mellett. A világítással is fel-
szerelt időszakos létesítmény egész nap ingyenesen látogatható.

E héten befejeződött az Ifjúsági parkban az erre kijelölt mintegy 
260 fa kitermelése. A hátralévő napokban a gallyazás, darabolás, 
tuskózás ad munkát az ott dolgozóknak.
A faállomány részleges pótlásának időpontja az időjárástól függ. 
Leghamarabb várhatóan márciusban kezdődhet meg a faültetés. 
A tervek szerint 80 földlabdás fát telepítenek az első ütemben. 
Ezt később egy második ütem követi, párhuzamosan az Ifjúsá-
gi park felújításával.

Tűz a mínuszokban

Szárazfű lángolt a zagytéren

Két hektáron égett a szárazfű péntek este a régi zagytéren. A 35-ös főút és a Tiszapalkonyai Erőmű közötti területre a tisza-
újvárosi hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugárral és kéziszerszámokkal kezdték oltani a lángokat. A helyszínre vo-
nultak a mezőcsáti hivatásos tűzoltók, a FER tűzoltói és katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. 

A Nagypéntek még kérdéses

Munkaszüneti napok
Idén hét - esetleg nyolc - mun-
kaszüneti nap (fizetett ünnep) 
esik hétköznapra. Ameny-
nyiben Nagypéntek is mun-
kaszüneti nap lesz, úgy há-
rom háromnapos és két négy-
napos hosszú hétvégénk lesz 
2017-ben.

2017. január elseje vasárnapra esett, így 
csupán egy nap jutott regenerálódásra a 
szilveszteri buli után azoknak, akik 2-án 
már dolgoztak.
Nemzeti ünnepünk, március 15-e sem 
kecsegtet sok jóval, ami a pihenést ille-
ti. Kokárdás ünnepünk ugyanis szerdára 
esik, így csak aznap lesz munkaszünet.

Húsvét az idén április 16-17-re esik. A 
háromnapos hosszú hétvége (szombat, 
vasárnap, hétfő) azonban négynapossá 
válhat, amennyiben honatyáink elfogad-
ják azt a törvényjavaslatot, mely szerint 
Nagypéntek is munkaszüneti nappá vál-
na. Várhatóan februárban lesz döntés.
A munka ünnepe hétfőn lesz, ami abból a 
szempontból jó, hogy háromnapos hétvé-
gét kapunk. 
Az újabb hosszú hétvége pünkösdkor, jú-
nius 3-4-5-én köszönt ránk.
Augusztus 20-án azonban csak „normál” 
hétvégénk lesz, mivel Szent István ünne-
pét vasárnap tartjuk.
A vigaszt október 23-a nyújtja, amely hét-
főre esik, így három napig maradhatunk 

otthon.
Mindenszentekkel úgy járunk, mint már-
cius 15-ével, november elseje ugyanis 
szerdán lesz.
Karácsonykor viszont bőven kijut a jó-
ból, december 25-e hétfőre, 26-a keddre 
esik, így minimum négy napot tölthetünk 
együtt családtagjainkkal, ha nem műsza-
kolunk.
Három nap jól időzítetten kivett szabad-
sággal pedig 10 napossá tehetjük az év 
végi kikapcsolódást, 2018. január 1-je, 
ugyanis hétfőre esik.
A fentiekből látszik, az idén nem kell 
agyunkba vésni, hogy egy-egy pihenőna-
pot mikor kell bedolgozni, hiszen nincs 
szükség munkanap áthelyezésre.
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Áfajátszma
Leszögezem, közgazdaságilag zokni vagyok. Éttermi árkalkulá-
ciót sem készítettem soha. És most már nem is fogok. Hogy mi-
ért? Nézzék meg lapunk 5. oldalán az éttermeknek készített in-
fografikát. 
Ha visszalapoztak, folytatom. 
Na, értik már?
Én nem. Hiába, paraszt vagyok, na! Józan paraszti ésszel ugyanis 
képtelen vagyok felfogni, miért emelték menüáraikat városunk étter-
mei 10-12 százalékkal, miközben helyben fogyasztás esetén 9 szá-
zalékkal csökkent az áfa. Bizonyos tömegszázalékok esetén pedig 
elvitel esetén is. (Az italokba most nem mennék bele, nem fogyasz-
tok helyben készült nedűt, el sem viszem. Pláne nem, ha nem tar-
talmaz alkoholt.)
De visszatérve józanságomra, illetve józan paraszti eszemre, kétna-
pi agytorna és ivókúra után van egy sejtésem. 
Az éttermi kalkulátorok egészségügyi és veszélyességi pótlékként 
számoltak az áremeléssel. Mert hogy az idegeik nekik is tönkre 
mennek, mire kiszámolják, minek mennyi az áfája, az holtbiztos. 
Arra pedig, hogy rájuk száll az adóhatóság, mérget veszek. 
Helyben, mert úgy olcsóbb. 
Olcsóbb?

                                      -efel-

Nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánítása esetén négy napig húsvétolhatunk. 

Március 15-e idén szerdán lesz. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön 8:30-kor, pénteken Fatimai engesztelő 
mise 17.00 órakor, kedden és szombaton 18.00 órakor, 
vasárnap 11.00 órakor lesznek a szentmisék templomunkban.

Görögkatolikus
Pénteken 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 17:30 vecsernye. 
Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia. Kedden 8:00 
Szent Liturgia.
Az ökumenikus istentiszteletek rendje városunkban a követ-
kezőképpen alakul: január 18. (szerda), 17:30 görögkatolikus 
templom, január 19. (csütörtök), 17:30 református templom, 
január 20. (péntek), 17:30 római katolikus templom.

Református
Csütörtökön: 17:00 bibliaóra. Vasárnap Tiszaszederkényben 
10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 és 16:00 órától lesz 
istentisztelet. A városban a délelőtti istentisztelet ideje alatt 
az imaházban gyermek istentiszteletet tartunk. A délutáni 
alkalmat követően konfirmációra felkészítő oktatás lesz az 
imateremben.

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, 
Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, 

Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.”
Farkas István

halálának 3. évfordulóján.
Soha nem feledünk!

A gyászoló család

„Te, aki annyi szeretet adtál, 
Te, aki mellettünk álltál, 
Te, aki sosem kértél, csak adtál, 
Örökre itt hagytál. 
Elfelejteni Téged soha nem lehe, 
Te voltál a jóság és szeretet, 
Elvitted a fényt, a meleget, 
Csak egy sugarat hagytál, az emlékedet.”

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

Hornyák sándorné

(sz. Molnár róza)
életének 56. évében elhunyt. Temetése 2017. január 13-án 

(pénteken), 14 órakor lesz a nyékládházi temetőben 
(nyéki oldal). 

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

 Feketéné Petus éva
 43 éves korában rövid ideig tartó súlyos betegség után 
visszaadta lelkét a teremtőjének. Temetése 2017. január 

13-án (péntek) 14.30 órakor lesz a sajószögedi 
Városi Temetőben református szertartás szerint. 

A gyászoló család

Lezárt ügyek

Kábítószert birtokolt
Ruha és bejgli

Köszönet a tűzifáért

Vádemelési javaslattal élt a rendőrség azzal a férfival szemben, 
akinél tiszaújvárosi igazoltatása során zöld növényi törmeléket 
találtak.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya kábító-
szerbirtoklás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
folytatott büntetőeljárást a helyi 20 éves F. Tiborral szemben.
A gyanúsítottat 2016. szeptember 12-én 14 óra 25 perckor a ti-
szaújvárosi járőrök intézkedés alá vonták és a férfinál megtartott 
ruházatátvizsgálás során zsebéből kábítószergyanús anyag ke-
rült elő. Az eljárás során kirendelt szakértő véleménye alapján a 
gyanúsítottól lefoglalt anyagmaradvány kábítószernek minősül.
Az F. Tiborral szemben folytatott nyomozást a Tiszaújváro-
si Rendőrkapitányság 2017. január 3-án lezárta és a keletke-
zett iratokat vádemelési javaslattal továbbította az illetékes já-
rási ügyészségre.

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a rászoruló 
roma családok részére használt ruhákat, illetve bejglit oszt 2017. 
január 14-én (szombaton) 9:00 órától. Helyszín: Tiszaújváros, 
Rákóczi utca 81. szám. 

Farkas Sándor 
                                      elnök

 A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat köszönetét 
fejezi ki Tiszaújváros Város Önkormányzatának, Bráz György 
polgármester és dr. Fülöp György alpolgármester úrnak a város 
szegényebb lakosai részére nyújtott tűzifa támogatásért. 

Farkas Sándor 
elnök

Fűtési veszélyek

Kéménytűz és szén-monoxid-mérgezés
A téli fűtési szezon kellős kö-
zepében vagyunk, amely ve-
szélyektől sem mentes.

Kéménytűz
A kéménytűz nem más, mint a szilárd 
és olajtüzelésű fűtőberendezések füstel-
vezetőjében lerakódó korom, vagy kát-
rány égése. Ez egy természetes folyamat, 
amely pár perctől kezdve akár több órán 
át is tarthat a lerakódott anyag minőségé-
nek és mennyiségének függvényében.
A kéménytűz veszélye abban rejlik, hogy 
a rendkívüli hőhatás miatt izzásnak indul-
hatnak, meggyulladhatnak a füstelvezető 
közelében lévő éghető anyagok, épület- 
és tetőszerkezeti elemek. A jelenség kü-
lönösen akkor veszélyes, ha a füstelveze-
tő rossz állapotban van.
A kéménytűz megelőzhető, ha rendszere-
sen ellenőriztetjük, felülvizsgáltatjuk fű-
tőberendezéseinket és a hozzájuk tartozó 
füstelvezetőket, gondosodunk az idősza-
kos karbantartásukról, szükség esetén ja-
víttatásukról.
Mindemellett fontos, hogy csak a beren-
dezés gyártója által meghatározott típusú 
és minőségű fűtőanyaggal fűtsünk és biz-
tosítsunk megfelelő oxigén utánpótlást az 
égéshez, így kevesebb korom és kátrány 
képződik.

Semmiképp se tüzeljünk műanyag hul-
ladékkal, hiszen amellett hogy nagymér-
tékben szennyezzük vele a levegőt, a ké-
ménytüzek kialakulásának a kockázatát is 
növeljük.
A saját biztonságunk érdekében fontos, 
hogy a lakossági sormunkát végző ké-
ményseprőnek lehetőséget biztosítsunk 
az ellenőrzésre és a kéménytisztítás el-
végzésére.

Szén-monoxid mérgezés
Minden fűtési idényben hallani olyan ha-
lálesetekről, amelyeket régebbi típusú ka-
zán, nem ellenőrzött kémény vagy rossz 
kályha okoz. Hogyan ismerjük fel a ve-

szélyt, és mit tegyünk mérgezés gyanúja 
esetén?
A szén-monoxid (CO) tökéletlen égés-
kor keletkezik, és mivel az oxigénnél 
300-szor erősebben kötődik a hemoglo-
binhoz, súlyos oxigénhiányt okoz a szer-
vezetben, károsítva az agyat, a tüdőt, a 
szívet. Tartós belélegzés esetén akár ha-
lálhoz is vezethet, de gyakran időben 
elkezdett kezelés mellett is maradan-
dó károsodást okoz. Azokban a lakások-
ban, ahol kályhával fűtenek, vagy régeb-
bi típusú kazán, konvektor van, fennáll 
a szén-monoxid-mérgezés lehetősége. 
Veszélyt elsősorban a miatt jelent, hogy 
színtelen, szagtalan, és szén-monoxid ér-
zékelő berendezés nélkül észrevehetetlen, 
általában csak a rosszullét figyelmeztet a 
jelenlétére.
A szén-monoxid-mérgezés tünetei attól 
függnek, hogy milyen magas a vérben 
azoknak a hemoglobinoknak (COHgb) 
a koncentrációja, amelyekhez szén-mo-
noxid kötődött. 30 százalék alatt: fejfájás, 
szédülés, émelygés jelentkezhet. 30 és 40 
százalék között: fáradtság, zavarodottság 
a jellemző tünet. 40 és 60 százalék kö-
zött: eszméletvesztés, alacsony vérnyo-
más (hypotónia) 60 százalék felett: oxi-
génhiány miatt halál követezik be.
(Forrás: baz.katved.hu és webbeteg.hu)

Igazság
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik janu-

ári sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

2. oldal 2017. január 12.Sokféle

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

Fax: +36 49 341-852

E-mail:  kronika@tiszatv.hu

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot  január 15-ig (vasárnapig)  
a Borostyán Gyógyszertár  (Széchenyi út 11., tel.: 49/341-
050), majd január 16-tól (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszer-
tár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.  
Gyógyszertárak nyitvatartása:
                                    Hétköznap            Szombat     Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-19

A kéménytűz önmagában természe-
tes folyamat. 



Segíteni, odafigyelni

Hidegben hajlék nélkül

A rendkívüli hidegben igen jó szolgálatot tesz a 
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ közel-
múltban átadott nappali melegedője és krízisszál-
lója. Civilek, magánszemélyek is igyekeznek eny-
híteni a hajléktalanok problémáin.

A Belügyminisztérium - a meteorológiai előrejelzések szerint 
várhatóan hosszabb ideig fennálló szélsőségesen hideg időjárási 
körülményekre tekintettel - felkérte a polgármestereket, tegye-
nek meg minden intézkedést az önkormányzat területén élő rá-
szorulókat, elesetteket fenyegető veszélyhelyzet megelőzése és 
elhárítása érdekében. Vannak olyan embertársaink is, akik bel-
ügyminisztériumi felhívás nélkül is szükségét érzik a segítség-
nyújtásnak.
Dobos Judit és családja is szívesen segít a rászorulókon. 
- Nem ez az első eset, hogy segítünk ezeknek az embereknek 
- mondta Judit. - Korábban meleg ruházatot vittünk a szálló-
ra. Most a tévében láttuk a hajléktalanok helyzetét ebben a nagy 
hidegben és a gyerekem kérdéseire válaszolva belemerültünk 
ebbe a témába. Innen jött az ötlet, mivel pont ebédet főztem, 
hogy biztosan örülnének a nehéz sorsú emberek egy kis meleg 
ételnek. Valamivel több húst sütöttem, mint amennyit mi meg-
eszünk. Kenyeret, savanyúságot csomagoltam hozzá és bevittük 
a szállóra. Jó érzés volt látni, hogy örömmel fogadták.
Városunkban decemberben adták át a 25 férőhelyes nappali me-
legedőt és a 12 férőhelyes krízisszállót. A szélsőséges időjárás 
miatt nem csak éjszaka, hanem napközben is sokan behúzódnak 
az extrém hideg elől.
Tiszaújvárosban közel 30 hajléktalan él. Ebből 10-15 fő rend-
szeresen a melegedőben tartózkodik, de az utóbbi kemény téli 
napokon minden hajléktalan itt keresett menedéket. 
- Észrevehetően nőt az ellátottak száma, egyre többen látogat-
nak a nappali melegedőbe. Olyan ellátottjaink is vannak, akik 
korábban a közterületeken töltötték a napjaikat - nyilatkozta Ká-
rolyi Krisztina, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ szo-
ciális-mentálhigiénés munkatársa. - Azokat a hajléktalanokat, 
akik kint töltik a nappalokat a Családsegítő Szolgálat hetente 
egyszer felkeresi. Felmérik az egészségi állapotukat, szükség-
leteiket és megpróbálják rábeszélni őket, hogy vegyék igénybe 
a szálló szolgáltatásait. Többnyire sikeresen. Tudomásunk sze-
rint senki nem tölti kint az éjszakát, hiszen az évek óta működő 
átmeneti szállás mellett egy 12 férőhelyes krízisszálló nyílt de-
cemberben, ami most nagyon jó szolgálatot tesz.

ema

Közeleg az influenza

Vírusfertőzések városszerte
Október elsejétől működik 
országszerte az Influenzafi-
gyelő Szolgálat. Hetente fris-
sítik az adatokat a háziorvo-
sok jelentései alapján. A múlt 
héten négy influenzás beteget 
regisztráltak az egyik felnőtt 
körzetben - derült ki a leg-
frissebb, hétfői jelentésekből.

Sokan várakoznak vizsgálatra a háziorvo-
si rendelőben, a felnőtt és a gyermekkör-
zetekben is. Hetek óta keringenek a kü-
lönbözőféle vírusok, leginkább a hányás-
sal, hasmenéssel járók, de már a felső lég-
úti panaszokat okozók is egyre gyakorib-
bak. 
- Itt van még a hányást, hasmenést oko-
zó vírus is, ami ha bekerül egy családba, 
szinte kivétel nélkül mindenkin végigsza-
lad. Ez egy nagyon gyors lefolyású vírus, 
12 órás vírusnak is elnevezték - mondta 
Dr. Pető Gabriella gyermekorvos. - Ezek 
a vírusok, amik mostanság jelen vannak, 
leginkább légúti tüneteket okoznak, de 
sokszor lehúzódnak a bélrendszerre is, 
így előfordulhat, hogy a légútinak indu-
ló megbetegedés átcsap egy másikba. Sok 
vírus nem tolerálja a mínuszokat, viszont 
a fűtés és a száraz hideg szárítja a nyálka-
hártyát, ezért sérülékenyebb és így jobban 
megtelepednek a kórokozók a légutakban 
és a nyálkahártyán. Influenzaszerű tüne-
tekkel eddig még nem jöttek hozzánk. A 
vírus elleni oltóanyagot már sokan kér-
ték a körzetemben, de közel sem annyian, 
mint amilyen igény mutatkozott rá az el-
múlt években. Most inkább a B csoportú 
Meningococcus elleni védőoltás iránt ér-
deklődnek a szülők. Ez az agyhártyagyul-
ladás elleni vakcina nagyon drága, sajnos 
nincs rajta állami támogatás. Sokkal töb-
ben érdeklődnek, mint korábban, de az 

ára miatt nagyon megfontolják a csalá-
dok, hogy kérik-e vagy sem. Ha csecse-
mőkorban elkezdik, akkor a teljes oltá-
si sor a gyermek másfél éves koráig 100 
ezer forint, ha később kezdik, akkor egy 
oltással kevesebbre van szükség, kétéves 
kor felett pedig kettő oltás szükséges, az 
50 ezer forint jelen állás szerint - nyilat-
kozta lapunknak a gyermekgyógyász. 
A csecsemők a legvédtelenebbek, hiszen 
gyenge az immunrendszerük. Az influen-
zától őket oltással sem védhetjük meg, hi-
szen a vírus elleni vakcinát csak hat hó-
napos kor után kaphatják meg. Számukra 
a környezetüknek kell kialakítaniuk a vé-
delmet, a családoknak kell beoltatni ma-
gukat influenza ellen, hogy ne vihessék 
haza a vírust.
Az idősek a másik veszélyeztetett korosz-
tály, de a legyengült szervezetet is köny-
nyebben találják meg a különböző víru-
sok. 
-  Az Influenzafigyelő Szolgálat legfris-

sebb, hétfői adatai szerint e hét első nap-
ján is jelentettek influenzás megbetege-
dést, annak is az „A” típusát, úgy tűnik 
szép lassan terjed a vírus. A megbetege-
dések számából ítélve a jövő héten fel-
tételezhetően több lesz az influenzás be-
teg - tudtuk meg Dr. Szabó Évától térsé-
günk tisztifőorvosától. - Csakúgy, mint a 
korábbi években, idén is 5100 oltóanya-
got kaptunk, vakcina még van, aki be-
oltatná magát, az megteheti. A vírus ter-
jedésétől függően a későbbiekben akár 
még járvány is lehet, de jelenleg csak né-
hány megbetegedésről beszélünk. Sajnos 
az egyébként vírusirtó hideg, a mínusz 
fokok sem számítanak, hiszen ilyenkor 
mindenki behúzódik a melegbe, együtt, 
közösségben vannak az emberek egész 
nap, és köhögnek, tüsszögnek, egymásra 
ragasztják a cseppfertőzéssel terjedő be-
tegséget - mondja a tisztifőorvos.

berta

Baktérium és vírus
Amikor a kórokozókról hallunk vagy ol-
vasunk, gyakorta nem pontosan tudjuk, 
hogy vírusról, vagy baktériumról van-e 
szó. Miközben mindkettő képes megbe-
tegíteni minket, ezt különböző módon te-
szik. Ráadásul a veszélyességük szerint is 
megkülönböztethetjük őket.
A betegségek jelentős részét a szerve-
zetbe behatoló parányi élőlények, vagy 
legalább is szaporodásra képes biológi-
ai szerveződések okozzák. Gyerekeknek 
azt szokták mondani, hogy ezek a bacil-
lusok vagy bacik. Pedig a kép sokkal ár-
nyaltabb. A bacillusok közé csak a pálci-
ka alakú baktériumok tartoznak, s hol van 
akkor a többi baktérium, a vírusokról nem 
is beszélve. 

Vírusok
A kórokozók legkisebbike ősidők óta tá-
madja az emberi szervezetet. A vírusok 
a kezdetektől jelen vannak az élőlények 
szervezetében, segítettek felépíteni azok 
genomját,  ugyanakkor képesek megfer-
tőzni az embereket és az állatokat, sőt 
akár egyikről a másikra terjedni. Életük-
nek két szakasza létezik: a sejten kívül 
élettelen, úgynevezett virion részecskék, 
amik ha bejutnak egy sejtbe, azonnal fej-
lődni kezdenek és megtöbbszörözik ma-
gukat.
Egyes vírusok gyors lefolyású, nem kü-
lönösebben veszélyes betegségeket okoz-
hatnak, mint a megfázás. Mások akár tö-
megpusztításra is képesek az emberek kö-
zött, elég csak a 2009-es H1N1 járvány-
ra gondolni, amelyben több mint 200 ezer 
légúti és 83 ezer szív- és érrendszeri halá-
los megbetegedésért volt felelős.
Noha minden napunkat vírusok társasá-
gában töltjük, immunrendszerünknek kö-
szönhetően nem vagyunk egyfolytában 
betegek. A bajok akkor kezdődnek, mikor 
egy vírustípussal először találkozunk, hi-
szen a szervezet ilyenkor még nem tudja, 
mi a teendő. Az influenzaoltás éppen az 

ilyen helyzetek ellen véd, igaz az influen-
zavírus évente más-más törzzsel támad-
hat, ami ellen a korábbi oltás sem nyújt 
maximális védelmet.
Az oltás egyébként a legjobb védekezés, 
hatásukra az immunrendszer sokkal haté-
konyabban veszi fel a harcot a fertőzések-
kel. Az évek során az oltásoknak köszön-
hetően az emberiség olyan gyakori, halált 
okozó betegségektől szabadult meg szin-
te teljesen, mint a kanyaró, a rubeola, az 
influenza és a himlő.

Baktériumok

A baktériumok egy része kimondottan 
hasznos a szervezet számára, de akadnak 
köztük nagyon veszélyes fajok. Ilyen pél-
dául a többféle betegséget is okozó sztafi-
lokokkusz, illetve a diftéria (torokgyík), a 
bubópestis vagy a gonorhea kórokozója.
A baktériumok veszélyessége abban rej-
lik, hogy képesek mérget termelni, meg-
támadni a sejteket és a véráramot, ami 
mind megbetegedést okoz. A kórokozók 

mindenütt megbújnak: kedvenc helyük 
többek között a mosogatószivacs, a vágó-
deszka és a lefolyók. 
Az úgynevezett konzervmérgezés pél-
dául fertőzött élelmiszerekkel jut az em-
ber szervezetébe és 6-36 órán belül je-
lentkeznek a tünetek. A szokásos antibi-
otikum-kúra ennek a betegségnek az ese-
tében nem jelent megoldást, mert a bak-
térium pusztulása további mérgeket sza-
badít fel, ami még komolyabb betegséget 
okozhat. Csak antitoxinokkal és hányta-
tással lehet kezelni.
Napjainkra számos betegség esetében ki-
alakultak a hatóanyagokra rezisztens bak-
tériumok. 
A különböző antibiotikumok használata 
csökkenti a rezisztencia kialakulásának 
esélyét. 
A megelőző oltások mellett az alapvető 
tisztasági rendszabályok betartása, külö-
nösen a kézmosás, a tiszta víz fogyasztá-
sa, és a megfelelő hőmérsékleten történő 
sütés-főzés is hathatós megoldás lehet a 
betegségek elkerülésében. 

A segítségnyújtás 
lehetőségei

A téli hidegben különösen nagy veszélyben vannak 
azok, akik rendkívüli élethelyzetük miatt otthon-
talanná váltak, napjaikat és az éjszakákat is a sza-
bad ég alatt, nem lakás céljára szolgáló helyiség-
ben vagy lépcsőházakban töltik. 

Amennyiben Tiszaújváros közigazgatási területének közterüle-
tein valaki ilyen személyről, vagy kihűlésre veszélyeztető körül-
ményről szerez tudomást, azt jelezze:
• munkanapokon 16.00 óráig a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató 
Központ Tiszaújváros, Kazinczy út 3. szám alatt személyesen, 
vagy a 06/49/548-190-es telefonszámon, illetve a human@tuj-
varos.hu e-mail címre.
• a hét minden napján 24 órában a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központ Hajléktalanok Nappali Melegedőjében Tisza-
újváros, Huszár Andor út 1/A. szám alatt személyesen, vagy a 
06/70/333-7956-os és a 06/70/663-1979-es telefonszámon, illet-
ve a hajlektalansz@tujvaros.hu e-mail címre.
A személyesen, telefonon vagy e-mailre történő jelzést követő-
en a segítő szakember azonnal megteszi a szükséges intézkedé-
seket annak érdekében, hogy a jelzett személy a számára megfe-
lelő segítséget megkapja, illetve eljusson a Hajléktalanok Nap-
pali Melegedőjébe. 
Szem előtt kell tartani azt, hogy a segítő szakember első lépés-
ként a krízishelyzet megoldási lehetőségeit csak felajánlhatja, 
azonban ha a rászoruló személy azt nem fogadja el, akkor nem 
kényszeríthető a segítség igénybevételére.

Nyitott szemmel és szívvel 

3. oldal2017. január 12. Aktuális

A nappali melegedő és a krízisszálló szolgáltatásai térítés-
mentesek. 

Sokan várakoznak vizsgálatra a háziorvosi rendelőkben. 

A vírusok és baktériumok teljesen különböző élősködők.



Ha jő a hideg

Fagyási sérülések 
és kezelésük  

A téli hidegben nem csak a kezek, lábak és az orr hűlnek le, 
ennél sokkal komolyabb következményei is lehetnek az ext-
rém hidegnek, mint amilyen a hétvégén is volt. Ilyenek a 
szöveti károsodások, a fagydaganat és a fagyás.
     
Fagydaganatok a kézen és az ujjakon
 Fagydaganatoknak nevezzük azokat a bőrduzzanatokat, me-
lyek a hideg és nedvesség együttes hatására alakulnak ki, és 
viszketnek és/vagy fájnak. A fagyással ellentétben, már 0 fo-
kos hőmérsékleten is kialakulhatnak, de csak akkor, ha vala-
ki nagyon sokáig tartózkodik ilyen körülmények közt. Első-
sorban azok a testrészek érintettek, amelyek vérellátása ke-
vésbé jó. Vagyis a lábfejek, a kezek és a fülek. A fagydaga-
natok főként azoknál az embereknél alakulhatnak ki, akik 
valamilyen keringési problémával küzdenek, de akkor is, ha 
a véráramlást valamilyen mesterséges akadály korlátozza, 
például a túl szűk cipő.
                                             
A fagydaganatok kezelése
 Vajon milyen lesz az idő, figyeljük az időjárásjelentést, és 
úgy gondoljuk az a legfontosabb, hogy hány fok lesz. Pedig 
ez csak egy tényező, és sok más dolog is befolyásolja, hogy 
fázunk vagy sem. A hőindex a páratartalmat és a harmatpon-

tot is figyelembe veszi, a hőérzet tekintettel van a szélse-
bességre.  Normál esetben a fagydaganatok maguktól gyó-
gyulnak, a gyógyulási folyamat azonban akár három hetet is 
igénybe vehet. Nagyon fontos, hogy ez idő alatt ne vakar-
ják az érintett területet, a viszketést az erre a célra megfele-
lő géllel lehet enyhíteni. A gyógyulási folyamat alatt oda kell 
figyelni a beteg testfelület melegen tartására. Ha a fagydaga-
nat nagyon súlyos formája alakul ki, akkor nifedipin ható-
anyagú gyógyszer szedhető. Ez a gyógyszer az értágító hatá-
sa miatt hatékony, de keringésjavítók adása, pl. pentoxyfily-
lyn is hatékony szokott lenni. Helyileg gyulladáscsökkentő 
kenőcs segíthet. 
A nifedipin mellett házi gyógymódokat is alkalmazhat: zsur-
ló vagy tölgyfakéreg langyosra hűtött főzetével mossa át a 
sérült bőrfelületet óvatosan! A panaszokat enyhíti a sebre 
helyezett nyers burgonyaszelet is. A fagyás felismerése az 
előbb felsorolt tünetek alapján nem nehéz, a kezelést azon-
nal meg kell kezdeni!
                                       
A fagyási sérülések és kezelésük 
Száraz hidegben, 0 fok körüli hőmérsékleten különösen 
gyakoriak a fagyási sérülések. A testi sejtek közt a hideg-
ben jégkristályok képződnek, amelyek szétzúzzák a sejteket. 
Ehhez keringési zavarok társulnak, mivel a vörösvértestek 
(eritrociták) csomókba tömörülnek. Ennek következménye 
a szövet elhalása lehet. Tipikus tünet a sápadt bőrszín, a hi-
degérzet, a szúró fájdalom az érintett testrészben. Az elfa-
gyott testfelület idővel érzéketlenné válik. A különösen sú-
lyos fagyási sérülés bőrfelülete fehérré és keménnyé válhat, 
ami felpuhulva fekete színű. Más esetben vérhólyagok kép-

ződnek, amelyek végül elfekélyesednek. Első-, másod-, har-
mad- és negyedfokú fagyási sérülést lehet megkülönböztet-
ni: Elsőfokú fagyás: a bőr kivörösödik, és az érintett terület 
érzéketlenné válik. Másodfokú fagyás: a bőrön erős hólyag-
képződéssel jár. Harmadfokú fagyás: a bőrszövetek elhal-
nak. Az elhalt, fekete szövetet, amilyen gyorsan csak le-
het, el kell távolítani. Negyedfokú fagyás: a fagyás az ösz-
szes szövetréteget érinti. Az érintett testrészt amputálni kell.
 Ha a sérülés enyhe, akkor az érintett területet lassan melegí-
teni kell. Erre a legmegfelelőbb a saját test hője, például, ha 
a sérülés az arcon van, akkor a kezével melegítse vagy al-
ternatívaként testmeleg (37 fokos) vízzel mosogassa. Sem-
mi esetre sem szabad forró vízzel megpróbálni gyógyítani 
a sérülést, nem szabad közvetlenül hozzáérinteni a fűtőtest-
hez sem!  Kétes esetben feltétlenül forduljon orvoshoz! Az 
orvos tanácsot ad, hogyan kezelhető a sérülés, ha szükséges 
vérkeringést serkentő kenőcsöt ír fel. Súlyos fagyási sérülés-
sel mindig azonnal orvoshoz kell fordulni!
                                                     
A sérülések megelőzése 
Egy pár egyszerű tanács megfogadásával megelőzhetők a fa-
gydaganatok és fagyási sérülések: Megfelelő hőmérsékletet 
biztosító ruhát viseljen! Viseljen meleg sapkát, meleg kesz-
tyűt és vastag gyapjú zoknit, ha hosszabb ideig kint tartóz-
kodik. Ha a friss levegőn sportol, akkor az edzés befejezté-
vel rögtön menjen meleg helyiségbe, mert a hideg és a ned-
vesség (verejték) a legveszélyesebb párosítás. Az arcbőrét is 
védje, kenje be vastagon zsíros krémmel vagy speciális té-
li krémmel! 

(Forrás:WEBBeteg)

Világítás, fékek, gumiabroncs

Ajánlások 
a téli közlekedéshez

A közlekedésben a téli időszak igényli a legtudatosabb fel-
készülést az autósoktól és a gyalogosoktól egyaránt. Egy-
re rosszabbá és kiszámíthatatlanabbá válnak az út- és látási 
viszonyok, melyekhez minden közlekedőnek alkalmazkod-
ni kell.
Esőben jobban megcsúsznak a kerekek, megnő a féktávol-
ság, esetenként a nagyobb vízfelületen a vízen csúszás ve-
szélye fenyeget. Ha a hőmérséklet 0 fok és mínusz tarto-
mányba süllyed, akkor számítani kell arra, hogy a vizes, 
nedves útfelület lefagy, ami tovább növeli ezt a veszélyt. A 
jeges-havas úton már a menetstabilitás, valamint a látási vi-
szonyok is tovább romlanak.
Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világí-
tás és a fékrendszer ellenőrzése. A téli közlekedés fontos kel-
léke a jól működő ablaktörlő, a jégkaparó, a jégoldó spray, a 
megfelelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő. Az ab-
laktörlő gumikat már a tél beállta előtt érdemes kicserélni, 
hiszen az elhasználódott gumi nem töröl, hanem „maszatol”.
A téli időszakban a látási viszonyok gyakran rosszak, korán 
sötétedik, hosszabb ideig kell használni a gépjármű világító-
berendezéseit, ezért is nagyon fontos, hogy azok megfelelő-

en működjenek. A fényszórókat és a többi lámpát ilyenkor 
rendszeresen kell tisztítani. Ugyanakkor a rosszabb látási vi-
szonyok miatt nagyobb követési távolságot tartva, lassabban 
kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkeztének kocká-
zata, rossz manőverezés esetén pedig a hibák könnyebben 
korrigálhatóak.
A síkos utakon való fékezés teljes összpontosítást kíván, rá-
adásul a fékút télen általában hosszabb. Amennyiben a ko-
csiban nincs blokkolásgátló (ABS), úgy a kerekek gyorsan 
leblokkolnak, a jármű kormányozhatatlanná válhat, és köny-
nyen kicsúszhat. Ilyenkor lábunkat vegyük le a fékről, hoz-
zuk egyenesbe az autót és csak akkor fékezzünk, amikor a 
jármű már újra a kívánt irányban áll.

Ezen évszakban a biztonságos közlekedéshez téli gumikra 
van szükség, még akkor is, ha éppen nincs hó. A nyári gu-
mi már +7 fok alatt csúszni kezd, fagypont körüli hőmérsék-
leten megmerevedik, nagyon kis tapadással rendelkezik, így 
használata veszélyes lehet. A téli gumit ezzel szemben úgy 
fejlesztették ki, hogy alacsony hőmérsékleten megnő a tapa-
dási értéke. Ezek az abroncsok különleges anyagból készül-
nek, speciális bordázattal vannak ellátva és rendkívül ala-
csony hőmérséklet esetén is rugalmasak maradnak, ezekkel 
a fékút is rövidebb. A nyomás a téli gumikban 0,2-0,3 bár-
ral legyen magasabb, mint a nyári abroncsokban, mert a túl 
alacsony nyomás befolyásolja a profil öntisztuló képességét.
(Forrás: B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság)

Vezetéstechnikai tanácsok 
hóban, jégen vezetéshez

1. Csak téli gumival induljon el!
2. A jobban tapadó (kevésbé kopott) abroncsok mindig a 
hátsó tengelyen legyenek! (A KRESZ tiltja a csak két ke-
rékre szerelt téli gumit).
3. Menjen el gyakorolni! Akár egy üres parkoló is megte-
szi.
4. Útközben érdemes egy fékpróbával felmérni a tapadást, 
természetesen ott, ahol nem okozunk ezzel balesetveszélyt.
5. Ha elindulásnál az autó megcsúszik, akkor nem a na-
gyobb gáz, hanem a finomabb pedálkezelés segít. A kor-
mány álljon egyenesen.
6. Ha kanyarban alulkormányzott az autó (az eleje hagy-
ja el a kanyarodási ívet), akkor sose tekerjen még a kormá-
nyon! Tartott kormány és egy kis fékezés hamarabb meg-
oldja a problémát.
7. Ha kanyarban túlkormányzott az autó (kicsúszik a fa-
ra), akkor a csúszás irányába történő gyors ellenkormány-
zás szükséges! A fékezés általában ront a helyzeten.
8. A vészfékezést mindig egyenes irányba próbálja meg! 
Ha teker a volánon, azzal a tapadást csökkenti.
9. Ha nincs blokkolásgátló az autón, akkor pumpálva fé-
kezzen, különben irányíthatatlan lesz az autó - bármilyen 
irányban áll a kerék.
10. Minél kisebb a tapadás, annál finomabb mozdulatok-
ra van szükség.

Öltözködés az autóban, 
mit vigyünk magunkkal

Fagyban, hóban vagy jégen sokkal nagyobb az esély arra, 
hogy az autónk megcsúszik. Ilyenkor a gyors és pontos kor-
mányzás, pedálkezelés mindennek az alapja. Fontos, hogy 
megfelelő tartásban üljünk az autóban, 3 óra - 9 óránál fog-
juk a kormányt, ne akadályozza semmi a mozgásunkat. Az 
lenne az optimális, ha nem kabátban ülünk a vezetőülésbe, 
de nagy hidegben az indulás után ez gyakran kizárt. Ha ka-
bátban vezetünk, akkor azt lazítsuk meg, hogy semmilyen 
formában ne akadályozhassa karunk mozgását, ne gyűrődjön 
alánk, ne tolja el a csípőnket az üléstől. Amennyiben kesz-
tyűben vezetünk, akkor olyat használjunk, ami nem csúszik. 
A levetett ruhadarabok elhelyezését is úgy kell megoldani, 

hogy az ne zavarhassa a vezetésünket, ne kerülhessen a pedá-
lok alá, ne eshessen az ölünkbe, és ne zavarja a kilátást sem.
Hidegben, hóesésben sosem árt, ha az autónk csomagtar-
tójában van tartalék (lehetőség szerint vízálló) kabát, kesz-
tyű, sapka. A reggeli takarításokhoz érdemes egy kis seprűt, 
műanyag jégkaparót , jégoldót tárolni az autóban. Szükség 
lehet hólapátra, erős fényű zseblámpára. Ezeket célszerű egy 
külön erre a célra rendszeresített kis ládában tárolni, amely-
ben még lehet hely a vontatókötélnek, hóláncnak is. A hólán-
cot az adott kerékmérethez kell választani, felszerelését ott-
hon, melegben érdemes begyakorolni, hogy ne a dermesztő 
hidegben kelljen vele szenvedni. 
A láthatósági mellényt az ajtó zsebében tartsuk, de a zároldó 
jégoldó sprayt ne az autóban tároljuk, hiszen ha befagy a zár, 
akkor nem fogunk bejutni hozzá. Elakadás esetén szükség le-
het arra, hogy a járó motorral fűtsünk. Ezért ilyenkor sűrűb-
ben kell tankolni, és sosem szabad negyed tank alá engedni 
az üzemanyag-mennyiséget.
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A hólánc felszerelését érdemes még otthon, me-
legben begyakorolni.



Fontos a megelőzés

Magyarország határában a sertéspestis
Afrikai sertéspestis (ASP) ví-
rusát mutatták ki Magyaror-
szághoz közel, a kárpátaljai 
Nagyszőlősön. A betegség az 
emberre nézve nem, ugyan-
akkor a sertésekre, vaddisz-
nókra rendkívül veszélyes, 
nem gyógyítható. Hazánkban 
eddig még sohasem jelent 
meg a vírus, ezért a Nemze-
ti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (NÉBIH) felhívja az 
állattartók, a vadászok és a 
lakosság figyelmét a megelő-
zés fontosságára.

ASP vírusát mutatták ki a napokban az 
ukrajnai Nagyszőlős területén. Ez az első 
eset, hogy Kárpátalján megjelent a beteg-
ség. A helyi hatóságok a fertőzött nagy-
szőlősi gazdaságot 40 napra állategész-
ségügyi zárlat alá helyezték, az állományt 
(négy vaddisznót és hat malacot) felszá-
molták és az elhullott állatok tetemeivel 
együtt elégették. A hatóságok szerint a 
fertőzési gócot lokalizálták, így az nem 
jelent további veszélyt. Egyúttal 20 kilo-
méteres körzetben elrendelték az összes 
házi sertés állatorvosi vizsgálatát. A meg-
figyelési körzet Magyarország és Romá-
nia területére is átnyúlik. 
Hazánkban eddig még sohasem jelent 
meg az ASP vírusa. A betegség nem gyó-
gyítható, a fertőzött állományokat fel kell 
számolni, ezért kulcsfontosságú a meg-
előzés. A NÉBIH mindent megtesz a be-
hurcolás megakadályozásáért, azonban 
fontos az állattartók, a vadászok és a la-
kosság közreműködése is. Lényeges pél-
dául, hogy a határon sertéshúst, húské-
szítményt még magáncélra is tilos behoz-
ni! Ha valaki elhullott vaddisznótetemet 
lát, értesítse a hatóságot a NÉBIH zöld 
számán (06-80/263-244). A sertéstartók 
kiemelten ügyeljenek a járványvédelmi 
intézkedések betartására, a házi sertések 
vaddisznóval vagy abból származó hulla-
dékkal ne érintkezzenek, valamint a gaz-
dák, ha tüneteket észlelnek állataikon, ha-
ladéktalanul jelezzék állatorvosuknak.
A megelőzés szempontjából legfontosabb 
teendők elérhetők a NÉBIH honlapján:
http://portal.nebih.gov.hu/-/rovid-ismer-
teto-az-afrikai-sertespestisrol-es-koz-
ep-europai-megjelenesenek-veszelyerol 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal Állategészségügyi 

és Állatvédelmi Igazgatóság

 

A afrikai sertéspestisről

Az ASP kórokozója a külső környezeti 
hatásokkal szemben rendkívül ellenálló. 
A fertőzött istállók/ólak és karámok pa-
dozatán, az alomszalmán, napfénytől vé-
dett helyen heteken át fennmarad. A ser-
téshúsban és az abból készült nyers, vagy 
félkész termékekben több hétig, a fa-
gyasztott húsokban évekig fertőzőképes 
marad. 
A beteg sertések valamennyi váladékuk-
kal (bélsárral, vizelettel, nyállal, orrvála-
dékkal, ondóval, hüvely- és méhváladék-
kal) ürítik a vírust és ezáltal közvetlenül 
megfertőzik a velük érintkező társaikat. 
A beteg állatokkal érintkező emberek az 
említett váladékokkal szennyeződött láb-
belivel, ruházattal, használati eszközök-
kel (villa, lapát, vödör, takarmányos ko-

csi, stb.) szintén elhurcolhatják az ASP 
kórokozóját. 
Túl heveny (peracut) esetben az állattar-
tó csupán azt észleli, hogy sertései rövid 
ideig bágyadtak és étvágytalanok, majd 
váratlanul elpusztulnak. A betegség he-
veny (acut) kórformájának házi sertése-
ken megfigyelhető tünetei: étvágytalan-
ság, bágyadtság, gyengeség, bizonyta-
lan mozgás, magas láz (40,5-42 °C), test 
szerte vérzések a bőrön (különösen a fü-
leken, a has alján, és a combokon), a bőr 
vöröses-lilás elszíneződése, hányás, vé-
res-habos orrfolyás, vércsíkos, vagy vé-
res hasmenés.
A betegségre gyanút keltő tünetek előfor-
dulását és a sertés elhullását az állattar-
tóknak haladéktalanul jelenteniük kell az 
állatorvosuknak.
A betegségről további információk olvas-
hatók a NÉBIH honlapján.

A program vadhajtása

Műanyag-vész

Örvendetes, hogy az Otthon Melege Program révén megújul-
nak, megszépülnek a társasházak, több száz lakás fűtésrendsze-
re korszerűsödik.
De minden jóban van valami rossz is. A sok-sok felújítás és a 
szakemberhiány miatt több társasháznál elhúzódtak a munkála-
tok, s felállványozva köszöntötték az új esztendőt.
Több lakó is panaszkodott - már korábban is - a nem kellően 
rendben tartott felvonulási területek miatt, a múlt heti, hétvégi 
viharos szél pedig a műanyag fóliákat szaggatta, tépte - és hord-
ta - szerteszét. A helyenként 10 négyzetméternél is nagyobb ca-
fatok egyáltalán nem váltak a város díszeivé.
 Ám ennél is nagyobb lehetett volna a baj, ha egy ilyen „lepedő” 
egy arra haladó gyalogost, kerékpárost, vagy éppen egy gépko-
csit takar be.

f.l.

Öregfiúk a teremben

Kispályás 
jótékonyság

Kiprich József, mint csapatvezető a kispadon, több egykori ne-
ves válogatott játékos pedig a pályán mérte össze tudását a bu-
daörsi BL győztes Aramis-Mad Dogs alakulatával. A dekázóki-
rály Polonkai Zoltán által szervezett tiszaújvárosi jótékonysági 
teremlabdarúgó tornán a Halmozottan Sérültek Heves Megyei 
Szülőszövetségének támogatására hívták fel a figyelmet. 

Kacsakaland
Bement az iskolába

Iskolába ment egy tőkés réce, és ez nem hírlapi kacsa. A fiatal 
tojó napok óta kóválygott a Széchenyi iskola környékén, míg-
nem pénteken be is ment a bejárati ajtón. 
A rémült madarat diákok és pedagógusok fogták be, majd a Má-
lyi Madármentő Állomásra került. Ott megállapították, hogy 
vállficama van, ennek ellenére eszik-iszik, jól érzi magát. Ezt bi-
zonyítja két élő facebookos bejelentkezés is: ivott és tollászko-
dott, majd pedig egy kád vízben fürdött. A madár sérülését való-
színűleg gázolás vagy légvezetékkel való ütközés okozta, műte-
ni nem lehet. Előreláthatólag Mályiban marad a többi madárral. 

5. oldal2017. január 12. Mindenes

Ezt a fóliakígyót egy villanyoszlop fogta be. 

„Súlyos” egyéniségek alkották az öregfiúk csapatát.

Kiskacsa fürdik...

Négy vaddisznó és hat malac esett áldozatául a vírusnak. 

A sertéstartóknak kiemelten kell ügyelniük a járványvédelmi intézkedések be-
tartására. 



Illemtan, protokoll

Leértékelések

Vége van a karácsonynak, az ünnepeknek. Egy új év kezdődött 
el. A boltok polcain még megtalálhatók a tavalyi kifutó termé-
kek, de mindenhol készítik elő az újat, a csillogóbbat, a trendib-
bet. Arra gondoltam, ha Protokoll & Etikett Üzletünk lenne, ott 
hogyan működne az év eleji leértékelés.
Egyáltalán mi van raktáron egy ilyen boltban? Vannak prémium 
kategóriás áruk, mint például a küldöttség fogadása. Mivel ezt 
kevesen veszik igénybe, így ennél nagyon minimális árenged-
ményt használhatunk.
Sokkal többet lehetne eladni a hétköznap is használt szolgálta-
tásokból. A mosolyt és a türelmet például érdemes nagyobb szá-
zalékú engedménnyel értékesíteni. A hirdetésben akár ajándék-
ként is adható: „Akció! 5 mosoly mellé kap 1 óra türelmet, me-
lyet percenként is felhasználhat!” 
A készleten a következő értékes áru az udvariasság lehet! En-
nek vannak különböző fajtái: gyermekeknek, nőknek és férfi-
aknak kifejlesztett változatai. Ezt akár komplexen is adhatjuk, 
mely tartalmazza az ajtó kinyitását mások előtt és az ülőhely át-
adását is.
A köszönés egy újabb közkedvelt áru. Természetesen az egység-
csomag tartalmazná a napszakoknak megfelelő köszönést és a 
baráti üdvözlést is. 
Vannak termékek, mint a színházi viselkedés, az éttermi etikett, 
amelyek Tiszaújvárosban szintén népszerűek, ezért érdemes ezt 
is nagyobb százalékú engedménnyel hirdetni.
Kedves olvasó! Még ne keresse az utcákon ezt az üzletet. Inkább 
olvassa a Tiszaújvárosi Krónikát, itt is hozzájuthat néhány fon-
tos információhoz.

Medina

kronika@tiszatv.hu

Arattak a tiszaújvárosiak

Szikrázóan fehér hó, siklás…

Díjeső hullott a triatlonosokra

A Kazinczy Ferenc Református Általános 
Iskolában évtizedekkel ezelőtt minden té-
len szerveztünk sítábort. Aztán valaho-
gyan alábbhagyott ez a kezdeményezés. 
Mivel minden ember legféltettebb kincse 
az egészsége, és a jó szokásokat kisgyer-
mek korban lehet a legsikeresebben meg-
alapozni, a rendszeres testmozgást igény-
nyé tenni, gondoltunk egy merészet, és 
meghirdettük a sítábor lehetőségét a Ti-
szaújvárosi Triatlon Klub kezdeményezé-
sére. Szerettük volna diákjainkkal meg-
ismertetni ezt a sokak által kedvelt spor-
tot. Véleményünk szerint a kisgyermekek 
számára az egész testet átmozgató sport-
ág kiválasztása a célszerű. A sízés pedig 
olyan szimmetrikus mozgás, amely növe-
li a gyermekek koncentrációs készségét, 
amit későbbi fejlődésük során kamatoz-
tathatnak majd.
 Az első megbeszélésen a szülők aggódó 
kérdéseire is megnyugtató válaszok szü-
letettek a két fiatal, de nagy tapasztalattal 
rendelkező, a szülők által triatlonos edző-
ként ismert, és elismert síoktató és edző, 
Baráth Tamás és Balogh Bence által.
 A megfelelő ruházatba öltözötten, a szük-
séges sportfelszereléssel  és jó nagy adag 
lelkesedéssel, Marjánné Bacsó Csilla és 
Csoma Andrea figyelő, támogató kísé-
rete mellett 2017. január 5-én útnak in-
dult a kis csapat a szlovákiai Krpácovóba. 

Az oktatás kiscsoportos formában folyt. 
A tapasztaltabbak felfrissíthették koráb-
bi ismereteiket, a kezdők pedig megfele-
lő alapot kaptak. A csoport közösségfor-
máló ereje is segítette a gyerekek tanulá-
si folyamatát. Érezhető volt, hogy a lel-
kesedés összehozta őket, kialakult ben-
nük egy olyan magatartásforma a sípá-
lyán, amelynek ismerete nélkülözhetetlen 
a biztonságos síeléshez. Nem csak techni-
kai ismereteket szereztek az együtt töltött 
négy nap során, hanem az oktatók beavat-

ták őket a sízés „közlekedési szabályai-
ba” is. A tábor végén a záróverseny és a 
díjkiosztás valódi örömöt jelentett a gye-
rekek számára, a mínusz 200C alatti hő-
mérséklet sem szegte kedvüket. Minden-
ki nagyon jól érezte magát, pozitív élmé-
nyekkel gazdagodva tért haza a kis csa-
pat. Hálát adunk az Úrnak ezért a sikeres, 
balesetmentes, tartalmas oktatással teli sí-
táborért, amiben részt vehettünk.                                                                         

Dorony Attiláné 
 igazgató

Népes küldöttséggel képvisel-
tethette magát a Magyar Tri-
atlon Szövetség január 7-i, 
budapesti Díjátadó Gáláján a 
Tiszaújvárosi Triatlon Klub. 
Ennek oka, hogy szinte min-
den kategóriában jó néhány 
sportolójuk érdekelt volt a 
serlegosztásnál.

Az eseményen kiosztott díjak legran-
gosabbját a korosztályonként odaítélt 
„Év sportolója” kitüntető cím jelentet-
te, melyből nem kevesebbet, mint nyolcat 
- Vágási Zoltán (gyermek kcs., triatlon), 
Putnóczki Dorka és Lehmann Csongor 
(ifjúsági kcs., triatlon), Putnóczki Dorka 
(ifjúsági kcs., duatlon), Dévay Zsombor 
(ifjúsági kcs., duatlon), Lehmann Ben-
ce (junior kcs., triatlon és duatlon), Han-
kó Dávid (felnőtt kcs., középtávú triat-
lon) - érdemeltek ki a Tiszaújvárosi Triat-
lon Klub versenyzői. 
Az országos utánpótlás egyesületi pont-
versenyt fölényesen nyerte meg a Tisza-
újvárosi Triatlon Klub, mely az összetett 
egyesületi rangsorban - a három olimpi-
kont soraiban tudó - Budaörsi TKE mö-
gött az előkelő második pozíciót érdemel-
te ki.
A magas szintű szakmai munkájáért elis-
merő oklevélben részesült a Lehmann Ti-
bor, Fodor Ágnes, Baráth Tamás, Balogh 
Bence, Filep Csaba alkotta tiszaújvárosi 
edzői gárda.
A helyszínen jelen lévő sportvezetők, 

sportolók szavazatai alapján az „Év ese-
ménye” 2016-ban a tiszaújvárosi 18. 
MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét lett. 
További tiszaújvárosi díjazottak: 
Országos ranglista helyezések:
- gyermek kcs., triatlon fiúk: 1. Vágási 
Zoltán
- ifjúsági kcs., triatlon, leányok: 1. Put-
nóczki Dorka, ...3. Mátyus Lili
- ifjúsági kcs., triatlon, fiúk: 1. Lehmann 
Csongor, ...3. Dévay Zsombor
-  ifjúsági kcs., duatlon, leányok: 1. Put-
nóczki Dorka
- ifjúsági kcs., duatlon, fiúk: 1. Dévay 
Zsombor, 2. Lehmann Csongor

- junior kcs., triatlon, leányok: 1. Szege-
di Sára 
- junior kcs., duatlon, leányok: 2. Jakab 
Ilka
I. osztályú minősítésű sportolók:
-   junior triatlon és duatlon kategória: Fi-
lep Zsanna, Jakab Ilka, Szegedi Sára, Fró-
na Ákos, Lehmann Bence 
- junior triatlon kategória: Tóth Róbert 
Ferenc
- felnőtt triatlon kategória: Dévay Márk, 
Hankó Dávid
Aranyjelvényes minősítésű sportolók:
- gyermek kcs., triatlon:  Putnóczki Réka, 
Vágási Zoltán 
- serdülő kcs., triatlon és duatlon: Bóna 
Kinga, Kovács Anna, Sánta Ármin, Tóth 
Anna
- ifjúsági kcs., triatlon és duatlon: Má-
tyus Lili, Molnár Sára, Putnóczki Dorka, 
Dévay Zsombor, Lehmann Csongor. 

 *
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub rende-
zői csapatának reszortosai, kulcsemberei 
szakmai összejövetelt tartottak a napok-
ban. A Nádas Csárdában összegyűltek a 
2016-os események tapasztalatainak ösz-
szegzése mellett az idei rendezvények-
kel, a leendő előadókkal kapcsolatos öt-
leteiket is átbeszélték. Az újítási javasla-
tok zöme a tömegsportversenyeket, illet-
ve a Jabil 1/3 Maraton utcai futóverseny 
időpontját érintették.   

                                                    SZIS

Embercsempészet miatt emeltek vádat

Határtalan átverés
Embercsempészés miatt emelt vádat a Tiszaújvárosi Járási 
Ügyészség egy román állampolgár ellen.
A 31 éves férfi tavaly májusban Budapesten vett fel a kocsijába 
tizenhárom arabot azzal az ígérettel, hogy Németországba szál-
lítja őket. Az utasok fejenként 3000-4000 eurót fizettek az útért. 
A kisbusz Nemesbikk térségében lesodródott az M3-as autópá-
lyáról, a vádlott az utasait gyalog indította tovább Debrecen fe-
lé, azt állítva, hogy pár kilométer után elérik a német határt. A 
tizenhárom ember jogszerűen, bevándorlási kérelemmel tartóz-
kodott Magyarországon, számukra a Vámosszabadiban lévő be-
fogadóközpontot jelölték ki tartózkodási helyül.
A sofőr a baleset után megpróbálta magát menekültnek kiadni, 
de az egyik szír férfi a kihallgatása közben bemutatott, mobil-
telefonnal készített fényképről felismerte benne a gépjármű ve-
zetőjét.
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Akciós a mosoly.

Megfelelő ruházat, sportfelszerelés, nagy adag lelkesedés. No és szikrázóan fe-
hér hó. 

Szépen „terített” volt a tiszaújvárosiak asztala. Szinte minden kategóriában ér-
dekeltek voltak a TTK sportolói a serlegosztásnál. 

Péter Attila, Lehmann Csongor, Lehmann Tibor és Putnóczki Dorka. 



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Ismerjük meg helyi értékeinket! - A 40 éves Helytörténeti 
Gyűjtemény
A Tiszaújváros Települési Értéktár Testület kiállítása. Hely-
szín: a könyvtár földszintje.
A kiállítás 2017. január 18-ig tekinthető meg.
Január 19. (csütörtök) 18 óra: Fény-Játékok. Nagy Anna 
és Huszárik Kata pódiumműsora Lázár Ervin műveiből, fel-
nőtteknek.
Huszárik Kata, a Maladype Színház színésznője és édesany-
ja, Nagy Anna Jászai Mari-díjas, érdemes művész az első-
sorban meséiről ismert író felnőtteknek szóló elbeszéléseiből 
igazi „lázárervines” csodát állított össze.
Helyszín: a könyvtár aulája. A belépés díjtalan. 
Január 19. - február 15.
Négyszögletű Kerek Kiállítás – Lázár Ervin emlékére
A Hamvas Béla Városi Könyvtárban látható tárlat játékos for-
mában, mesélő tablók, személyes tárgyak, színes gondolatbu-
borékok során keresztül vezeti el a gyermekeket és felnőtte-
ket a Lázár Birodalomba. Helyszín: a könyvtár földszintje.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Január 17. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi játé-
kok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai játékok, kár-
tyajátékok tanulása felnőtteknek.

A TiszA TV műsorA
Január 12., csütörtök

9:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Mecénás ösztön-
díjosztó - Influenza? - Év végi rendezvények - Felújítások a 
tűzoltóságon - Hajléktalanok nappali melegedője - Sport
18:15 Pótszilveszter (A műsor a szerdai adás ismétlése)

Január 16., hétfő
18:00 A Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK - Vásárhe-
lyi Kosársuli NB I/B-s kosárlabda mérkőzés közvetítése fel-
vételről 

Január 18., szerda
18:00 Héthatár: Jégpálya a Sportcentrumban - A rendszer-
váltástól napjainkig - Leárazás, reklamálás - Újdonságok a 
könyvtárban 
18:15 Hétről-hétre: A kultúra napjai Tiszaújvárosban - Elis-
mert triatlonisták - Év eleji tisztítókúra 
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A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium

tájékoztatása a központi írásbeli vizsgákról

Kedves Jelentkező!

A központi írásbeli vizsga helye: 
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégium, 
Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.
Ideje: 2017. január 21. 10:00 óra. 
Légy szíves, ezen a napon legkésőbb 9:45-kor foglald el a he-
lyedet a bejárati ajtón elhelyezett lista szerinti teremben. 
A központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas 
igazolványt - diákigazolványt, vagy személyi igazolványt - 
hozz magaddal!
Csak tollat, körzőt, vonalzót és szögmérőt használhatsz (szá-
mológépet vagy egyéb segédeszközt NEM).
10:00-től 10:45-ig a magyar nyelvi feladatlapot töltöd ki (kizá-

rólag TOLLAL), ezt 15 perc szünet követi.
11:00-től 11:45-ig írod a matematika írásbeli feladatlapot (ki-
zárólag TOLLAL, ceruzával és körzővel csak szerkeszteni le-
het).
Ha neked föl nem róható ok (pl. orvos által igazolt betegség) 
miatt nem tudsz megjelenni, jelezd a 49/540-096-os számon, 
és a pótfelvételit január 26-án (csütörtökön) 14:00 órától írha-
tod meg a fentebb ismertetett forgatókönyv szerint.
A kijavított dolgozatok megtekintésére és az értékelőlapok át-
vételére 2017. január 27-én (pénteken) 8:00-16:00 óráig bizto-
sítunk lehetőséget iskolánk N0-ás termében.
Intézményünk a nyelvi előkészítő évfolyamra jelentkezők szá-
mára angol nyelvi szóbeli felvételi vizsgát is tart.
A szóbeli vizsga ideje: 2017. február 22. 15:00 óra. 
Pótnapok: március 01., március 02. 14:00 óra.
Helye: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázi-
um és Kollégium
(Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.), I. emelet.

Erdélyi Lajos
 intézményvezető

Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.
49/542-180

http://brassai-tiszaujvaros.hu/
brassai@brassai-tiszaujvaros.hu

https://www.facebook.com/brassai.tiszaujvaros?fref=ts
 
Szerencsi Szakképzési Centrum esti munkarend szerinti fel-
nőttoktatás:
A Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziu-
ma és Szakközépiskolájában piacképes szaktudásra tehet szert.
A MÁSODIK SZAKMA MEGSZERZÉSE FELNŐTTOKTA-
TÁS KERETEIN BELÜL ÉLETKORTÓL FÜGGETLENÜL 
ÁLLAMILAG FINANSZÍROZOTT!
Előnyök:
- ingyenes képzés esti tagozaton
- tanulószerződés köthető
- államilag elismert, OKJ végzettség 
- diákigazolvány
Az alábbi szakképesítésekre várjuk a jelentkezőket:
Alapfokú végzettséggel megszerezhető szakképesítések: 
- ipari gépész (OKJ: 34 521 04)
- hegesztő (OKJ: 34 521 06)

- központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (OKJ: 34 582 
09)
- villanyszerelő (OKJ: 34 522 04)
- szociális gondozó és ápoló (OKJ: 34 762 01)
ttségihez kötött szakképesítések:
- elektronikai technikus (OKJ: 54 523 02)
- műszaki informatikus (OKJ: 54 481 05)
- gépgyártástechnológiai technikus (OKJ: 54 521 01)
- irodai titkár (OKJ: 54 346 03)
Érdeklődni hétköznap 8 és 18 óra között!



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Kiss Zoltán JóZsef
a 3. sz. választókerület

képviselője
2017. január 18-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 

történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli esemé-

nyek bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. 

A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérke-

ző hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 

üzenetrögzítő rögzíti. 

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 

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

érdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon 

üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített beje-

lentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi 

a szükséges intézkedéseket. 

Pályázat egyesületeknek, civil szervezeteknek
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tá-
jékoztatja az egyesületeket, civil szerve-
zeteket, hogy Tiszaújváros Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete pályá-
zatot hirdet az egyesületek, civil szerve-
zetek számára. 
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, 
hogy a közpénzekből nyújtott támogatá-
sok átláthatósága érdekében a 2007. évi 
CLXXXI. törvény alapján minden pályá-
zat esetében az összeférhetetlenségről, il-
letve az érintettségről nyilatkozni kell. 
A Nyilatkozat kitöltése minden pályázat 
esetén kötelező, annak elmulasztása a pá-
lyázat érvénytelenségét vonja maga után. 
A Nyilatkozatot a pályázati adatlap tartal-
mazza. 
Amennyiben a 2007. évi CLXXXI tör-
vény 8. § (1) bekezdése alapján az érin-
tettség fennáll, úgy „Közzétételi kérel-
met”  is kötelezően csatolni kell a pályá-
zathoz. 
A Nyilatkozat és a Közzétételi kérelem 
nyomtatvány letölthető a http://ugyfel-
terminal.tiszaujvaros.hu honlapról, illet-
ve személyesen átvehető ügyfélfogadási 
időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal Ügyféltájékoztatóján, valamint az 
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztályán.
 Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a pá-
lyázatban leírt és a pályázati eljárásban 
keletkező adatok közérdekű adatoknak 
minősülnek, a pályázat meghatározott 
adatait közzéteszik a Kormány által meg-
határozott www.kozpenzpalyazat.gov.hu 
központi portálon.
 A pályázat célja:
A pályázat az egyesületek, civil szerveze-
tek 2017. január 1. és 2017. december 31. 
között megrendezésre kerülő rendezvé-
nyeit támogatja, valamint az érintett szer-
vezetek 2017. évi működési költségeihez 
kíván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- egyesületek, vagy más civil szervezetek, 
amelyek az illetékes törvényszék által ti-
szaújvárosi székhellyel bejegyzésre ke-
rültek és Tiszaújvárosban működnek,
- országos, regionális, megyei civil szer-
vezetek helyi szervezetei.
Nem részesülhet támogatásban:
- az a szervezet, amely az önkormány-
zat sporttámogatási alapjából, az önkor-
mányzat által létesített közalapítványtól 
azonos pályázati céllal támogatásban ré-
szesült,
- önkormányzati fenntartású költségveté-
si szerv,
- azok a szervezetek, amelyek az előző 
évi támogatással a megállapodásban fog-
laltak szerint szabályszerűen nem szá-
moltak el,
- azok a szervezetek, amelyek a pályázat-
tal együtt - a pályázati felhívás mellékle-
tében található - a pályázó szervezet be-
mutatására szolgáló civil adatlapot nem 
nyújtják be.
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, 
működése, amelyek tevékenységi köre 

segíti bizonyos önkormányzati feladatok 
átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása, 
amelyek szakmai célokon túl a város hír-
nevének erősítését szolgálják,
• művészeti értékű városi kiadványok tá-
mogatása, 
• közművelődés területén alkotó folyama-
tok támogatása, 
• nemzetközi együttműködés támogatása, 
• külföldi tanulmányutak, szakmai konfe-
renciák támogatása, 
• egészséges életmód elterjesztésére ösz-
tönző akciók, 
• életesélyek növelésének támogatása. 
A képviselő-testület 3300-4/2008. 164/
Ökth. 3./pontjának döntése alapján a pá-
lyázatban megjelölt cél módosítására 
nincs lehetőség. 
 A támogatás formája, támogatható ki-
adások:
A támogatás formája:
A támogatás a pályázó 2017. január 1. és 
2017. december 31. között megvalósuló, 
a támogatott célok között részletezett te-
vékenységének gyakorlásához, program-
jának megvalósításához nyújt egyszeri, 
előre folyósított, vissza nem térítendő tá-
mogatást, elszámolási kötelezettséggel.
Támogatható kiadások:
A pályázati lapon szereplő költségvetés 
kiadási tételei, amelyek az adott program 
megvalósításához, a működéshez igazol-
hatóan kapcsolódnak.
Működési költségek:
- irodabérlet, rezsi, kommunikáció,
- bér és járulékai, tiszteletdíj,
- szakértői költségek,
- utazási költségek,
- szállás, étkezés,
- anyag, eszköz beszerzés. 
Nem támogatható: beruházás, reprezen-
táció.
A pályázat benyújtásához önrész vállalá-
sa nem kötelező.
A pályázatok benyújtásának módja, 
helye és határideje:
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújváro-
si Polgármesteri Hivatal által erre a cél-
ra kiadott pályázati adatlapon, papírala-

pon nyújthatók be. 
A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell 
a pályázó nevét, címét, a pályázat célját, 
a tervezett program, illetve tevékenység 
részletes leírását, a programhoz szüksé-
ges anyagi támogatás mértékét, részletes 
költségvetést, a szervezet fizetési számla-
számát, adószámát, programban lebonyo-
lító szakemberek nevét. 
Igazolást a törvényszéki bejegyzésről 
(bejegyzés másolata a pályázó vagy a le-
bonyolító részéről). 
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, 
hogy részesült-e már támogatásban Tisza-
újváros Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületétől, illetve önkormányzati ala-
pítványtól, közalapítványtól. Továbbá ar-
ról, hogy van-e jelenleg folyamatban pá-
lyázata tiszaújvárosi önkormányzati köz-
alapítványnál, alapítványnál.
Minden esetben kérjük megjelölni a pá-
lyázati projektért felelős kapcsolattartó 
személy nevét, elérhetőségét.
Kérjük, hogy a program részletes leírá-
sát maximum 1 oldal terjedelemben csa-
tolják.
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, illet-
ve a pályázó szervezet bemutatását tartal-
mazó formanyomtatvány (civil adatlap) 
letölthető a http://ugyfelterminal.tiszauj-
varos.hu honlapról, illetve személyesen 
átvehető ügyfélfogadási időben a Tisza-
újvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltá-
jékoztatóján, valamint az Intézményfel-
ügyeleti, Szociális és Sport Osztályán.
 
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tiszaúj-
város, Bethlen Gábor út 7.), vagy szemé-
lyesen a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal Ügyféltájékoztatóján, valamint az 
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztályán lehet benyújtani ügyfélfogadá-
si időben.
A benyújtás határideje:
2017. február 3.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képvise-
lő-testület 2017. márciusi ülésén dönt. 
A pályázókkal Tiszaújváros Város Ön-
kormányzata támogatási megállapodást 
köt, melyben szerepel a támogatásra biz-
tosított összeg, a felhasználás célja és ha-
tárideje, az elszámolás módja és határide-
je.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi tele-
fonszámokon kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal In-
tézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztálya: 548-032, 548-066

Tájékoztatás

Kéményseprés

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt La-
kosságot, hogy a kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. 
évi CCXI. törvényben és a kéményseprőipari tevékenység el-
látásának szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendeletben 
meghatározott közfeladatot a BM Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatáság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéménysep-
rőipari szerv a 2017. évi képményseprőipari sormunka ütemter-
ve alapján végzi.
A kéményseprőipari munkálatok elvégzése Tiszaújvárosban 
2017. július 1-je és 2017. július 31-e között történik.
A Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes településére vonatkozó 
részletes információ a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.
hu honlapon érhető el.

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reg-

gel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Pályázati felhívás

Jegyzői referens munkakör
Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
jegyzője pályázatot hirdet a Polgármeste-
ri Hivatalban 1 fő jegyzői referens mun-
kakör betöltésére, határozatlan időre szó-
ló kinevezéssel, 6 hónap próbaidő kikö-
téssel.
Főbb munkaköri feladatok:
- jegyzői, aljegyzői feladatok, intézkedé-
sek előkészítése, koordinálása
- képviselő-testületi előterjesztések, ren-
delet-tervezetek véleményezése, előké-
szítése
- szerződések, megállapodások készítése, 
véleményezése
Pályázati feltételek:
- jogász szakképzettség,

- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes isme-
retek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatásban szerzett gyakorlat,
- közigazgatási szakvizsga. 
Bérezés és juttatások a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvény és Tiszaúj-
város Vá-ros Önkormányzatának 9/2014. 
(III.28.) rendelete szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,

- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósá-
gi erkölcsi bizonyítványt a 2011. évi CX-
CIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alap-
ján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. február 13.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 
február 28.
Az állás 2017. március 1-től tölthető be. 
A pályázatokat Tiszaújváros Város Ön-
kormányzatának jegyzőjéhez kell címez-
ni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi 
szakreferensnél lehet. Tel: 49-548-085.

Várják a jelentkezőket

Ön választ, 
mi segítünk

Második alkalommal hirdeti meg a TESCO-GLOBAL Zrt. az 
Ön választ, mi segítünk pályázatát, melynek célja a helyi kö-
zösségek támogatása. Három témakörben pályázhatnak a civil 
szervezetek: lakókörnyezet megszépítésére irányuló kezdemé-
nyezés, oktatás, képességfejlesztés gyermekek, fiatalok számá-
ra, valamint az egészséges életmód és egészségmegőrzés témá-
jában. Jelentkezni január 31-én éjfélig lehet a http:/tesco.hu/ko-
zossen oldalon található online pályázati adatlapot kitöltve. Az 
elnyerhető adomány összege 400 ezer forint. Az áruházak vá-
sárlói március 8. és április 4. között szavazhatnak majd az álta-
luk választott projektre. A győzteseket április 17-én hirdetik ki. 

8. oldal 2017. január 12.Önkormányzat/Közlemények

A civil pénzügyi alap támogatja az al-
kotó folyamatokat. 



Eladó az apartmanház
A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában lévő ingatlant:
Bogács, Dózsa Gy. út 16/A szám alatt lévő Villa Sederkyn Apartmanház. 
Az ingatlant árverésen értékesítjük a legmagasabb ajánlati árról induló szabad licitálással. Ajánlatot csak az alapárral egyező 
vagy azt meghaladó összegben lehet tenni.
Az ingatlan alapvételára 196.000.000 Ft + Áfa.
A vételi ajánlat benyújtási határideje: 
2017. év 01. hó 31. nap 10 óra.
A pályázati kiírás anyaga papír alapon ingyenesen, az alábbi címen 
vehető át:
TiszaSzolg 2004 Kft.  
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Elektronikus elérhetőség megadása esetén az értékesítési kiírás anya-
gát elektronikus úton is megküldjük.
Érdeklődni lehet: a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjénél a 49-544-
322-es telefonszámon, illetve a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címen.
Az árverés időpontja és helye: 2017. év 02. hó 15. nap 10 óra
TiszaSzolg 2004 Kft., 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Az ingatlan telefonos időpontegyeztetés alapján megtekinthető.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Eladó ingatlanok
A TiszaSzolg 2004 Kft. szálloda építése és üzemeltetése céljából,  értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában lévő ingatlant.
Tiszaújváros, Teleki Blanka út 2. szám alatt lévő 1234/1 helyrajzi számú, 3607 m2 nagyságú (Hotel Termál és volt „MHSZ” épü-
let) ingatlan.

A pályázati kiírás anyaga papíralapon ingyenesen, az alábbi cí-
men vehető át:
TiszaSzolg 2004 Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Elektronikus elérhetőség megadása esetén a pályázati anyagot 
elektronikus úton is megküldjük..
Érdeklődni lehet: a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjénél a 49-
544-322-es telefonszámon, illetve a tiszaszolg@tszolg.hu e-ma-
il címen.
A pályázat benyújtásának időpontja és helye:  2017. év 02. hó 28. 
nap 10 óra.
TiszaSzolg 2004 Kft., 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Az értékesítés az érvényes pályázatot beadók közül, az összessé-
gében legelőnyösebb vételi ajánlatot benyújtó pályázó részére tör-
ténik.
Az ingatlan telefonos időpontegyeztetés alapján megtekinthető.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Állásajánlat

Központi fűtés- és csőhálózat-szerelő munkakör
A TiszaSzolg 2004 Kft. (3580, Tiszaúj-
város, Tisza út 2/F) pályázatot hirdet 1 
fő központi fűtés- és csőhálózat-szerelői 
munkakör betöltésére, a Munka Törvény-
könyve szerinti jogviszony keretében, há-
rom hónapos próbaidő kitöltésével, hatá-
rozatlan időre szóló alkalmazással.
Pályázati feltételek:
• Központi fűtés- és csőhálózat-szerelői 
vagy gázhálózat rendszerszerelő szak-
munkás végzettség
• Alapfokú számítógépes programok is-
merete (pl.: Microsoft Office)
• Büntetlen előélet
• Egészségügyi alkalmasság
• Önálló munkavégzésre való alkalmas-
ság
Előnyt jelent:

• Hasonló munkakörben szerzett mini-
mum 3 év szakmai gyakorlat
• B kategóriás jogosítvány
• Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány
• Tiszaújvárosi lakóhely
A pályázathoz csatolni kell:
• Szakmai önéletrajzot
• Iskolai végzettséget, szakképesítést iga-
zoló oklevélmásolatot
• Három hónapnál nemrégebbi erkölcsi 
bizonyítványt vagy nyilatkozatot arról, 
hogy a munkaviszony kezdetére az erköl-
csi bizonyítványt megigényli
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• A TiszaSzolg 2004 Kft. Távhőszolgálta-
tó üzem által működtetett hőközpontok és 
hőfogadók, illetve távhővezeték-hálózat 
üzemeltetése és karbantartása, javítása.

• Készenléti feladatok ellátása.
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. január 23.
A munkakör a pályázat elbírálását köve-
tően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható:
• személyesen (3580 Tiszaújváros, Ti-
sza út 2/F) címen, munkanapokon 8-15 
óra között, elektronikusan a tiszaszolg@
tszolg.hu e-mail címre, 
• illetve postai úton a 3580 Tiszaújváros, 
Tisza út 2/F szám alatti címre.
A pályázattal kapcsolatban további infor-
máció kérhető: Fakó Barnabás távhőszol-
gáltatási  üzemvezetőnél a 70/333-7571-
es telefonszámon.

Árverési hirdetmény

Árverési hirdetmény

Használt mezőgazdasági 
gép értékesítése

Használt személygépjármű 
értékesítése

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. értékesítésre meg-
hirdeti a tulajdonában lévő alábbi mezőgazdasági gépet.
A jármű adatai: 
Rendszám: YLU-715, gyártmány: VLAGYIMIREC, típusa: 
T-25 A-03, hengerűrtartalom: 2080 cm3, hajtóanyag: diesel, 
gyártási év: 1983., üzemóra állása: 8511 üó. Eddigi tulajdono-
sok száma: 2.
A mezőgazdasági gépet árverésen értékesítjük a kihirdetett ala-
párról induló szabad licitálással.
Licit induló összeg (alapár): bruttó 700.000,- Ft.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési lap,
- személyesen legalább egy alkalommal a gép megtekintése,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó törvé-
nyesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte.
Megtekintés: telefonos egyeztetés alapján, tel: 49/540-636, 
70/457-2499.
 Jelentkezési lap beszerezhető: a Tiszaújvárosi Városgazda Non-
profit Kft. titkárságán (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.), ügyin-
téző: Varga Petra jogi előkészítő.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje: 
2017. január 25-én 12.00 óráig a kft. titkárságán.
Árverés ideje, helye:
2017. január 27-én 09.00 óra a kft. tárgyalójában.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti a tulajdonában 
lévő alábbi használt, felújítandó, de üzemképes személygépjár-
művét.
A személygépjármű adatai:
- rendszám:    IDX-020
- gyártmány:    Opel 
- típus:    Combo C 1.7D
- gyártási év:    2002
- hengerűrtartalom:   1686 cm3

- teljesítmény:   55 kw
- üzemanyag:   diesel
- ülések száma:    5 
- tulajdonosok száma:   1
- műszaki engedély érvényes:  2018.09.02.
- futásteljesítmény:  180 241 km
A gépjárművet árverésen értékesítjük a kihirdetett árverési ala-
párról induló szabad licitálással.
Árverési alapár: bruttó 500 000 Ft (ötszázezer forint).
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési lap
- gépjármű megtekintése személyesen
- a pályázó árverésen való személyes vagy a törvényesen meg-
hatalmazott képviselőjének részvétele
- 25 000 Ft (huszonötezer forint) kaució befizetésének igazolása.
A kaució befizethető:
1. A TiszaSzolg 2004 Kft. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11734114-
20646893 sz. bankszámlájára.
2. Nyitvatartási időben a TiszaSzolg 2004 Kft. főpénztárában: 
Tiszaújváros, Tisza út 2/F. címen.
A személyes megtekintés időpontegyeztetésre kijelölt személy 
és elérhetősége: Répási Csaba, 06-70-333-81-48
Jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 2017. január 19. 
14.00 óráig.
- személyesen a TiszaSzolg 2004 Kft. titkárságán
- elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu címen
-  postai úton a 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F. címen
Árverés ideje és helyszíne:
- 2017. január 23. 10.00 órakor a TiszaSzolg 2004 Kft. 2. eme-
leti tárgyalójában.
Az árverés nyertese a végső licitösszeg TiszaSzolg 2004 Kft. há-
zipénztárába történő befizetés vagy a bankszámlájára beérkezés 
napjától veheti át a gépjárművet.

   TiszaSzolg 2004 Kft.

Cím: Tiszaújváros 3580 Rózsa út 10., OM kód: 203055 ,tel.: 06-49-542-180 Honlap: www.brassai-tiszaujvaros.hu, e-mail: bras-
sai@brassai-tiszaujvaros.hu, Igazgató: Bukta Márta

Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel  Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
A középfokú beiskolázást segítő összefoglaló táblázat az iskolánkban induló képzésekről a 2017/18-as tanévre vonatkozólag

Szakgimnáziumi osztályok

Szakközépiskolai osztályok

Tanulmányi 
terület kódja Ágazat száma, megnevezése/ kimenet szakképesítés Az érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés
Felvehető 

osztály 
Felvehe-

tő fő

0421 XI. Villamosipar és elektronika ágazat/elektronikai 
technikus (OKJ-szám: 54 523 02) 

PLC programozó 
(OKJ- szám: 51 523 01) 1 34

0422 XIII. Informatika ágazat/ műszaki informatikus 
(OKJ-szám: 54 481 05) 

irodai informatikus 
(OKJ- szám: 52 481 02). 1 34

0423 IX. Gépészet ágazat / gépgyártástechnológiai techni-
kus  (OKJ-szám: 54 521 03)

gyártósori gépész
 (OKJ- szám: 31 521 10) 1 34

0424 XXV. Ügyvitel ágazat / irodai titkár (OKJ-szám: 54 
346 03)

ügyfélszolgálati ügyintéző 
(OKJ- szám: 52 841 02) 1 34

0425 XXIV. Közgazdaság ágazat / pénzügyi-számviteli 
ügyintéző (OKJ-szám: 54 344 01)

pályázati-támogatási asszisz-
tens (OKJ: 52 345 06) 1 34

Tanulmányi terület 
kódja

A  szakképesítés 
OKJ - száma A szakképesítés megnevezése Felvehető 

osztály Felvehető fő

0431 34 522 04 villanyszerelő 1 28
0432 34 521 04 ipari gépész 1 28
0433 34 582 09 központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 1 28
0434 34 521 06 hegesztő 1 28
0435 34 762 01 szociális gondozó és ápoló 1 28

Nyugdíjas jelölés
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete felhívja a csak 
egyesületi tagok figyelmét, hogy a 2017. évi közgyűlés elő-
készítése érdekében az egyesületi elnökre és az elnökségi 
tagokra vonatkozó javaslataikat személyesen az egyesület 
ügyfélfogadási idejében (minden kedden 8-11 óráig) vagy a 
70/2047221, 70/3337411 telefonszámokon adhatják le 2017. 
január 31-ig.

                             Az egyesület elnöksége
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Villamosmérnök vállalja matematika, fizi-

ka korrepetálását, valamint továbbtanulásra 

való felkészítését középiskolás diákoknak. 

Telefon: 70/8849-375

Tiszaújváros, Rózsa út 18. sz. alatt 49 nm-

es, 2 szobás, jó állapotban lévő III. emele-

ti lakás, különálló pincével eladó.  Érd.: 06-

30/610-4819 vagy 49/345-864

A Tiszaújvárosi Krónikában is 
megjelenik lakossági apróhirdetése,  amennyiben azt 
a Tisza TV Képújságában legalább 5 napra (2500 Ft), 

legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

A Trans-Sped Kft.
RAKTÁROS

munkatársat keres tiszaújvárosi telephelyére.

FŐ FELADATOK:
- a raktárba érkező anyagok szakszerű átvétele, 
  betárolása, nyilvántartásba vétele 
- a raktárból kivételezendő anyagok szakszerű 
  kikészítése, kiadása, bizonylatolása
- gépi rakodás targoncával

ELVÁRÁSOK:
- NKH vezetőüléses targonca jogosítvány
- OKJ szakirányú végzettség (könnyűgépkezelő, 
  nehézgépkezelő, targoncavezető)
- targoncával végzett anyagmozgatásban való 
  jártasság
- megbízható, pontos, precíz munkavégzés

ELŐNY:
- ADR tanúsítvány

MUNKAREND:
- normál munkarend (nappalos)

JELENTKEZÉS: 
hr@delog.hu

A Trans-Sped Kft.
RENDSZERKEZELŐ

munkatársat keres tiszaújvárosi telephelyére.

FŐ FELADATOK:
- kiszerelő gépsorok üzemeltetése
- pneumatikus szállítórendszer üzemeltetése
- gépi rakodás targoncával

ELVÁRÁSOK:
- NKH vezetőüléses targonca jogosítvány
- OKJ szakirányú végzettség (könnyűgépkezelő, 
  nehézgépkezelő, targoncavezető)
- számítógépkezelői jártasság
- targoncával végzett anyagmozgatásban való 
  jártasság
- megbízható, pontos, precíz munkavégzés

MUNKAREND:
- 4 műszak és folyamatos 2 műszak

JELENTKEZÉS: 
hr@delog.hu

A Trans-Sped Kft.
TÉRMESTER

munkatársat keres tiszaújvárosi telephelyére
2 műszakos munkarendben.

FŐ FELADATOK:
- konténeremelő gépek kezelése
- közúti mérleg kezelése
- gépi rakodás targoncával

ELVÁRÁSOK:
- OKJ szakirányú végzettség (nehézgépkezelő)
- számítógépkezelői jártasság
- megbízható, pontos, precíz munkavégzés

ELŐNYT JELENT:
- NKH jogosítvány 3324 és 4374 gépcsoportra
- konténeremelő géppel és targoncával végzett 
anyagmozgatásban való jártasság
- PB gázkút kezelői tanfolyami végzettség

MUNKAREND:
- 2 műszakos

JELENTKEZÉS: 
hr@delog.hu
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Kedves Tagtársunk, Leendő Tagtársunk !

A Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztály a 2016. évi évzáró és 
a 2017. évi nyitó rendezvényét 

2017. január 14. 15.00 órától a Sport Park Kft. súlyemelő termében
tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívunk és szeretettel várunk.

A program:

• 14.30-tól Gyülekező, tagdíjbefizetés
• 15.00-tól 2016. évi beszámoló
  2017. évi tervekről
  Minősítések, díjak átadása
• 16.00-tól Vezetőségválasztás
• 16.30-tól Kötetlen beszélgetés, „batyus” vacsora
• „Csere-bere tombola”

Aki hoz tombolatárgyat, cserébe tombolaszelvényt kap. Amennyi tárgy lesz, 
annyi szelvény, tehát tuti a nyerés! Bármilyen tárgyat lehet hozni, ami nekünk 
kedves, vagy aminek más örülne, minimum 1000 Ft értékben!

Tisztelettel és üdvözlettel:
A szakosztály vezetősége nevében:

 Tóth Éva
 szakosztályvezető



A Sportcentrum  eseményei
Január 13. (péntek)

Kosárlabda
15.30 Phoenix KK- Vásárhelyi Kosársuli U20 bajnoki mér-
kőzés	 	 	 	 Játékcsarnok
18.00	Phoenix	KK-	Vásárhelyi	Kosársuli	felnőtt	bajnoki	mér-
kőzés	 	 	 	 Játékcsarnok
Triatlon
18.00	Évzáró	rendezvény	 	 Súlyemelő	csarnok

Január 14. (szombat)
Labdarúgás
09.00	Sport-Park	Kupa	 	 Játékcsarnok,	edzőterem
11.00	TFCT	-	Mád	labdarúgó	edzőmérkőzés		 	
	 	 	 	 Műfüves	pálya
Természetjárás
14.00	Évnyitó-évzáró	rendezvény	 Súlyemelő	csarnok

Január 18. (szerda)
Úszás
13.00	Körzeti	diákolimpia		 Uszoda
I.	és	II.	korcsoport

Január 19. (csütörtök)
Úszás
13.00	Körzeti	diákolimpia	III.	és	IV.	korcsoport
	 	 	 	 Uszoda

Triatlon

 Bicsákot és Lehmannt díjazták
A 2016-os teljesítménye alap-
ján Bicsák Bence és Leh-
mann Csongor vehette át az 
ifj. Márkus Gábor Alapít-
vány a Magyar Triatlonspor-
tért (IMG) pályázati nyerte-
seinek járó emlékplakettet és 
a vele járó anyagi támogatást. 
Az alapítók és a kuratórium 
tagjai  január 6-án Tiszaújvá-
rosban, a Scarpa Étteremben 
megtartott díjátadón ismer-
ték el a két tehetséges sporto-
ló eredményeit.

A	vétlen	közlekedési	balesetben	23	éves	
korában	elhunyt	kiváló	tiszaújvárosi	triat-
lonos,	ifj.	Márkus	Gábor	emlékének	ápo-
lására 1999-ben	létrehozott	alapítvány	az-
zal	a	céllal	létesült,	hogy	elősegítse	és	tá-
mogassa	 a	 magyar	 triatlonsport	 fejlődé-
sét,	 népszerűségét,	 munkáját,	 továbbá,	
hogy	biztosítsa	a	tiszaújvárosi	triatlon	ifjú	
tehetségeinek	 támogatását.	A	 célkitűzés-
nek	megfelelően	 az	 alapítvány	 pályázati	
úton	nyújt	segítséget	a	23	éves,	vagy	en-
nél	fiatalabb	 triatlonversenyzőknek,	akik	
az	adott	 évi	versenyciklusban	a	 legered-
ményesebben	teljesítettek.	
A	díjátadó	résztvevőit		-	immáron	tizeny-
nyolcadik	alkalommal	-	Péter Attila kura-
tóriumi	tag,	a	tiszaújvárosi	triatlonverse-
nyek	szpíkere	üdvözölte.
A	névadóról,	 	a	sportág	ötkarikás	bemu-
tatkozását	jelentő	2000-es	Sydney-i	olim-
piai	 indulásra	 is	 esélyes	 tiszaújvárosi	
sportemberről	 készült	 kisfilmből	 azok	 is	
megismerhették	ifj.	Márkus	Gábor	példa-
értékű	sportolói	és	emberi	tulajdonságait,	
akik	életkoruknál,	vagy	egyéb	oknál	fog-
va	ezt	eddig	nem	tehették	meg.
Ezt	követően	Márkus Gergely,	a	kurató-
rium	elnöke	szót	ejtett	a	magyar	 triatlon	
sikeres	 évéről,	melynek	 része	 volt	 a	 20.	
tiszaújvárosi	világkupa,	a	Triatlon	Nagy-
hét.	Elhangzott	az	is,	hogy	a	riói	olimpi-
án	olyan	versenyzők	 -	Kovács	Zsófia	és	
ifj.	Faldum	Gábor	-	szerepeltek	kiválóan,	
akik	korábban	szintén	megkapták	az	ala-
pítvány	 támogatását.	A	 szervezet	műkö-
dését	 illetően	 tovább	stabilizálták	a	gaz-
dasági	 helyzetet.	 Az	 alapítvány	 legna-
gyobb	támogatója	ezúttal	is	Tiszaújváros	
önkormányzata	 volt,	 melyért	 külön	 kö-
szönet	illeti	meg	Bráz	György	polgármes-
tert	és	dr.	Fülöp	György	alpolgármestert.	
Kijár	a	köszönet	az	adójuk1%-át	felaján-
lóknak,	 és	 a	 további	 szponzoroknak	 is,	
csakúgy,	mint	 az	alapítóknak,	a	Tiszaúj-
városi	Triatlon	Klubnak	és	a	Márkus-csa-
lád	valamennyi	tagjának.
A	 folytatásban	 a	 Nemzetközi	 Triatlon	
Szövetség	(ITU)	sportigazgatójaként	Lau-
sanne-ban	 dolgozó	 sportvezető	 ismer-
tette	 az	 aktuális	 pályázatok	 alakulását.	
Megtudhattuk,	 hogy	 	 országos	 viszony-
latban	négy	beadvány	közül	választották	
ki	a	nyertest.	Az	öttagú	kuratórium	dön-
tése	értelmében	végül	 -	2014	után	 ismét	
-	 	Bicsák	Bence	pályázatát	 ítélték	a	 leg-
jobbnak,	 aki	 az	 U23-as	 	 világbajnoksá-

gon	 egyéni	 bronzérmet	 nyert,	 továbbá	
az	 egyetemi-főiskolai	 világbajnokságon	
negyedik,	 	 az	 U23-as	 Európa-bajnoksá-
gon	egyéniben	8.,	a	mix-váltó	tagjaként	a	
4.helyen	végzett,	míg	a	tiszaújvárosi	fel-
nőtt	 világkupán	 az	 előkelő	 11.	 pozíciót	
harcolta	ki.
A	nettó	300	ezer	forintos	anyagi	támoga-
tással	járó	díjat	Márkus	Gergely	adta	át	a	
Pécsi	Sport	Nonprofit	Zrt.	21	éves	válo-
gatott	sportolójának.
Bicsák Bence:	-	Köszönöm	az	ismételt	tá-
mogatást!	 Köszönöm	 a	 Márkus-család-
nak,	 hogy	 Tiszaújváros	 minden	 magyar	
triatlonos	 második	 otthona!	A	 legfonto-
sabb	célom	az,	hogy	folyamatos	fejlődés-
sel	egyszer	a	világ	legjobb	triatlonosai	kö-
zött	tartsanak	számon.	Szeretnék	kijutni	a	
tokiói	 olimpiára,	 de	 bízom	 benne,	 hogy	
25	éves	korom	után	is	fogok	még	fejlőd-
ni.	A	most	elnyert	pályázati	összeget	ke-
rékpárvásárlásra	használom	fel.	A	jelenle-
gi	bringámon	ülve	is	sokszor	eszembe	jut	
a	kemény	versenyeken,	hogy	azt	részben	
az	ifj.	Márkus	Gábor	nevével	jegyzett	ala-
pítványnak	köszönhetem.	

A	 Tiszaújvárosi	 Triatlon	 Klub	 verseny-
zői	közül	a	hazai	rendezésű	ifjúsági	Euró-
pa-bajnokságon	egyéniben	4.	helyezett,	a	
mix-váltóval	pedig	ezüstérmes,	junior	vi-
lágbajnoki	13.,	junior	Európa-kupa		3.	és	
6.	helyezett,	magyar	bajnok,	korosztályos	
válogatott	 Lehmann	 Csongor	 érdemelte	
ki	az	elismerést	és	a	vele	 járó	nettó	120	
ezer	forintot,	melyet	ő	is	a	kuratórium	el-
nökétől	vehetett	át.
Lehmann Csongor:	-	Sikeres	évet	zártam,	
mely	biztató	számomra	a	folytatásra.	Kö-
szönöm	a	támogatást.	Bízom	benne,	hogy	
a	továbbiakban	bátyámhoz,	Bencéhez	ha-
sonló	 szép	 eredményeket	 érek	 majd	 el.	
Szeretnék	az	országos	kategóriában	is	dí-
jazott	lenni,	ha	lehet		többször	is.
	A	nyertes	pályázók	vállalták,	hogy	2017-
ben	az	alapítványt,	mint	egyik	támogató-
jukat	feltüntetik	minden	lehetséges	alka-
lommal,	illetve	az	alapítvány	emblémáját	
elhelyezik	versenyruházatukon.
Miután	a	két	díjazott	aláírta	az	emléktab-
lót,	Péter	Attila	hozzászólásra	kérte	fel	a	
jelenlevőket.	
Elsőként	dr. Fülöp György,	Tiszaújváros	
alpolgármestere	 fogalmazta	meg	 gondo-
latait.	
-	 Az	 ezúttal	 hivatali	 elfoglaltsága	 miatt	
távol	maradó	Bráz	György	polgármester	
úr	 rám	 bízta,	 hogy	 jelentsem	be,	 önkor-
mányzatunk	 számára	 továbbra	 is	 becsü-
letbeli	ügy	az	alapítvány	segítése	-	mond-
ta	a	városatya.	-	Akárhogy	alakul	a	gazda-
sági	helyzetünk,	legalább	a	tavalyi	támo-
gatást	biztosítani	 fogjuk.	Tiszaújvárost	a	
triatlon	 révén	 ismerte	meg	 a	 világ,	 nem	
kérdés,	hogy	 idén	folytatjuk	a	sorozatot.	
Készülünk	a	19.	Triatlon	Nagyhétre	és	a	
21.	triatlon	világkupára.	A	sikeres	rende-
zéshez	kell	egy	klubelnök,	kell	a	klub,	és	
kell	a	Márkus-család.	Köszönet	minden-
kinek,	aki	részese	ennek	a	munkának,	en-
nek	a	közös	sikernek!
Koscsó Lajos,	 az	 alapítók	 nevében	 arra	
tett	javaslatot,	hogy	a	jövőben	a	díjátadó	
részeként	a	2013-ban	elhunyt	dr.	Márkus	
Gáborról,	a	tiszaújvárosi	triatlon	megho-
nosítójáról,	a	Nagyhét,	a	világkupa	meg-
alapítójáról	is	emlékezzen	meg	az	alapít-
vány. 
Lehmann Tibor,	 a	 Tiszaújvárosi	 Triat-
lon	 Klub	 elnök-vezetőedzője,	 a	 Magyar	
Triatlon	 Szövetség	 szakmai	 alelnöke	 ar-
ra	 hívta	 fel	 a	 figyelmet,	 hogy	 az	 alapít-
vány	korábbi	díjazottjai	közül	Török	Dá-
niel,	 Lipták	 Tamás,	 Pocsai	 Balázs,	 Tö-
rök	Alfréd,	Bajai	Péter,	Fecskovics	Atti-
la,	Király	Kristóf,	Balogh	Bence,	Balogh	
Máté	edzőként,	 sportvezetőként,	Kovács	
Zsófia	és	Ifj.	Faldum	Gábor	pedig	jelen-
leg	 is	 klasszis	 versenyzőként	 öregbíti	 a	
triatlon	hírnevét.
Az	állófogadással	befejeződött	eseményt	
a	korábbi	díjazottak	közül	Putnóczki	Dor-
ka,	 Vizi	 Viktória,	 Hankó	 Gábor,	 Lipták	
Tamás	 és	 Lehmann	 Bence	 tisztelte	meg	
jelenlétével.

Végig szoros mérkőzésen, két hasonló erejű és já-
tékfelfogású csapat küzdelméből a Phoenix került 
ki győztesen az első idei bajnoki találkozón.

Tiszaújvárosi Phoenix KK - EKE Eger KOK 
72-68 (10-18, 19-9, 21-20, 22-21)

Tiszaújváros,	450	néző.	V.:	Sallai,	Borgula,	Bács.
Tiszaújvárosi Phoenix KK: Madár	(19/9),	Papp	B.	(9/3),	Kovács	
Z.	 (5),	Debreceni	 (18),	Pöstényi	 (10).	Pongrácz	(3/3),	Magyar	
(6/3),	Benőcs	D.	(2),	Kilyén	(-),	Zsuga	(-).
EKE Eger KOK: Csabák	(5/3),	Illés	B.	(14),	Jakab	Z.	(6),	Var-
ga	I.	(10),	Fülöp	G.	(-),	Csákvári	C.	(11/3),	Tóth	Z.	(16/9),	Frey	
P.	(2),	Beák	B.	(-),	Veres	D.	(-),	Ungi	K.	(1),	Megyes	Á.	(3/3)
Az	első	negyedben	még	az	Eger	játszott	fölényben,	és	ha	nem	
is	meggyőző	 különbséggel,	 de	 nyolcpontos	 előnnyel	 kezdhet-
te	meg	 a	második	 negyedet	 az	 amúgy	meglehetősen	 pontsze-
gény	játékrészt	követően.	A	második	negyedben	fordult	a	koc-
ka,	a	vendégek	játéka	lett	kosárszegény,	hiszen	a	10	perces	etap-
ban	mindössze	9	pontot	dobtak.	A	Phoenix	is	csak	19-ig	jutott,	
ám	ez	már	elég	volt	ahhoz,	hogy	minimális	-	kétpontos	-	előny	
birtokában	menjenek	félidőre.
A	második	félidőben	két	egymással	nem	bíró	csapat	küzdelmét	
láthatta	a	közönség.	Ha	a	Phoenix	el	is	lépett	néhány	ponttal,	a	
hevesiek	megrázták	magukat	és	ledolgozták	a	hátrányt.	Ennek	
eredményeként	két	másodperccel	a	vége	előtt	kétpontos	hazai	
vezetésnél	hárompontos	kísérlete	volt	az	Egernek.	A	dobás	ki-
maradt,	a	lepattanóval	pedig	Kovács	iramodhatott	meg	és	a	mér-
kőzés	végét	jelentő	kürtszóval	egyidejűleg	bebiztosította	a	ha-
zai	győzelmet.
Brunyánszky István,	vezetőedző:	-	Sikerült	egy	szoros	mérkőzé-
sen	a	győzelmet	kicsikarnunk.	A	rossz	dobóforma	ellenére	vé-
dekezésben	hoztunk	a	győzni	akarást,	ezzel	kerekedtünk	felül.
Gratulálok	a	fiúknak!
Váczi Péter, vezetőedző: -	A	végén	én	annak	is	örültem	volna,	
ha	megpróbálunk	kettest	dobni	és	hosszabbításra	hozni	a	mér-
kőzést.	A	 játékosom	meg	akarta	nyerni,	nem	bánthatom	ezért,	
ha	bemegy,	akkor	bravúrkosár.	Így	megnyerte	a	Tiszaújváros	a	
meccset.	Nem	érdemtelenül,	bár	azzal	egyetértek,	hogy	ma	kö-
rülbelül	két	egyforma	erőt	képviselő	csapat	találkozott.
A	bajnokságban	a	győzelem	ellenére	egyet	hátralépve	a	negye-
dik	a	Phoenix.	Pénteken	ismét	hazai	mérkőzés	következik,	a	Vá-
sárhelyi	Kosársuli	csapatát	látják	vendégül.

*
A	találkozót	megelőzően	a	két	alakulat	„csikói”	mérték	össze	tu-
dásukat.	A	viadalból	ez	alkalommal	az	Eger	került	ki	győztesen,	
a	felnőttekével	majdnem	azonos	-	csak	fordított	előjelű	-	ered-
ménnyel.

U20: Tiszaújvárosi Phoenix KK - EKE Eger KOK
 68-75 (21-24, 22-15, 11-17, 14-19)

Rendhagyó	 tornát	 szervezett	 a	TSC	kézilabda	 szakosztálya.	A	
felkészülési	 időszak	 elején	 megrendezett	 kupán	 ugyanis	 női,	
férfi	és	utánpótlás	csapatok	is	mérkőztek.	
Összesen	nyolc	csapat	 lépett	pályára	az	egésznapos	tornán,	az	
alakulatok	a	megyei	bajnokságokból	és	az	NB	II-ből	érkeztek.	
-	Nem	a	 legmegfelelőbb	 időpontban	 rendeztük	meg	a	 tornát	 -	
mondta	 a	 rendezvény	 egyik	 szervezője,	 a	TSC	női	 kézilabda-
csapatának	játékos	edzője,	Nagy Anita.	 -	Márciusban	jobb	lett	
volna. 
Ez	az	első	alkalom,	hogy	megrendezték	a	Tiszaújváros	Kupát.		A	
torna	érdekessége	-	rendhagyó	időpontján	túl	-,	hogy	bár	a	TSC-
nek	 nincs	 a	 bajnokságban	 induló	 férfi	 csapata,	 ez	 alkalomból	
egy	baráti	társaság	mégis	verbuválódott	ilyen	néven.
-	Egy	másik	egyesület	színeiben	játszunk,	de	sok	tiszaújvárosi	
van	közöttünk-–	mondta	a	torna	másik	szervezője,	Katona Já-
nos.	-	Talán	a	fiatalok	is	kedvet	kapnak	a	torna	által	ehhez	a	já-
tékhoz,	és	akkor	talán	Tiszaújvárosban	újból	lesz	férfi	kézilabda.
Bár	a	tornán	az	eredmény	másodlagos	volt,	említésre	és	elisme-
résre	méltó,	hogy	a	tiszaújvárosi	lányokat	csak	az	NB	II-es	MV-
SC	tudta	legyőzni,	így	a	második	helyet	szerezték	meg.

Kosárlabda

Szerény, de erény 
a győzelem

Kézilabda

Tiszaújváros Kupa több fronton

Az eddigi díjazottak
2015:	Király	István	és	Putnóczki	Dorka
2014:	Bicsák	Bence	és	Lehmann	Bence
2013:	Horváth	Zsanett	és	Balogh	Máté
2012:	Dudás	Eszter	és	Vizi	Viktória
2011:	Pap	Eszter	és	Hankó	Dávid
2010:	Kovács	Zsófia	és	Hankó	Gábor
2009:	Király	Kristóf	és	Balogh	Bence
2008:	Ifj.	Faldum	Gábor	és	Benőcs	
										Zoltán
2007:	Pocsai	Balázs	ésTörök	Alfréd
2006:	Török	Dániel	és	Balogh	Lőrinc
2005:	Fecskovics	Attila	és	Gályász	
										Dániel
2004:	Bajai	Péter	és	Benőcs	Zoltán
2003:	Pocsai	Balázs	és	Török	Alfréd
2002:	Lipták	Tamás	ésTörök	Dániel
2001:	Czérna	Rita	és	Kaldau	Szabolcs
2000:	Szilágyi	Egon	és	Nagymihály	
										Adrienn
1999:	Szabó	Szilárd	és	Buru	Gábor

11. oldal2017. január 12. Sport

A tiszaújvárosi lányokat csak az NB II-es MVSC tudta le-
győzni, ami a második helyet jelentette a TSC számára a 
szokatlan időpontban rendezett tornán. 

A fej-fej melletti küzdelemben a Phoenix diadalmaskodott.
Bicsák Bence (jobbról) és Lehmann 
Csongor az emléktábla előtt.
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