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„Apa öröme”

Abigél az év első babája
Szülei Abigél névre keresz-
telték az év első tiszaújvárosi 
babáját. Kovács Abigél 2018. 
január 5-én,  8 óra 57 perc-
kor született a miskolci Sem-
melweis kórházban. 

A kislány császármetszéssel jött a világ-
ra, 3100 grammal és 53 centiméterrel. A 
baba már a második gyermeke a Kovács 
családnak. Édesapja Kovács Gábor, édes-
anyja Mézes Gabriella, nővére pedig a 
két és fél éves Kovács Eszter. Az újszü-
lött múlt pénteken jött világra, e hét hét-

főn pedig már haza is jöhetett anyukájá-
val a kórházból. Az első napokban még 
24 órában együtt van a család, hiszen Gá-
bor az apukáknak járó „apa szabadsá-
gát” tölti. A most már kétgyermekes Ko-
vács családnak teljes a boldogsága, kislá-
nyuk, Abigél egészséges, jól fejlett, nyu-
godt baba, mindennapjai egyelőre alvás-
sal és szopizással telnek. 
- A kislányunk nevét a férjem választotta, 

az Abigél jelentése „apa öröme”- mondja 
mosolyogva a baba anyukája. - Olyan ne-
vet szerettünk volna, amiből, még nincs 
sok. A kórházban is nagyon jó baba volt, 
és itthon is nyugodt, békés. Szakasztott 
mása a nővérének, mintha klónozták vol-
na őket, de azt már most látom, hogy a 
természetük más lesz - nyilatkozta la-
punknak a boldog, immár kétgyermekes 
anyuka. 

Hatékonyság, egységesség

Új rendőr- és tűzoltóautók 

Fogad a hivatal

Nem sztrájkolnak

Mint ismeretes, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és 
Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete január 12-ére és janu-
ár 15-ére sztrájkot hirdetett, mivel a polgármesteri hivatalokban 
dolgozó köztisztviselők tíz éve nem részesültek béremelésben. 
(Az önkormányzatok - így Tiszaújváros önkormányzata is - sa-
ját forrásai terhére tudtak ezen változtatni.)
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban nem lesz munkabe-
szüntetés, az ügyfeleket a szokásos pénteki és hétfői ügyfélfo-
gadási rend szerint fogadják.
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Fogadom
Pillanatokon belül itt az éjfél, a pezsgőspoharak már a kezekben, 
indul a visszaszámlálás. Koncentráltan akar az ember ilyenkor 
mindent. Múltat értékelni, jövőt tervezni, álmodni, ébredni. De az a 
fránya idő nem áll meg, a gondolatok keszekuszaságában pedig em-
ber legyen a talpán, aki bármit is ki tud hámozni a sűrű homályból. 
Fogadom - mormolom magamnak, s csupa fontos és felnőtt dolog jut 
hirtelen az eszembe. Fogadom, hogy nem veszek meg csak azért va-
lamit, mert tetszik a színe. Vagy csillog. Vagy bolyhos. Bár ezek 
alapvetően a hangulatomat javítják, szóval lehet, hogy mégis. 
Fogadom, hogy lemosom az autót, ha már tavaly nem sikerült. 
Mondjuk pont olyan a színe, hogy nem látszik rajta a kosz, és 
egyébként is szokott esni az eső. 
Fogadom, hogy rendet tartok az asztalomon, s ha már itt tartunk, 
az életemben is. Mindazonáltal ez elég szubjektív, szóval ki kéne 
bontani részletesen. Na, haladjunk inkább. Fogadom, hogy nem 
csak akkor iszom vizet, ha megszomjazom, hanem egész nap ki-
egyensúlyozottan, hisz a szomjúság már a kiszáradás egyik jele. 
Mondjuk nem ártana kideríteni azt sem, hogy mennyit kellene in-
nom, legyen ez is egy későbbi projekt. 
Jut eszembe! Nem fogok halogatni, ez jó lesz. Mindig mindent azon-
nal megcsinálok. Persze, csak ha épp van kedvem hozzá. Hm. 
Akkor legyen az inkább, hogy kivasalom a ruhákat, amint meg-
száradnak. Ez nem bonyolult, vasaló kell csak hozzá, meg vasaló-
deszka. Na, majd megkeresem valamikor. Jaj, tényleg, nem fogok 
halogatni, ezt mindig elfelejtem. 
Közben éjfélt üt az óra, koccannak a poharak, felcsendül a Him-
nusz. Hirtelen eltűnnek a fogadalmak is, csak az marad meg, hogy 
jó volt az év, és a hit, hogy az előttünk álló még ennél is sokkal bol-
dogabb lesz. Mert csak így lehet, hisz máshogy nem is lenne érde-
mes belevágni. 
Szóval pezsgő, Himnusz, lencsefőzelék, virsli. 
- És mit fogadtál meg? - kérdezi apa. 
- Hogy idén lemosom a kocsit - mondom, mert csak ez az egy ma-
radt meg a fejemben így a nagy ünneplésben. 
- Azért ne legyenek irreális elvárásaid magaddal szemben - nevet, s 
ezzel meg is született a legeslegjobb újévi fogadalmam. Könnyű betar-
tani, csak örömet okoz, nincs csalódás önmagamban, ilyesmi. 
Fogadom tehát, hogy idén nem lesznek irreális elvárásaim magam-
mal szemben. 

   Fodor Petra

Új járőrgépjárműveket kapott a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság az elmúlt év végén. Nem csak a rendőrség járműflottá-
ja újult meg, hanem a tűzoltóságé is. A rendőrkapitányságra érkezett hat autó között van egy terepjáró Suzuki Vitara, és 
két speciális Volkswagen Caddy típusú autó, ami alkalmas kutyaszállításra is. A napi munkavégzést segítő járművek kö-
zül négy Tiszaújvárosba, kettő a mezőcsáti őrsre került. A Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóparancsokság három gépjármű-
fecskendőt és egy magasból mentő gépjárművet kapott, Rába R16-os fecskendőket és egy Iveco Magirus típusú magasból 
mentő járművet. A Rábák egyike Mezőcsáton áll szolgálatba. Cikkünk a 2. oldalon.                                             Fotó: Varga Tamás

A baba és a mama is jól érzi magát. 

Abigél ötnaposan. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30 órakor, kedden és 
szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek szent-
misék templomunkban.
Görögkatolikus
Pénteken 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 8:00 Szent Liturgia, 
17:30 vecsernye. Vasárnap 9:30 utrenye, 11:00 Szent Liturgia.
Református
Tiszaújváros
Január 11-én, csütörtökön 17.00 órakor kezdődik a bibliaóra.
Január 13-án, szombaton 17.00 órakor ifjúsági óra lesz az ima-
teremben.
Január 14-én, vasárnap 11.00 órakor kezdődik az istentiszte-
let, ezzel párhuzamosan a gyermekek számára az imaterem-
ben foglalkozás van. 15.00 órakor folytatódik a konfirmáci-
ói előkészítő.
Tiszaszederkény
Január 14-én, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az istentisztelet.

Hatékonyság, egységesség

Új rendőr- és tűzoltóautók 
Új járőrgépjárműveket ka-
pott a Tiszaújvárosi Rendőr-
kapitányság az elmúlt év vé-
gén. Nem csak a rendőrség 
járműflottája újult meg, ha-
nem a tűzoltóságé is. 

Megyénkben 104 új rendőrautót adtak át, 
így a járőrautók átlagéletkora 6,09 évről 
2,57 évre csökkent. Az új autók szállítói 
öt évig, illetve 200 ezer kilométer futás-
teljesítményig biztosítják a szervizhátte-
ret, minden autóhoz rendelkezésre áll a 
nyári- és téli gumiabroncskészlet, számos 
vezetést támogató rendszer, légkondicio-
náló és a rendőrök felszerelése is bizton-
ságosan elhelyezhető a csomag- és utas-
térben. 
- Hat szolgálati autót selejteztünk le - 
mondta Kovács Máté, a Tiszaújvárosi 
Rendőrkapitányság megbízott rendészeti 
osztályvezetője -, a helyükre érkezett hat 
autó között van egy terepjáró képességű 
Suzuki Vitara, és két speciális Volkswa-
gen Caddy típusú autó, ami alkalmas ku-
tyaszállításra is. A napi munkavégzésün-
ket nagymértékben megkönnyítik az új 
járművek. A leselejtezett autók már na-
gyon magas futásteljesítménnyel rendel-
keztek, idősebbek voltak hat évnél. A jár-
művek közül négy Tiszaújvárosba, kettő 
pedig a mezőcsáti őrsre került - mondta. 

Nem csak a rendőrök, a tűzoltók is új au-
tókat kaptak a tavalyi év végén. Az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
fejlesztése révén Kazincbarcika, Sze-
rencs, Ózd és Mezőcsát mellett a tisza-
újvárosi parancsnokság is új járművek-
kel gazdagodott. A beruházás a Kataszt-
rófavédelmi rendszerek fejlesztése, tűzol-
tógépjármű-fecskendők rendszerbe állítá-
sa nevű KEHOP-projekt keretében való-
sult meg. Célja a magyarországi tűzoltó-
gépjármű-park fejlesztése és a meglehe-
tősen színes paletta egységesebbé tétele. 

- A Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltópa-
rancsokság három gépjárműfecskendőt 
és egy magasból mentő gépjárművet ka-
pott - tájékoztatta lapunkat Németh Vik-
tor tűzoltóparancsnok - RÁBA R16-os 
fecskendőket és egy Iveco Magirus típu-
sú magasból mentő járművet. Így a mű-
ködési területünkön található települések 
mentő-tűzvédelme bővült. A gépjármű-
vekre felmálházott eszközök megfelel-
nek a szabályoknak, technikai felszerelt-
ségük hasonló a korábbiakhoz. Kollégá-
ink sikeresen levizsgáztak ezekből az esz-
közökből, hamarosan birtokba vehetik a 
járműveket. Könnyebbséget jelent majd, 
hogy egy esetleges meghibásodás esetén, 
ha kapunk egy új fecskendőt, egy tarta-
lékjárművet, az szintén ebből a gépjár-
műcsaládból fog származni. Így a gépjár-
műfecskendőkre levizsgázott személyze-
tet könnyebben rá tudjuk ezekre a jármű-
vekre állítani - mondta Németh Viktor. 
Nem csak új autókat adtak át, hanem 
olyan eszközöket is, melyeket az önkén-
tes mentőszervezetek és tűzoltó egyesüle-
tek 2017. évi támogatására meghirdetett 
pályázaton nyertek az érintettek, össze-
sen 600 millió forint értékben. Megyénk 
önkéntes tűzoltóságai mintegy 18 millió, 
míg az önkéntes mentőszervezetek 7 mil-
lió forint értékű támogatást nyertek el. 

    Fodor Petra

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
szeretett édesanyánk

SzénáSi LajoSné

(SzüL.: BecSei Mária)
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

mély gyászunkban osztoztak. 
Zsolti, Mazsi és a gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

 MüLLer józSef 
(volt TIFO-s dolgozó)

 életének 65. évében elhunyt. 
Temetése 2018. január 12-én, pénteken, 14:30 órakor lesz 

a sajószögedi Városi Temetőben. 
Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le. 

A gyászoló család

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették édesanyámat, hogy

id. néMeth iStvánné

(SzüL.: PöStényi Mária)
a TVK volt dolgozója 88. évében 
2017. december 29-én elhunyt.

Végső nyughelyére, a sajószögedi Városi Temetőben 
2018. január 4-én helyeztük örök nyugalomra.

Gyászoló lánya

Megemlékezés

„Csillagok közt él már,
angyalok közt jár,

ott, hol csendből épül vár,
s igaz lelkére az Isten vigyáz már.

Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk!
Nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk!”

Szántai norBert

1971-2017
Fájó szívvel emlékezünk Rád.

Édesanyád, Testvéred és Gyermekeid

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy 

LoSonczi Sándorné

 (SzüL: Szanyó Margit)
 63 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2018. 01. 12-én 
(péntek) 12.30 órakor  a sajószögedi Városi Temetőben, 

temetése ezt követően a sajóörösi temetőben lesz. 
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

 özv. MegyeSi jánoSné

 temetésén megjelentek, és végső tiszteletüket kifejezve 
gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család

2. oldal 2018. január 11.Sokféle

Téboly
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik januá-

ri 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.

Kovács Máté az egyik VW Caddy volánja mögött.

Tűzoltóautó-trió a szerállás előtt.



Ülésezett az önkormányzat

Szociális ellátások, egészségi állapotunk
A szociális és egészségügyi témák 
játszották a főszerepet a képvi-
selő-testület 2017. évi utol-só, de-
cember 21-én tartott ülésén. A kép-
viselők egyebek mellett elfogadták 
a város szociális szolgáltatáster-
vezési koncepcióját, döntöttek az 
Ezüsthíd Idősek Otthonának fel-
vételi szem-pontrendszeréről és 
megtárgyalták a lakosság egészsé-
gi állapotáról szóló tájékoztatót. 

Szociális koncepció
Tiszaújváros képviselő-testülete 2004-ben fo-
gadta el Szociális Szolgáltatástervezési Kon-
cepcióját, melyet kétévente felül kell vizsgál-
ni. A 2017-ben esedékessé vált felülvizsgálat-
hoz az eddigi gyakorlatnak megfelelően szak-
értőt kért fel az önkormányzat, Majláthné Lip-
pai Éva szociálpolitikus személyében. 
A dokumentum bevezetőjében meghatározó-
dik a koncepció szakmai alapja, majd - a sta-
tisztikai adatok, az általános jellemzők és a vál-
tozások ismertetésével - a tiszaújvárosi szociá-
lis ellátórendszer helyzetét elemezte a szakér-
tő, ezt követően tervek, programok, jövőkép, 
alap-elvek, értékek, célok, javaslatok és a vár-
ható eredmények fogalmazódnak meg. 
Az elmúlt öt évben Tiszaújváros lakosságszá-
ma folyamatosan csökkent, különösen 2015-
ről 2016-ra volt jelentős a csökkenés, mely az 
alacsony élve születés, a növekvő halálozás 
és a mobilitás következménye. Évről-évre ke-
vesebb gyermek él és nevelkedik a városban. 
Nem csak egy-egy korosztályban tapasztalha-
tó ez a tendencia, hanem a 0-18 éves korosztály 

egészében is. A fiatal „gyermekkorú” lakosság 
aránya azonban meghaladta a 65 év felettiekét. 
Ez a tendencia csak 2015-ben fordult meg, az 
utóbbi év adatai azonban azt mutatják, hogy ez 
csak az életkorváltásnak köszönhető rendkívü-
li év volt. Tiszaújvárosban a legidősebbek ará-
nya alatta marad a legfiatalabbak arányának, 
azaz az elöregedés mértéke még nem éri el az 
országos szintet.
Ugyanakkor markáns jelenség Tiszaújváros la-
kosságának vándorlása (elköltözés, bevándor-
lás) munkahely és/vagy aktívabb élet reményé-
ben. Tiszaújvárosban továbbra is az elvándor-
lás a jelentősebb folyamat a „beköltözőkkel” 
szemben. A magát roma nemzetiségűnek val-
lók aránya a lakosság számához viszonyítva 
nagyon alacsony, szegregátum a települést nem 
jellemzi.
Mindezekre tekintettel a következő ellátotti 
csoportokat emeli ki a szakértő:
Időskorúak, nyugdíjasok, nyugdíjszerű ellátás-
ban részesülők. Az idős népesség egyes cso-
portjainál fokozott a szegénység kockázata. A 
nyugdíjban, illetve nyugdíjszerű ellátásban ré-
szesülő egyének által igénybe vett szociális el-
látások jól jelzik a felmerülő szükségleteket. A 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellá-
tások iránti fokozott igényüket tovább generál-
ja a hagyományos családi- és társadalmi szo-
lidaritás visszaszorulása és a családtagoknak 
a munka világában történő tevékenysége. Eg-
zisztenciális problémáik és napi életvezetésük 
egyedüli megoldását sok esetben csak az intéz-
ményi ellátási formák képesek kezelni.
A fogyatékkal élők szempontjából jelentős az 
önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Prog-
ramja, mely hosszú távra irányozza elő az esé-
lyegyenlőség, a teljes társadalmi egyenjogúság 

megvalósulásához elengedhetetlen stratégiai 
célokat és az ezekhez kapcsolódó intézkedése-
ket, feladatokat. 
A pszichiátriai betegek döntő többsége ott-
hon, családi környezetben él. Számukra a szü-
lői, családi támogatás általában élethossziglan 
tart. Sokszor az „eltartó” család a segítő évek 
alatt összeomlik, rokkantnyugdíjassá válik, te-
hát a szociális ellátórendszert igénybe vevők 
száma növekszik. Azok a betegek, akik kima-
radnak a szakellátásból, önállóan nem képe-
sek a számukra megfelelő ellátásokat felkutat-
ni, tájékozatlanok. Az önkormányzatok számá-
ra fontos feladat a szükség szerinti pszichiátri-
ai ellátás, valamint a szociális ellátások biztosí-
tása intézményi keretekben is. Tiszaújvárosban 
a pszichiátriai betegek szociális szolgáltatásai-
nak meg-szervezése indokolt lehet, esetleg ci-
vil szervezettel együttműködve.
A szenvedélybetegek „hagyományos” csoport-
ját az alkoholisták alkotják. Az alkoholizmus 
az egészség, a szociális kapcsolatok súlyos ve-
szélyeztető és károsító faktora. Tiszaújváros-
ban a szenvedélybetegek szociális szolgálta-
tásainak megszervezése szintén indokolt lehet, 
esetleg civil szervezettel, valamint a Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórummal együttműködve.
A hajléktalanná válás jellemző okai struktu-
rális (szegénység, tartós munkanélküliség, in-
tézményekből való kikerülés) és családi, kap-
csolati konfliktusok. Számuk nehezen megha-
tározható. Többségük semmilyen szociális in-
tézménnyel nem tart kapcsolatot, kisebb há-
nyaduk leginkább karitatív intézményekkel áll 
kapcsolatban. A hajléktalanság település szin-
tű kezelésében fontos a társadalmi reintegráció 
és a rehabilitációban közreműködők hatékony 
együtt-működése. Tiszaújvárosban a hajlék-
talan ellátás intézményei jelen vannak, a haj-
léktalanok száma azonban növekszik (helybé-
li, bevándorló), ezért a hajléktalanság kezelése 
folyamatos feladatként jelentkezik a városban.
Gyermekek, fiatal felnőttek, családok. A veszé-
lyeztetett és védelembe vett, hátrányos hely-
zetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek segítése a család- és gyermekjóléti 
szolgálat kiemelt feladata. A családok szükség 
szerinti életvitelükben történő segítése a tele-
pülésen maradást, a foglalkoztatás elősegítését 
és minőségében jobb élet élését célozza, mely 
prioritások indikálják a szociális ellátások és 
szolgáltatások nyújtását.
A szakértő megállapításai szerint a finanszíro-
zás, döntéshozás, a szakemberek konstruktivi-
tása, a Polgármesteri Hivatal működése tekin-
tetében Tiszaújváros kondíciói pozitív tarto-
mányban vannak. Az egyes intézményeket in-
novatív megoldások bevezetése és a hatékony-
ság biztosítása, a szakemberek és önkéntesek 
harmonizáló tevékenysége, valamint a vezetők 
menedzser szemlélete jellemzi.
A koncepcióban erősségekként jelennek meg 
az ellátások igénybevételét jól szabályozó he-
lyi szociális/gyermekvédelmi rendeletek, a je-
lentős lakossági igényt kielégítő kapacitás, a 
kedvező ellátotti mutatók, az elhivatott és szak-
mailag képzett intézményvezetők, középveze-
tők, elkötelezett alkalmazottak, a jó kapcsolat 
civil, egyházi, érdekképviseleti és gazdasági 
szervezetekkel, a Szociálpolitikai Kerekasztal 
működése, innovatív elemek bevezetése a szol-
gáltatások nyújtásában, szakemberek helyi el-

ismerésben részesítése, a fejlesztéshez szüksé-
ges önerő megléte.
Az erősségek mellett gyengeségként jelenik 
meg az egyes intézményi egységekben fokoza-
tosan elhasználódó eszközök amortizációja, a 
szakmai munka dokumentációjának növekedé-
se, egyes esetekben más ágazatokkal való for-
mális együttműködés, a minőségbiztosítás kié-
pítetlensége. 
A helyzetelemzés tapasztalatai, valamint azt 
erősségek, gyengeségek, veszélyek, lehetősé-
gek figyelembevételével a szociális szolgálta-
tási koncepcióban stratégiai célkitűzések, cél-
területek, célcsoportok és programok fogalma-
zódnak meg. (Lásd lapunk 5. oldalán.)

 Az idősek otthona felvételi 
szempontrendszere

A képviselő-testület jóváhagyta az Ezüsthíd 
Idősek Otthonába történő felvétel szem-pont-
rendszerét, melyet a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központ vezetője, Poropatich Péter ké-
szített. 
A szempontrendszer egyrészt az ágazati jogsza-
bályok, illetve a képviselő-testület által megha-
tározott feltételeket rögzíti, másrészt azokat a 
szempontokat határozza meg, melyek figyelem-
bevételével az intézményvezető az ellátás irán-
ti kérelmekről, az intézményi felvételről dönt. A 
kidolgozott feltételrendszer lehetővé teszi, hogy 
azok a tiszaújvárosi időskorú kérelmezők, akik 
megfelelnek a jogszabályokban előírt feltételek-
nek, és a városban élve „városépítőként” tevé-
kenységükkel elősegítették a várossá válás fo-
lyamatát, előnyben részesüljenek a Tiszaújvá-
ros érdekében végzett tevékenységük elismeré-
seként. 
 A szempontrendszer tartalmazza az elhelye-
zést indokló, egyéb figyelembe veendő körül-
ményeket és a hozzájuk rendelt pontértékeket. 
Ezek együttes figyelembevételével lehetőség 
nyílik a benyújtott kérelmek objektív differen-
ciálására. A szempontrendszerben szerepelnek 
továbbá azok a jogszabályok által meghatáro-
zott kizáró okok is, melyek fennállása esetén 
nincs lehetőség a felvételre.
Új helyi szociális szolgáltatás bevezetéséről lé-
vén szó, a tapasztalatok alapján 2018. június 
30-ig a szempontrendszert felülvizsgálja a tes-
tület. (A szempontrendszert lásd az 5. oldalon.)

Költségvetés
A képviselő-testület módosította az önkor-
mányzat 2017. évi költségvetését, melynek 
főösszege mintegy 91 millióval csökkent, de 
így is meghaladja a 11,2 milliárd forintot. Két 
tétel változását érdemes kiemelni. Az értékpa-
pírok bevételei előirányzat 780 millió forint-
tal csökkent, mivel az önkormányzat 2017-ben 
nem váltott vissza az általa vásárolt állampa-
pírokból. A közhatalmi bevételek előirányza-
ta ugyanakkor az iparűzési adónak köszönhe-
tően 600 millió forinttal nőtt. Így az adótöbb-
let, illetve az általános tartalék 150 millió fo-
rintja, továbbá a fejlesztési céltartalék 30 mil-
lió forintja kompenzálja a tervezett, de be nem 
folyt értékpapír-visszaváltás bevételét. 
A 2017. évi költségvetést érintően több döntést 
is hozott a testület. A Barcsay téri re-konstruk-
ció I. ütemére, valamint a Király közi játszó-
tér felújítására 95 millió forint beruházási, illet-

ve 20 millió forint dologi kiadást hagyott jóvá 
a testület. Az úgynevezett „Keleti lakóövezet” 
villamosenergia-ellátása érdekében (csatlako-
zási díjként) 21,6  millió forintot, a hulladékud-
var vagyonelemeinek megvásárlására 14,4 mil-
lió forintot szavaztak meg a képviselők. 

Egészségi állapotunk
A Polgármesteri Hivatal felkérte a B-A-Z Me-
gyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hi-
vatalát, hogy készítsen tájékoztatót Tiszaújvá-
ros lakosságának egészségi állapotáról. A kor-
mányhivatal Népegészségügyi Osztálya veze-
tőjének tájékoztatójában foglaltak szerint a hi-
vatali rendszerükben bekövetkezett változá-
sok miatt már nem áll rendelkezésre személyi, 
időbeli és anyagi eszköz arra, hogy kifejezet-
ten csak Tiszaújváros lakosságával kapcsolatos 
információkat nyújtsanak, ezért döntően a Ti-
szaújvárosi járás lakosságának adataival ismer-
kedhetett meg a testület 
A Tiszaújvárosi járás területén élő 15-64 éves 
lakosság körében férfiaknál és nőknél is azo-
nos mértékben (34%) a rosszindulatú dagana-
tok miatt bekövetkező halálozások a legjelen-
tősebbek, ezt mindkét nem esetében a keringési 
rendszer betegségei követik a halálozási struk-
túrában. E két halálok a nők esetében a 65. éle-
tév betöltése előtt bekövetkezett halálozások 
69 százalékáért, a férfiak esetében 63 százalé-
káért felelős. A harmadik vezető halálok a lég-
zőrendszer betegségei, melyet az emésztőrend-
szer betegségei követnek, majd a külső ok és az 
egyéb ok miatti halálozás. 
A férfiak körében a keringési rendszer betegsé-
gei okozta korai halálozás az országos átlaggal 
azonosan alakult. E haláloki főcsoporton belül 
az ischaemiás szívbetegségek és a heveny szí-
vizomelhalás okozta halálozás kedvezőbb a ha-
zai átlaghoz képest, míg a rosszindulatú daga-
natok okozta halálozás járási területen a ma-
gyar halálozási átlagszintet meghaladta. Az 
emésztőrendszer betegségei okozta halandóság 
az országos szinthez mérten kedvezőbben ala-
kult, azonban az alkoholos májbetegség okozta 
halálozás magasabb az országos átlagnál. 
A nők körében a keringési rendszer betegségei, va-
lamint ezen haláloki főcsoporton belül a magas 
vérnyomás és agyérbetegségek okozta korai halá-
lozás az országos átlagnak megfelelően alakult. Az 
ischaemiás szívbetegségek általi korai halálozás 
ennél a nemnél is kedvezőbben alakult a hazai ha-
lálozási szinttől. A heveny szívizomelhalás okozta 
halálozás a Tiszaújvárosi járás területén az orszá-
gos halálozási szinttel megegyező volt. A rosszin-
dulatú daganatok okozta halálozás a Tiszaújváro-
si járásban az országos átlaghoz képest kedvezőb-
ben alakult, de az eltérés nem szignifikáns. A rosz-
sz-indulatú daganatok halálozási csoportján belül a 
női emlő elváltozásait tekintve kiemelendő, hogy a 
hazai átlagnál kedvezőbb, vagy azt közelítő ered-
ménnyel alakult a korai halálozás, mely vélhető-
en köszönhető annak, hogy a mammográfiás szű-
rővizsgálaton való részvételi arány jóval a megyei 
41%-os arány felett van, de a kívánt 70%-os rész-
vételi arányt még nem éri el. A méhnyak rosszin-
dulatú daganatai tekintetében az országos adatok-
hoz hasonló statisztikailag a helyzet.
A járásban az élve születések és halálozások 
aránya a 2000. év körüli időben fordult meg, te-
hát ekkortól kezdett csökkenni a lakosságszám, 
míg országosan ez a tendencia már az 1980-as 
években bekövetkezett. A csecsemőhalandóság 
a megyében továbbra is kedvezőtlenebb a ha-
zai átlagtól, ugyanakkor Tiszaújvárosban a ko-
raszülöttek aránya az országos átlaghoz hason-
lóan alakult a 2012-2015. közötti időszakban.
A Népegészségügyi Osztály vezetője tájékozta-
tójában kiemelte, hogy az életmód megváltozta-
tása felnőtt korban sokkal nehezebb, ezért a fi-
atalabb korosztályoknál nagyobb hangsúlyt kell 
fektetni az elsődleges megelőzésre, ugyanakkor 
- mint másodlagos megelőzés - a szűrővizsgá-
latok fontosságát is hangsúlyozta. A szervezett 
szűrővizsgálaton való megjelenés egyre elfoga-
dottabbá válik a lakosok körében, az egészség-
magatartásukba lassan beépül. A vizsgálaton tör-
ténő megjelenés mind nagyobb arányának eléré-
séhez azonban továbbra is a munkahelyek, ön-
kormányzatok, civil szervezetek és a média köz-
reműködése, összefogása szükséges.

Ferenczi László
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Majláthné Lippai Éva

Ünnepi díszek, hétköznapi problémák. 



Nyílt beszédek

Barcsay téri felújítás

Ittas vezetés
és etika

Hetvenkilenc
parkolóhely

Rendhagyó módon kezdődött a képviselő-testület 
legutóbbi ülése. Dr. Kébel Zsolt kért szót egy sze-
mélyét érintő kérdésben.

- Rövid tájékoztatást szeretnék adni a személyemmel történt 
rendkívüli és váratlan eseménnyel kapcsolatban - mondta a Vá-
rosért Egyesület elnöke, önkormányzati képviselője. - Az ügy 
december 9-én volt, részt vettem egy Mikulás-napi teniszkupán, 
a tagtársaimmal együtt, ahol nem mellesleg második helyezést 
értünk el. Ezen a teniszkupán polgármester úr is részt vett, itt 
egy tagtársunk 75. születésnapját ünnepeltük, és némi-nemű al-
koholt fogyasztottam. A versenynek a vége felé kaptam egy hí-
vást egy nagyon jó régi barátomtól, egy betegemtől, aki daga-
natos beteg és nagy fájdalmai vannak, hogy szúrjam már meg, 
mert nagyon nagy fájdalmai vannak. Autóba ültem és kikanya-
rodás közben a Sportcentrumból egy koccanásos balesetet szen-
vedtem. Az én autómban egy darabnyi anyagi kár nem keletke-
zett, a másik autóban is kb. 5 ezer forintos kár keletkezett. Ittas 
vezetés miatt a jogosítványomat bevonták. Hibámat elismerem. 
Hibáztam, sajnálom, de a gyógyítani akarás elsőbbséget élve-
zett a KRESZ szabályaival szemben. Arról szeretném tájékoz-
tatni a lakosságot, ugyanúgy fogok gyógyítani, de kicsit többet 
fognak látni gyalog és biciklivel. De nem hiszem, hogy ez hát-
ráltatni fog a munkámban. Ezt szerettem volna elmondani, hogy 
tőlem tudjátok. A másik, amiért ezt elmondom, és amin nagyon 
meglepődtem, hogy ez szombaton volt és kedden 10 órakor fel-
hívott a Krónika főszerkesztője, hogy nem akarok-e erről nyilat-
kozni. Úgy gondolom, hogy a Krónika nem bulvárlap, és nem 
hiszem, hogy az én magánéletem a legfontosabb ebben a város-
ban, de úgy éreztem, hogy el kell, hogy ezt mondjam, és ez na-
gyon rosszul esett. Ez ugye szombaton fél 6-kor volt, volt egy 
vasárnap, egy hétfő, és kedden már azzal kerestek, hogy nyilat-
kozzak erről a Krónikának. Úgy gondolom, hogy ez nem etikus.
- Itt van a Krónika főszerkesztője, - vette át a szót Bráz György 
polgármester - szeretnél ehhez valamit hozzátenni? 
- Valóban megkérdeztem Kébel doktor urat arról, hogy elmond-
ja-e, nyilatkozik-e az újságunk számára ezzel kapcsolatban - re-
agált Radácsi Zsuzsa főszerkesztő. - Úgy tartottam tisztességes-
nek, hogy őt kérdezzem meg, és ne a városban járókelők szó-
beszédjeire adjunk, őt gondoltam elsőként megkérdezni. Mi-
vel úgy döntött, hogy nem nyilatkozik, ezért nem tettünk közzé 
semmit az újságban. 
- Hát, az a helyzet kedves „ifjak”, kedves képviselő hölgyek és 
urak, aki közszereplő, az, ha valami rendkívüli dolog történik 
vele, ami nem annyira általános, akkor azonnal szóbeszéd tár-
gya lesz. Mindannyiunk, te is, én is, bárki. Nem kell csodálkoz-
ni, hogy az emberek foglalkoznak velünk. Ez úgy szokott len-
ni, hogy az emberek maguknak több mindent elnéznek, de má-
soktól sokkal etikusabb magatartást várnak el. Ilyen a világ. Kö-
szönjük a tájékoztatást, a választ - zárta le a témát a polgármes-
ter. 

              f.l.

Négy kitüntetett

Tiszaújváros szolgálatáért
Nyugállományba vonulása al-
kalmából újabb négy személy 
- Tankó Lászlóné, Galik Lász-
lóné, Vitányi Jánosné és Tápai 
Jánosné - vehette át a képvi-
selő-testület által adományo-
zott Tiszaújváros Szolgálatá-
ért Díj kitüntetést.

TANKÓ LÁSZLÓNÉ
 intézményvezető-helyettes 

1977-ben szerzett magyar-orosz szakos 
tanári diplomát a Bessenyei György Ta-
nárképző Főiskolán. 1987-ben került Ti-
szaújvárosba, az 5. Számú Általános Is-
kolába és hamarosan munkaközösség-ve-
zető lett. 1999 és 2004 között közoktatási 
szakértőként és közoktatási vizsgáztató-
ként is tevékenykedett. 1993-ban igazga-
tóhelyettesi megbízatást kapott, és nyug-
díjba vonulásáig a Tiszaújvárosi Hunya-
di Mátyás Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola intézményvezető-he-
lyettese volt.
Nagyfokú hivatástudat jellemzi, szak-
mai munkája példaértékű volt. Feladata-
it mindig lelkiismeretesen, következete-
sen, precízen végezte. Kiváló pedagógus 
és szaktanár, tanítványai az országos ta-
nulmányi versenyeken számtalanszor ér-
tek el előkelő helyezést. 
Vezető helyettesi munkáját a nagyfokú 
igényesség, alaposság jellemezte. Kivá-
lóan koordinálta a Hunyadi Mátyás Ál-
talános Iskola közösségének életét, mun-
káját.
Szívesen vett részt továbbképzéseken. 

1998-ban drámajáték-vezető felsőfokú 
szakképesítést, majd gyermek agykont-
roll oktatói végzettséget is szerzett. 
Kiváló szakmai és pedagógiai munkája 
elismeréseként több alkalommal része-
sült kitüntetésben. 1990-ben „Miniszteri 
Dicséret”-et, 1991-ben „Vezető Pedagó-
gus” címet kapott, 2010-ben „Arany Ka-
tedra Emlékplakett”-et vehetett át, 2013-
ban tankerületi elismerésben részesült. 
2016-ban megkapta a „Tiszaújváros Köz-
neveléséért” Életműdíj kitüntetést.
A város közoktatásában végzett há-
rom évtizedes, kimagasló, lelkiismere-
tes, gyermekközpontú szakmai és veze-
tői munkája, emberi helytállása, és elhi-
vatottsága elismeréseként „Tiszaújváros 
Szolgálatáért Díj” kitüntetésben része-
sült. 

GALIK LÁSZLÓNÉ
 általános iskolai tanító

1977-ben szerzett diplomát a Sárospata-
ki Comenius Tanítóképző Főiskolán. Pe-
dagógusi pályáját Arlón kezdte, majd Zá-
dorfalván folytatta. 1987-ben került je-
lenlegi munkahelyére, a Tiszaújváro-
si Hunyadi Mátyás Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolába. 
Nevelő-oktató munkáját gyermekszere-
tet és felelősségérzet jellemezte. Jó pe-
dagógiai érzékkel nevelte diákjait, segí-

tette a hátrányos helyzetű és tanulásban 
lemaradó tanulók beilleszkedését, felzár-
kóztatását. Éveken keresztül fejlesztése-
ket és felzárkóztató foglalkozásokat tar-
tott részükre. 
Fogékony és nyitott volt az új módsze-
rek, eszközök használatára, melyeket szí-
vesen használt tanóráin. Foglalkozásain 
gyakran alkalmazott drámajátékokat is. 
Aktív részese volt a kirándulások és csa-
ládi napok szervezésének. Kollégáival, 
tanítványaival és a szülőkkel kiváló kap-
csolatot ápolt.
1991 és 2000 között munkaközösség-ve-
zetői feladatokat is ellátott. Tanítványai 
szép sikereket értek el a különböző tanul-
mányi versenyeken. Rendszeresen részt 
vett versenyek szervezésében és lebo-
nyolításában.
Munkája elismeréseként 2007-ben „Ti-
szaújváros Közoktatásáért Oklevél” évi 
díj kitüntetésben részesült.
Tiszaújváros oktatás-nevelési területén
kifejtett három évtizedes példaértékű 
munkavégzése, a pedagógus életpálya 
melletti elkötelezettsége, és szakmai el-
hivatottsága elismeréseként „Tiszaújvá-
ros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben ré-
szesült.

VITÁNYI JÁNOSNÉ
  általános iskolai tanító

1977-ben szerzett diplomát a Sárospa-
taki Comenius Tanítóképző Főiskolán. 
1981-ben került Tiszaújvárosba, az akko-
ri 1. Számú Általános Iskolába, ahol évti-
zedekig tanított. Átszervezés miatt 2012-
től munkahelye a Tiszaújvárosi Hunya-
di Mátyás Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola lett. 

Egész pályafutását a szociális hátrányok-
kal küzdő, különleges bánásmódot és fi-
gyelmet igénylő gyerekek tanítása és ne-
velése jellemezte. Szociális érzékeny-
ségével, segítőkészségével megtalálta a 
megfelelő módszert és hangot az ilyen 
gyerekekhez és szüleikhez. Éveken ke-
resztül fejlesztéseket és felzárkóztatáso-
kat tartott részükre, folyamatosan diffe-
renciáltan foglalkozott velük. 
Határozott pedagógusegyéniség, követ-
kezetes magatartása, egyértelmű elvá-
rásai kijelölték a helyes utat tanítványai 

számára. Reális visszajelzéseivel pozi-
tívan fejlesztette a gyermekek önértéke-
lését. A munkához szükséges fegyelmet 
személyiségével, motiváló pedagógiai 
módszereivel tudta elérni. Tanítványai és 
szüleik elismerték munkáját, elfogadták 
tanácsait, és a mai napig tisztelettel, sze-
retettel veszik körül. 
Kimagasló tevékenységét Tiszaújvá-
ros Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2009-ben Lorántffy Zsuzsan-
na Emlékplakett kitüntetéssel ismerte el.
Tiszaújváros, kiemelten a Szederkény vá-
rosrész közoktatási területén végzett kö-
zel négy évtizedes kimagasló tevékenysé-
ge, a szociális hátrányok leküzdése terén 
kifejtett, áldozatos és gyermekközpontú 
szakmai munkája, emberi helytállása el-
ismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” kitüntetésben részesült. 

TÁPAI JÁNOSNÉ 
fizioterápiás szakasszisztens

Mindig a segítőszándék, az elesettek irán-
ti empátia jellemezte, ezért is döntött az 
egészségügyi pálya mellett. Első munka-
helye a B-A-Z Megyei Kórház Gyerme-
kegészségügyi Központja volt. 
Családalapítás után 1986-ban került az 
akkori Leninvárosba és kezdte meg mun-
káját a rendelőintézetben. Először a be-
tegirányítóban, majd a sebészeten vett 
részt a betegek fogadásában és ellátásá-

ban. Munkáját mindig odaadóan, lelkiis-
meretesen, legjobb szakmai tudása sze-
rint végezte. Segítőkész, humánus, etikus 
magatartása miatt munkatársai és a bete-
gek egyaránt szerették, tisztelték.
 A munka szeretete és a betegeken va-
ló segíteni akarás folyamatos önképzés-
re ösztönözte. 1999-ben fizioterápiás asz-
szisztensi, majd 2014-ben fizioterápiás 
szakasszisztensi képesítést szerzett. Az új 
képesítés birtokában az 1999-ben átadott 
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Fizi-
ko- és balneoterápiás részlegén állhatott 
munkába, mint fizioterápiás asszisztens. 
Ezt a feladatot is szívvel-lélekkel, töret-
len lelkesedéssel látta el, egészen nyugál-
lományba vonulásáig. 
Munkavégzésével jelentősen hozzájárult, 
hogy a Fiziko- és balneoterápiás részleg 
kiemelkedő színvonalon működjön a vá-
ros és a térség lakosainak érdekében.
Az itt töltött 18 év alatt nagyon sok új 
kollégának segített elsajátítani a szakma 
fortélyait és példamutatásával ösztönözte 
a precíz, egymásra figyelő, team-munká-
ban végzett szemlélet összetartó és gyó-
gyító erejét.
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben 
a betegek ellátása terén végzett több mint 
három évtizedes kiemelkedő, áldozatos 
munkavégzése, emberi helytállása elis-
meréseként „Tiszaújváros Szolgálatában 
Díj” kitüntetésben részesült. 

Amint arról önkormányzati tudósításunkban be-
számolunk (3. oldal), a képviselő-testület fedezetet 
biztosított a Barcsay téri rekonstrukció I. ütemére.

Az első ütem a tér északi részét érinti. A Bethlen Gábor út és a 
Barcsay tér 1-3. sz. épület közötti gödör területén, illetve az épü-
lettel párhuzamosan új parkolóhelyeket alakítanak ki, és felújít-
ják a meglévő „nagy” központi parkolót is. Az új, illetve a fel-
újított parkolók 79 parkolóhelyet eredményeznek. 
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Az idősek otthona
szempontrendszere

I. Jogszabály által meghatározott feltételek:
I.1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény (a továbbiak-ban: Szt.) 68/A. §-a, továbbá a gon-
dozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szo-
ciális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes sza-
bályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM (a továbbiakban: 
SZMM rendelet) rendelet 4. §-a az idősek otthoni elhelyezésére 
vonatkozóan az alábbi feltételeket határozza meg: 
Az Ezüsthíd Idősek Otthonába történő felvételre jogosult az: 
• Aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az Szt. 68/A. 
§ (3) bekezdése alapján, valamint a gondozási szükséglet vizs-
gálatát szabályozó SZMM rendeletben meghatározott értéke-
lő adatlap alapján III. fokozatú gondozási szükséglettel rendel-
kezik, vagyis az egyén teljes ellátásra, folyamatos gondozásra, 
ápolásra szorul, intenzív odafigyelést és gyakori beavatkozást 
igényel.
• Aki betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondos-
kodni nem tud, értékelő adatlap alapján III. fokozatú gondozási 
szükséglettel rendelkező 18. életévét betöltött személy, ameny-
nyiben az ellátása más típusú ápolást-gondozást nyújtó intéz-
ményben nem biztosítható.
• A gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények le-
hetnek, amelyek esetében a gondozási szükséglet mértékét nem 
kell az értékelő adatlap alapján vizsgálni, ha:
- az ellátást igénylő diagnózisaként a demencia kórkép legalább 
középsúlyos fokozata került megállapításra,
- az ellátást igénybevevő egyedül él és nyolcvanadik életévét be-
töltötte,
- az ellátást igénybevevő egyedül él és lakóhelye közműves ví-
zellátás és közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan,
- az ellátást igénybe vevő egyedül él és fogyatékossági támoga-
tásban részesül,
- az ellátást igénybe vevő egyedül él I. fokozatú rokkantsági 
csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági 
nyugdíjban, rokkantsági járadékban részesül,
- az ellátást igénybevevő egyedül él és munkaképességét 100 
%-ban elvesztette, illetve legalább 80 %-os egészségkárosodást 
szenvedett.
I.2. Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok 
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2016. 
(III.31.) önkormányzati rendeletének 5. § (3a) bekezdése értel-
mében az Ezüsthíd Idősek Otthonába történő elhelyezésre az jo-
gosult, aki a kérelem benyújtását megelőzően legalább 10 éves 
folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és ez idő alatt 
tiszaújvárosi lakóhelyén élt, valamint a kérelem benyújtásakor 
is életvitelszerűen tiszaújvárosi lakóhelyén él.
Értékelés szempontja Pontérték
21 éves, vagy azt meghaladó tiszaújvárosi lakóhely   
   30 pont
11-20 éves tiszaújvárosi lakóhely 
   20 pont
10 éves tiszaújvárosi lakóhely 
   15 pont
II. Az elhelyezést indokló, egyéb figyelembe veendő körülmé-
nyek:
Értékelés szempontja Pontérték
A kérelmező idős, beteg, ellátásra szoruló egyedül élő tiszaúj-
városi lakos, akinek közeli hozzátartozója Tiszaújvárosban nem 
lakik.   5 pont
A kérelmező 80. életévét betöltött egyedül élő idős ember.  
   5 pont
A kérelmező az Ezüsthíd Gondozóház lakója és az intézmény-
ben az elhelyezésre szolgáló maximális időtartam letelt.  
   3 pont
A kérelmező tiszaújvárosi munkahellyel rendelkezett.   
   2 pont
III. Az Ezüsthíd Idősek Otthonába történő elhelyezést kizáró 
okok:
• Pszichiátriai megbetegedés.
• Szenvedélybetegség.
• Speciális gondozást igénylő fogyatékosság.
• Rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést igénylő egész-
ségi állapot.

Szociális szolgáltatástervezési koncepció

Stratégiai célok, célcsoportok, programok
A helyzetelemzés tapasztalatai, valamint 
az erősségek, gyengeségek, veszélyek, 
lehetőségek figyelembevételével Tiszaúj-
város szociális szolgáltatási koncepciójá-
ban az alábbi stratégiai célkitűzések sze-
repelnek:
- a jólét megteremtése,
- társadalmi egyenlőtlenségek csökken-
tése,
- egyenlő bánásmód,
- a társadalmi befogadásra épülő szemlé-
let kialakítása,
- esélyegyenlőség,                                              
- a diszkrimináció tilalma,
- a kohézió,
- a partnerség, kooperáció, koordináció és 
annak erősítése,
- szektorsemlegesség.
A szociális szolgáltatási koncepció straté-
giai célterületei:
- szociális szolgáltatások és ellátások mű-
ködésének helyi szabályozása, 
- fenntartói működtetési szabályok és el-
járások,
- intézményi szabályozás,
- intézményi fejlesztés,
- pénzügyi erőforrások fejlesztése,
- információkezelés,
- kommunikáció,
- minőségügy,
- ellátások társadalmasítása.
A szociális szolgáltatási koncepció - a 
helyzetelemzés alapján meghatározott - 
stratégiai célcsoportjai:
- családok: gyermekek - aktív korúak - 
időskorúak - nyugdíjasok - egyedülállók, 
- hátrányos helyzetű csoportok (pl. haj-
léktalanok, szenvedély- és pszichiátriai 
betegek),
- fogyatékossággal élő személyek,
- speciális élethelyzetben lévők (pl. kr-
ízishelyzetben élők, bántalmazottak),
- szolgáltatást nyújtók (intézmények, 
szakemberek).
A szakértő az operatív programokra az 
alábbi javaslatokat tette:
1. A pénzbeli és természetbeni ellátások 
formájának és összegének aktualizálása a 
jogszabályi, gazdasági és társadalmi vál-
tozásokhoz. Kiemelt figyelemmel az ellá-
tásokhoz való hozzáférés biztosítására és 
a bürokrácia csökkentésére.
2. Együttműködési megállapodások meg-
kötése civil szervezetekkel és/vagy egy-
házi szervezetekkel. Ezek a megállapodá-
sok hozzájárulhatnak a szociális szolgál-

tatások nyújtásának megvalósításába tör-
ténő bekapcsolódásra, feladatellátásra, az 
ellátás minőségének javítására, illetve a 
szolgáltatások bővítését is eredményez-
hetik. Különös tekintettel a Vöröskereszt, 
a Máltai Szeretetszolgálat szervezeteire.
3. A már működő Tiszaújvárosi Konzul-
tációs Fórumon az idősügyet, valamint 
a gyermek- és ifjúságügyet érintő témák 
hangsúlyosabb megjelenése.
4. „Nők Fóruma” létrehozása a Tiszaúj-
városi Humánszolgáltató Központ kereté-
ben. Célja a településen élő nők számá-
ra fórum biztosítása, ahol lehetőség van a 
közélet eseményeibe történő bekapcsoló-
dásra, tanácsadásra és képzések megvaló-
sítására. A nők így sajátjuknak érzik a te-
lepülést, a helyi társadalomra is befolyást 
gyakorolhatnak (pl. önkéntesek szervezé-
se, segítése, munkájának koordinálása), 
amely a településen történő maradásukat 
is erősíti.
5. A szociális ágazat és a kapcsolódó in-
tézményekben az informatikai rendszer 
bővítése, korszerűsítése (pl. gépek, aszta-
li és hordozható eszközök, hálózat, prog-
ramok, hálózatok kialakítása stb.) az ellá-
tás színvonalának emelése és a dolgozók 
hatékonyabb és humánerőforrás-barát se-
gítése érdekében.
6. A Tiszaújvárosi Humánszolgálta-
tó Központ minőségbiztosításának meg-
szerzése.
7. A településen dolgozó szociális szak-
emberek és a szociális területen tevé-
kenységet végző egyének számára képzé-
sek/továbbképzések megszervezése helyi 
szinten vagy országos rendezvényen tör-
ténő részvétel biztosítása a professzioná-
lis szakmai tudás megszerzése érdekében. 
Kiemelt figyelemmel a szociális diagnó-
zis bevezetésével kapcsolatos képzésekre 
és az idősek otthonában dolgozók tudásá-
nak elmélyítésére.
8. Pszichiátriai betegek és szenvedélybe-
tegek számára szolgáltatás nyújtása a Ti-
szaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
keretein belül az ellátási kötelezettségek-
re tekintettel, és figyelemmel a települé-
sen jelentkező szükségletekre. A feladat 
megállapodások alapján is megvalósítha-
tó (ld.: javaslat 2. pont) erősítve a helyi 
társadalom szövetének kialakításáért ér-
zett és vállalt felelősséget. 
9. A házi segítségnyújtás kapacitásának 
bővítése - a hétvégére is kiterjedő gondo-

zással, étkezéssel (diétás is) - figyelem-
mel a megvalósított igényfelmérésre (Ti-
szaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
által). Ezzel a jelenleg dolgozó szakem-
berek munkaterhelése is csökkenne, pozi-
tív munkamotiváció jelentkezne. A tech-
nikai feltételek bővítése minőségi javu-
lást eredményez a jelenlegi kapacitásnak 
is.
10. A hajléktalanellátás-kapacitás magas 
minőségű kihasználása a hajléktalan sze-
mélyek eredményesebb elérésével és az 
intézményi ellátás igénybevételének erő-
sítésével, valamint a „Zöld Szám” jelző 
szerepének erősítésével, az önkéntesek 
területi felelősségének kialakításával.
11. Szociális szakemberek középfokú és 
felsőfokú képzésben történő támogatá-
sa ösztöndíj (szerződés) megkötése mel-
lett, ahol a szakember a végzést követően 
meghatározott ideig munkatevékenységet 
végez a szociális ágazatban. 
12. Tiszaújváros Város Önkormányza-
ta által alapítandó „Szociális Munkáért 
Díj” létrehozásának vizsgálata. A díj erő-
sítheti a helyi szociális szakemberek te-
vékenységének elismerését, mind a társa-
dalmi hasznosság, mind a települési pozi-
tív kommunikáció terén.
Hivatkozva a fentiekre és az Szt. 86. § (2) 
bekezdés c) pontjában foglaltakra, misze-
rint a tízezernél több állandó lakosú tele-
pülési önkormányzatnak pszichiátriai be-
tegek és szenvedélybetegek nappali el-
látását kell működtetnie, javasolt, hogy 
a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 
szolgáltatásszervezése során fordítson fo-
kozott figyelmet a pszichiátriai betegek-
kel és a szenvedélybetegekkel való fog-
lalkozásra, továbbá ezen célcsoportok te-
kintetében folyamatosan monitorozza a 
nappali ellátás iránti lakossági igényeket. 
A koncepcióban meghatározottak figye-
lembevételével javasolt továbbá, hogy 
a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont minőségbiztosítása érdekében az in-
tézmény vezetője a szükséges intézkedé-
seket tegye meg. Fentieken túl a Polgár-
mesteri Hivatal a jogszabályi, gazdasági 
és társadalmi változásokra tekintettel fo-
lyamatosan aktualizálja a pénzbeli és ter-
mészetbeni ellátások formáit és összegét, 
valamint vizsgálja meg a „Szociális Mun-
káért” díj alapításának lehetőségét.

Javasolt fejlesztési irányok
Tiszaújváros Egészségterve következő két évre (2018-2019) 

szóló cselekvési tervéhez
1. Az egészséges táplálkozás és életmód 
megismertetése minél fiatalabb korban, 
kezdve már óvodás kortól. Az iskolai és 
városi egészségnapokon a gyermekek 
megtanítása a korszerű, egészséges ételek 
megismerésére, elkészítésére, felkészíté-
sük a háztartás vezetéséhez.
2. A gyermekek felkészítése a káros szen-
vedélyek elkerülésére, iskolai kampá-
nyok, egészséghetek szervezése.
3. Az általános iskolák felső tagozatos ta-
nulóinak és a középiskolásoknak tartott 
egészségnevelési órákon kiemelt figyel-
met kell, hogy kapjon a szexuálisan meg-
előzhető betegségekről történő ismeretá-
tadás, tájékoztatás a megelőzés lehetősé-
geiről, az érett, felelősségteljes párkap-
csolat kialakításának fontosságáról. 
4. Szülők segítsége, tanácsadás gyerme-
keik testi- és értelmi fejlődészavarainak 
megelőzésére, pszichológiai tanácsadás, 
az egészséges táplálkozással kapcsolatos 
ismereteinek bővítése a család normális 
testsúlyának megtartása érdekében. 
5. A gyermekek mozgásigényének meg-
felelő környezet fenntartása, oktatási in-
tézményekben a rendszeres testmozgás 
feltételeinek biztosítása.
6. A lakosság tájékoztatása, ismereteinek 
bővítése szükséges a daganatokról, meg-
előzési lehetőségeikről, növelni szüksé-

ges a rendszeres szűrővizsgálatokon va-
ló részvételi arányt.
7. Lakossági szűrővizsgálatok szüksége-
sek a háziorvosi praxisokban a szív-ér-
rendszeri betegségek és kockázati álla-
potok (magas vérnyomás, cukorbetegség, 
magas koleszterinszint) időbeni felisme-
résére, különösen fontos a férfiak körében 
a magas vérnyomás szűrésére és a kezelé-
si utasítások betartására történő felhívás, 
tekintettel arra, hogy a magas vérnyomás 
okozta halálozás a férfiak között a legma-
gasabb.
8. A krízishelyzetben élők időbeni felis-
merésére képezni kell az egészségügyi és 
szociális szférában dolgozókat. A pszichi-
átriai szakrendelés óraszámának növelé-
sével javítható lenne ezen emberek szak-
szerű ellátása, segítsége.
9. Az időskorúak számának növekedésé-
vel összhangban, fel kell készíteni a város 
szociális és egészségügyi intézményeit a 
várható többletigényre.
10. A felnőtt lakosság dohányzásról történő 
leszoktatásának segítése mellett fontos fel-
adat az alkoholfüggőségről leszoktatás is.
Az egyén egészségi állapotát legfőképpen 
genetikai állománya, valamint életmódja 
határozza meg és nem az egészségügyi 
ellátás színvonala. Ezért az egészség-ma-
gatartási tényezők kedvező irányba törté-

nő befolyásolása a leghatékonyabb mód-
szer a lakosság egészségi állapotának ja-
vítására. Ez továbbra is következetes 
egészségfejlesztő munkát igényel nem 
csak az egészségügy szereplőitől, ha-
nem a köznevelési intézményektől, a tár-
sadalmi szervezetektől, a humán szolgál-
tatóktól, továbbá az érdemi együttműkö-
désen alapuló, konkrét és részletes cse-
lekvési program kidolgozását Tiszaújvá-
ros Egészségterve tekintetében az önkor-
mányzat részéről.
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Az idősek otthonába január 15-én költöznek be az első lakók. 

Fontosak a szűrővizsgálatok. 



Autópálya díjak 

Később fizethetünk
Január elsejétől az autópálya díjak nem változtak, a határidők 
azonban kicsit enyhültek. A véletlenül az autópályára „tévedő” 
autósoknak lehetőségük lesz az utazás megkezdése után is meg-
váltani az e-matricát. 60 percen belül kell pótolni a mulasztást. 
Növekszik a jogosulatlan úthasználatért kiszabott bírság díjának 
türelmi ideje is. Eddig a közel 15 ezer forintos alap pótdíj befi-
zetésére 30 napja volt az autósnak, melynek elmulasztása ese-
tén ez az összeg a négyszeresére emelkedett. A pótdíjak összege 
nem változott, viszont 2018-tól 60 napig tart a türelmi idő, ami 
alatt az alacsonyabb összeget kell befizetni. 

Fenyősors

Hat áthelyezett munkanap

Karácsonytól vízkeresztig 

Hosszú hétvégék esztendeje

Vasárnap, január 6-a, vízke-
reszt napja, a karácsony hi-
vatalos vége. Az idő kelle-
mes, tavaszias. A kukák kö-
rül a látvány korántsem ilyen 
meghitt, inkább lehangoló. 
Az Örösi úton mindenütt a 
kidobott karácsonyfákra bo-
rul a szemét. Vízkeresztkor 
sokan dobták ki a fenyőt.

A fák többsége a kék tárolóedények tö-
vében végzi. A fenyők elszállítását e hé-
ten kezdte meg a közszolgáltató, a BMH 
Nonprofit Kft. A cég január 8-a és 19-e 
között viszi el a kukák mellé kihelyezett 
karácsonyfákat a kommunális hulladék-
gyűjtési napokon.
- Nekünk nincs ilyen gondunk, hiszen 
az idén nem is volt fánk - nyilatkozta la-
punknak Tamás Miklós. - A feleségemmel 
már túl vagyunk a nyolcvanon, nem ál-
lítottunk karácsonyfát magunknak. Ré-
gen igen, amikor a gyerekek itt voltak - 
mondja.
- Én még élvezem a fámat, nem bontot-
tam le, olyan szép. Saját készítésű dísze-
ket akasztottam rá - mondja egy járókelő, 
miközben együtt nézzük, ahogy a Tisza-
újvárosi Városgazda Nonprofit Kft. mun-
katársai lebontják a Városháztér díszkivi-
lágítását.
 A Szent István úton is kikapcsolták a 
díszkivilágítást és leszerelik a díszeket. A 
köztereken és az intézményekben is e hé-

ten bontják le a karácsonyfákat. 
- Nyolc nap alatt szereltük fel a karácso-
nyi dekorációt a városban, legalább eny-
nyi idő kell ahhoz, hogy visszaállítsuk 
az eredeti állapotot - mondja Sávolyi Pé-
ter, a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 
Kft. közhasznú részlegvezetője. - Hétfőn 
kezdtük a munkát, kollégáim, miután le-
kapcsolják a fényeket, elkezdik leszedni 
az izzósorokat, díszítőelemeket. A Pol-
gármesteri Hivatalban lévő hatalmas fe-
nyőt már elszállítottuk, a négy köztéri ka-
rácsonyfát - az Erzsébet térit, a Tisza-par-

ti városrészben lévőt, a főtérit és a katoli-
kus templom előttit - a hét közepén szed-
jük le. Mivel ezek a fenyők felajánlások 
voltak, amennyiben a tulajdonos igényt 
tart rá, visszaadjuk. Így például a Tisza-
szederkényből érkezett városháztéri fát 
is, miután legallyazzuk, a törzsét vissza-
szállítjuk a gazdájának, hiszen kiváló és 
nem kis mennyiségű fűtőanyag lesz belő-
le. Ami marad, azt a telephelyünkre szál-
lítjuk, feldaraboljuk, és tűzifaként meg-
kapják a rászorulók. 

                berta

Összesen kilenc hosszú hét-
vége lesz 2018-ban, azonban 
ezek közül hatot le kell dol-
gozni szombaton.

A munkaszüneti napok szempontjából 
szerencsésnek nevezhető a 2018-as esz-
tendő, hiszen sok hosszú hétvége lesz, a 
3-5 napos pihenőknek azonban böjtje is 
van, hat alkalommal kell ledolgozni egy-
egy áthelyezett pihenőnapot szombaton. 
Mindenekelőtt tisztázzuk, mi a különbség 
a munkaszüneti nap és a pihenőnap kö-
zött? Nos, ha egy ünnepnap keddre vagy 
csütörtökre esik, akkor a hétfőt/pénteket 
pihenőnapnak minősítik. E pihenőnapo-
kat az áthelyezett munkanapon, egy elő-
re meghatározott szombaton kell ledol-
gozni.
Az év munkaszüneti nappal indult, január 
1-je hétfőre esett, 3 napos hosszú hétvé-
gével ajándékozva meg bennünket.
A második munkaszüneti nap, márci-
us 15-e csütörtökre esik, ezért 16-a pén-
tek pihenőnap lesz, melyet március 10-én 
kell ledolgozni. Kárpótlásul viszont 4 na-
pos hosszú hétvégénk lesz.
Nem kell sokáig várni az újabb 4 napos 
hétvégére, március 30-a nagypéntek, áp-
rilis 2-a húsvét hétfő. Ráadásul ezek ün-
nepnapok, így nem kell ledolgozni őket. 
Május 1-je is 4 napos ünnep lesz, mivel 
keddre esik, így április 30-án sem kell 
dolgozni. Az ajándéknapért azonban áp-
rilis 21-én meg kell dolgozni.

Pünkösd hétfő ezúttal május 21-ére esik, 
ekkor 3 napos lesz a hétvége.
A jó „kezdés” után a következő mun-
kaszüneti napra három hónapig kell vár-
ni, augusztus 20-a, az államalapítás ünne-
pe hétfőre esik, újabb 3 napos hosszú hét-
végénk lesz tehát.
Október vége két 4 napos hosszú hétvégét 
tartogat számunkra. Október 23-a keddre 
esik, ezért október 22-én sem kell dol-
gozni. Az áthelyezett munkanap október 
13-án lesz. November 1-je, mindenszen-
tek napja pedig csütörtökön van. Emiatt 
a péntek is pihenőnap, ami újabb négyna-
pos hosszú hétvégét hoz. Ledolgozni no-
vember 10-én kell. 
December végén a „munkanélküliség” 
időszaka köszönt ránk. Karácsony - az-
az 25-e és 26-a - keddre és szerdára esik, 
de értelemszerűen 24-én sem kell dolgoz-
ni. Ezt a napot december 1-jén kell pótol-
ni, de 5 napos hosszú hétvégét nyerünk. 
Sőt! 2019. január elseje keddre esik, így 
a szilveszter is pihenőnap. Ezt december 
15-én kell hivatalosan ledolgozni a 4 na-
pos hosszú hétvégéért.
Fontos tudni, hogy a munkáltató mind 
december 24-e, mind december 31-e ese-
tén élhet azon jogával, hogy ezeket sza-
badságként kezeli, így a december 1-jei 
és december 15-ei szombatra áthelyezett 
munkanap a munkavállalók jelentős ré-

szét valószínűleg nem érinti. 
Nem úgy a két ünnep közötti, 27-ei és 28-
ai (csütörtöki és pénteki) munkanap, me-
lyekre - ahol erre mód van - a dolgozók 
többsége tartalékolja szabadságát. Mind-
ez azt jelenti, hogy várhatóan sokaknak 
december 21-én (pénteken) kell utoljára 
dolgozniuk, és január 2-án (szerdán) elő-
ször.

 Ünnepnapok
• 2018. január 1. hétfő, újév napja

• 2018. március 15. csütörtök, 
nemzeti ünnep

• 2018. március 30. péntek, nagypéntek
• 2018. április 2. hétfő, húsvét hétfő

• 2018. május 1. kedd, a munka ünnepe
• 2018. május 21. hétfő, pünkösd hétfő

• 2018. augusztus 20. hétfő, 
az államalapítás ünnepe

• 2018. október 23. kedd, 
az 1956-os forradalom ünnepe
• 2018. november 1. csütörtök, 

mindenszentek napja
• 2018. december 25-26. kedd és szerda, 

karácsony
Szombati munkanapok

• 2018. március 10.
• 2018. április 21.

• 2018. október 13.
• 2018. november 10.
• 2018. december 1.
• 2018. december 15.

Újévi fogadalmak

Célok, álmok,
határidők 

A cél olyan álom, aminek határideje van. És ugyan 
mikor is álmodhatnánk, tűzhetnénk ki célokat, 
mint az év első napján? 

Sokan tesznek ilyenkor fogadalmakat, amiket aztán vagy sike-
rül betartani, vagy nem. Változtatni bármikor tudunk életün-
kön, vagy hirtelen egy huszárvágással, vagy épp lassan lépked-
ve. Szoktunk fogadalmakat tenni? Betartjuk őket? Mit tehetünk, 
hogy ne adjuk fel már az első pár hétben? Ezekre kerestük a vá-
laszokat. 
- Nem szoktam újévi fogadalmakat tenni - mondta Illés Edit -, 
ha valamit akarok, azt általában megteszem. Mindegy, hogy újév 
van, vagy épp nincs. Szerintem nincs jelentősége annak, hogy mi-
kor fogadunk meg bármit is. 
- Én idén nem fogadtam meg semmit - mondta Simon Sára -, ré-
gebben voltak ilyen fogadalmaim, de nem sikerült őket betarta-
ni, általában egy hónapig tartott.
Egyre ritkábbak a fogadalmak. Régebben többen fogadkoztak 
év elején, ma már egyre kevesebben. Ennek oka a felgyorsult 
világ. Nincs ideje az embereknek fogadalmat tenni és főleg egy 
évet várni. Arról nem is beszélve, hogy a sikeres fogadalomhoz 
helyes döntések sorozatára van szükség. Így, amikor végiggon-
doljuk, hogy mennyi mindenre oda kell figyelnünk, legyintünk 
egyet, és minden marad a régiben.  
Hajdú-Dobos Anna nem így gondolja idén. Bár még soha nem 
tett újévi fogadalmat, most nagy elhatározásra szánta el magát. 
- Hat hónapja született meg harmadik gyermekünk, és mivel 
már nem szoptatom, így úgy döntöttem, hogy szeretném visz-
szanyerni régi formámat - mondja Anna, akivel az egyik edző-
teremben találkoztunk. - A tervem az, hogy szépen lassan visz-
szanyerem a „versenysúlyomat”. Persze a mozgás mellett a táp-
lálkozásra is odafigyelek, így ettől az évtől  életmódváltást sze-
retnék megvalósítani.
Meglátszik az év eleje az edzőtermek forgalmán is.
- Ilyenkor mindig kicsit megugrik a létszám - vezet körbe min-
ket Farkas József, a Wolf Gym tulajdonosa és személyi edzője. 
- A roham általában tavaszig tart. Ők általában gyorsan szeret-
nének látható eredményt elérni. Ez sajnos nem így működik. Ha 
hirtelen terheljük a testünket, abból csak baj lesz. Az pedig el-
veszi a kedvet a folytatástól. Mindenképpen javaslom, hogy for-
duljunk szakemberhez, hiszen a sikerhez nagyon fontos a kez-
deti időszak, a megfelelő lépték. Az interneten sok okos dolgot 
olvashatunk, de személyre szabott tanácsot a világháló nem tud 
adni. 
Kutatások szerint a fogadalomtevők egynegyede már az első hé-
ten feladja, és mindössze 10 százalék tart ki célja eléréséig. 
- Az újév mindig lehetőséget teremt arra, hogy lezárjuk az óévet 
- nyilatkozta Pálnokné Pozsonyi Márta, pszichológus. - Illetve, 
hogy célokat fogalmazzunk meg az új évre, azért hogy hason-
lóan sikeres, vagy sikeresebb legyen az előzőnél. Sajnos a célo-
kat nem mindig tudjuk reálisan megítélni, vagy túl tágan fogal-
mazzuk meg azt. Azt mondjuk például, hogy sokkal több időt 
fogunk tölteni sportolással. Ez egy tág fogalom. Mit jelent az, 
hogy több időt? Hetente hány alkalom? És mi a célom? Mit sze-
retnék ezzel elérni? Konkrétumokra van szükség ahhoz, hogy 
elérjem azt, amit szeretnék. Természetesen nem elég az elhatá-
rozás. Kell hozzá akarat, elszántság és az is nagyon fontos, hogy 
tudjuk azt, hogy a változás egy remény, ami erősít engem, hi-
szen év végén elmondhatom, képes voltam a vágyaimat telje-
síteni.

fp, ema

6. oldal 2018. január 11.Mozaik

Lehet luc, normand, ezüst - egy a sorsuk. 

Karácsonykor ötnapos hétvégét hoz a Jézuska. 

Március 15-e négynapos hétvégével jár. 

Anna szeretné visszanyerni régi formáját. 



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Derkó Minigaléria
15 év a természeti szépség bűvöletében - Vass J. Zsóka fest-
ménykiállítása.
Helyszín: aula és félemelet.
Látogatható: 2018. február 2-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Ismerjük meg helyi értékeinket! 60 évesek városunk első la-
kóházai - a Tiszaújváros Települési Értéktár kiállítása.
A kiállításon az érdeklődők betekinthetnek a mai Szederké-
nyi (volt Május 1. út) történetébe fotók és dokumentumok se-
gítségével. Megtekinthetik az első városterveket, az első la-
kóházak tervrajzait. Megismerkedhetnek a település első ter-
veit készítő építész, Mikolás Tibor munkásságával.
Helyszín: a könyvtár földszintje.
A kiállítás 2018. január 18-ig tekinthető meg.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Január 11. (csütörtök) 14.30 óra: Könyvtári délután.
Itt van már az új esztendő - tematikus foglalkozás nyugdíja-
soknak.
Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja.
Január 16. (kedd) 10.00 óra: Olvasósarok - versek, novel-
lák napjainkban.
Irodalmi foglalkozás nyugdíjasoknak.
Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja.
Január 16. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” klub-
ja.
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit.
Eszközöket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának bizto-
sít. Bárki, bármikor bekapcsolódhat!

kronika@tiszatv.hu 

 Isten áldd meg 
a magyart!

 Január 22-ét 1989 óta ünnepeljük a magyar kultúra napjaként, 
annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon 
tisztázta le szatmárcsekei birtokán nemzeti imánknak, a Him-
nusznak kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezé-
sek, rendezvények alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyel-
met szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereink-
nek, nemzeti örökségünk erősítésének, felmutassuk, továbbad-
juk szellemi- és tárgyi értékeinket. A tiszaújvárosi  Nikodemus 
Otthon lakóközössége szőttesekből, hímzésekből, népi kultú-
ránk tárgyaiból rendezett „Isten áldd meg a magyart” című  kiál-
lítással  készül  e jeles napra. A Nikodémus Otthonban kiállított 
tárgyakat Bücs Béláné, Hornyák Józsefné, Dr. Koncz Erzsébet, 
Soós Zoltánné, Szokolyai Károlyné és Szabó Andrásné munkái-
ból állítottuk össze. 

           Varga-Somogyi Istvánné

Netikett 3.

Illemszabályok az interneten
Új év, régi téma. A netikett témakö-
rét folytatjuk, ahol három fajta kommu-
nikációhoz kapcsolódó szabály van. Az 
egy-egynek kommunikációját már tag-
laltuk. Az egy-sokaknak kommunikáció 
szabályait nézzük át ma, és az „informá-
ciós szolgáltatások” a harmadik kommu-
nikációs lehetőség.
Egy-sokaknak kommunikációs formán a 
levelezési listák, fórumok kapcsolatfel-
vételt értjük. A meghatározás már jelzi, 
hogy egy ember sok másikkal kommuni-
kál. Az e-mailre vonatkozó szabályok itt 
is érvényesek.
Levelezési listák
A fel- és leiratkozó üzeneteket a megfe-
lelő címre küldjük, mentsük el a felirat-
kozásra kapott választ (tartalmazza a le-
iratkozáshoz szükséges információkat). 
Mielőtt postázunk valamit, ismerjük meg 
a közösség szokásait. Amit írunk, széles 
közönség olvassa. Vigyázzunk a levél tar-
talmára. Mielőtt elküldünk egy levelet, 
ellenőrizzük, hiszen az elküldött levelet 
nem lehet visszavonni. Az üzenet címét 
mindig ellenőrizzük: a csoportnak, vagy 
csak egy személynek szeretnénk küldeni. 
Válaszüzenet esetén idézzünk csak any-
nyit az eredetiből, hogy a válasz érthető 
legyen. Helytelen nagy fájlokat küldeni 
egy listára. Ha kérdést teszünk fel, akkor 
készítsünk a válaszokból egy gondos ösz-
szegzést és küldjük el a listára. Privát le-
velezési listára, ha nem hívnak meg, ak-
kor ne küldjünk üzenetet. Ilyen listák üze-
neteit ne küldjük tovább szélesebb kör-
ben. Tilos listás leveleket továbbküldeni 
a küldő engedélye nélkül.
IRC-szabályok
Az Internet Relay Chat (kommunikáci-
ót lehetővé tevő csevegő protokoll, mely-
nek segítségével emberek tíz- vagy akár 

százezrei is cseveghetnek egy időben, kü-
lönböző témákban, illetve „csatornákon”) 
Ismerjük meg a csoport kultúráját. Nem 
szükséges mindenkit személyesen üd-
vözölni, egy egyszerű „Szia” is elegen-
dő. Ha valaki becenevet, alias-t vagy ál-
nevet használ, tiszteljük az anonimitását. 
Nyomdafestéket nem tűrő kifejezéseket 
ne használjunk. Nem az adminisztrátor 
hibás a felhasználók viselkedéséért. Amit 
írunk, nem egy ember olvassa. Ezen le-
veleket archiválni is szokták, tehát hosz-
szú ideig olvashatóak lesznek. Ne kom-
mentáljuk, vagy bíráljuk az előttünk szó-
lók írásait. Ne hirdessünk olyan dolgo-
kat, amelyek nem érintik a levelező lis-
ta felhasználóit. A kéretlen hirdetés való-
színű következménye: rengeteg durva vá-
laszlevél.
Ha válaszüzenetet írunk, mindenképpen 
foglaljuk össze, vagy idézzünk annyit az 
eredetiből, hogy érthető legyen a válasz. 

Az Usenet esetében lényeges ez, mivel 
ott olyan az üzenetek elosztása, hogy elő-
fordulhat, valaki a választ olvassa előbb, 
mint az eredetit. 
Írjuk alá levelet, és csatoljunk hozzá el-
érhetőséget, hogy biztosan tudják, ki írta 
az adott levelet. Ha véletlenül személyes 
üzenetet küldtünk egy listára vagy cso-
portba, akkor küldjünk egy bocsánatkérő 
üzenetet az eredeti címzettnek és a listá-
nak, illetve csoportnak is.
Legyünk óvatosak a fixpontos betűkkel 
és a rajzokkal. Ezeket egy másik rendszer 
egy másik programja másképpen jelenít-
heti meg, mint a mi szoftverünk.
A Usenet (a felsoroltak közül a legkevés-
bé ismert) egy világméretű elosztott rend-
szer, ami a legkülönfélébb témákban való 
kommunikációra ad lehetőséget.

Medina
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Videó előadás

Kazinczys megyei sikerek

Dél- és Közép India

A megyei matematikaverseny 
döntőjén szép eredményeket 
értek el a Kazinczy Ferenc 
Református Általános Iskola 
diákjai.

Az alsó tagozatosok közül Kovács Vero-
nika 3.a. 9., Csehovics Marcell 3.a. 10. 
helyezést ért el, felkészítőjük: Csernik-
né Nagy Mária Krisztina. Tömösközy 
Hanga Zsófia 4.a. 8. helyezett lett, felké-
szítője: Bacsó Csilla. 
A felső tagozatosok kategóriájában Kiss 
Hunor 5. a osztályos tanuló 2. helyezést 
ért el, felkészítője: Tölgyesiné Liktor Má-
ria, Bolgár Dániel 5. b osztályos tanuló 3. 
helyezést ért el, Ruszkai Gizella készítet-
te fel a versenyre. Kiss Gábor Botond 7. a 
osztályos tanuló  5. helyezést ért el, Töl-
gyesiné Liktor Mária készítette fel a ver-
senyre.  Kiss Hunor 5. a osztályos tanuló 
továbbjutott a verseny nemzetközi fordu-
lójába, amely 2018. április 27 –29 között 
lesz, Szabadkán. 
A megyei angol nyelvű bibliai szöveg-

értési versenyen Kelemen Alexandra 7.a 
osztályos tanuló a legjobbnak bizonyult. 
Felkészítő tanára: Csehovicsné Guba Ad-

rienn. Minden díjazottnak gratulálunk az 
eredményekhez.
Makkainé Chmara Marianna igazgató

2017 novemberében a Tiszaújvárosi 
Nyugdíjasok Egyesületének szervezésé-
ben történt  vetítésen az újkori világ hét 
csodája között az érdeklődők láthatták 
az indiai Taj-Mahalt is. Kevesen tudják, 
hogy ettől közel ezer kilométerre van az 
épületnek egy fele akkora hasonmása, rá-
adásul a két emlékmű csupán néhány év 
különbséggel készült. Többek között ez is 
látható lesz január 17-én, amikor folyta-
tódik Mudri István videósorozata, amely 
a Föld általa bejárt érdekes helyeit mutat-
ja be. 
Ezúttal másfél órában India középső és 
déli részére látogatunk majd. Megtekint-

hetnek 1300 évvel ezelőtt készült tucat-
nyi buddhista, dzsaina és hindu barlang-
templomot, de lesz egy olyan, a vilá-
gon egyedülálló templom is, melyen 150 
évig dolgoztak, s az előbbiek negatív-
ját hozták létre. Levéstek egy hegysza-
kaszt, hogy a középen maradó kőtömb-
ből alakítsanak ki szentélyeket, szobro-
kat. India vallási sokszínűségének jegyé-
ben katolikus bazilikát is megnézhetnek, 
melyet a hittérítőként a Szentföldről idá-
ig jutó, s vértanúhalált szenvedett Ta-
más apostol sírja fölé emeltek. (Amikor 
az 1500-as években ere a vidékre hollan-
dok érkeztek, ugyancsak csodálkoztak, 

hogy Jézus emlékét őrző közösségekkel 
találkoztak.) Hallották már a gopuram és 
kathakali szavakat? Ne keressék a lexi-
konokban, nézzék meg inkább az előa-
dástt, érdekes lesz! Ebben a világ máso-
dik legnagyobb kőszobra mellé is kép-
zelhetik magukat, s ha a sok látnivaló fá-
rasztó lenne, lazításként kellemes hajó-
kiránduláson is részt vehetnek Kerala ál-
lam lagúnáiban.
Mindez 2018. január 17-én, 14.00 órakor 
kezdődik a Tiszaújvárosi  Nyugdíjasok 
Egyesületének nagytermében.

   Varjas Lászlóné
            elnök

7. oldal2018. január 11. Kultúra/Oktatás

A Tisza TV műsora
 Január 11. csütörtök

9:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat -  Kitüntetet-
tek - Az év első tiszaújvárosi gyermeke - Fenyősors - Bővü-
lő gépjárműpark - Fizethetünk az autópályán is - Sportszera-

domány 
9:15 Hétről-Hétre: Újévi fogadalmak - Pótszilveszter - Kö-

zelmúlt: Szélmalomharc - Kosárlabda 
( A műsor a szerdai adás ismétlése.)

                                           
 18:00 A Tiszaújvárosi Phoenix KK - Salgótarjáni KSE NB 

I/B-s kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről

Január 17. szerda

18:00 Héthatár: Ne menj suliba! - Reklamáció - Vírusriadó - 
Változatok - Színtérkép

18:15 Hétről-Hétre: 25 éves a triatlon klub - Közelmúlt - A 
magyar kultúra napja - Vers mindenkitől - Sport 

Január 18., csütörtök
 

9:00 A szerdai adás ismétlése

Amit írunk, azt nem csak egy ember olvassa. 

Néhányan a sikerkovácsok közül. 
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Bélahalma 
többek baja

Tisztelt Szerkesztőség!
Ezúton szeretném felhívni a lakosság figyelmét egy problémára.
Lányom a Bélahalma utcában lakik egy társasházban.
Sajnos, amikor ezeket építették, csak kevés parkolót csináltak 
mellé. Így, akik ott laknak, vagy szülők, családtagok, kénytele-
nek az utcában parkolni, vagy az Örösi úton leállni. Ez még a 
kisebbik gond. 
De lakik az utcában egy illető, aki azt hiszi, a Bélahalma utca az 
övé. Aki ő elé leáll a kocsi-bejáróját szabadon hagyva is, fenye-
getőzik, és kárt tesz más autójában. Engem is megfenyegetett! 
Kivágja a gumikat, megbánom, ha odaállok!
Lányomék autójára úgy ráállt 2 autóval, hogy nem tudtak elin-
dulni. Egy reggelre ismerősünk márkás autójának ablaktörlő la-
pátját letörte, ami 30.000 Ft-os kárt jelent.
Ha minket fenyeget, szerintem másokat is. Ez közterület! Sem-
mi köze hozzá, ha valaki oda áll le. Közveszélyes! Le kell állíta-
ni! Szándékos rongálás!
Kamera nincs, bizonyítani nem tudjuk, de rá gyanakszunk. Ké-
rem, jelezzék, ha mást is fenyeget, vagy kárt tett az autójában. 

 Név és cím a szerkesztőségben
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Szemét téma, avagy hulladék a köbön
Az ünnepek alatt nagyon elkezdte szúr-
ni valami a szemem. Karácsony első nap-
ján, hétfőn történt szemétszállítás. Az ün-
nepek miatt sokkal több hulladék keletke-
zik, mint általában, ezzel lehetne számol-
ni és úgy hozzáállni a dologhoz. Sajnos 
sok esetben kevés az egy köbméteres ku-
ka ezen hulladékok tárolására. Ami a tá-
roló körül keletkezik szemét, azt a sze-
métszállító cég otthagyja. Már korábban 
is kijelentették, hogy nem viszik el, ami 
a tárolón kívül van. Az ünnepek miatt na-
pokig ott éktelenkedett a hulladékhalmaz 
a tárolók mellett városszerte. Jó benyo-
mást kelthetett az ide érkező vendégek és 
családtagok számára.
A mai nap (01.09.) is hasonló helyzet fo-
gadott, de meglepetésemre találkoztam a 
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
egyik, külső területen dolgozó munkatár-
sával, aki pont a hulladéktároló konténe-
rek körül ténykedett. Beszélgetésbe ele-
gyedtem vele, és elmondta, hogy emiatt 
van kivezényelve. Dicséretes, hogy ezek 
szerint másoknak is feltűnt, hogy a sze-
métszállító cég váltása óta bronx-i állapo-
tok uralkodnak a tárolók körül. Az úriem-
ber továbbá azt is elmondta, hogy ő an-
nak is szemtanúja volt, hogy ha maga-
sabbra volt pakolva a tároló, akkor lese-
perte a szállító cég embere a felesleget, 
mert 1 köbméternél többet nem hajlandók 
elszállítani, ugyanis ennyiért fizetünk. Én 
ezt nem tartom normálisnak.
Ha családi házas övezetben, az ott lakók-
nak kell gondoskodni az ingatlan előtt lé-
vő járdák tisztaságának állapotáról, akkor 
úgy gondolom, a szemétszállító cégnek a 
hulladéktároló konténerek körüli, 1 méte-
res környezetében illene a rendet fenntar-

tani, és nem szeméthegyet csinálni, ha túl 
van pakolva a tároló.
Az ügyet tetézi a folyamatosan növekvő 
guberáló-turizmus. Nem egyszer voltam 
szemtanúja annak, hogy a tárolóból ki-
pakolnak mellé, hogy a rejtett belső „kin-
csekhez” hozzáférjenek, de visszapakol-
ni már nem szokásuk. Ritka kevés kultu-
rált guberáló van. Ők azok, akiket sajnos 
a gazdaság (mások elgazdagodása) tett 
tönkre, és 1-2 éve még normális kispolgá-
ri életet éltek, vagy még éppen nem haj-
léktalanok.
Továbbá megjegyezném, hogy örömmel 
látom azt is, hogy a még fogyasztható 
ételeket többen a tároló mellé dobozok-
ban, zacskókban helyezik ki. Javaslom a 
városvezetés felé, hogy fontolják meg an-
nak lehetőségét, hogy bizonyos helyekre 
helyezzenek ki egy külön tárolót, ahová 

még fogyasztható ételeket, vagy használ-
ható ruhaneműt lehetne kihelyezni. Mi-
vel a guberálókat egyszerűen nem lehet 
kitiltani a városból, így egy idő után, ha 
a kommunális tárolókban nem találnának 
semmi hasznosíthatót, akkor leszoknának 
róla, és nem lennének kitúrt szeméthe-
gyek, vagy tárolóajtón kikandikáló, csap-
kodó lábak, miközben a szeméttengerben 
búvárkodnak. Ennek is lehet ugyan nega-
tív vonzata: még többen jönnének talán 
és lehet, konfliktusokat is szülne a „sur-
vivor-ök” között.
Nem tudom pontosan én sem, hogy mi 
lenne a jó megoldás, de valamit tenni kel-
lene, hogy városunk szépségét fenn tud-
juk tartani, aminek érdekében a városve-
zetőség eddig is relatíve, a lehetőségek-
hez képest sokat megtett.

Név és cím a szerkesztőségben

Köszönetünket fejezzük ki a Széchenyi Általános Iskola diákja-
inak, szüleiknek és a pedagógusoknak, akik immár hetedik éve 
vesznek részt a cipős doboz akcióban, és e nemes tettel járulnak 
hozzá, hogy segíthessük a rászoruló családokat. Az adományo-
kat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat munkatársai jutatták el a rászoruló családok 
részére. 
                              Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

Anonymusok
figyelmébe

Ezen az oldalon helye lenne egy harmadik olvasói levélnek 
is. Sajnos nem közölhetjük. Nem kiadónk tiltotta le, ahogy 
egyesek gondolnák. Elveink nem engedik. 
A levélíró ugyanis nem fedte fel kilétét szerkesztőségünknek 
sem. Márpedig névtelen levelet - még ha tartalmával, stílusá-
val, hangnemével semmi bajunk nincs - nem közlünk. 
Viszont - ha a levelező így kívánja - megőrizzük a szerző in-
kognitóját. Ilyenkor alkalmazzuk a „Név és cím a szerkesz-
tőségben” aláírás formulát. Ahogy tettük e számunkban, két 
esetben is. 
És ahogy tesszük a jövőben is. 

                      A Tiszaújvárosi Krónika szerkesztősége 

Köszönet 
az adományokért

Igen sokrétű és széleskörű városmarketing-munka 
kezdődött meg településünkön 2017-ben. 
A Triatlon Nagyhétre elkészült például egy állandó 
szabadtéri installáció is „Tiszaújváros pont” néven, 
mellette a nyári időszakban új utcabútorok nyújtot-
tak pihenést a helyieknek és a vendégeknek. 
Ezzel egyidejűleg új szlogen is született: „Érezd 
magad otthon!”
Néhány polgártársunk nagyon komolyan vette a fel-
szólítást, de nem abban az értelemben, ahogy a mar-
ketingesek gondolták. 
Mellékelt fotóink (melyek nem a lomtalanítás al-
kalmával készültek) csak ízelítőt adnak arról, hogy 
egyesek mennyire otthonuknak érzik közterületein-
ket, városunkat. 

   - efel - 

8. oldal 2018. január 11.Fonák

Sok-sok doboz gyűlt össze az iskolában. 

Ottjártunkkor nem volt gond az utcában. 

Csak egy a sok közül - írta a képhez olvasónk. 



9. oldal2018. január 11. Hulladéknaptár



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Hok Csaba

a 7. sz. választókerület képviselője
2018. január 17-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.
              Polgármesteri Hivatal

Felhívás

Pályázat civileknek, egyesületeknek
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tá-
jékoztatja az egyesületeket, civil szerve-
zeteket, hogy Tiszaújváros Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete pályá-
zatot hirdet az egyesületek, civil szerve-
zetek számára. 
 Felhívjuk a Tisztelt pályázók figyelmét, 
hogy a közpénzekből nyújtott támogatá-
sok átláthatósága érdekében a 2007. évi 
CLXXXI. törvény alapján minden pá-
lyázat esetében az összeférhetetlenség-
ről, illetve érintettségről nyilatkozni kell. 
A Nyilatkozat kitöltése minden pályázat 
esetén kötelező, annak elmulasztása a pá-
lyázat érvénytelenségét vonja maga után. 
A nyilatkozatot a Pályázati adatlap tartal-
mazza. 
Amennyiben a 2007. évi CLXXXI. tör-
vény 8. § (1) bekezdése alapján az érin-
tettség fennáll, úgy  „Közzétételi kérel-
met”  is kötelezően csatolni kell a pályá-
zathoz. 
A Nyilatkozat és a Közzétételi kérelem 
nyomtatvány letölthető a http://ugyfel-
terminal.tiszaujvaros.hu honlapról, illet-
ve személyesen átvehető ügyfélfogadá-
si időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal Ügyféltájékoztató Irodáján, va-
lamint 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 
adatai közzétételre kerülnek a Kormány 
által meghatározott www.kozpenzpalya-
zat.gov.hu központi portálon.
 A pályázat célja:
A pályázat az egyesületek, civil szerveze-
tek 2018. január 1. és 2018. december 31. 
közötti rendezvényeit támogatja, vala-
mint az érintett szervezetek 2018. évi mű-
ködési költségeihez kíván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- egyesületek, vagy más civil szervezetek, 
amelyeket az illetékes törvényszék tisza-
újvárosi székhellyel bejegyzett és Tisza-
újvárosban 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 a szakmai célokon túl a város 
hírnevének 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 2018. január 1. és 
2018. december 31. között megvalósuló, 
a támogatott célok között részletezett te-
vékenységének gyakorlásához, program-
jának megvalósításához nyújt egyszeri, 
előre folyósított, vissza nem térítendő tá-
mogatást, elszámolási kötelezettséggel.
 Támogatható kiadások:
A pályázati lapon szereplő költségvetés 
kiadási tételei, amelyek az adott program 
megvalósításához, a működéshez igazol-
hatóan kapcsolódnak.
Működési költségek:
- irodabérlet, rezsi, kommunikáció,
- bér és járulékai, tiszteletdíj,
- szakértői költségek,
- utazási költségek,
- szállás, étkezés,
- anyag-, eszközbeszerzés. 
Nem támogatható: beruházás, reprezen-
táció.
A pályázat benyújtásához önrész vállalá-
sa nem kötelező.
A pályázatok benyújtásának módja, 
helye és határideje:
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújváro-
si Polgármesteri Hivatal által erre a cél-
ra kiadott pályázati adatlapon, papírala-
pon nyújthatók be. 
A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell 
a pályázó nevét, címét, a pályázat célját, 
a tervezett program, illetve tevékenység 
részletes leírását, a programhoz szüksé-
ges anyagi támogatás mértékét, részletes 

költségvetést, a szervezet fizetési számla-
számát, adószámát, 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 leírását 
maximum 1 oldal terjedelemben csatolják.
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:
2018. február 2.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képvise-
lő-testület 2018. márciusi ülésén dönt. 
A pályázókkal Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata támogatási megállapodást köt, 
meghatározva a támogatásra biztosított 
összeget, a felhasználás célját és határide-
jét, az elszámolás módját és határidejét.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi tele-
fonszámokon kérhető információ:
- a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztály: 548-032, 548-066

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár kö-
vetkező időpontja 2018. január 12. (péntek).

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
                                                    üzemeltető

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz 
menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Tisza-
szederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött hulla-
dékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) ház-
hoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 2. héten, 2018. janu-
ár 11-én (csütörtökön) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Üveghulladék 
begyűjtése

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaúj-
város családi házas övezeteiben (Kertváros, Tiszaszederkény, 
Tisza-part városrész) az üveghulladékok házhoz menő be-
gyűjtését a közszolgáltató 2018. január 15-én (hétfőn) vég-
zi el.
Az üveghulladék a gyűjtés napján 7 óráig bármilyen egyéb 
átlátszó hulladékgyűjtő zsákban is kihelyezhető. A gyűjtő-
zsákban az ép, egész sörös-, boros-, pezsgős-, befőttes-, és 
egyéb öblösüveget lehet gyűjteni.
A zsákban nem helyezhető el 
- nem csomagolási üveghulladék - síküveg,
- ablaküveg,
- szélvédőüveg,
- zuhanykabin üveg,
- törött öblösüveg,
mert a szolgáltató ezeket a hulladékokat nem szállítja el!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Hirdetmény

Fenyőfák begyűjtése
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a BMH 
Nonprofit Kft. a karácsonyfák gyűjtését 2018. január 12-én és a 
január 15-19. közötti időszakban a kommunális hulladékgyűjté-
si napokon végzi el.
A fenyőfákat kérjük a társasházi övezetekben a konténerek mel-
lé oly módon kihelyezni, hogy azok a járművek közlekedését és 
a gyalogosforgalmat ne akadályozzák.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Hat évfolyamos gimnáziumba jelentkezők figyelem!
Az Oktatási Hivatal tájékoztatása alapján - az előző évek eljárásától eltérően - az egyénileg jelentkezést benyújtó tanulók is ki-
zárólag a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben állíthatják elő a felvételi lapokat, azok kézi kitöltésére nincs lehetőség. 
Az egyéni jelentkezés során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap) a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapki-
töltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani, majd továbbítani kell a középiskolába, illetve az 
Oktatási Hivatalba.
A KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára program 2018 januárjában lesz elérhető az Oktatási 
Hivatal honlapján.
Az egyéni jelentkezők számára írt tájékoztatás elérhető a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/
Aktuális beiskolázási időszak (2017/2018. tanév)/Az egyéni jelentkezés menete a 2017/2018. tanévben zajló középfokú felvéte-
li eljárás során menüpont alatt.
Kérem, kövessék figyelemmel honlapunkat (www.eotvos-tuj.sulinet.hu), a friss információkat a „Beiskolázás 2018/19” menü-
pont alatt folyamatosan közzétesszük.

Erdélyi Lajos
intézményvezető

Zöld szám
A polgármesteri hivatal  tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,-

hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon 
lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás 

ingyenes.  A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 
órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján 

a Polgármesteri Hivatal megteszi 
a szükséges intézkedéseket. 

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszer-
tári ügyeleti/készenléti szolgálatot január 14-ig (vasárnapig) 
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-
052), majd január 15-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár 
(Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
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Cél az alkotó folyamatok támogatása. 



A Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központ értékesítésre meghirdeti az aláb-
bi gépjárművet:
A gépjármű adatai:
Márka: Volkswagen
Típus: Transporter 2.5 TDI
Forgalmi rendszám: KKJ-214
Hengerűrtartalom: 2461 cm3
Teljesítmény: 128 KW
Hajtóanyag: diesel
Váltó: mechanikus
Tényleges km futás: 330.790 km
Gyártási év: 2006.11.08.
Eddigi tulajdonosok száma: 2
Műszaki érvényességi idő: 2018.11.08.
A versenytárgyalás alapvető szabályai:
A gépjármű értékesítésére nyilvános, egy-
fordulós versenytárgyalás útján történik. 
A versenytárgyalás nyertese a legmaga-
sabb összegű vételi ajánlatot tevő pályá-
zó. 
A legalacsonyabb összegű vételi ajánlat 
bruttó 1.603.000 Ft lehet. 
A versenytárgyalás nyertese a vételárat 
részletfizetési kedvezmény biztosítása 
nélkül egy összegben köteles megfizetni. 
A fizetési határidő nem készpénzes vásár-
lás esetén a számla kiállításának napjától 
számított 15 munkanap, készpénzes vá-
sárlás esetén a vételár az adásvételi szer-
ződés aláírásával egyidejűleg fizetendő.
A pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlatok 
benyújtására adott határidőtől az adásvé-
teli szerződés megkötéséig tart. 
Alternatív ajánlat tételére nincs lehető-
ség.

A pályázó a benyújtásra nyitva álló hatá-
ridő lejártáig az ajánlatát bármikor visz-
szavonhatja. 
A pályázó nem igényelhet térítést a pályá-
zat kiírójától az ajánlata kidolgozásáért és 
az ajánlattétellel kapcsolatosan más jog-
címen sem terjeszthet elő követelést. 
A pályázat kiírója a pályázati felhívást az 
eljárás bármely szakaszában visszavon-
hatja. 
A pályázat kiírója fenntartja magának 
a jogot a pályázati felhívás tartalmának 
megváltoztatására.
A versenytárgyalás eredményéről a pá-
lyázók az elbírálást követő 15 napon be-
lül írásban kapnak tájékoztatást.
A nyertes pályázó a kihirdetés napjától 
számított 30 napon belül köteles az adás-
vételi szerződést megkötni. Amennyiben 
a szerződéskötés a nyertesnek felróható 
okból 30 napon belül nem történik meg, 
a befizetett biztosítékot elveszti.
Az eredménytelenül pályázóknak a befi-
zetett biztosíték visszajár.
Az ajánlat megadása: A vételi ajánlatot az 
ajánlati lap kitöltésével kérjük megadni. 
Az ajánlati lap a www.tik.tiszaujvaros.hu 
honlapon a Pályázatok menüpontból, to-
vábbá Tiszaújváros hivatalos honlapjáról 
(www.tiszaujvaros.hu) tölthető le. 
A versenytárgyaláson való részvétel fel-
tételei:
- határidőben, zárt borítékban benyújtott 
pályázat;
- 50.000 Ft összegű ajánlati biztosíték 
megfizetésének igazolása a pályázatbon-

tás időpontjáig;
- a gépjármű személyes megtekintése. 
A gépjármű megtekintési lehetősége: 
A gépjármű megtekintésére előzetesen 
egyeztetetés követően van lehetőség. Be-
jelentkezés a gépjármű megtekintésére a 
49/548-327, illetve a 70/333-7739 tele-
fonszámon lehetséges.
A pályázat benyújtásának módja, he-
lye, határideje: 
A pályázatot egy eredeti példányban, zárt 
borítékban kell benyújtani 2018. január 
31. 9:00 óra határidőig, postai úton (Ti-
szaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) 
avagy személyesen a Tiszaújvárosi In-
tézményműködtető Központ Tiszaújvá-
ros, Bethlen G. út 7. 223. iroda címen. A 
borítékon fel kell tüntetni a pályázó ne-
vét és székhelyét/lakóhelyét, a „Volkswa-
gen Transporter – Vételi ajánlat” megne-
vezést, valamint, hogy „Nem nyitható fel 
2018. január 31. 9:00 óra előtt!”.
A pályázatok felbontásának helye, ideje: 
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 
223. iroda, 2018. január 31. 9:00 óra. 
A pályázatok felbontásán a pályázók je-
len lehetnek, melyre ezúton meghívást 
kapnak.
További információ a következő telefon-
számokon kérhető: 49/548-327, illetve 
49/548-310.

Pályázati felhívás

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2018. január

Január Helye Ideje Kinek a részére

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

Tiszavirág Idősek Klubja 9.00-12.00 Szociális étkezők befizetés

15. hétfő Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszaparti szabadidőház 11.00-12.00 Szociális étkezők befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30-9.00 és14.00-16.30 Bölcsödés gyerek és alkalmazott befize-
tés

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

17. szerda Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

Központi Étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

18. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

23. kedd Tiszaszederkény Idősek Klubja 10.30-12.00 Szociális étkezők befizetés

24. szerda Hunyadi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-
rendelés

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

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

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-
rendelés

29. hétfő Központi Étterem 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-
rendelés

30. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

31. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

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

Pályázat

Tájékoztatás

Villanyszerelő 
karbantartó munkakör

Kéményseprés

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, 
Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet villanyszerelő karbantartó mun-
kakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony 
keretében, három hónapos próbaidő kikötésével, 1 év határozott 
időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- Villanyszerelői végzettség (szakmunkás vagy szakközépisko-
lai végzettség)
- Büntetlen előélet
Előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány
- Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló végzettség
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél máso-
latot
- Jogosítvány másolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
-  A Társaság karbantartási feladataiban szereplő épületek, ingat-
lanok elektromos hálózatának és a hálózathoz tartozó berende-
zések, eszközök javítása és karbantartása.
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje:  2018. január 23.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. (3580, Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címre, illetve 
elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Figecz-
ky Rita személyügyi ügyintézőnél: 49/540-636.

Kerékgyártó István
ügyvezető

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. 

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelő-
intézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi 

internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/

index.php/szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit  főigazgató

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
2018. január elsejétől a klasszikus értelemben vett sormunka 
csak a társasházakban és a lakásszövetkezeti lakóépületekben 
kötelező, és a kéményseprő által megajánlott első két időpont-
ban ingyenes.
A tervezett sormunka ütemezett időpontjáról két héttel az elle-
nőrzés előtt hirdetmény, illetve postaládába dobott értesítő útján 
kapnak tájékoztatást a társasházi ingatlantulajdonosok. Az érte-
sítés többlakásos, illetve többszintes épület esetén kapualji, jól 
látható módon elhelyezett hirdetménnyel történik. Az ismételt 
értesítés - ha az első időpontban az ellenőrzés nem történt meg 
- címre szóló, tanúk előtt postaládába helyezett, kapura vagy aj-
tóra ragasztott írásos értesítővel történik, szintén a munka meg-
kezdése előtt legalább 15 nappal.
A társasházzá nem alakult, és gazdálkodó szervezet székhelye-
ként, telephelyeként, fióktelepként be nem jegyzett egylakásos 
ingatlanok tulajdonosai - zömmel családiház-tulajdonosok - ré-
szére a sormunka nem kötelező, de ajánlott. A kéménytulajdo-
nosok vagy kéményhasználók kezdeményezésére a közszolgál-
tató - közöttük ellátási területén a katasztrófavédelem kémény-
seprőipari szerve - egy közösen egyeztetett időpontban, a tör-
vényben előírt gyakorisággal, ingyenesen végzi el a felülvizsgá-
latot. A törvényben megállapított egy, vagy két évnél gyakoribb 
ellenőrzés - ha azt nem a kéményseprő írja elő - megrendelésnek 
minősül és költségekkel jár.
Az ingyenes sormunka iránti igényét időpontfoglalással jelent-
heti 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 
• Írásban a BM OKF GEK részére címzetten a 1903 Budapest, 
Pf.: 314. címen
• Személyesen, nyitvatartási időben a megyei ügyfélszolgála-
ti pontokon (http://www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat/me-
gyei)
• Külföldről a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hívható tele-
fonszámon.
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság Gazdasági Ellátó Központjának felhívása alapján tájékoz-
tatjuk Önöket, hogy megyénként elkészültek a kéményseprőipa-
ri sormunka ütemtervei. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei ké-
ményseprőipari sormunkaterv alapján a munkák elvégzésének 
ideje Tiszaújvárosban a 2018. augusztus 1-szeptember 30. kö-
zötti időszakra esik.
Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden 
további részletes információ a www.kemenysepres.katasztrofa-
vedelem.hu honlapon elérhető.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Használt gépjármű értékesítése
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Anyagmozgató gépek értékesítésével, karbantartásával foglalkozó, 
vecsési cég keres tiszaújvárosi telephelyére 

kirendeltségvezetőt.
Akit keresünk:
- felsőfokú műszaki/gépészeti végzettséggel,
- legalább 5 év releváns műszaki/gépészeti tapasztalattal és
- legalább középfokú általános és műszaki jellegű angol nyelvismerettel rendelkezik.

Előny:
- anyagmozgató gépek műszaki felépítésében és kezelésében jártasság (jogosítványokkal)
- emelőgép ügyintézői vagy szakértői végzettség

Fő feladatai:
- a cég Észak-magyarországi régiós érdekköréhez tartozó anyagmozgató gépek karbantartásá-
nak, javításának műszaki támogatása
- fenti munkák önálló szervezése szerviz technikus kollégáink számára
- partnereinkkel való kapcsolattartás

Kínálunk:
- régióban versenyképes fizetést
- szakmai fejlődés lehetőségét
- stabil, hosszú távú munkahelyet

Önéletrajzát várjuk a monika.rakhely@yale.horoszcoop.hu címre, kérdésekre a 49/521-868 te-
lefonszámon válaszolunk.

Tiszaújvárosi idősek otthonába

ápolót vagy szociális gondozót 

keresünk. 

Érdeklődni a 06-49/542-064-es 

telefonszámon. 

Tiszaújvárosi műanyagfeldolgozó cég 
betanított munkára férfi munkaerőt 

keres 3 műszakos beosztásban. 
Tiszapalkonyai lakosok előnyben. 

Jelentkezés:
tiszamuanyagfeldolgozo@gmail.com

A COLUMBIAN TISZAI KOROMGYÁRTÓ KFT. (Birla Carbon)
MUNKATÁRSAT KERES 

RENDSZERKEZELŐ
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Elvárásaink: 
- legalább középfokú szakirányú végzettség (érettségi, technikum)
- (vegyipari, villamos ipari, műszerész, gépész)
- számítógép felhasználói szintű ismerete
- önállóan és csapatmunkában történő munkavégzés
- flexibilis, jó problémamegoldó képesség
- fizikai terhelhetőség

Előny: 
- kazángépész, turbinagépész, targoncavezetői, emelő gépkezelői és teherkötözői tanfo-
lyami     képzettségek
- hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

Amit kínálunk: 
- kiemelkedő, versenyképes kompenzáció
- stabil jövőkép
- biztos munkahely egy az iparágon belül vezető szerepet játszó vállalatnál

A jelentkezők szakmai önéletrajzát az iskolai és egyéb végzettséget igazoló okiratokkal 
együtt 2018. 01. 26-ig az alábbi e-mail címre várjuk: 
attila.nagy@adityabirla.com

TISZTELT FELHASZNÁLÓINK!
Ezúton értesítjük Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a Tiszaújvárosi Ügyfélszolgálati Iroda nyitva-
tartási rendje 2018. 01. 01-től az alábbiak szerint változott meg.
Ugyanettől az időponttól megkereséseiket az ugyfelszolgalat@ervzrt.hu e-mail címen várjuk.
Bízunk szíves megértésükben.
ELÉRHETŐSÉGEK:
  Cím: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.
  Telefon: 06-49/500-219
  E-mail: ugyfelszolgalat@ervzrt.hu 

NYITVATARTÁS:
  Hétfő:  12.00-18.00
  Kedd:  zárva
  Szerda:  8.00-12.00
  Csütörtök: zárva
  Péntek:  zárva
 

ELLÁTÁSI TERÜLET:
Nagycsécs

Oszlár
Sajóörös

Sajószöged
Tiszagyulaháza
Tiszapalkonya
Tiszaújváros

Újtikos
Tiszatarján

 
EGYÉB INFORMÁCIÓK:
A Tiszaújvárosi Szennyvíztisztító Telep hibabejelentő telefonszámai: 06-49/341-673 vagy 06-
30/799-2551.
A Tiszaújvárosi Víztermelő Telep hibabejelentő telefonszáma(24 órás diszpécserszolgálat): 06-
49/341-700.
 
Munkatársaink készséggel állnak az Önök rendelkezésére.
További információ: www.ervzrt.hu

Az ÉRV ZRt. általános tájékoztatása 
a leolvasási és számlázási rend változásáról

Tisztelt Felhasználóink!
Társaságunk folyamatosan törekszik az egyre színvonalasabb szolgáltatásnyújtásra, a modern 
technika által biztosított lehetőségek működésbe történő beillesztésére azért, hogy felhasználó-
inak igényeit a lehető legjobban kielégíthesse. 
A regionális víziközmű-társaságokkal együttműködve a tulajdonosi iránymutatást figyelembe 
véve elindult az ÉRV ZRt. háttérfolyamatainak és rendszereinek a fejlesztése is. A cél egy gaz-
daságosan működő, a teljes vízszolgáltatási szektoron belül egységesen és gyorsan fejleszthe-
tő rendszer kialakítása.
Ennek a fejlesztésnek az első lépéseként 2018. 01. 01-től a Társaság teljes területére vonatko-
zóan változás következik be a leolvasási és a számlázási rendben.
Lakossági felhasználókat érintő változás

Bekötési vízmérővel rendelkező felhasználók: leolvasás: évente egyszer   
      számlázás: havonta
Évi egy elszámoló számla és 11 db részszámla kiállítása az átlagfogyasztásnak megfelelően.

Mellékvízmérővel rendelkező társasházi felhasználók: leolvasás: évente egyszer  
       számlázás: havonta
Évi egy elszámoló számla és 11 db részszámla kiállítása az átlagfogyasztásnak megfelelően.

Társasházi főmérők: leolvasás: havonta
   számlázás: havonta

Kivételt képeznek ez alól azok a felhasználási helyek, ahol az éves ivóvíz-felhasználás nem ha-
ladja meg a 11 m3-t. Ebben a körben negyedévente történik számlázás, így az évi egy elszámo-
ló számla mellett 3 db részszámla lesz kiállítva.
Nem érinti a változás azon felhasználási helyeket, ahol nincs felhasználás és csak alapdíjat 
számlázuk. Itt marad a negyedévente történő számlakibocsátás.
Közületi felhasználókat érintő változás
Bekötési vízmérővel rendelkező felhasználók: leolvasás: évente egyszer   
      számlázás: havonta
Évi egy elszámoló számla és 11 db részszámla kiállítása az átlagfogyasztásnak megfelelően.
Kivételt képeznek ez alól:
nagyfogyasztó gazdálkodó szervezetek: kétheti leolvasás és számlázás (nincs változás)
évi 600 m3-t meghaladó felhasználás esetén: havi leolvasás és számlázás
közkifolyók:    negyedéves leolvasás és számlázás

Azon felhasználási helyeinkre vonatkozóan, ahol az általánostól eltérő gyakorlatot vagyunk 
kénytelenek alkalmazni, egyedileg történik meg az értesítés a vonatkozó eljárásrendről.
A fejlesztések során hamarosan széleskörű lehetőségek nyílnak meg a vízmérőállás diktálásá-
ra, Társaságunkkal történő kapcsolattartásra vonatkozóan, melyről a későbbiekben értesítjük 
Tisztelt Felhasználóinkat.
Tisztelettel:
   ÉRV ZRt.

12. oldal 2018. január 11.Hirdetés

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

+ 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852

E-mail:  kronika@tiszatv.hu
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A 2017-es esztendő sportkrónikája 1.
Január

Bicsák és Lehmann a legjobb
2016-os teljesítménye alapján Bicsák Bence és 
Lehmann Csongor vehette át az ifj. Márkus Gá-
bor Alapítvány a Magyar Triatlonsportért pá-
lyázat nyerteseinek járó emlékplakettet és a ve-
le járó anyagi támogatást.
Jégpálya a Sportcentrumban
Hagyományos módon - hízlalással - készítettek 
jégpályát a Sportcentrumban az extrém pálya 
mellett. A világítással is felszerelt időszakos lé-
tesítmény az időjárás függvényében ingyene-
sen volt látogatgató.

Kispályás jótékonyság
Kiprich József, mint csapatvezető a kispadon, 
több egykori neves válogatott játékos pedig a 
pályán mérte össze tudását a budaörsi BL győz-
tes Aramis-Mad Dogs alakulatával. A dekázó-
király, Polonkai Zoltán által szervezett tiszaúj-
városi jótékonysági teremlabdarúgó tornán a 
Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszö-
vetségének támogatására hívták fel a figyelmet. 

Rendhagyó kézilabda torna
Rendhagyó tornát szervezett a TSC kézilab-
da szakosztálya. A felkészülési időszak elején 
megrendezett kupán női, férfi és utánpótlás csa-
patok is mérkőztek. Bár az eredmény másodla-
gos volt, említésre és elismerésre méltó, hogy 
a tiszaújvárosi lányokat csak az NB II-es MV-
SC tudta legyőzni, így a második helyet sze-
rezték meg.

Triatlonos díjeső
A Magyar Triatlon Szövetség több kategóriá-
ban is elismerte a Tiszaújvárosi Triatlon klub 
versenyzőit a 2016-os eredményeik alapján. Az 
„Év sportolója” kitüntető címet - Vágási Zol-
tán (gyermek kcs., triatlon), Putnóczki Dor-
ka és Lehmann Csongor (ifjúsági kcs., triat-
lon), Putnóczki Dorka (ifjúsági kcs., duatlon), 
Dévay Zsombor (ifjúsági kcs., duatlon), Leh-
mann Bence (junior kcs., triatlon és duatlon), 
Hankó Dávid (felnőtt kcs., középtávú triatlon) 
- érdemelte ki. 
 
Új elnök
A Termálfürdő FC Tiszaújváros tagsága 2017. 
január 11-ei közgyűlésén egyhangú szavazás-
sal elnökének választotta Lukács Flóriánt.
Az új elnök 2002-től tagja az egyesület elnök-
ségének. Első évében az akkori kft. ügyvezetői 
tisztét is betöltötte már. Most az elnöki felada-
tot társadalmi munkában vállalta, megbízatása 
2018. május 31-ig tart.
Mellette az elnökség tagjai: Járai József, Gu-
lácsi Tamás, Molnár Zoltán és Kántor Róbert

Jubileumi torna
A zord időjárás miatt bár több csapat lemond-
ta a részvételt, jó hangulatban telt a XX. Sport- 
Park Kupa teremlabdarúgó torna. A dobogó-
sok: 1.Spiccesek, 2.Galaktikusok, 3. SC Grund.
Legjobb mezőnyjátékos: Csorba Tamás (Spic-
cesek). Gólkirály: Sebők Gergő (Galaktikusok, 
9 góllal). Legjobb kapus: Serki Attila (Galak-
tikusok)

Ezüstök és bronzok
A „Borsod-Abaúj-Zemplén megye Év Sporto-
lója 2016” közönségszavazásban az utánpótlás 
lányoknál Putnóczki Dorka (TTK) harmadik, 
Bragato Giada (TKKSE) ötödik lett. Az után-
pótlás fiúknál Lehmann Csongor (TTK) máso-
dik, Béke Kornál (TKKSE) negyedik helyen 
végzett. Az utánpótlás csapatok mezőnyében 
a Tiszaújvárosi Triatlon Klub a harmadik lett. 
A felnőtt nők mezőnyében Váczi Anita (TVSE) 
a harmadik, míg a kosárlabdázó Varga Ádám 
(TPKK) a második lett, csapata, a Phoenix az 
ötödik helyet szerezte meg. Lehmann Tibor az 
edzők versenyében állhatott fel a dobogó má-
sodik fokára.

Február

Forgács torna
17. alkalommal tartották meg a Forgács Lász-
ló labdarúgó emléktornát. A megyénkből szár-
mazó egykori országos rendőr-főkapitány em-

lékére létrejött tornára az ország szinte min-
den szegletéből érkeztek a rendvédelmi szer-
vek csapatai. A tornát végül a Budapesti Ren-
dőr Sportegyesület
 nyerte.

Új vezetőedző
A Tiszaújvárosi Phoenix KK csapatának ve-
zetőedzője, Brunyánszky István egészségügyi 
okokból visszavonult, posztját az addigi máso-
dedző, Szendrey Zsombor vette át.
A leköszönő vezetőedző 1996-ban került a TSC 
kosárlabda szakosztályába. A Tiszaújvárosi 
Phoenix Kosárlabda Klub alapító tagja, és egy-
ben az egyetlen olyan sportember, aki a kezde-
tektől a mai napig a csapat tagja volt, 15 évig 
játékosként, majd edzőként. Tiszaújváros kép-
viselő-testülete 2011-ben Szent István Emlé-
kérem kitüntetésben, 2015-ben „Tiszaújváros 
Sportjáért” Évi díj kitüntetésben részesítette. 

Európa legjobbja Tiszaújváros 
A tiszaújvárosi Ifjúsági Triatlon Európa-baj-
nokság és Fesztivál nyerte a „2016. évi legjobb 
európai esemény” díját, melyet február 18-án 
adtak át Rómában, a sportág kontinentális szer-
vezetének kongresszusát követő gálavacsorán.

Kristály-bronz
A junior országos fedett pályás bajnokságon 
Kristály Csanád, mint első éves junior 200 mé-
teres síkfutásban 23,18 mp-es idővel bronzér-
met szerzett. 

Lucz az élen
Huszonkettedik alkalommal gyűltek össze a 
súlyemelők, hogy Ördögh Istvánra emlékezve 
területi és diákolimpiai selejtezőversenyt tart-
sanak. A versenyen a TSC valamennyi serdü-
lő, ifjúsági és junior korú versenyzője bejutott a 
diákolimpia döntőjébe, a legjobb utánpótlásko-
rú versenyző Lucz Levente pedig az elismerés 
mellett lehetőséget kapott a korosztályos válo-
gatottba kerülésre is.

Március
Asztalitenisz sikerek 
Régiós és nemzetközi szinten is kiváló eredmé-
nyeket produkáltak a TSC asztalitenisz szak-
osztályának utánpótlás sportolói. Köllő Ábel 
és Fónagy-Árva Zsófia megnyerte korosztá-
lyát, Ábel ráadásul megnyerte az eggyel idő-
sebbek versenyét is, míg Zsófi ott ezüstöt szer-
zett. Testvére, Fónagy-Árva Péter korosztályá-
ban ezüstöt nyert. 
A két fiú emellett indult Budapesten, egy nem-
zetközi tornán is, ahol 14 ország 215 verseny-
zője állt asztalhoz. Ábel korosztályában 9., míg 
Péter - egy ágra kerülve a verseny elsőszámú 
kiemeltjével - a 17. lett.

Együttműködés a vízen
Az északkelet-magyarországi régió kajak-kenu 
egyesületének vezetői együttműködési megál-
lapodást írtak alá. A 17 egyesület eddig is kap-
csolatban állt egymással, de ezt most hivatalos 
formába is öntötték, erősítve a régió vízi spor-
téletét. A közös edzés, szakmai- és eszköztá-
mogatás az alapvető cél.

Soha ennyi erő
Soha akkora tömeg nem vett még részt a TIFIT 
SC tavaszi versenyén, mint 2017-ben. Mintegy 
200 erőemelő nevezett, és a body és fitnesz ver-
senyzők is több mint harmincan voltak.

Április

Csapatban is csúcson
Április 1-jén rendezték az I. RAW felhúzó ma-
gyar bajnokságot Hajdúszoboszlón. A Tiszaúj-
városi Fitnesz SC kiváló eredményeket ért el 
egyéniben és hosszú idő után csapatban is, hi-
szen a dobogó második fokára állhattak fel.

Egyesülésre fel!
Közgyűlést tartott a Tiszaújvárosi Kajak-Ke-
nu és Sárkányhajó Egyesület. Az eseményen az 
éves beszámolók mellett az idei és jövő évi ter-
vekről, a két tiszaújvárosi kajak-kenu egyesü-
let fúziójáról is szó esett. A vélemények szerint 
a városnak és a helyi kajak kenu sportnak hosz-
szú távon az egyesülés az érdeke.

Duatlonból jeles
Veresegyházán kezdték meg a hazai verseny-
szezont a tiszaújvárosi triatlonisták, az orszá-
gos duatlon és utánpótlás ranglista viadalon. A 
férfiak között Dévay Márk első, míg a nők me-
zőnyében Mátyus Lili második, illetve Molnár 
Sára harmadik helyezettként állhatott dobogó-
ra.

Mezei futás
A diákolimpia mezei futás országos döntőjé-
nek résztvevői Gödöllőn gyűltek össze. A di-
ákok a II-VI. korcsoportban futották le az elő-
írt távokat. A VI. korcsoportban a Tiszaújvárosi 
Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégium tanulói szép sikereket értek el. Csa-
patban a lányok elsők, míg a fiúk a harmadikok 
lettek. A fiúk között Lehmann Csongor az első 
helyen végzett.

Éremeső
Alaposan kitettek magukért a Tiszaújváro-
si Triatlon Klub versenyzői a Balatonbogláron 
megrendezett duatlon országos bajnokságon, 
hiszen 5 arany-, 6 ezüst- és 3 bronzérmet „ter-
meltek”.

Ötödik az Eötvös
Az V.-VI. korcsoportos lány röplabda diáko-
limpia B kategóriás döntőjében az egy évvel 
korábbihoz hasonlóan az ötödik helyen vég-
zett az Eötvös DSE csapata úgy, hogy a legjobb 
négybe a lebonyolítás sajátosságaként olyan 
csapatok is bekerültek, melyeket korábban már 
megvertek. A torna legjobb feladója az eötvö-
sös Szilágyi Viktória lett.

Százhúsz felett
Pap-Csákvári Judit a 16. Sárvár 6/12/24 órás 
futóverseny 12 órás versenyszámában nem ke-
vesebb, mint 121,4 km-t teljesített. Ezzel az 
eredménnyel a nők mezőnyében az abszolút 5., 
míg korcsoportjában a 2. helyet szerezte meg.

Május

Atlétika
17. alkalommal rendeztek nemzetközi atlétikai 
versenyt Tiszaújvárosban, az atlétikai világnap 
alkalmából. A résztvevők számában megdőlt a 
csúcs, 786-an álltak rajthoz a különböző ver-
senyszámokban. A nemzetközi mezőnyben a 
juniorok között Kristály Csanád 200-on a do-
bogó tetejére, 100-on a harmadik fokára futott. 
Kiss Csaba a felnőttek 100 méteres versenyé-
ben megszerzett bronz mellé egy negyedik he-
lyet ért el 200-on.

Országos elnökségben
Stratégiai bizottságába szavazta közgyűlésén 
a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Béke Lász-
lót, a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányha-
jó Egyesület elnökét.

Háromszáz foci
Fodor Péter, az FC Tiszaújváros csapatkapitá-
nya rangos társaság tagja lett. „Foci” -  a csa-
paton belül így hívják - 2006-os debütálása óta 
háromszázadszor öltötte magára a tiszaújváro-
si mezt. 

Kerékpár-próba
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub által megrende-
zett JABIL 3Próba szabadidősport eseményso-
rozat május 14-én, a kerékpározással rajtolt el. 
Az időjárás által is kegyeibe fogadott program-
ra 681 sportember - köztük 104 JABIL-dolgo-
zó - fogadta el a szervezők meghívását.

Felnőve a dobogóra
Béke Kornél, a győri Graboplast versenyzőjé-
vel, Mozgi Milánnal párosban első felnőtt ver-
senyén, Szegeden K-2 1000 méteren a harma-
dik helyet szerezte meg.

Világbajnokok
A Tiszaújvárosi Vízi Sport Egyesület két ver-
senyzője, Bodolai Fanni és Lőrincz Tibor kor-
osztályos világbajnoki címet szerzett az Orfűn 
megrendezett quadratlon világbajnokságon. A 
középtávú versenyben - mely 1,5 km úszást, 38 
km kerékpározást, 8 km kajakozást és 10 km 

futást foglal magába - Fanni és Tibor is az U23-
as mezőny legjobbjának bizonyult.

Élen a felnőtteknél
Bragato Giada a Győrben megrendezett mara-
toni országos bajnokságon ifjúsági korúként a 
felnőttek mezőnyében szerzett magabiztosan 
aranyérmet a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sár-
kányhajó Egyesület színeiben.

Tisza Triatlon
A tiszaújvárosi  XXVI. Tisza Triatlonon rekord-
mezőny, 125 csapat mérte össze tudását. A csa-
patversenyben a budaörsi női és a tiszaújvárosi 
férfi egység, egyéniben pedig Putnóczki Dorka 
és Bicsák Bence végzett az élen.

Asztalitenisz
A TSC asztalitenisz szakosztályának első csa-
pata a második lett az NB III-as bajnokságban, 
második csapata megnyerte a megyei bajnok-
ságot, míg a Brassai DSE csapata a dobogó 3. 
fokára állhatott.

Kézilabda
Véget ért a Borsod megyei női kézilabda baj-
nokság 2016/17-es szezonja. A dobogó máso-
dik fokát sikerült a Tiszaújvárosnak elérnie. Az 
elsőséget az egész bajnokságban magabiztosan 
játszó Kazincbarcika szerezte meg.

Június

Bajnokság hazai vízen
A tiszaújvárosi üzemvíz csatornán rendezték 
meg Borsod megye kajak-kenu bajnokságát.
 A rendezvényen mindkét helyi klub részt vett 
és remekelt. Az egyesületek versenyében a Ti-
szaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egye-
sület végzett az élen, a Tiszaújvárosi Vízi Spor-
tegyesület harmadik lett.

Bennmaradás
A kiváló őszi szereplés után tavasszal döntet-
lenek és vereségek nehezítették a pontgyűjtést. 
Bár a megszerzett 45 pont nem kevés, az átala-
kuló labdarúgó NB III miatt éppen csak elég-
nek bizonyult a bennmaradáshoz az FC Tisza-
újváros számára. 

Úszva próbáltak
Úszással folytatódott a  JABIL 3próba elne-
vezésű szabadidősport sorozat. A Sportcent-
rum medencéjében 212 pontvadász teljesítette 
a 400, vagy az 1000 méteres távot.

Zöldben tovább
A Phoenix az alsóház első helyén zárta az NB 
I/B-s kosárlabda bajnoki idényt. Ezzel az újra-
formálódó bajnokság Zöld csoportjába kvalifi-
kálta magát a 2017-18-as bajnoki szezonra.

Diákolimpiai siker
Harmadik helyet ért el a VI. korcsoportos 
strandröplabda országos diákolimpiai megmé-
rettetésen az Eötvös középiskola csapata. A Só-
vári Petra, Sóvári Panna, Mayer Flóra, Orvos 
Réka, Szilágyi Viktória felállású ötös fogat a 
Veszprém és a Szarvas mögött végzett a dobo-
gó harmadik fokán.

Futóverseny a fesztiválon
Több mint 200-an álltak rajthoz Tiszaújvá-
ros első terepfutóversenyén, a Tisza Trailen. 
A Sportfesztiválon debütáló program tervezett 
forgatókönyvét átírta az ősziesre fordult időjá-
rás. Az esőtől felázott talaj miatt több szakasza 
is járhatatlanná vált a kijelölt pályának, ezért 
hajnalban átrajzolták.

Európa tetején
Magyar sikerrel ért véget a Kitzbühelben meg-
rendezett triatlon Európa-bajnokság junior 
mix-váltó versenyszáma. Lehmann Csongor 
bronz-, míg a Putnóczki Dorka, Mátyus Lili, 
Lehman Csongor alkotta mix váltó az első he-
lyet szerezte meg.

Aranyos Erős
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányha-
jó Egyesület sportolója, Erős Patrik a belgrádi 
Ifjúsági és U23-as Kajak-Kenu Európa-bajnok-
ságon párosban aranyérmet szerzett.
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Kajak-kenu

Évadzáró szárazon 
és vízen

Megtartotta hagyományos évadzáró rendezvé-
nyét a Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület az Angyal 
Sportklubban. 

Az eseményen Dr. Fülöp György alpolgármester köszöntötte a 
megjelenteket, majd az elmúlt évről Jancsár László, az egyesü-
let elnöke számolt be. 
A rendezvényen elismeréseket is átadtak, többek között a két 
duatlon világbajnok, Bodolai Fanni és Lőrincz Tibor vehetett át 
díjat, de az egyesület eredményes versenyzőit, segítőiket is ju-
talmazták.
De nem csak ünnepléssel búcsúztatta az egyesület az óévet. De-
cember 28-án, Hajdúnánáson 14 versenyzővel egy játékos ver-
senyen vettek részt. A medicinlabda cipelés szákban, szánkóhú-
zás homokban /hó híján/, célba dobás, futás, valamint kincsva-
dászat versenyszámokat a fürdő tanuszodájában rendezték meg, 
majd ráadásként a melegvizű csónakázó tavon eveztek is a ver-
senyzők. 
Bár nem az eredmény volt a fontos, hanem a mozgás, a játék, az 
evezés, a klub versenyzői igen szépen szerepeltek, több első he-
lyet és érmeket szereztek. 

Kosárlabda

Mindkét soproni elporolt bennünket
Kétszer is soproni együttes-
sel gyűlt meg a baja a Phoe-
nixnek. Szó szerint, ugyan-
is mind hazai, mind idegen-
beli mérkőzését elveszítette a 
gárda.

Talán már a karácsonyra hangolódott a 
Phoenix alakulata, így az összeszedetteb-
ben játszó soproniak nyerték az elmúlt év 
utolsó bajnokiját.
Tiszaújvárosi Phoenix KK - Sopron 
KC 93-106 (19-19, 15-28, 18-24, 41-35)
Tiszaújváros, 250 néző. Vezette: Mészá-
ros, Sallai, Borgula
Phoenix KK: Jackson (24/3), Szila-
si (3/3), Endrész (2), Piukovics (22/12), 
Gáspár (6), Katlan (2), Kovács (4), Sza-
bó (13/3), Pongrácz (2), Pöstényi (11/3), 
Kiss (4), Orosz (-)
Sopron: Polgárdy (18/3), Buzsáki (12/6), 
Kántor (29/9), Bagó (18), Werner (3), 
Papp (18), Garab (2), Németh (4)
Mindössze nyolc, szemtelenül fiatalnak tű-
nő játékossal érkezett a Sopron a mérkő-
zésre. Első ránézésre úgy is tűnhetett vol-
na, hogy feltartott kezekkel jöttek a talál-
kozóra.  Ez részben igaz is volt, de ez nem 
a megadás, hanem a játékkészség jele volt. 
Bár az első és az utolsó negyedben partiban 
voltunk, igazából ezen a napon nem volt 
esélyünk a lelkes vendégekkel szemben.
Szendrey Zsombor: Nem játszottunk 
jól, nem működött a gépezet úgy, ahogy 
azt elképzeltük. Még nem tudom, hogy 
azért-e, mert az ellenfél ezt kényszerítette 
ránk, vagy másért. Győzelemre számítot-
tunk, nem sikerült.
Sabálli Balázs: Büszke vagyok a csapa-
tomra, mert egy rutinos, jó csapatot vert 
meg. Úgy gondolom, kevés csapat tud 
nyerni Tiszaújvárosban, ehhez nagyon 
nagy erő kell. A srácok végig uralták a 
mérkőzést, szívvel lélekkel küzdöttek és 
csapatként megérdemelten nyertek.

Pontgyűjtők?

Ahogy Szendrey edző is kifejtette, nem 
játszottunk jól, ennek azért némileg el-
lentmond a 93 dobott pont, de tény ját-
szott már jobban a Phoenix. Tegyük hoz-
zá, az első negyed több mint 25(!) percig 
tartott, a teljes mérkőzés pedig közel ké-
tórás volt, akkor ez már nem is olyan sok. 
(A kosárlabdában kevésbé jártasoknak: a 
mérkőzések 4x10 percesek, ám minden 
sípszónál áll az óra, így az üresjáratokban 
nem telik a játékidő.)
Ez rávilágít a játékvezetői hármas tény-
kedésére is. A mester nem foglalkozott a 
játékvezetőkkel én igen. Döntéseik - me-
lyek között bőven akadt hibás, a zsűriasz-
talnál is megbeszélt, és korrigált - nagy-
ban befolyásolták a mérkőzést. Több 
technikai faultot intettek be, melyek alap-
ból 2+2 pontot hozhatnak, de volt olyan 
is, hogy 2+2+2 pont szerzésére adott lehe-

tőséget a Dr. Mészáros által vezetett hár-
mas. Ha csak ezeket a pontokat számol-
juk, már eltűnik a végső különbség. Tény-
kedésüket jellemzi, hogy az eredményjel-
ző tábla karácsonyi fényben úszott, úgy ki 
volt világítva. 
Szendrey edző elmondta, a játékvezetők 
pontot kapnak a megítélt technikai faul-
tok után. Hogy ez jár-e előnnyel, vagy 
nem, azt nem tudom, de a miskolci játék-
vezetők ténykedését látva felmerül a kér-
dés, vajon ők is a pontokért küzdenek? 

borza

Kettő oda

Nem sikerült javítani az idei év első baj-
nokiján sem. A soproni kiránduláson a 
város másik csapata is megleckéztette a 
phoenixes fiúkat. 

Soproni MAFC - T. Phoenix KK   
97-82 (27-23, 18-14, 25-23, 27-22)

Sopron, 150 néző. V.: Horváth, Szalai, 
Benedek.
Tiszaújvárosi Phoenix KK: Brugós (-), 
Szilasi (2), Gáspár (9/3), Jackson (20), 
Endrész (14), Piukovics (17/3), Szabó N. 
(8), Pöstényi (10/3), Katlan (-), Orosz D. 
(-), Kovács Z. (2).
Egy negyedet sem sikerült hozniuk a fi-
úknak, így azt kell mondani, megérde-
melten nyertek a hazaiak a találkozón. 
Remélhetőleg a folytatás jobban sikerül 
majd a csapatnak, mely az alapszakasz fe-
lénél a tabella hatodik helyén áll.
Szendrey Zsombor: Jó előjelekkel ké-
szültünk a meccsre, aztán mégis nagyon 
sok faultot kaptunk, igazából nem értem, 
hogy miként kellene védekeznünk… A 
félidőben már kipontozódott egyik magas 
emberünk, Gáspár Balázs, ami megpecsé-
telte a sorsunkat. Mindezek azonban nem 
vonnak le semmit a Sopron érdemeiből, 
mert ellenfelünk szépen játszott.

Meghívó
Kedves Tagtársunk, Leendő Tagtársunk!
A Tiszaújvárosi Sport Club természetjáró szakosztálya a 2017. évi évzáró és a 2018. évi nyitó rendezvényét 
2018. január 13-án 15.00 órától a Sportcentrum súlyemelő termében tartja, melyre ezúton tisztelettel meg-
hívunk és szeretettel várunk. 
A program: 
- 14.30-tól gyülekező, tagdíjbefizetés
- 15.00-tól 2017. évi beszámoló, a 2018. évi tervekről, minősítések, díjak átadása
- 16.00-tól kötetlen beszélgetés, „batyus” vacsora,( „csere-bere” tombola)

A tagdíjak 2018-ra: felnőtt 4000 Ft., nyugdíjas 3000 Ft., diák 2000 Ft/fő/év. Aki hoz tombolatárgyat, cseré-
be 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 12-14.
Úszó edzőtábor

  Január 13., szombat
08.30 XXI. Sport-Park Kupa teremlabdarúgó torna  
  Edzőterem, Játékcsarnok
14.00 A természetjáró szakosztály évzáró-évnyitó rendez-
vénye   Súlyemelő versenyterem

Január 15., hétfő
MLSZ Grassroots „C” edzőképzés

 Január 17., szerda
Úszás
13.00  Diákolimpiai úszóverseny   
   Uszoda

Törölközőket, úszószemüvegeket, hátizsákokat kapott Tisza-
újváros az Auchan Magyarország áruházlánctól. A sporteszkö-
zök az egykor tiszaújvárosi, Szupkai Mihály jóvoltából kerül-
tek a városunk tulajdonába, aki a debreceni áruház munkatársa. 
A több mint egymillió forint értékű sportszereket december 28-
án Dr. Fülöp György alpolgármester és Gál Csaba a Tiszaújvá-
rosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetője vette át.

Sportszeradomány

15. oldal2018. január 11. Sport

Nem pacsiznak, harcolnak. 

Jackson (3) labdája tart a kosárba a Sopron KC elleni meccsen. 

A jövő reménységei és szüleik. 
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