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Megkezdődött a tesztelés, maradt az áthelyezés
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XXXVIII. évfolyam, 51. szám

Járványügy
A szerdai adatok szerint 2804 újabb magyarnál mutatták ki
az új koronavírus-fertőzést, ezzel 288.567 főre nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 144 beteg, így az elhunytak száma 7381 főre emelkedett. (Kedden
1893 újabb fertőzött és 107 halálos áldozat szerepelt a statisztikában.) A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg
83.940 fő, az aktív fertőzöttek száma 197.246 fő. 7639 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 574-en vannak lélegeztetőgépen.
A járványügyi intézkedések közül december 12-én (szombaton) megszűnt az idősek vásárlási sávja.
Tiszaújvárosban a hivatalos információk szerint december
10-e óta hétfőig újabb 18 koronavírussal fertőzött tiszaújvárosit regisztráltak az illetékes hatóságok, 9 fő meggyógyult,
így az aktív esetek száma 302 fő.
A Széchenyi iskolában hétfőtől, a Hunyadi iskolában keddtől
tanítás nélküli munkanapokat rendeltek el a vezetők saját hatáskörükben. A Kazinczy iskolában ezen a héten is digitális
tanrendben folyik az oktatás.
December 16-áig karanténba került a Szivárvány óvoda 1-es
csoportja (10 gyermek és 2 dolgozó).
Az Ezüsthíd Gondozóházban és Idősek Otthonában ismét
megtörtént a dolgozók állami szűrése, mely során nem találtak pozitív esetet.
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben szintén megkezdték a koronavírus-szűrést az állami tesztek segítségével és eddig nem találtak pozitív esetet.

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet is megkapta azokat az állami koronavírus-teszteket, amelyekkel az egészségügyi dolgozókat szűrik. A tesztelés el is kezdődött még a múlt héten, és előre láthatóan heti rendszerességgel szűrnek majd. A rendelőintézetben dolgozók és a fiziko- és a balneoterápiás részleg munkatársai jelentkezhetnek a tesztelésre. Cikk a 3. oldalon.

Idei fenyő tavalyi áron
Egy hét van még karácsonyig. Megkezdődött az ünnep előtti nagy bevásárlás, halért, káposztáért, húsért áll sorba mindenki és a fenyőfaárusok is kipakoltak már. Lucból, ezüstből és normandból lehet idén is választani, de
egyre elterjedtebb a földlabdás változat is, mely az ünnep elteltével nem a
szemeteskukák mellett végzi, hanem lehet akár a kertünk, udvarunk dísze is.
Sokan még csak nézelődnek, az árak után
érdeklődnek, de olyanok is vannak, akik
már konkrét elképzeléssel jönnek, és ki is
választják a számukra megfelelő fát. Molnár Róbert minden évben, most is a nagyobb fák közül válogat.
- Családi házban lakunk, ezért nálunk el-

Az árak a tavalyiak.

Zárva lesz a hivatal

Érkeznek a vevők. Van, aki csak nézelődik, van, aki már vásárol is.
fér a magas és terebélyes karácsonyfa mondta Molnár Róbert válogatás közben.
- Amellett, hogy mindig nagyot választunk, fontos nekünk, hogy tartós is legyen, ezért olyat vásárolunk, ami hónapig
lehet a lakásunk dísze, mert van, amikor
csak februárban vagy márciusban szedjük
le a fát.
A fenyőárak a tavalyihoz képest nem változtak.
- A legtöbbször a hagyományos lucfenyők és a normandok közül válogatnak
a vásárlók -nyilatkozott lapunknak Nyírcsák Attila őstermelő, aki évek óta árul fenyőfát Tiszaújvárosban. - A lucfenyőt az
illatáért szeretik, illetve ez a legolcsóbb
is, 3000 forint métere. A normandot a tartóssága miatt viszik, meg ezeknek van a

legszebb formájuk, de ezekért kell a legtöbbet fizetni, 6000 forintba kerül métere.
Az ezüstfenyő egykori népszerűsége leáldozóban van, egyre kevesebben vásárolják. 4000 forintba kerül métere, sokan inkább többet fizetnek és elvisznek egy normandot.
A forgalom eddig elég hullámzó volt. Az
a tapasztalat, hogy az árusítás első napjaiban kevesen vannak, most viszont a nyitás napján egymás után jöttek a vevők,
aztán a következő napokban szinte senki.
Azt hallottuk, - talán ez lehet az ok - hogy
idén hamarabb kezdenek el vásárolni az
emberek, hogy elkerüljék az ünnep előtti
tömeget. Így lehet, hogy elmarad a nagy
roham, kiegyensúlyozottabb lesz a forgalom az utolsó napokban.

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.
(I.30.) számú önkormányzati rendelete értelmében 2020. december 23-án és december 28. - december 31. között - igazgatási szünet elrendelése miatt - a Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) zárva tart. Az igazgatási szünet
időtartama alatt kizárólag a halaszthatatlan ügyek (elsősorban
anyakönyvi ügyek) intézése érdekében ügyelet működik minden nap 08:00 - 12:00 között.
2021. január 04-étől a megszokott munkarend szerint működik a Polgármesteri Hivatal, azzal, hogy a személyes ügyfélfogadás szüneteltetésével összefüggő rendelkezések a visszavonásig továbbra is érvényben maradnak.
Kérjük szíves megértésüket!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Krónika megjelenések
Tájékoztatjuk olvasóinkat, az intézményeket, üzleti partnereinket, hogy a Tiszaújvárosi Krónika idei utolsó, ünnepi száma december 23-án (kivételesen szerdán), 2021. évi első száma január 14-én jelenik meg. Ezért kérjük, hogy a két időpont
közötti időszakra vonatkozó hirdetményeiket, közleményeiket, hirdetéseiket 2020. december 21-én (hétfő) 10 óráig juttassák el szerkesztőségünkbe.
Köszönjük!
Tisza Média Kft.

2. � Sokféle

Egyházi hírek

Római katolikus

December 20. advent IV. vasárnapja. A szentmisék az adventi időszakban december 21-től december 23-áig, hétfőtől szerdáig reggel 6.00-órakor kezdődnek, szombat 18.00, vasárnap
11.00. A roraték, illetve a szombat esti szentmisék előtt szentgyónási lehetőség.
December 18-án, 19-én, pénteken és szombaton 17.00-tól gyónási lehetőség,, 18.00-tól lelkigyakorlatos szentmise, a lelki
gyakorlat 3. része vasárnap a 11.00 órai szentmise keretében.
December 24-én Szenteste az „éjféli szentmise” helyett a járványhelyzet miatt a vigilai szentmise 17.00-kor kezdődik a
templom előtti téren. Megértésüket megköszönve, tisztelettel
kérem, hogy az időjárásnak megfelelően öltözzenek fel.
Karácsonyi miserend: december 24 csütörtök 17.00, december 25.
péntek, 26. szombat, 27. vasárnapi miserend szerint 11.00-kor.
December 27-én vasárnap Szent Család vasárnapja, kérem a
házaspárokat, illetve családokat egymás mellé üljenek, hogy
házassági fogadalmukat megújíthassák.
A nyilvános szentmisék alatt kérjük az orrot és szájat takaró
maszk használatát, templomba belépés előtt és után kézfertőtlenítés az előtérben, illetve a mosdóban.
A szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. Kérjük a kellő távolság megtartását!
A vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett, köhögő, tüsszögő ember jelenti. Fontos megelőző
intézkedés, hogy a Szentmiséken és közösségi alkalmakon a
fenti tüneteket nem mutató személy vegyen csak részt!
Kérjük az idős, beteg és veszélyeztetett testvéreinket, illetve
azokat, akiknek családjában beteg van, hogy az ünnepi szentmiséket is otthonukban imádkozva a média különböző lehetőségein keresztül kövessék. Lélekben együtt vagyunk!
Első áldozásra és bérmálkozásra készülők szüleit kérem, a vasárnapi, illetve ünnepnapi szentmisére gyermekeiket kísérjék
el, illetve buzdítsák a részvételre. További információk a www.
tiszaujvarosiplebania.hu honlapon találhatók.
ALTEMPLOM NYITVATARTÁSA
december 24., 25., 26.: 9.00-14.00
december 27., 29., 30., 31.: 9.00-18.00
december 28. szünnap
2021. január 1.: 9.00-14.00
Az altemplom orrot és szájat takaró maszkban látogatható!
Plébániairoda ügyelet: a vírushelyzet miatt az irodában csak
ügyeletet tartunk.
December 22. kedd, 23.szerda: 10.00-11.00, 29. kedd, 30. szerda: 10.00-11.00. Belépés maximum 1 fő!
Szájmaszk használata kötelező! Előtérben kézfertőtlenítés!
Irodai telefonszám: (49) 540-102

Görögkatolikus

Pénteken 8.00 Szent Liturgia. Szombaton 8.00 Szent Liturgia,
16 órától gyóntatás (a templom udvarán, ha az időjárás megengedi), utána esti istentisztelet. Vasárnap 11.00 Szent Liturgia,

Kegyelem
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik decemberi sorozatok. A megfejtéseket december 31-ig egyben várjuk e-mailben a
kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai

2020. december 17.
17.00 vecsernye. Szerdán 8.00 Szent Liturgia.
Karácsonyi és újévi istentiszteleti rend: december 24. 8.00 királyi imaórák, (szenteste) 16.00 Nagy Szent Vazul Liturgiája
vecsernyével (a szertartás végén a gyerekek verselnek, énekelnek). December 25. (karácsony) 9.45 reggeli istentisztelet,
11.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. December 26. (szombat) 11.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. December 27. (vasárnap) 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. December 30.
(szerda) 8.00 Szent Liturgia. December 31. (csütörtök) 16.00
vecsernye, óévi hálaadás. Január 1. (péntek, az Úr körülmetélése és Nagy Szent Vazul főpap ünnepe) 10.00 utrenye, 11.00
Szent Liturgia, 17.00 vecsernye.

Református

Magyarország Kormánya rendeleti ajánlását követve, a gyülekezet vezetőségének felelős döntésének értelmében visszavonásig szüneteltetünk minden templom-közösségi alkalmat. Az
istentiszteleteket azonban továbbra is megtartjuk az online térben. Vasárnaponként 10 órától gyülekezetünk facebook oldalán (@reftujvaros) és Youtube csatornáján (Tiszaújvárosi Református Egyházközség) követhetők és megtekinthetők.
Adventbe öltöztetett szívvel, és lélekben együtt így készülünk
az Úr Jézus Krisztus születésének ünnepére.
Kereszteléssel, esküvővel és temetéssel kapcsolatban kérjük telefonon érdeklődjenek, a továbbiakról akkor adunk tájékoztatót.
E-mail: laszlofukasz@gmail.com; Mobil: +36304861847
Kérjük a Testvéreket, hogy tájékoztassák egymást és biztassák,
bátorítsák szeretteiket, továbbra is imádkozzunk a járvány elmúlásáért. Imádkozzunk a betegek gyógyulásáért és mindazokért, akik a járvány következtében veszítették el szeretteiket.
Imádkozzunk az egészségügyben dolgozókért, és a felelősséget hordozó döntéshozókért, akik lehetővé teszik városunk és
országunk működését ebben a nehéz időszakban. Imádkozzunk
egész egyházunkért és az egyetemes Egyházért, hogy a próbatétel idején is hűségesek maradjunk a mi Urunk Jézus Krisztushoz és áldássá lehessünk az irgalmasság szolgálatában.
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram,
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)
Adomány, perselypénz és egyházfenntartói járulék befizetéséről
Fontos bevételi forrásaink az egyházfenntartói járulék, a perselypénz és az Isten dicsőségére tett adományok. E felajánlások
befizetése online átutalással is történhet a gyülekezet számlájára. Közleményben kérjük feltüntetni, hogy milyen célból történt a befizetés.
• Egyházfenntartói járulék esetében: EFJ, Név és cím.
• Isten dicsőségére tett adomány esetében csak annyi, hogy
IDA.
• Perselypénz esetén csak Perselypénz
Gyülekezetünk számlaszáma: Tiszaújvárosi Református Egyházközség - 61200254-10002955 (Polgári Bank Zrt.)
Isten áldja meg a jókedvből történő adakozást! „Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
Áldott adventi készülődést kívánunk!

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot december 20-ig (vasárnapig)
a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd
december 21-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
Tisza Gyógyszertár
8-19		
8-19
8-15

Baba született
2020. december 8-án megszületett városunk új lakója, Németh András.
A kicsi 8 óra 50 perckor jött a világra, 3170 grammal
és 54 centiméteresen - adták hírül a boldog és büszke szülők,
Németh-Sallai Dóra és Németh László.
Gratulálunk, jó egészséget kívánunk!

Baba születik
Szerkesztőségünk szeretné feleleveníteni azt a korábbi hagyományt, hogy a legifjabb tiszaújvárosiak érkezéséről hírt ad a
tágabb közösségnek is, természetesen a szülők megkeresésére, és hozzájárulásával. Ezért arra kérjük a leendő édesanyákat,
édesapákat, hogy ha megérkezik a várva-várt kisbabájuk, és elkészült az első cuki fotó az újszülöttről, küldjék el nekünk is,
osszák meg velünk az ilyenkor fontos információkat is, hogy
például mi a keresztneve, hány kiló, és feje búbjától a talpáig
hány centit képvisel. Természetesen mindez önkéntes alapon
működhet csak, mi bízunk benne, hogy nyitottak lesznek erre, és együtt örülhetünk a családdal az új jövevénynek, az éppen aktuálisan legifjabb tiszaújvárosi polgárnak a Baba született rovatunkban. Várjuk az örömhírt személyesen szerkesztőségünkben, vagy a kronika@tiszatv.hu email címre.

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István

ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-

út 16. címre.

mények bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap
17 órától
másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:

06-46/477-104
A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852
E-mail: kronika@tiszatv.hu
web: kronika.tiszatv.hu
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l
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Megkezdődött a tesztelés, maradt az áthelyezés

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet is megkapta azokat az állami koronavírus-teszteket, amelyekkel az egészségügyi dolgozókat
szűrik. A tesztelés el is kezdődött még a múlt
héten, és előre láthatóan heti rendszerességgel szűrnek majd. A rendelőintézetben dolgozók és a fiziko- és a balneoterápiás részleg
munkatársai jelentkezhetnek a tesztelésre.
- Nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, mert a
munkánkat így még biztosabban tudjuk elvégezni - mondta Tamásné Bálint Piroska gyógymas�szőr. - A napi munkánk során sok emberrel találkozunk, és közeli kapcsolatba kerülünk a betegekkel, ez nekünk egy biztonságérzetet ad a betegek miatt is és saját magunk miatt is. Számomra
nem is volt kérdés, hogy jelentkezem-e a tesztre.
- Az elmúlt időszakban nagyon ritkán, de előfordult, hogy az egészségügyi dolgozó ugyan nem
mutatott semmilyen tünetet, mégis pozitív tesztet produkált - nyilatkozta lapunknak Mézes Erzsébet, a rendelőintézet főnővér-helyettese. - Az
ezen a pályán dolgozóknak nagyon fontos, hogy
minden lehetőséget megragadjanak annak érdekében, hogy biztonságosan el tudják végezni a munkájukat. A teszt segítségével körülbelül 50-60 százalékban megbizonyosodhatunk,
hogy nem hordozzuk magunkban a vírust. Ami
viszont nehézséget okoz, hogy tudjuk, ez csak
a mostani, pillanatnyi állapotot tükrözi. Holnap
vagy holnapután már ez nem biztos, hogy valós. Viszont egy nagy közösség vagyunk, és annak ellenére, hogy nagyon vigyázunk magunkra
és egymásra, jó tudni, hogy vélhetően egészsé-

gesek és vírusmentesek vagyunk, hiszen együtt
dolgozunk napi nyolc-tíz órát.
A központi, állami tesztelést a rendelő saját
dolgozói végzik.
- Erre a tesztelésre minden betegellátásban
résztvevő dolgozó jogosult - tudtuk meg Nagyné Kántor Judittól, a rendelőintézet főigazgatójától. - Bárki jelentkezhet, aki itt dolgozik, illetve a környékbeli települések háziorvosainak
tesztelése is itt történik majd. A szűrés így elég
sok dolgozót érint, amihez szükség volt egy kis
szervezési munkára. Nyitottunk egy naptárat,
amiben megjelöltünk időpontokat, amik közül lehet választani, így mindenki be tudja magát írni a neki megfelelő időpontra. Eddig fiziko-és balneoterápiás részlegen húsz dolgozót,
itt a rendelőintézetben pedig huszonöt dolgozót teszteltünk. Az eredmények minden esetben negatívak lettek.
- A hírek szerint csökken a betegek száma a
miskolci járványkórházban. Szükség van még a
dolgozók áthelyezésére?
- A határozat, miszerint hat fő szakdolgozót át
kell csoportosítanunk, még él, nem vonták vis�sza. Ez azt jelenti, hogy ezt a szintet tartanuk
kell. A dolgozókkal úgy állapodtunk meg, hogy
könnyebb úgy nekik, ha látják a végét ennek a
történetnek. A novemberi csapat már visszaérkezett, decemberben újabb hat ember ment el,
őket december végén várjuk vissza.
- Okoz fennakadást a rendelő életében, hogy
időről-időre más-más kollégákat kell áthelyezni?
- Igyekeztük úgy összeállítani a dolgozói csoportot, hogy ne legyen fennakadás. Olyan ren-

Nőtt az álláskeresők száma

Aktuális � 3.

Az egészségügyben is fontos a rendszeres szűrés.
delésekről próbáltunk elmozdítani, ahol ketten
voltak és maradt egy kolléganő, vagy ahol kevesebb óraszámban vannak rendelések. Helyettesítéssel is meg tudjuk oldani, ha az egyik rendelőben hiányzik az asszisztens, ami máskor is
előfordul betegségek miatt.
- Dr. Szepessy Ildikó tüdőgyógyász főorvost hetekkel ezelőtt átvezényelték Miskolcra. A járványkórházban teljesít szolgálatot. Lehet tudni arról, mikor lesz újra tüdőgyógyász Tiszaújvárosban?
- A közelmúltban levélben kértem a megyei

tisztifőorvos asszonytól a tüdőgyógyász főorvos visszahelyezését, a miskolci betegszám
csökkenésére hivatkozva, illetve arra, hogy
bár a tiszaújvárosi betegek nem maradnak ellátatlanul, panasz esetén Mezőkövesdre kell
utazniuk, azonban sokan nem mennek el. A
megkeresésemre azt a választ kaptam, hogy
a jövőben még számolni kell az esetszámok
emelkedésével, ezért a határozatot nem vonják vissza. A doktornő továbbra is a miskolci
covid kórházban teljesít szolgálatot.
ema

Hangos köszöntés

December 21-én 9 és 10 óra között a helyi védelmi rendszer segítségével hangosbemondón köszönti a közelgő karácsony alkalmából Tiszaújváros lakosságát dr. Fülöp György polgármester. Ezzel azt az ígéretét teljesíti,
amit a Balázs-show című rádiós
műsorban tett azt követően, hogy
a katasztrófavédelem helyi védelmi tervgyakorlatán a MoLaRi-rendszer próbájakor obszcén
kifejezés hangzott el az éterben.
A tervek szerint a lakosság „kiengesztelését” szolgáló polgármesteri gesztust az ominózus rá- Dr. Fülöp György a MoLaRi rendszert imitáló megafonnal a Tisza TV Fogadóóra című műsorában.
dióműsor is sugározza majd.

A képviselő-testület a kihirdetett veszélyhelyzet miatt nem tárgyalta ugyan, de a
B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
elkészítette szokásos tájékoztatóját Tiszaújváros és térsége munkaerőpiaci helyzetéről.
A koronavírus-járvány - ahogy világszerte a helyi gazdaságra és a munkanélküliségre is
nagy hatással volt.
A tájékoztató - érthető módon - kitér a Munkahelyvédelmi Akcióterv egyes elemeire is.

Munkahelyvédelem
A munkahelyvédelmi bértámogatási program
a veszélyhelyzet idején csökkentett munkaidős
foglalkoztatást tett lehetővé a válság következtében nehéz gazdasági helyzetbe került vállalkozásoknál. A munkáltató vállalta, hogy nem
szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát,
munkaidejére, egyéni fejlesztési idejére bért fizet. A munkavállaló vállalta, hogy munkát végez, a munkaadó rendelkezésére áll, az állam
pedig meghatározott mértékben kompenzálja a
kieső jövedelmet. Az úgynevezett csökkentett
munkaidős foglalkoztatás keretében megyénkben 586 cég csaknem 9 ezer munkavállalója részesült, közülük azonban csak 23 cég 397 munkavállalója tevékenykedik járásunkban. Hasonlóan kevesen részesültek munkahelyteremtő
bértámogatásban (6+3 havi bérköltség-támogatás) térségünkben. Összehasonlításul, míg megyénkben 1699 cég 2924 munkavállalóját érin-

tette ez a támogatás, ebből a tiszaújvárosi járásban 61 cég 73 munkavállalóját. Kutatási, fejlesztési és innovációs támogatásban megyénkből 31 cég részesült, járásunkból nem volt pályázó. /A tájékoztató októberben készült, így az
augusztus 31-ével zárult időszakra vonatkoznak az adatok./

Gyorsabb, hatékonyabb szemészet

Munkanélküliség
A tájékoztatóban foglaltak szerint Tiszaújvárosban szeptemberben 6,19%-os volt a nyilvántartott álláskeresők aránya. Ez nagyobb az országos átlagnál (5,01%), de kisebb, mint a megyében (9,8%).
A 628 regisztrált álláskereső közül 360 volt
a nő, 268 fő a férfi. A legnépesebb csoport az
általános iskolai végzettséggel rendelkezőké (157 fő), szakmunkásképzőt 147 fő, szakközépiskolát 121 fő, gimnáziumot 104 fő végzett. A munkanélküliek között ugyanakkor 31en egyetemi, 28-an főiskolai végzettségűek.
A 628 fő több mint fele, 346 fő nem jogosult
pénzbeli ellátásra, 136 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatást, 96 fő álláskeresési járadékot, míg 50 fő álláskeresési segélyt kapott.
Összehasonlító adatokat csak járási szinten tartalmaz a tájékoztató. E szerint a 16 településen 2020 augusztusában 1628 volt az álláskeresők száma. Ez az utóbbi 5 év legmagasabb
száma, 2016-ban 1278, 2017-ben 1350, 2018ban 1224, tavaly 1277 fő volt a munkanélküliek száma. Egy év alatt 351 fő a növekmény,
ami döntően a járványhelyzet rovására írható.
f.l.

Az új műszer több feladatot is el tud végezni, így pontosabb és alaposabb vizsgálatra van
lehetőség a szemészeten, melynek munkája gyorsabbá, hatékonyabbá válik.
Gyorsabb és hatékonyabb vizsgálatot biztosít
az új NIDEK Tonoref III. szemészeti vizsgálati
eszköz, ami kedden érkezett a rendelőbe. Az új
műszer 8 millió forintba került, amit a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány támogatásával a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet vásárolt.
- Ez az új eszköz nagyban megkönnyíti az orvos és az asszisztens munkáját - nyilatkozta lapunknak Kovács Szilvia, szemészeti asszisztens.
- Nagyon fontos, hogy van benne refraktométer,

ami segít abban, hogy a legtökéletesebb szemüveget írjuk fel a betegnek. Szemnyomást is tudunk vele mérni, amit a zöldhályoggal küzdő
betegeinknél tudunk alkalmazni, de cornea, azaz szaruhártya vastagságot is mér. A segítségével nagyon pontos adatokkal tudunk dolgozni.
Eddig is el tudtuk végezni ezeket a vizsgálatokat, de külön-külön gépeken. Ezzel gyorsabb és
hatékonyabb lesz a munkánk.
ema

4. � Kitüntetés

Évtizedeken át Tiszaújvárost szolgálták

2020. december 17.

A járványhelyzet miatt a nyilvánosság kizárásával, de ünnepélyes keretek között adták át a díjakat.
A koronavírus-járvány miatt a szélesebb nyilvánosságot kizárva, de ünnepélyes keretek között újabb öt személy vehette át a Tiszaújváros Szolgálatáért Díj önkormányzati kitüntetést.
GULYÁS FERENCNÉ
gazdasági igazgató
1992-ben kezdett el dolgozni a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában, ahol gazdasági vezetőként tevékenykedett és ismerkedett
meg az államháztartási feladatokkal.
Szakmai fejlődését mindig fontosnak tartotta, 1995-ben mérlegképes könyvelői képesítést, majd 2006-ban főiskolai végzettséget szerzett gazdasági mérnök szakon.
2000-ben nyílt lehetősége arra, hogy a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban vállaljon munkát, mint pénzügyi ügyintéző.
Munkaszeretetével és precizitásával kivívta munkatársai és felettesei tiszteletét.
Tiszaújváros képviselő-testülete 2008-ban Tiszaújváros közintézményeinek működtetési feladataira létrehozta a Városi Intézményellátó Szervezetet. Munkája elismeréseként az intézmény
gazdasági igazgató-helyettesi munkakörébe helyezték.
2011-ben meghirdették a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
gazdasági igazgatói állását, melyre sikeresen pályázott. Új kihívást jelentett a feladat a maga sajátos szakmaiságával, a bevételek jelentős részét képező OEP finanszírozások sokrétűségével,
az adminisztrációs és jelentési kötelezettségeivel. Lelkiismeretes és kitartó munkával elsajátította az új gazdálkodási ismereteket, megfelelve az egészségügyi pénzügyi gazdálkodás követelményeinek. Következetes és pontos munkavégzésével folyamatosan biztosította a rendelőintézet kiegyensúlyozott gazdálkodását.
Kiemelkedő munkavégzését Tiszaújváros képviselő-testülete
2015-ben a Szent István Emlékérem kitüntetéssel ismerte el.
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzati
intézményekben végzett közel három évtizedes kimagasló szakmai tevékenysége, elhivatottsága, nagyfokú szakmaszeretete és
emberi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” kitüntetésben részesült.
KOVALCSIK LÁSZLÓNÉ
asszisztens
Pályakezdőként a Tiszai Vegyi Kombinát üzemorvosi rendelőjében helyezkedett el, mint orvosírnok, majd közel két évig titkárnőként dolgozott a TVK-ban. 1985-től nyílt rá lehetőség, hogy a
rendelőintézetbe felvegyék, mint asszisztens, és az adminisztratív feladatok után, mint szakdolgozó, aktívan részt vegyen a betegek ellátásában.
Szakdolgozói munkáját a belgyógyászati rendelőben kezdte,
majd a 2000 - 2006. közötti időszakban a fiziko- és balneoterápiás részlegen vállalt asszisztensi feladatokat, mint reumatológiai asszisztens. 2006-tól újra a belgyógyászati, majd a kardiológiai szakrendelőben dolgozott.
A betegekkel és a munkatársakkal a szakmai és emberi kapcsolatai példaértékűek voltak. A szakmája iránt elkötelezett, a betegekkel megértő és szolgálatkész volt. A kardiológiai csapat lelkes tagjaként a betegek felé megnyilvánuló közvetlenségével
segített a vizsgálat előtti feszültségek oldásában. Empátiájával
és kimagasló szakmai hozzáállásával nagymértékben segítette
az orvosok munkáját.

Az új kollégákkal megismertette a kardiológiai szakrendelés sajátos munkamenetét, az orvosok szakmai elvárásait és a kialakult munkamódszereket, melyek a szakszerű és kiegyensúlyozott betegellátást hivatottak biztosítani.
Munkájának elismeréseként 1998-ban főmunkatársi cím adományozásában részesült. Tiszaújváros képviselő-testülete kiváló teljesítményét 2018-ban a „Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért” életműdíj kitüntetéssel ismerte el.
A város betegellátásában végzett közel négy évtizedes kimagasló szakmai tevékenysége, betegközpontú, lelkiismeretes és áldozatkész munkavégzése elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.
MÁRIÁSI TIBOR JÁNOSNÉ
ápoló
Munkáját Leninvárosban az Egyesített Szociális Intézmény Házi Szociális Gondozás egységénél kezdte 1988-ban házi gondozóként, melyet a 2018-as munkakörváltásáig folytatott. Házi
gondozói tevékenységét odaadóan, lelkiismeretesen és legjobb
szakmai tudása szerint végezte, a szakmai előírások és ajánlások teljes körű betartásával.
Megbízhatósága és a munkatársaival való kapcsolata kiemelésre méltó. Egyéniségére, munkavégzésére a tárgyilagosság és a
megfontoltság jellemző, munkafegyelme példamutató volt. Az
ellátottak megelégedésére látta el napi teendőit, közvetlen, bizalmas kapcsolatot alakított ki a házi gondozottakkal. Szívesen
és önként vállalt munkaidőn túli feladatokat is az ellátottak érdekében.
2018-tól nyugállományba vonulásáig az „Ezüsthíd” Idősek Otthonában ápolóként dolgozott. Munkája mindig precíz, a szakmai feladatok végzésében tervszerű és céltudatos volt. Empatikus és humánus magatartásával elősegítette az idősek új közösségbe való beilleszkedését, az ellátást igénybevevők lelki
egyensúlyának megteremtését. Kedvességével és odafigyelésével elismerést vívott ki az idős emberek körében és a munkahelyi környezetében is. Szakmai felkészültségével példát mutatott
az ápolási és gondozási feladatok ellátásában, tapasztalatait szívesen osztotta meg fiatalabb kollégáival.
Kiváló szakmai munkájáért, Tiszaújváros képviselő-testülete
2012-ben „Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért” Életműdíj kitüntetésben részesítette.
Tiszaújváros szociális ellátórendszerében végzett több mint három évtizedes kiemelkedő, betegközpontú szakmai tevékenysége, elhivatottsága és emberi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.
BODRI SÁNDORNÉ
óvodapedagógus
1981-ben szerzett óvodapedagógusi diplomát a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézetben és ezt követően kezdte óvónői
pályafutását Leninvárosban a 2. sz. Napközi Otthonos Óvodában. Kezdetben vegyes csoportban dolgozott, majd 1992-től, az
akkor szakmai innovációnak számító START csoport óvodapedagógusai közé választották. 2000-ben, a tiszaújvárosi óvodák
szakmai integrációját követően, a START csoport működési területe átkerült a Tündérkert Óvodába, így ott folytatta pályafutását.
Kedves, szerény, visszafogott, de hivatásában magabiztos, a
gyermekközpontú nevelés iránt elkötelezett pedagógus. Érdek-

lődési területe a beilleszkedési, tanulási, magtartási nehézséggel küzdő gyermekek felzárkóztató nevelése volt, ezért ebben a
témakörben gazdagította tudását. Megismerkedett a differenciált tanulásszervezéssel, a korszerű óvodai mozgásprogrammal
és a fejlesztőpedagógiával. Megszerzett ismereteit sikeresen alkalmazta a gyermekek felzárkóztatásában.
A START csoportba járó gyermekeket több mint két évtizeden
át hihetetlen türelemmel, megértéssel, értő és elfogadó szeretettel nevelte, biztosítva ezzel számukra az eredményes és zökkenőmentes iskolakezdést, beilleszkedést. A magatartási, tanulási nehézséggel küzdő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekekhez való hozzáállása, az irányukban megmutatkozó pedagógiai attitűdje példaként szolgált minden pedagógus számára.
Kiemelkedően jó kapcsolatot ápolt a szülőkkel. Szívesen segítette őket gyermeknevelési problémáikban és hatékony segítséget nyújtott számukra.
A nevelőtestület megbízható, stabil és aktív tagjaként személye
az óvoda közösségében munkába állása óta meghatározó volt.
Szívesen vállalt többletfeladatokat, melyeket mindig lelkiismeretesen, pontosan látott el.
Tiszaújváros köznevelésében végzett közel négy évtizedes kiemelkedő szakmai munkája, a mentális problémákkal küzdő
gyermekek felzárkóztatásában szerzett elévülhetetlen érdemei,
emberi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” kitüntetésben részesült.
VITÁNYI JÁNOS
tanító
1977-ben szerzett diplomát a Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán. 1981-ben került Tiszaújvárosba, az akkori 1. sz.
Általános Iskolába, ahol három évtizedet töltött.
Átszervezés következtében 2012-től munkahelye a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskolája lett. A szederkényi gyerekeknek
és azok szüleinek nagy megnyugvást jelentett, hogy gondoskodó szeretetével segítette tanulói beilleszkedését az új környezetbe és élethelyzetbe.
Különösen nagy figyelmet fordított a szociális hátrányokkal küzdő, különleges bánásmódot és figyelmet igénylő gyerekek tanítására és nevelésére. Éveken keresztül fejlesztéseket és felzárkóztatásokat tartott részükre. Szociális érzékenységével, segítőkészségével megtalálta a megfelelő módszert és hangot ezekhez
a gyerekekhez és szüleikhez. Tanítványai és szüleik elismerték
munkáját, elfogadták tanácsait, szerették és tisztelték, mint embert, mint tanítót. Osztályfőnökként és napközis nevelőként is
arra törekedett, hogy a rábízott gyerekcsoportból egymást elfogadó és támogató közösséget formáljon.
A nevelőtestület aktív tagja volt. Kulturális programokat, táborozásokat szervezett. Véleményével, ötleteivel segítette a munkaközössége munkáját. Feladatait mindig pontosan és nagy felelősséggel végezte.
Egész pályafutását a gyermekszeretet és a pedagógiai munka
iránti elhivatottság jellemezte, ennek elismeréseként 1996-ban
főtanácsosi címet kapott, majd 2009-ben Tiszaújváros képviselő-testülete Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett kitüntetésben részesítette.
Tiszaújváros köznevelésében végzett közel négy évtizedes kiemelkedő pedagógiai tevékenysége, elhivatottsága, a pedagógus
életpálya melletti elkötelezettsége elismeréseként „Tiszaújváros
Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.
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Fogyasztói jogok az online térben
Mégsem tetszik? Törött? Hiányos? Van már
egy ugyanilyen? Az ünnepi időszak felfokozott vásárlási hevében olykor meggondolatlan döntések születnek, de az is előfordul,
hogy a vásárolt termék rossz, sérült. A koronavírus-járvány átrendezte a kiskereskedelmi piacot, a vásárlások jelentős része ma
már online zajlik, a fogyasztók pedig a virtuális térben más szabályok szerint tudják érvényesíteni jogaikat.
A GKI Digital és az Árukereső.hu közös felmérésének eredménye szerint idén eddig 526,5 milliárd forintot költöttünk el az interneten. A e-kereskedelem forgalma átlagosan harminc százalékkal növekedett az év első 9 hónapjában, a karácsonyi vásárlási láz pedig még dinamikusabb
emelkedést ígér. Az interneten történő vásárlás
sokak számára nem ismeretlen, vannak azonban
olyanok, akik kezdőként kattintgatnak, keresgélnek a világhálón. Dr. Kiss-Benedek Damarisz, a
Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének
jogásza, a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó
Irodahálózat koordinátora az online vásárlással
kapcsolatos legfontosabb kérdésekre válaszol.

Óvatosan a határtalansággal!
- Mire kell különösen figyelniük azoknak a kezdő felhasználóknak, akik nem ismerik a webáruházakat?
- A járványhelyzetben egyre többen vásárolnak
az interneten, mivel nem érzik biztonságosnak azt, ha boltba járnak, sorban állnak. Olyanok is az internetes vásárlás mellett döntenek,
akik ezelőtt egyáltalán nem vásároltak az online térben, teljesen kezdők. A legfontosabb,
hogy mindenképpen olyan webáruházból vásároljunk, ahol azonosítani tudjuk, hogy ki az eladó. Fogyasztóvédelemről, fogyasztói jogokról
csak akkor beszélhetünk, ha az eladó bejegyzett vállalkozás, vállalkozó. Bizonyosodjunk
meg arról is, hogy pontosan hol van a vállalkozás székhelye, illetve mi a pontos neve. Ha a
termék hibás, vagy nem érkezik meg, tudnunk
kell ugyanis, hogy kivel szemben érvényesítsük jogainkat.

Dr. Kiss-Benedek Damarisz

- Külföldről is egyre többen rendelnek, ez külön
kategória a fogyasztóvédelemben?
- Az online vásárlás egyik nagy előnye, hogy
nem vagyunk határokhoz kötve, a világ bármelyik pontjáról rendelhetünk. Azonban nem
mindegy, hogy pontosan honnan tesszük ezt
meg, hisz a fogyasztói jogok akkor védenek
bennünket erősen, ha az Európai Unió területéről vásárolunk. Jogvita esetén a békéltető testület, illetve az Európai Fogyasztói Központ előtt
tudunk igényt érvényesíteni, a Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Gazdasági Versenyhivatal is
ekkor tud hathatós segítséget nyújtani. Az unió
területéről kilépve a jogi védelmünk jelentősen
csökken, ha a problémát nem tudjuk megoldani
közvetlenül az eladóval, akkor nincs is nagyon
jogi lehetőségünk.
- Milyen jogok illetik meg a fogyasztót? Vissza
lehet-e küldeni valamit, ha rájövök, hogy mégsem tetszik, vagy találtam jobbat?
- Amikor webáruházból vásárolunk, akkor a
szerződés úgynevezett távollévők közt jön létre. A jogalkotó ezt a helyzetet, tehát hogy nem
tudjuk a terméket megtapintani, kipróbálni,
kompenzálja. Egyrészt azzal, hogy a szerződés létrejötte után a megrendelés visszaigazolását követően még mielőtt megkapnánk a terméket, meggondolhatjuk magunkat. Ez esetben
tehetünk egy egyszerű, indokolás nélküli elállási nyilatkozatot, amelyben közöljük a vállalkozással, hogy mégsem kérjük az adott terméket. A kézhezvételt követő tizennégy napon belül szintén élhetünk az elállási jogunkkal, indokolnunk sem kell, hogy miért nem kívánjuk megtartani az adott terméket. Fontos tudni,
hogy tizennégy naptári napról van szó, tehát a
karácsonyi ünnepnapok, a hétvégék is beleszámítanak, érdemes ezzel kalkulálni. Ez valójában egy meggondolási lehetőség. Előfordulhat
akkor, ha nem jó méretű az adott ruházati termék, vagy az ajándékozott kettőt is kapott valamiből, ilyenkor nem kell indokolni semmit.
- Ehhez olyan formanyomtatványt kell kitölteni, ami az adott webáruház honlapján elérhető, vagy egész egyszerűen elég, ha rákeresek a
google-ban és letöltök egy mintát?
- A jogszabály nem köti formalitáshoz, hogy a
fogyasztó hogyan közölje az elállási nyilatkozatot. Azt szoktuk javasolni, hogy mindenképp
írásban nyilatkozzon, hiszen ha később jogvita keletkezik ebből, akkor a jogszabály szerint a fogyasztónak igazolnia kell, hogy határidőben közölte az elállást az eladóval. Ezt saját szavaival is megteheti a fogyasztó, tehát ír
egy e-mailt, amiben megfogalmazza, hogy milyen termékről van szó, mikor érkezett és hogy
szeretne élni az indokolás nélküli elállási jogával, nem kéri, hogy kézbesítsék a terméket. A
45/2014-es kormányrendelet a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól tartalmaz egy mellékletet, ami formanyomtatványként, mintaként használható. Ebben csak alá kell húzni, ki kell tölteni a ránk
vonatkozó részeket, adatokat és el is lehet küldeni. Ezeken túl a jogszabálynak megfelelően
a vállalkozások honlapján is közzé kell tenni
ezt a mintát, van lehetőség saját formanyomtatvány alkalmazására is, de nem kötelezheti a
fogyasztót ennek használatára. A lényeg tehát,
hogy az elállási nyilatkozat egyértelmű legyen,
és határidőben küldje el a fogyasztó.

A TEAharmónia Teabolt online forgalma megnőtt.

A könyv még mindig az egyik legnépszerűbb ajándék.
- Egész más a helyzet, ha a termék hibás, hiányos, rossz. Milyen jogai vannak ilyenkor a vásárlónak?
- A vásárló hibás termék esetén is élhet az indokolás nélküli elállás jogával, a jogalkotó ezt
a lehetőséget sem zárja ki. Azonban nyilvánvalóan hibás termék esetén a vállalkozás akár értékcsökkenést is megállapíthat. Ha azért szeretnénk reklamálni, mert a termék hibás, nem
működik, akkor talán járhatóbb út a kellékszavatossági vagy jótállási igényünk érvényesítése. A kellékszavatossági idő két év, az első hat
hónapban a fogyasztó abban az előnyös helyzetben van, hogy nem neki kell bizonyítania a
gyártási hibát, hanem a vállalkozásnak kell bizonyítania, hogy nem gyártási hiba történt, hanem például nem rendeltetésszerű használat
okozta a hibát. Jótállásos termékek, tehát a szabályozás szerint tartós fogyasztási cikkek esetében pedig egy év a kötelező jótállás. Ide tartoznak a különböző elektromos termékek, háztartási gépek, játékok, bútorok. Ha ilyen terméknél hibát tapasztalunk, akkor egy éven belül jelezhetjük a problémát. A fogyasztó ekkor egy évig van abban az előnyös helyzetben,
hogy ha a vállalkozás nem szeretne helytállni,
akkor neki kell bizonyítania, hogy nem gyártási anyaghibára vezethető vissza az a meghibásodás, amit a fogyasztó tapasztalt.

Érdemes párat lépni
- Önök mit tapasztalnak, mennyire járnak utána a fogyasztók a jogaiknak? Nyilván értékhatártól is függ, de ha probléma adódik egy termékkel, akkor mennyire tudatosak a fogyasztók
a jogaik érvényesítésében?
- A fogyasztók igényérvényesítési hajlandóságában fontos szerepet játszik az, hogy men�nyi az adott termék értéke. Találkozunk mi is
olyannal, aki pár ezer forintos termék esetén is
megteszi legalább az első pár lépést, valójában
helyesen, hisz szeretné tudni, hogy mik a jogai,
illetve szeretné, ha megoldódna a helyzet. Általánosságban azt tapasztaljuk, hogy a mai magyar fogyasztók igyekeznek megoldani ezeket
az ügyeket. Mindig fogyasztói attitűd kérdése, hogy egy pár ezer forintos, vagy akár több
százezer forintos termék meghibásodása esetén melyek azok a lépések, amiket a fogyasztó hajlandó megtenni. Mindenképp érdemes, és
ezt javasoljuk is mindenkinek, hogy hibás termék esetén az első pár lépést mindenképp tegyék meg, ezek díjmentes, nem peres eljárások,
érdemes tehát írásban jelezni, hogy hibás a termék. Az írásbeliség, ami lehet akár egy e-mail
is, a későbbi bizonyíthatóság, dokumentálhatóság szempontjából fontos. Ha nem sikerül megegyezni, akkor még mindig van egy nagyon jó
lehetőség, ami már egy jogi lépés. Magyarországon minden megyeszékhelyen működnek
békéltető testületek, ezek bíróságon kívüli, ingyenes vitarendezési lehetőségek. Ez azt szolgálja, hogy peres eljáráson kívül, de azért már
jogi keretek között oldódjon meg az ügy. A fogyasztók számára ez nem jár semmilyen költséggel.
- A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete
miben nyújt segítséget?
- Egyesületünk és tanácsadó irodánk alapvetően fogyasztóvédelmi tanácsadással foglalko-

zik, fogadjuk, és meg is válaszoljuk a fogyasztók fogyasztóvédelmi kérdéseit. Ha valakinek
egyszerű megerősítésre van szüksége, vagy
probléma esetén tudni szeretné, hogy milyen
jogi utak állnak nyitva előtte, milyen jogszabályokra hivatkozhat, helytálló-e az érvelése, ebben segítünk. A békéltető testületi eljárás indításában is, akár a kérelem, formanyomtatvány
kitöltésében, akár a szükséges dokumentumok
összeállításában állunk a fogyasztók rendelkezésére. Továbbá minden olyan esetben, ahol
a fogyasztó úgy érzi, hogy a jogszabályok ismeretének hiányában nem tudja, milyen lépéseket tegyen, mi jogászként segítünk. Ez lehet
akár egy panaszlevél, akár egy minőségi kifogás megfogalmazása.

Könyvet, kávét, teát?
A Bölcs Bagoly Könyvesboltban bár nem adják
egymásnak a kilincset a vásárlók, de még mindig sokan szeretnek személyesen könyvet vásárolni. Belelapozni, tanácsot kérni, alaposan
szétnézni, ezt az internet nem pótolhatja.
- Ez az év nem a gyarapodásról, meggazdagodásról szól a kiskereskedelemben - mondta Szabó Zsóka, a Bölcs Bagoly Könyvesbolt
tulajdonosa. - Én is érzem a forgalmon, hogy
többen rendelnek az interneten, ezt tudomásul
veszem, nem hasonlítom a mostani karácsonyi
szezont a korábbiakhoz. Sokan vesznek könyvet gyerekeknek. A 12 éven felülieknek, főleg
a lányoknak már nagyon nehéz ajánlani. Egy
13 éves gyerek még elolvassa a Zizi és Ropi
könyveket, de már cikinek tartja és inkább a nagyobbaknak való LOL-könyvek között keresgél. A szülők viszont ezeket még nem szeretnék, hisz ezek már romantikusak. Van olyan is,
hogy a nagymama veszi meg a könyveket az
unokának. Sok az idős vásárló is, akik alig várják, hogy egy-egy új könyv megjelenjen, már
meg is veszik.
A Bölcs Bagoly karácsonyig minden nap nyitva tart és kérés esetén házhoz is szállítják a
könyveket.
A TEAharmónia Teaboltban finom illatok fogadják a vásárlókat, a tea- és kávékülönlegességeket sokan keresik az ünnepek előtt. Az internetes roham már hetekkel ezelőtt megkezdődött.
- Hozzám az utolsó pillanatban szoktak jönni
személyesen a vásárlók, hogy még egy utolsó, apró dolgot vásároljanak az ajándék mellé - mondta Luczai Gabriella természetgyógyász-fitoterapeuta. - A webshopban viszont
már hetek óta nagy a forgalom, nagyon szeretik a teaválogatásokat, idén egy Adventi Aranyos nevű, 24 teából álló válogatást készítettem, illetve vannak mesélő teaboxok is, melyeket szintén szeretnek a vásárlók. Azt vettem
észre, hogy változtak a vásárlói igények, keresik az egyedit, a különlegeset. Az én teáim, kávéim is azáltal váltak különlegességgé, hogy
valami egyedit teszek a csomagba, nem csak a
teát, kávét értékesítem, hanem adok hozzá egy
kis útravalót, és ezzel a szellemi termékkel válik kézművessé a termék. Ez úgy érzem, hogy
egyre fontosabb az embereknek, mintha a koronavírus ezt hozta volna elő sokakból, hogy
olyat keres, ami neki szól, személyes.
Fodor Petra
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Élelmiszeradománnyal segítenek a rászorulóknak

Jótékonysági vásárok, élelmiszergyűjtés, adományozás - a december erről is szól, a koronavírus járvány miatt azonban idén nem nyílt
lehetőség arra, hogy az év végi szeretetakciókat a hagyományos keretek között szervezzék
meg.
Sokaknak van szüksége segítségre nem csak a
mindennapokban, hanem az ünnepek közeledtével is. Most azonban zömmel elmaradtak a
jótékonysági vásárok és a nagy élelmiszergyűjtések, azonban a Tiszaújvárosban és környékén
élő rászoruló családok nem maradnak ajándék
nélkül. A Magyar Vöröskereszt több akciója is
segítséget nyújt abban, hogy az ünnep mindenkinek ünnep legyen. Pedig az ő munkájukat is
megnehezítették a folyton változó szabályok.
- Percről percre változtak a dolgok, az országos igazgatóság jelezte, hogy nem lehet megszervezni a szokásos élelmiszergyűjtést a TESCO áruházakban, aztán kiderült, hogy az Élelmiszerbankon keresztül mégiscsak megtarthatjuk. Hálásan köszönöm azoknak a pedagógusoknak, védőnőknek a segítséget, akik aktívan
vállalták saját nehezített szakmai feladataik teljesítésén túl az önkéntes munkát annak érdekében, hogy sikeresek legyenek a gyűjtések mondta Laták Kamilla, a Magyar Vöröskereszt
megyei koordinátora. - Teljesen váratlanul kaptunk aztán egy értesítést, hogy a helyi Penny
Marketben is szervezhetünk gyűjtést. Azt azért
lehetett látni, hogy a vásárlói kör megváltozott az áruházakban, sokan az élelmiszereket

is online vásárolják. Most a két gyűjtés alkalmával jött össze annyi élelmiszer, mint általában egy alkalommal. A mennyiség ugyan nem
volt jelentős, de sokan nagyon jó minőségű termékeket ajánlottak fel, mindenki törekedett arra, hogy ebben a nehéz helyzetben egy kicsit
nagyvonalúbban támogassa a gyűjtést. Az akcióhoz sok külföldi vendégmunkás is csatlakozott, sok különleges finomságot vásároltak,
megható volt a segítségük, és bár voltak nyelvi akadályok, de ezek elhalványultak a jó szándék mellett.
A Vöröskereszt önkénteseit sem mozgósíthatta
idén, hisz többségük a veszélyeztetett korosztályhoz tartozik, és a középiskolás diákok sem
tudtak a klasszikus módon segíteni.
- Komoly szervezéssel meg tudtuk oldani, hogy
a Brassai iskola 9. G., és H. osztálya segítsen
bepakolni az adományokat az irodába, ezt külön köszönöm Marosi Rita tanárnőnek.
Nem csak a diákok, a tűzoltók is segítettek pakolni, a múlt héten megérkezett ugyanis az az
50 csomag, melyet a Tiszaújváros Jövőjéért
Alapítvány támogatásából vásárolt a helyi Vöröskereszt. A nyáron pályáztak, a héten pedig
a rászoruló családok meg is kapják a csomagokat, melyekben tartós élelmiszerek, tisztítóés tisztálkodási szerek is találhatók. A Vöröskereszt idén minimum száz családnak tud segítséget nyújtani az ünnepi időszakban.
- Újdonság volt, hogy egyre többen voltak
olyan adományozók, akik egyénileg tettek felajánlást. Nagyon megható volt Mikulás előtt,
hogy egy helyi fiatal család egyéni adományo-

Önkéntesek segédkeztek az élelmiszergyűjtésben.

Az alapítványi támogatásból vásárolt csomagokat mutatja Laták Kamilla.
zással keresett meg, ők értesültek arról, hogy
van egy nehéz helyzetben élő család az egyik
szomszédos településen, ahol a gyermekek elveszítették az édesanyjukat. Ez a család úgy
gondolta, hogy készítenek Mikulás csomagokat és egy hatalmas, hasznos holmikkal teli ajándékcsomagot. Anonim módon segítettek és kértek meg engem, hogy vigyem el az
ajándékokat. Van olyan adományozónk is, aki
szintén évek óta tesz felajánlásokat, rengeteg
konzervvel segíti a helyi hajléktalanokat. Ké-

szülünk az Álmok karácsonyára is, évek óta
hagyomány már, hogy a Jabil kisebb munkavállalói csoportjai önkéntesen pénzt adnak
össze, hogy abból megajándékozzák a rászorulókat. Húsz család mintegy hatvan gyermeke kap idén ajándékot, a gyerekek rajzokon, levelekben fogalmazzák meg kívánságaikat, melyeket a Jabil munkavállalói személyre szólóan teljesítenek - zárta gondolatait Laták Kamilla.
Fodor Petra

A súlyos adományok bepakolásában a tűzoltók is segítettek.

Török cég a jótékonykodók között
Egy éve érkezett Tiszaújvárosba a Teknokon Industry Kft.,
amely a MOL Petrolkémia Zrt. ipartelepén működik, hővisszanyerő rendszert épít. Kétszáz főt alkalmaz, hozzávetőleg száz török és száz magyar munkavállalója van. Az isztambuli székhelyű cég világszerte jelen van az iparban, és
ahová mennek, ott segítenek is.
A Tisza Televízió egy héttel ezelőtti adásában látta vendégül a
cég alapító ügyvezetőjét, Bederli Hüseyin Ercagot és beszerzési felelősét, Saral Nusretet, akik a tiszaújvárosi tapasztalataikról

Ötven csomagot vásárolt a Teknokon Industry Kft.

is beszámoltak. Mint mondták, itt vendégszeretők az emberek,
és szeretnének ők is örömet szerezni a rászorulóknak. A segítség
már hétfőn meg is érkezett.
- A csomagok tartalmaznak tisztítószereket, élelmiszereket,
édességeket - mondta Saral Nusret -, bízunk benne, hogy ezzel örömet tudunk okozni, mosolyt tudunk rajzolni olyan emberek arcára, akiknek jólesik ez az ajándék. Köszönetet szeretnék mondani polgármester úrnak a biztatásért, Poropatich úrnak a segítségért, az irányításért, és az ügyvezetőnknek a szándékért. Remélem, hogy ezzel az ötven csomaggal nagy örömet
tudunk szerezni.

Ötven hatalmas csomagot szállítottak ugyanis a Tiszaújvárosi
Humánszolgáltató Központ telephelyére, melyeket a szervezet a
nyilvántartásában lévő rászorulók közt oszt majd szét.
- Nagyon sokan vannak, akik rászorulnak a segítségre - mondta Poropatich Péter, a humánszolgáltató vezetője -, ilyenkor karácsonykor a családoknak sok a többletkiadásuk, különösen nehéz, hogy mindenkinek jusson mindenre. Ez az adomány nagy
segítség ahhoz, hogy az ünnepeket a nehéz helyzetben lévők is
kellemesen tudják eltölteni.
Fodor Petra

Poropatich Péter és Saral Nusret az adományokkal.

Mindenes � 7.

2020. december 17.

Felújítják az Ifjúsági park kosárpályáját
1998 óta sikeresen működő vállalkozásunk

villanyszerelő és vezető villanyszerelő

munkatársakat keres hosszú távra!
Amit kínálunk:
- Versenyképes fizetés
- Határozatlan idejű munkaviszony
- Munkaruha
- Korrekt, fiatalos csapat
Amit kérünk:
- Szakirányú végzettség
- Önálló, precíz, pontos munkavégzés
- B kategóriás jogosítvány (előny)

Önéletrajzodat a tiszacad@ominet.hu e-mail címre vagy személyesen a 3580 Tiszaújváros, Örösi út 5. szám alatti telephelyünkre várjuk.
A TISZAÚJVÁROSI NIKODÉMUS IDŐSEK OTTONÁBA
SZAKKÉPZETT SZAKÁCSOT FELVESZÜNK.
ÉRD.: 06-30/785-5294 ;
email : nikodemus.tiszaujvaros@reformatus.hu

Mintegy 15 millió forintból megújul
az Ifjúsági park kosárlabdapályája.
Két műanyag borítású, tartós, UV-álló streetball pályát alakítanak ki. A tervek szerint tavaszra készül el a beruházás.
Az Ifjúsági park az elmúlt években jelentős
változásokon ment át, megújult a futópálya,
a játszótér, szalonnasütőt létesítettek és egy
szabadtéri kondipark is várja a lakosságot.
A modernizáció tovább folytatódik.
- Megkerestük a Magyar Kosárlabdázók
Országos Szövetségét (MKOSZ), hogy
szeretnénk egy szabadtéri kosárlabdapályát építeni - mondta dr. Fülöp György
polgármester -, ami már ugyan van itt a
parkban, de ez több évtizede épült, szeretnénk modernizálni. A szövetség főtitkára megnézte, és támogatásáról biztosított. Ezzel nem csak a kosárlabdaéletet támogatják, hanem az amatőr sportot is, hi-

Köszönet
az adományokért

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ köszönetét fejezi ki a Jabil Circuit dolgozóinak az adományozott Mikulás
csomagokért. Köszönjük, hogy e nemes tettel járultak hozzá, hogy segíthessék a rászoruló családokat, gyermekeket.
Az adományokat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai juttatták el a
rászoruló családok gyermekei részére.
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

Köszönet az adó 1%-áért!
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár ezúton köszönetet mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk
1%-ával segítették munkánkat.
2019-ben 380.558 Ft-ot kapott intézményünk, mely összeget
2020-ban a művelődési központban működő amatőr művészeti csoportok támogatására, illetve a könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó beszerzésekre fordítottuk.

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2020. december 17-én (csütörtökön) 1.800
kg háromnyaras pontyot telepít az alábbiak szerint:
Csécsi tó:		
500 kg
Erdészeti tó: 		
500 kg
Tolnai tó: 		
200 kg
Örösi tó: 		
200 kg
Kürti tó:
200 + 200 kg
A változtatás jogát fenntartjuk!
Horgászni 2020. december 18-án (pénteken) reggel 07.00
órától lehet!
Serfőző Gergely
horgászmester

Elmarad a vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár
2020. december 18-án (pénteken) a kialakult járványügyi
helyzetre való tekintettel ELMARAD!
Megértésüket köszönjük!
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

A burkolat olyan lesz, mint a Sportcentrum streetball pályáján.

Bodnár Péter és dr. Fülöp György megtekintették a felújítandó pályát.
szen ezt a pályát bárki használhatja. Ne- az NB I/B-s csapat, illetve a számos utánkünk annyi a feladatunk, hogy az aljzatpótlás csapat miatt is stratégiai területnek
építményt kicsit rendbe tegyük, illetve, számít, tiszaújvárosi kötődésem kapcsán
hogy eljuttassuk idáig a kamerarendszert, egyébként is mindent megpróbálok megannak érdekében, hogy megvédjük ezt a tenni annak érdekében, hogy segítsem az
valamikor tavasszal átadandó pályát.
itteni kosárlabdaéletet. Bízom abban, hogy
Az MKOSZ több mint hat éve indította márciusra megvalósulhat ez a fejlesztés.
el szabadtéri pályaprogramját, a látvány A fogadófelület kialakítása után az
csapatsportágak társasági adóból történő MKOSZ által kiküldött sporttechnológutámogatási lehetőséget kihasználva.
sok közreműködésével szakemberek te- Eddig több mint 125 félpályát helyeztünk lepítik majd a pályát, kihelyezik a palánki, melyek kifejezetten a 3-3 elleni kosár- kokat és elvégzik a felfestéseket. A tárlabdázásra alkalmasak - mondta Bodnár gyi eszközök a támogatási rendszer spePéter, az MKOSZ főtitkára. - A nemzet- cialitásának köszönhetően a szövetség tuközi szövetség által minősített pályát hasz- lajdonában maradnak. A beruházás mintnálunk, egészen tavalyelőttig a világbaj- egy 15 millió forintba kerül, ebből az önnokságokat is ilyen pályákon játszották, a kormányzatot a fogadófelület előkészíténagyközönség valóban minőségi sportesz- sének költsége terheli.
közhöz jut majd. Tiszaújváros egyébként
Fodor Petra

Ünnepi készülődés a könyvtárosokkal
Az adventi időszakban, decemberben
24 napon át kis videókkal járul hozzá
a karácsonyi felkészülés meghittségéhez a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár. Az intézményben jelenleg nincsenek rendezvények, foglalkozások, de a munkatársak adventi naptárral, és más érdekességekkel készültek az olvasóknak, mely az intézmény
honlapjáról és Facebook-oldaláról érhető el.
A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár központi épületében és valamennyi fiókkönyvtárában ezekben a na-

pokban a veszélyhelyzet idején nincsenek rendezvények és szünetelnek bizonyos szolgáltatások. A kölcsönzés sem a
megszokott rendben zajlik, hiszen az olvasók előzetes igényei alapján az intézmények bejárata előtti ablaknál vehetik át
és hozhatják vissza a könyveket. Mindezt
hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között tehetik meg.
A könyvtárosok azonban arra is gondoltak, hogy az ilyenkor szokásos foglalkozások, programok mégis megvalósuljanak, ám ezúttal nem a bibliotékában, hanem a virtuális térben. A világhálón december 1. és 24. között az adventi kalendárium egy-egy szellemi meglepetést rejt.

Mesék, különböző irodalmi művek hangzanak el, zenék csendülnek fel, de nem
maradhatnak el a kézműves foglalkozások sem, melynek során az ünnepi készülődéshez járulnak hozzá a kollégák. A
könyvtárosok mellett az intézmény partnerei, valamint gyerekek is szerepelnek,
megteremtve ezzel a karácsonyi készülődés meghittségét.
Természetesen a könyvtár más érdekességekkel is szolgál. Instagram oldalán (megyeikonyvtarmiskolc) naponta adventi idézeteket találnak, valamint a könyvtár Facebook-oldalán sajtóhíreket olvashatnak megyei lapok régebbi számaiból.

8. � Közlemények

2020. december 17.

Polgármesteri döntéshozatalok

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetben a képviselő-testület és a mellette működő bizottságok feladatkörét a polgármester látja el a szükségesség
és arányosság követelményének figyelembe vételével.
A fentiek alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Tiszaújváros Város
Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét
gyakorolva a 2020. december 17-ei képviselő-testületi ülésre
tervezett napirendi pontok közül az alábbiakban hoz döntést a
polgármester, összhangban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetetésnek megfelelő joggyakorlás elvével, illetve a szükségesség és arányosság
követelményével.
1. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a Tiszaújváros Kártyáról szóló 3/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2021-2024.

időszakra szóló stratégiai ellenőrzési tervének és 2021. évi
belső ellenőrzési tervének jóváhagyására, valamint a 2020. évi
belső ellenőrzési terv módosítására
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
2021. évi szakmai munkatervének jóváhagyására
6. Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására és az alapító okiratok módosítására
7. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2020. évi ös�szesített közbeszerzési tervének módosítására
8. Javaslat az otthoni szakápolási tevékenység működtetésével
kapcsolatos döntés meghozatalára
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a döntéseket megalapozó
előterjesztések az Önkormányzati Tájékoztató Rendszerben az
„Anyagok” fül alatt megtekinthetőek, valamint a polgármester
által hozott döntések az Önkormányzati Tájékoztató Rendszerben, illetve a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal „Koronavírus 2020.” oldalon is megtalálhatóak.
A döntésekről a Tisza TV december 17-én, csütörtökön 10
órától élő közvetítést ad.

Megújult a Magyarország.hu
időpontfoglaló felülete

Új időpontfoglaló felület segíti a Magyarorszag.hu oldalra látogatókat, ahol kényelmesen és gyorsan foglalhatják le időpontjukat a kormányablakokban történő ügyintézéshez. Sőt, a veszélyhelyzetre való tekintettel, jelenleg - gépjárműügyek (gépjármű
átírás, forgalomba helyezés, stb.) kivételével - Ügyfélkapu nélkül is lehet időpontot foglalni. Az új időpontfoglaló alkalmazás
novemberi indulása óta nagy népszerűségnek örvend: míg korábban 1000 és 1500 között mozgott a napi ügyindítások száma,
az új funkció közzétételét követő napon már mintegy tízszer an�nyian, 11 ezren kattintottak a felületre a honlapon.
A digitális közigazgatási megoldásokkal jelentősen csökkenthető a személyes kontaktusok száma, így az érintkezésmentes ügyintézés - különösen járványidőszakban - egészségünk
megőrzésében is segítséget nyújthat. A havi 5 millió látogatót
számláló magyarorszag.hu oldalon például ma már több mint
1300 ügy érhető el, melyek közül 1100 esetében elektronikus
ügyindításra is van lehetőség.
A novemberi veszélyhelyzet alatt ismét egyre többen veszik
igénybe az elektronikus szolgáltatásokat a magyarorszag.hu
oldalon. Az elektronikusan beküldött űrlapok száma november
első három hetében már meghaladta a teljes októberi beküldés-számot. Mindemellett, a korábban közzétett elektronikus
ügyintézési lehetőségeket is egyre többen kezdik el használni.
Az online lakcímbejelentés szolgáltatást például november során, eddig átlagosan heti 6 ezer ügyfél vette igénybe.
Ha azonban az ügyintézés során mégis elkerülhetetlen a személyes jelenlét, a magyarorszag.hu új időpontfoglaló alkalmazásának használatával bármely magánszemély előre lefoglal-

hatja időpontját a számára leginkább megfelelő okmányirodába, kormányablakba, elkerülve ezzel a sorban állást. A pár hete elérhető új felület népszerűségét és könnyű kezelhetőségét
jól mutatja, hogy míg a teljes októberi hónapban alig 20 ezren
indítottak időpontfoglalást a kormányablakokba a magyarorszag.hu-n keresztül, a felhasználók november első három hetében már átlépték a 80 ezer ügyindítást.
Ehhez természetesen nagyban hozzájárul az is, hogy a veszélyhelyzet miatt 2020. november 11-étől ismét csak előzetes időpontfoglalást követően van lehetőség a kormányablakokban
történő személyes ügyintézésre. Másrészt, korábban ügyfélkapus bejelentkezés nélkül csak ügyfélkapu regisztrációra lehetett időpontot foglalni, most viszont – a gépjárműügyek (gépjármű átírás, forgalomba helyezés stb.) kivételével – nincs
szükség ügyfélkapus bejelentkezésre az egyes ügyekhez kapcsolódó időpontfoglaláshoz.
A szolgáltatás használatával bármely magánszemélynek lehetősége nyílik többek között családtámogatási, egészségbiztosítási, illetve személyi okmány ügyintézésre is időpontot foglalni. Az ügycsoport és ügy kiválasztását követően megadható
az ügyintézés helyszíne, illetve megtekinthetőek az elkövetkező 7 napos időszakban rendelkezésre álló szabad időpontok is.
Továbbá, a bejelentkezett felhasználó más személy számára is
foglalhat időpontot a foglalási mező alatt található „Más számára foglalom le ezt az időpontot” gomb kiválasztásával. Sikeres foglalás esetén már a felületen látható az ügyintézéshez
kapott sorszám, illetve a foglalás adatait a rendszer a felületen
megadott e-mail címre is továbbítja.

Miből élünk? felmérés

Harmadik alkalommal vesz részt önkéntesen hazánk abban
a szeptember 15-én elindult kutatásban, amely a háztartások
életkörülményeinek feltárására irányul. A háromévenkénti felmérést idén is a Magyar Nemzeti Bank (MNB) megbízásából a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hajtja végre.
A Miből élünk? elnevezésű kutatás - amelyet az Európai
Központi Bank koordinál - minden euróövezeti tagállamban kötelező, ehhez csatlakozott hat évvel ezelőtt önkéntesen Magyarország. A kérdőív rákérdez a háztartások tulajdonában lévő reáleszközökre (például ingatlanokra, járművekre, értéktárgyakra, vállalkozásokra) és pénzügyi eszközökre (például bankszámlákra, befektetésekre, nyugdíjcélú előtakarékosságra). Az önkéntes és anonim kutatás kitér
a háztartások kötelezettségeire (adósságára, a hitelekre és
kölcsönökre) is.
„A felmérés elsődleges célja, hogy európai szinten összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésre a háztartások vagyoni helyzetéről. A kutatás legfontosabb törekvése, hogy olyan
elemzések készüljenek, amelyek alapvetően hozzájárulnak a
hatékony nemzeti, valamint az európai szintű gazdaságpolitikai döntések meghozatalához” - mondta Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke.
A KSH szeptember közepéig postai felkérőlevélben értesítette
a véletlenszerűen kiválasztott 345 település több mint 15 ezer

háztartásában élőket, akik részvétele önkéntes és anonim. A
felmérés december 31-ig tart. A kérdőívet interneten keresztül
szeptember 15. és november 30. között lehet kitölteni. Október
2. és december 31. között pedig kérdezőbiztosok keresik fel maszkban és a közösségi távolságtartás szabályait betartva azokat a háztartásokat, amelyek nem élnek az online kitöltés
lehetőségével. A kérdőív kérdései körülbelül 20-40 perc alatt
megválaszolhatóak. A kutatásban résztvevő országok adatait az Európai Központi Bank gyűjti össze, az eredményekből
várhatóan 2022-ben a KSH és az MNB is közöl adatokat. A
kutatásról bővebb információ itt található: mibolelunk.ksh.hu
A KSH a magyar statisztikai szolgáltatás nagy múltú centruma, olyan tudásbázis, amely magas szakmai színvonalú munkájával átfogó adatokat és elemzéseket ad a gazdaságot, a társadalmunk minden egyes szegmensét meghatározó kérdésekben. A hivatal önálló szakmai szervezetként, tevékenységével
európai szinten is jegyzett, elismert, nemzetközileg aktív intézmény. Tevékenysége a döntéshozók, gazdasági szereplők, kutatók és a társadalom minden tagjának minél magasabb szintű, tényalapú tájékoztatását szolgálja. Olyan alapvető értékek
mentén végzi munkáját, mint a szakmai függetlenség, a pártatlanság, az objektivitás, a megbízhatóság és a minőség iránti elkötelezettség.

Rendőrségi
ünnepi intelmek
A rendőrség az alábbiakra hívja fel a lakosság figyelmét az év
végi ünnepek alkalmával kapcsolatos bűncselekmények megelőzése, illetve az áldozattá válás elkerülése érdekében.
Az ünnepi időszakban az áruházakban, bevásárlóközpontokban megjelennek olyan személyek is, akik nem vásárlási céllal érkeznek, hanem a nagy zsúfoltságot és mások figyelmetlenségét kihasználva lopást követnek el. Ennek elkerülése érdekében kérjük, hogy értékeiket, pénztárcájukat jól zárható táskába,
a ruházat belső zsebébe tegyék, a testi kontaktust pedig kerüljék.
A gépkocsi-feltörések megelőzése érdekében különösen figyeljenek arra, hogy értéket, kabátot, táskát a gépkocsi zárható csomagterében helyezzenek el, semmi esetre se hagyjanak jól látható helyen, az utastérben. Minden esetben győződjenek meg arról, hogy a gépkocsit biztosan bezárták.
A lakásbetörések megelőzése érdekében, amennyiben rokonlátogatás vagy utazás miatt több napra üresen hagyják lakásukat,
annak felügyeletével lehetőség szerint bízzanak meg valakit. Az
elutazás előtt győződjenek meg a lakás biztonsági berendezéseinek működéséről és próbálják azt a látszatot kelteni, hogy lakás lakott.
Az időskorúak sérelmére elkövetett lopások, rablások megelőzése érdekében kérjük, fordítsanak nagyobb figyelmet a lakókörnyezetükben egyedül élő idős személyekre, amennyiben bármi gyanúsat észlelnek, értesítsék a rendőrséget.
Az idős vagy beteg személyeket a hideg, téli időjárás miatt is fenyegetheti veszély, mivel a fűtetlen lakásokban is fennáll a kihűlés veszélye, ezért a környezetükben észlelt veszélyhelyzet esetén értesítsék a segélyhívót a 112-es telefonszámon.

Balesetmegelőzési
tanácsok
Ahogy közeledik a tél, a hőmérséklet csökkenésével az autósoknak is fel kell készülniük az időjárási körülmények megváltozására.
Amint a kinti hőmérséklet tartósan 7 fok alá csökken, ajánlatos a téli gumi használata, mely a hidegben is megőrzi jó
tapadási tulajdonságát. Bár a téli gumiabroncsok használata
nem kötelező, azonban azt minden autósnak tudnia kell, hogy
a nyári gumiabroncsok alkalmatlanok téli időszakban a közlekedésre.
Az év végi ünnepek közeledtével lényegesen többet közlekedünk az utakon, ami a forgalom növekedése mellett a balesetveszély fokozódásával is jár.
Fokozottan figyeljenek a követési távolságok megtartására. A
síkos utakon kiemelten fontos a sebesség helyes megválasztása.
A vásárlások elintézésének, az ajándékok beszerzésének tervezésekor szánjunk elég időt a közlekedésre is. A bevásárlóközpontok, vásárok, adventi rendezvények parkolói általában zsúfoltak, a parkolóhelyekre történő ki- és beállások során nagyobb figyelmet kell fordítani a koccanások megelőzésére és a gyalogosokra is.
A mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolóhelyeket
tartsuk tiszteletben!
Az év végi ünnepekhez kapcsolódóan a rendőrség fokozottan ellenőrizni fogja a főútvonalak forgalmát, a bevásárlóközpontok környezetében a közlekedési szabályok betartását, a
mozgáskorlátozott várakozóhelyek igénybevételének jogszerűségét. Mindezek mellett természetesen számítani lehet az
ittasság fokozott ellenőrzésére is.
A téli vezetés legfontosabb szabálya: közlekedjünk megfontoltan, legyünk türelmesek, hiszen mindenkit hazavárnak!

Alapítvány
a mentőállomásért
A COVID első hulláma idején sokan támogatták a mentők
munkáját, kaptunk ételt, mosógépet, mosószert, maszkot az
önkormányzattól, és volt aki pénzt ajánlott fel. Akkor elindítottunk egy alapítványt, amely mostanra vált működőképessé. Az alapítvány neve: Tiszaújvárosi Mentőállomásért Alapítvány. Célkitűzései: a mentőellátás során használt egészségügyi felszerelés korszerűsítése, szinten tartása, a mentőállomás felújítása (az épület szigetelése és a fűtés korszerűsítése), berendezési tárgyak cseréje. Valamint a dolgozók kötelező kreditpontjainak megszerzését szolgáló továbbképzések
költségeinek támogatása.
Az alapítvány bankszámla száma: OTP 11734114-25873755.
Köszönjük az eddigi felajánlásokat és várjuk az új támogatókat!
Köszönettel:
Lovas Attila
a kuratórium elnöke

2020. december 17.

Olvasóink humorára, ötleteire, kreativitására számítunk most is, csakúgy, mint tavaly. Képeink alá
- a közelgő szilveszter alkalmából - tréfás, frappáns aláírásokat várunk. Kérjük, küldjék el szilveszteri képaláírásaikat december 21-éig a kronika@tiszatv.hu e-mail címre, vagy dobják be a
szerkesztőségünk bejáratánál (Szent István út 16.)
lévő postaládába.
A képeket és az általunk legjobbnak tartott aláírásokat megjelentetjük a Tiszaújvárosi Krónika december 23-án megjelenő számában, és bemutatjuk a Tisza TV december 30-ai, szilveszteri adásában, és természetesen jutalmazzuk a legszellemesebb újságírói teljesítményeket.

A Tisza TV műsora
December 17., csütörtök
10:00 Polgármesteri döntések.
Élő közvetítés a Városháza üléstereméből
Utána: A szerdai adás ismétlése
HétHatár: Járványhelyzet - Tesztelik az egészségügyi dolgozókat - Tiszaújvárost szolgálták - Fejlesztés a szemészeten - Kosárpályát az
ifiparkba – Fenyővásár - Szeretetakciók a szeretet ünnepén - Foci Kosárlabda
Hétről-Hétre: Családi karácsony fotókon - Mézes-mázas mézeskalács Zenés képeslap a zeneiskolából és a Sodrástól
Fogadóóra Dr. Fülöp György polgármesterrel és karácsonyi
meglepetésekkel
Utána: A polgármesteri döntések ismétlése
December 23., szerda
18:00 Egyházi köszöntők, karácsonyi gondolatok
18:15 A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 2019. évi
adventi hangversenye

Ünnep � 9.

10. � Programajánló

2020. december 17.

2020. december 17.

Sport � 11.

Hat év után újra három pont

Labdarúgás. Az NB III Keleti csoportjának 17. fordulójában elhalasztott mérkőzését pótolta az elmúlt héten csütörtökön a Hatvan ellen idegenben a Termálfürdő FC Tiszaújváros. Az eredetileg november 8-ára kiírt mérkőzés halasztását a hevesi alakulat azért kezdeményezte, mert sok beteg és sérült játékosuk volt. A vendégek már az első félidőben kétgólos előnyhöz jutottak, és végül győzelemmel zárták
a 2020-as évet.
A hatvaniak a legutóbbi játéknapon az éllovas Tiszakécske otthonában szenvedtek 4-1-es vereséget. A Tiszaújváros, bár vezetett hazai pályán az elmúlt fordulóban a DVTK II ellen, végül a 2-2-es döntetlenért is meg kellett küzdenie, hiszen az utolsó percben jött össze az egyenlítés. Ahogy Gerliczki Máté már
a diósgyőri tartalékcsapat elleni mérkőzést követően jelezte, a 3
pont megszerzése a cél csapata számára. Fontos megemlítenünk
azt is, hogy az újvárosiaknak 2014. november 8. óta nem sikerült megízlelniük a győzelem ízét a hevesi városban, akkor Kovács Péter találatával nyertek 1-0-ra.
A vendégtréner elképzeléseinek megfelelően kezdte a mérkőzést a Tiszaújváros, hiszen rögtön az elején ráerőltette akaratát a
Hatvanra. A házigazdáknál elég volt egy védelmi hiba, és az újvárosiak meg is szerezték a vezetést. A 11. percben Kristófi lőtt
14 méterről kapura, lövését Katona blokkolta, ám a labda Paphoz került, aki 15 méterről laposan a vetődő kapus mellett a rövid sarokba lőtt 0-1. Az újvárosi játékosnak ez volt a 9. gólja a
szezonban. A folytatásban sem lankadt a vendégek támadókedve, és a 25. percben meg is duplázták előnyüket a kék-sárgák.
Virág hazaadását követően a házigazdák kapusa Bajkán rosszul
találta el a labdát, Bene lecsapott rá, középre adása Kristófit találta üresen, aki az ajtó-ablak helyzetben nem hibázott 0-2. A támadó ezzel 10. bajnoki gólját szerezte ebben az idényben.
A második játékrész elején kettőt is cserélt a hazai tréner. Gulyás Gábor Lukács helyett Mundit, Bárkányi helyett pedig
Sárközit is pályára küldte. A frissítés sem rögtön hozta meg a
hatvaniak számára a várt eredményt. A 62. percben azonban
megtört a jég, szépített a hazai együttes. Katona felívelését követően Simon fordult le emberéről, Karácsonyt ugratta ki a bal
oldalon, akinek középre adását az üresen álló Czibolya vágta
Tóth Cs. kapujába 1-2. A hátralévő időszakban még mindkét
csapat előtt adódtak helyzetek, de ezek kimaradtak, így a Tiszaújváros 6 év után újból győzni tudott Hatvanban. Az újvárosi csapat így 21 mérkőzés után 10 győzelemmel, 4 döntetlennel és 7 vereséggel, 34 ponttal a 8. helyen várja a jövő februári folytatást. 2021-ben február 28-án idegenben játssza majd
első meccsét a Gerliczki legénység a DVSC II ellen, majd egy
héttel később március 7-én Egerben vizitál. Az első hazai találkozó március 14-én lesz, amikor a Sajóbábony látogat Tiszaújvárosba.
Hatvan - Tiszaújváros
1-2 (0-2)
Hatvan, zárt kapuk mögött. V.: Takács Á.
FC Hatvan: Bajkán - Virág Á., Bárkányi (Sárközi), Czibolya,
Kitl K., Szabó R. (Karácsony), Gál, Lukács (Mundi), Purzsa,
Katona, Simon. Edző: Gulyás Gábor.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. - Tóth M., Vincze Á.,
Kristófi (Benke), Gelsi, Pap (Kundrák), Bussy, Csernák (Tóth S.),
Lőrincz P., Márton, Bene (Németh Á.). Edző: Gerliczki Máté.

A két mostani góllövő, Kristófi és Pap a Tiszaújváros 31 góljából 10-et, illetve 9-et szerzett. (A Füzesgyarmat elleni 3-0-s
győzelem megállapított eredmény volt, értelemszerűen gólszerzők nélkül.)
Gulyás Gábor: Gratulálok a Tiszaújvárosnak a mutatott játékhoz. Az első félidőben nem az történt a pályán, amit előzetesen
elterveztünk. A második játékrészben változtattunk, fel is javultunk, de sajnos ez nem eredményezett pontot.
Gerliczki Máté: Amíg a pálya lehetővé tette, addig nagyon jól
és tetszetősen futballoztunk. Egy kontrával lezárhattuk volna a
mérkőzést, de mivel nem tettük meg, a végére még maradt némi
izgulni valónk, mert a házigazdák ekkor tudatosan és jól futbal-

loztak. Külön köszönjük, hogy a vírus által okozott nehéz időkben az önkormányzat végig mellettünk állt.
További mérkőzések:
13. forduló
Eger - Füzesgyarmat 2-1
18. forduló
Gyöngyös - DVSC II 2-0

Az NB III Keleti csoport állása
		1. Tiszakécske			21
18
1
		
2. Jászberény			
21
16
3
		
3. Eger 				
21
12
5
		
4. Zugló				
21
12
4
		
5. Füzesgyarmat			
21
12
1
		
6. Balassagyarmat 		
21
10
5
		
7.Sényő 				
21
10
4
		
8.Tiszaújváros			
21
10
4
		
9. Kisvárda II.			
21
8
7
		
10.Tiszafüred			
21
8
3
		
11. Cegléd			
21
8
3
		
12. DVSC II.			
21
7
4
		
13. DVTK II.			
21
6
6
		14. Putnok			21
6
4
		
15. SBTC			
21
6
4
		
16. Gyöngyös			
21
6
4
		
17.Hatvan			
21
6
2
		
18. Tállya			
21
4
6
		
19. Sajóbábony			
21
5
2
		
20. Mezőkövesd II.		
21
3
2

2
2
4
5
8
6
7
7
6
10
10
10
9
11
11
11
13
11
14
16

57-14		55
57-23		
51
38-17		
41
43-28		
40
41-23		
37
28-24		
35
42-28		
34
34-28		
34
29-32		
31
39-39		
27
23-29		
27
29-33		
25
31-34		
24
27-41		22
28-44		
22
30-51		
22
31-42		
20
22-32		
18
29-63		
17
25-58		
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Sorozatban negyedszer vesztettek
KOSÁRLABDA. A bajnokság tizenkettedik fordulójában a SMAFC otthonába látogatott el a Tiszaújvárosi Phoenix. Az ellenfél számára eddig nem nagyon jött ki a lépés az idényben, hazai környezetben azonban mindig is veszélyesek voltak a soproniak. Most is.
SMAFC - Phoenix KK
73-63 (22-12, 16-22, 18-10, 17-19)
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Drahos
Gábor (14/6), Orliczki Bence (4), Molnár Bence
(4), Kovács Zoltán (4), Lajsz Gergely (14). Csere: Kovács Martin (19/9), Taskó István (-), Eremiás Kristóf (-), Szilasi Bence (2), Asszú Áron
(2). Vezetőedző: Szendrey Zsombor.
Erős rohamokkal indított a SMAFC, a Phoenix pedig csak 5-0-s állásnál kezdett ébredezni. Pár percre sikerült ugyan kiegyenlítetté tenni az erőviszonyokat, az ellenfél azonban a negyed második felében ismét magához ragadta
az irányítást, és gyors kosarakkal 10 pontra távolodott el.
A második etapban úgy tűnt, hogy fordul a kocka, szívós támadómunkával kapaszkodott egyre feljebb és feljebb a Phoenix. A nagyszünethez közelítve kétszer is egyetlen pont volt a
hátrány, végül biztató, 38-34-es állással vonul-

hattak az öltözőbe a csapatok.
Jól indult a harmadik negyed, Lajsz találataival villámgyorsan egál lett az eredmény (3838). A SMAFC azonban hamar összeszedte
magát, és két közelivel, valamint egy távolival már megint hét egységre megugrott. Ettől
kezdve nagyon nehezen ment a játék a Phoenixnek, Sokáig tartani tudta még az 5-7 pontos
hátrányt, az etap hajrájában azonban ismét erősített a Sopron, és a záró negyed előtt kialakította addigi legnagyobb előnyét (56-44).
Mindent megtett a csapat a negyedik etapban,
hogy kiharcolja az egyenlítést. Kemény munkával sikerült hat pontra is felzárkózni, a fáradtság azonban már egyre több hibát eredményezett támadásban, védekezésben egyaránt, a
Sopron tartani tudta az előnyt. A Phoenix elszenvedte sorozatban negyedik vereségét, ráadásul egymás után két csapat is vele szemben
érte el első győzelmét az idényben.
Jó játékkal szerepelt Lajsz Gergely, aki 14
ponttal, 7 lepattanóval, 3 assziszttal és 5 kiharcolt faulttal zárta a mérkőzést. Drahos Gábor
dupla-duplája most sem maradhatott el (14/6
pont, 10 lepattanó, 3 szerzett labda, 4 kiharcolt
fault), és igen ponterősen játszott Kovács Martin is (19/9 pont, 3 lepattanó, 1 szerzett labda,
3 assziszt). A csapatban most debütált Asszú
Áron két pontig jutott.

A betegsége után visszatért Szendrey Zsombor vezetőedző sem tudta csapatát kizökkenteni a kerékvágásból. Az elszomorítóan rossz dobószázalékot produkáló Phoenix zsinórban negyedszer vesztett.

12. � Ünnep

2020. december 17.

Mézeskalács, Honey Heni módra

Finom, édes, semmivel össze nem keverhető illat és íz. A december egyik főszereplője a mézeskalács. A sütése, díszítése
ugyanúgy hozzátartozik az ünnepi készülődéshez, mint a karácsonyfa állítása, díszítése. (Csak talán kevésbé bosszantó,
mint a talpba faragás vagy a ferde fa kiegyenesítése.) A mézeskalácssütés a békésebb teendők közé tartozik, főleg, ha
nem görcsölünk rá nagyon a tökéletes ünnepre.
Mézeskalács nélkül nehezen tudjuk elképzelni az ünnepet. Érdemes tudni róla, hogy régen a méz felbecsülhetetlen értéknek
számított, ritka volt és drága. (Mondjuk most is az, nem ritka,
de drága.) Ezért jobbára királyi éteknek számított, és csak ünnepi alkalmakkor vették elő és sütöttek belőle, például mézeskalácsot. Az ókori görögök a méznek természetfeletti erőt is tulajdonítottak, a halottak szájába mézeskalácsot tettek, hogy kiengeszteljék Cerberust, az alvilág nem túl barátságos őrét. Az istenek eledelének és a fiatalság forrásának is tartották a mézet. Jótékony hatása a mai napig ismert és elismert. A téli időszakban
szívesen csorgatjuk a teába vagy a süteménytésztába.

Honey Heni
Ezt teszi Kása Henrietta, más néven Honey Heni is, aki szabadidejében a mézeskalácssütésnek hódol. Gyönyörű, ötletes, aprólékos munkával kidolgozott alkotások kerülnek ki a kezei alól.
- A nagymamám mesélte, én már nem is emlékszem rá, hogy a
mézeskalácsok iráni szeretetem már gyerekkoromban kezdődött
- meséli Kása Henrietta, mézeskalács-készítő. - Amikor közeledett a karácsony én már alig vártam, hogy kisüljenek a mézes sütemények és elkezdhessem díszíteni őket. Aztán felnőttem
és nem igazán foglalkoztam vele évekig. Mondjuk sütni szeretek, amit valószínűleg a cukrász anyukámtól örököltem. Három
évvel ezelőtt még a régi munkahelyemen az egyik kolléganőmnek szerettem volna ajándékozni valamit. Nagyon kedves és segítőkész volt velem egész évben, amit meg szerettem volna hálálni, de nem tudtam, hogyan is tegyem. Először azt gondoltam
vásárolok neki valamit, de aztán úgy döntöttem saját készítésű
ajándékkal köszönöm meg a segítségét. Készítettem neki egy
mézeskalács házikót. Nagyon örült neki, ami nekem nagyon
jól esett. Megértette az üzenetét, sikerült átadnom azt az érzést,
amit akartam. Azután jött a következő karácsony, még élt bennem az előző év sikerének emléke, ezért újra mézeskalács készítésébe kezdtem, ezúttal az ismerőseimet, a rokonaimat leptem
meg vele. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, mindenki
dicsért, biztatott, hogy ezt folytatni kell, és ne csak karácsonyra
készítsek mézeskalácsot. Ebben az évben, februárban úgy dön-

„Amikor közeledett a karácsony én már alig vártam, hogy kisüljenek a mézes sütemények és elkezdhessem díszíteni őket. Aztán felnőttem és nem
igazán foglalkoztam vele évekig.”

Ez a karácsonyfa Heni egyik kedvence. Negyven hópehely
díszíti.
töttem, hogy folyamatosan csinálni akarom, nem akarok karácsonyig várni arra, hogy mézeskalácsot készíthessek. Túl jó ahhoz, hogy egy évben csak egy hónap jusson erre. Közeledett a
nőnap, anyák napja, gyereknap, születésnapok, ballagás. Minden eseményre mézeskalácsot készítettem.

Formatartó, enni való
- Akkor neked a méz, a fahéj, a szegfűszeg, és a gyömbér íze, illata nem függ össze feltétlenül a karácsonyi készülődés hangulatával?
- Ez így igaz. Bár azt tapasztalom, hogy nem csak nekem, de
másoknak is többet jelent a mézeskalács egy szépen kidíszített
házikónál. A kedvenceim például a nőnapra vagy anyák napjára készülő virágok, de csináltam már születésnapra buszt, tankot
és mozdonyt is. De azért ne felejtsük el, a mézeskalács fő szezonja mégis csak az adventi időszak - teszi hozzá mosolyogva.
- Hogyan készítsünk jó mézeskalácsot?
- Én kétfélét szoktam sütni. Az egyik a formatartó mézeskalács. Ezeket dísznek, dekorációnak, ajándéknak szánom, nem
fogyasztásra, ezért kicsit keményebbek, hogy tartósabbak legyenek. Ilyenkor egy teáskanál szódabikarbónát teszek a tésztába, ha puha mézeskalácsot sütök magunknak megenni, akkor
két teáskanál szódabikarbóna megy bele. Én úgy szoktam, hogy
meggyúrom a tésztát és két-három napig hűvös helyen pihentetem. Felhasználás előtt viszont fontos, hogy két-három óráig szobahőmérsékleten hagyjam, és csak utána kezdek vele dolgozni.
- Mi lehet a buktatója?
- Nem szabad bele sok lisztet tenni, csak amennyi a receptben
van. Illetve, amikor kinyújtjuk a tésztát, alá lisztet szórunk, hogy
ne ragadjon. Ekkor sem szabad sok lisztet használni, mert a tészta felszívja és kemény lesz. A sütésnél is nagyon kell vigyázni.
Öt-hat percnél tovább nem szabad a sütőben hagyni, mert megbarnul és megkeményedik. A díszítő máznál pedig arra kell odafigyelni, hogy jól eldolgozzuk az alapanyagokat, és elég sűrű legyen, mert különben lefolyik.

50 dkg liszt
10 dkg porcukor
25 dkg virágméz
6 dkg margarin
1 egész tojás
1 tojás sárgája
2 teás kanál mézeskalács fűszerkeverék
1 teás kanál fahéj
szódabikarbóna,
formatartó mézeskalács esetén 1 teás kanál,
puha mézeskalács esetén 2 kávéskanál
Heni több kilogramm tésztát gyúr be egyszerre.

Heni alkotásai között.

Az aprólékos munka kikapcsolódás egy hosszú nap után.
- Honnan veszed az ötleteidet, akár a formákat, akár a díszítést nézzük?
- Elsősorban az internetről inspirálódom, de ha meglátok valahol egy jó ötletet, rögtön azon kezdek gondolkozni, hogy hogyan tudnám megvalósítani mézeskalácsból. Muszáj fejlődni,
mindig újat mutatni, hogy a mézeskalácsaim ne legyenek unalmasak.
- Mennyi időt töltesz el mézeskalács-készítéssel?
- Rengeteget. Én ezt munka mellett csinálom, amikor nyolc óra
munka után hazaérek, utána még öt-hat órát simán képes vagyok
díszítéssel eltölteni. Sokszor már csak azért fekszem le, mert tudom, hogy másnap dolgozni kell menni.
- Megrendelésre is dolgozol vagy csak hobbiból, magatoknak
sütsz?
- Rendelésre is készítek. A munkáimat feltöltöm a facebook oldalamra, Honey Heni néven, ott lehet nézelődni, onnan válogatni, de az új dolgok elől sem zárkózom el. Ha valaki hoz egy jó
ötletet, addig ügyeskedek, gondolkodom, míg sikerül megvalósítanom. Viszont azokat a mézeskalácsokat, amiket eladásra készítek, nem fogyasztásra, kizárólag dísztárgynak szánom.
ema

Cukormáz a díszítéshez:
1 tojás fehérje
20-25 dkg porcukor
1 teáskanál keményítő
pár csepp citromlé

