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Lecsaptak a nyomozók

MOL-közlemény

Anyagszivárgás

A MOL Logisztika üzemében január 14-én technológiai meg-
hibásodás miatt veszélytelen mennyiségű propilén, műanyagy-
gyártási vegyipari alapanyag került a szabadba. Személyi sérü-
lés nem történt, a MOL szakemberei a FER Tűzoltósággal és a 
Katasztrófavédelemmel azonnal megkezdték a probléma elhá-
rítását, és rövid időn belül megakadályozták további anyag szi-
várgását. A teljes biztonság érdekében mintegy 60 percre lezár-
ták a Tiszapalkonya felé vezető úton a forgalmat.

MOL

Készül a város applikáció

Eligazodás az információtengerben
Egy mai modern város attól 
is sikeres, hogy remekül „el 
tudja adni” az értékeit, le-
gyen az kulturális, turiszti-
kai, vagy akár a befektetők-
nek szóló üzleti érték. Azon-
ban még ettől is fontosabb, 
hogy az ott élőknek olyan in-
formációs támogatást nyújt-
son, amely megkönnyíti az 
életet a mindennapok útvesz-
tőiben. 

Bő egy éve, 2017 novemberében tárgyal-
ta a képviselő-testület a városmarketing 
tevékenységről szóló tájékoztatót, mely-
nek egyik eleme volt a város appliká-
ció kérdése. Az azóta eltelt időszakban 
a tervezgetésből valóság lett, ami azt je-
lenti, hogy hamarosan Tiszaújvárosnak 
is lesz egy saját app-ja. Arról, hogy mi-
lyen szakaszában jár a fejlesztés, és mi-
kortól használhatjuk élesben a rendszert, 
Bitó Barnabás polgármesteri tanácsadót 
kérdeztük. 
- Az x, y és z generáció számára nem kell 
elmondani, hogy mi is a város appliká-
ció, a kicsit idősebbek viszont nem biztos, 
hogy tisztában vannak az elnevezés jelen-
tésével.
- A város applikáció egy telefonos kere-
talkalmazás - kezdi Barna - amely magá-
ba foglal minden információt, amire egy 
városlakónak, turistának szüksége lehet. 
Kultúra, sport, egészségügy, polgármes-
teri hivatal, közlekedés kereskedelem, 

szolgáltatások, oktatás, turizmus, hírek, 
programok. Magyarul, ha valaki letölti 
a telefonjára az alkalmazást, máris meg-
nézheti, hogy mikor rendel a fogorvosa, 
mi lesz a mai menü a kedvenc éttermé-
ben, és milyen események várják aznap a 
sportcentrumban. Ez persze csak egy pél-
da volt, a turisták számára viszont egy 
olyan mankót ad az alkalmazás, amely se-
gít abban, hogy ne érezzék magukat elve-
szettnek, idegennek városunkban, hanem 
könnyedén eligazodjanak a szállások, ét-
termek, programok tengerében.
- Hogyan választották ki azt a csapatot, 
amelyik elkészítette a tiszaújvárosi app-ot?
- Korábban megnéztük Szolnok, Budafok, 
Debrecen, Kecskemét alkalmazásait, meg-

tekintettük a kazincbarcikai kolorapp-ot 
is, így meggyőződhettünk az applikációk 
sokrétűségéről, alkalmazhatóságáról. 2018 
májusában tárgyalta a testület a mobilapp-
likációról szóló javaslatot, ezután ajánlat-
tételi eljárás következett. A nyertes a kecs-
keméti székhelyű CityApp Kft. lett, öt és 
félmillós ajánlattal. Ezután kezdődtek a 
fejlesztési munkák. Azóta már megtörtént 
az elkészült szoftver tesztelése, az appliká-
ció megfelel az ajánlatkérésben meghatá-
rozott követelményeknek. A CityApp Ti-
szaújváros (kiadatlan) androidos teszt ver-
ziója felkerült a Google Play Áruházba.
A végleges kiadás előtt meg kell olda-
ni a Tiszaújvárosi Krónika webolda-
la RSS csatornájának az applikáció „Hí-
rek” menüpontjának megfelelő kialakí-
tását, illetve a Tisza TV online adásának 
az applikációban való megjeleníthetősé-
gét. Emellett az applikáció „Programok” 
menüpontjához készül egy olyan honlap, 
amely a városi rendezvényeket RSS csa-
tornán továbbítja majd az applikáció ré-
szére. A végleges verzió várhatóan feb-
ruár közepén lesz elérhető. Érdemes ezt 
az időpontot megvárni a letöltéssel, hi-
szen addig csak egy hiányos tartalommal 
feltöltött próbaverzióval találkozhatnak a 
városlakók. A tiszaújvárosi szolgáltatók-
nak lehetőségük lesz regisztrálni az app-
on, így minden fontos információt feltölt-
hetnek majd a vállalkozásukkal kapcso-
latban. 

Félpályás útlezárás

Tüntetés a 35-ösön
Országszerte szerveznek demonstrációkat a  munka törvény-
könyvének változása és a közigazgatási bíróságok bevezetése 
ellen. Az úgynevezett rabszolgatörvény ellen szerveznek tünte-
tést az ellenzéki pártok térségünkben is. Január 18-án, pénteken 
15 és 16 óra között Tiszaújváros és Sajószöged között a 35-ös 
úton félpályás útlezárással tüntetnek a munkavállalók növekvő 
kiszolgáltatottsága ellen. 

Hiánycikk az oltóanyag

Közeleg az influenzajárvány

A hónap végéig szállítják

Fenyőfasors

Január végéig folyamatosan szállítja el a konténerek mellé ki-
helyezett fenyőket a hulladékgyűjtő cég Tiszaújvárosban. A fá-
kat a megszokott vegyes hulladékgyűjtési napokon szállítják el 
a családiházas és a társasházas övezetekben. A fenyőket a bod-
rogkeresztúri hulladékkezelő központba viszik, ahol előkezelés 
után újrahasznosítják. 
- A hatékonyabb és gyorsabb munkavégzésünk érdekében kér-
jük a lakásszövetkezeteket és a társasházak képviselőit, hogy a 
lakókkal egy helyre gyűjtessék az elszállításra váró fenyőfákat. 
A fákat oly módon kérjük a hulladékgyűjtő edények mellé kihe-
lyezni, hogy azok a közlekedést és a gyalogos forgalmat ne aka-
dályozzák - nyilatkozta lapunknak  Lázár Dorina, a BMH Non-
profit Kft. PR és kommunikációs menedzsere. 
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Mintegy 60 percig lezárták a Tiszapalkonya felé vezető utat. 

A Városi Rendelőintézet háziorvosi és gyermekorvosi szárnya zsúfolásig megtelt az elmúlt napokban. Nagyon sokan ér-
keznek felső légúti megbetegedéssel. Közeleg az influenza. Ha ugyan nincs már itt. Ráadásul egy fontos oltóanyag elfo-
gyott. Cikkünk a 3. oldalon. 

Februárban lesz végleges verzió. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templomban 
kedd, csütörtök, péntek, szombati napokon a szentmisék 18.00 
órakor, szerdán 08.30 órakor kezdődnek.  A vasárnapi szent-
mise kezdete 11.00 óra.
Plébániairoda nyitvatartási idő: Hétfő 09.00 -11.00, Kedd 
09.00 -13.00, Szerda 09.00 -13.00, Csütörtök  15.30 -17.30,  
Péntek: 15.30 - 17.30
Január 23, 24, 25-én ökomenikus imatalálkozó lesz 18 órai 
kezdettel. 23-án, szerdán a görögkatolikus templomban, 24-
én, csütörtökön a református templomban, pénteken a római 
katolikus templomban.

Református
Tiszaújváros
2019. január 17-én, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra kez-
dődik.
2019. január 19-én, szombaton 17.00 órakor ifjúsági alkalom 
lesz az imateremben.
2019. január 20-án, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz. 
Ezzel párhuzamosan az imateremben foglalkozást tartunk kis-
gyermekek számára. 15.00 órakor konfirmációi előkészítő 
kezdődik az imateremben.
Tiszaszederkény
2019. január 13-án, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet lesz.

Görögkatolikus
Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Vasárnap 
10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Szerdán 8.00 Szent Li-
turgia.
Templomunk új oltárasztalának felszentelését január 27-én 
(vasárnap) végzi Dr. Orosz Atanáz püspök atya. Az oltárszen-
telés 1/2 11 órakor kezdődik, a szentelést pedig püspöki Szent 
Liturgia követi. Az oltárszentelés a templomszenteléshez ha-
sonlítható különleges szertartás. Az egyház hagyományának 
egyöntetű tanúsága szerint az oltárasztal Krisztus és az ő or-
szágának szimbóluma. Asztal, amelynél Krisztus összegyűjt 
minket, amely egyesíti a főpapot és az áldozatot. A Király és 
az Úr trónusa, maga a menny, az az ország, amelyben „Isten 
minden mindenben”.
Sok szeretettel várjuk és hívjuk erre a fölemelő ünnepségre a 
kedves testvéreket.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Guba János 
94 éves korában elhunyt. Temetése 2019. 01. 18-án 

(péntek) 14 órakor lesz a tiszaújvárosi római katolikus 
templom altemplomában. 

Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le. 
A gyászoló család

„A fájdalom gyökeret ereszt
bennem itt, Apám sírja mellett.
Ki tudhatná jobban, mint én,
hogy is hagyott el minket” 
Fájó szívvel emlékezünk 

Ferencz Gyula 
halálának 10. évfordulóján. 

A gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak, barátok-

nak, ismerősöknek, akik szeretett 
halottunk

bódi lászló
temetésén megjelentek, sírjára virágot 

helyeztek, gyászunkban osztoztak. 
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy
Hócza GyörGy

életének 70. évében elhunyt. Temetése 2019. január 22-én 
(kedden) 13 órakor lesz a római katolikus templom 

altemplomában. 
Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le!

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgála-
tot január 20-ig (vasárnapig) a Remény Gyógyszertár (Szent 
István út 9-11., tel.: 49/340-052), majd január 21-től (hétfő-
től) 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.  

Búcsú Papp Lajostól 
Míg egészséged engedte, aktív lakótársunk voltál. Voltál. 
Nem cserélsz már égőket, nem sepersz havat, falevelet, nem 
pumpálod a kerékpárokat, nem szórakoztatod a gyerekeket. 
Nem felügyeled az utcánkat a lépcsőház előtti padon üldögélve. 
Köszönjük. 
Nyugodj békében. 
Búcsúzunk Tőled: az Építők útja 9-17. sz. lakói.

Bacsó József

Természetjárás

Hegyen, vízen, két keréken 1.
Évzáró-évnyitó rendezvényt 
tartott a TSC Természetjá-
ró Szakosztálya. A 2018-as 
munkáról és az idei tervekről 
Tóth Éva szakosztályvezető 
számolt be lapunknak.

- 2018-ban a 8 tagú vezetőség munká-
ját 11 aktív túravezető segítette - kezdi a 
szakosztályvezető. - 
A tagi jelentkezéseket április 30-án zártuk 
le, taglétszámunk közel 300 fő. Annak 
külön örülünk, hogy nem csak papíron 
vannak a tagjaink, hanem aktívan részt is 
vesznek a túrákon. Többször előfordult, 
hogy két nagy buszt indítottunk, vagy 
amiről azt gondoltuk, hogy autósra szer-
vezzük, összejött egy busznyi létszám. Az 
elmúlt években saját bevételeink mellett 
az önkormányzat, a TSC, a MOL Petrol-
kémia Zrt, a PKDSZ és a Tisza Média Kft 
támogatása biztosította a szakosztály mű-
ködésének pénzügyi alapjait. Szponzora-
inknak ezúton is köszönjük, hogy segítet-
ték céljaink elérését. 
- Mik voltak ezek a célok?
- Szakosztályunk a már megszokott 4 or-
szágos rendezvény megszervezését vál-
lalta 2018-ban is.
A XV. Hollós Kupát Miskolc-Csanyik 
térségében rendeztük, melyen 108 ver-
senyző vett részt.
A TTT 40-et az idén tizenegyedik alka-
lommal, a Triatlon Nagyhét keretén be-
lül, a tavalyihoz hasonlóan a Tisza-par-
ti városrészben rendeztük meg. 76 fő vá-
gott neki a kombinált teljesítménytúrá-
nak, melyet mindenki szintidőn belül tel-
jesített is. A szakág teljes mellszélesség-
gel segítette a TTT40 megrendezését, 
ugyanakkor a Triatlon Nagyhét „Heteske-

nu” verseny megrendezésében is főszere-
pet vállaltunk. A BÜKK 900-as csúcsait 
25. alkalommal rendeztük meg. Most ke-
vés, mindössze 31 résztvevő vállalta a ko-
rántsem könnyű megmérettetést. Ez a túra 
ugyanis az országban rendezett egyik leg-
nehezebb teljesítménytúra. A Tisza Gátak 
teljesítménytúránkat 24. alkalommal hir-
dettük meg. A túrát ideális időjárási kö-
rülmények között sikerült lebonyolítani, 
78 résztvevővel. Tiszaújvárosiak mellett, 
az ország távolabbi pontjairól is jöttek 
versenyzők. Városi kalandozásra is invi-
táltuk közösen az Értéktár közreműködé-
sével júniusban az érdeklődőket, csatla-
kozva a Sport-Park rendezvénysorozatá-
hoz. Népszerű ez a játékos feladat, min-
den kategóriában volt indulónk. Összesen 
24 csapat, 78 fő kalandozott velünk.  
Tartottunk tájékoztatót a természetjárás 
alapjáról, a térképről, majd egy mini tá-
jékozódási versenyt az óvodásoknak a 
Tisza-szigeten. Folytatódott az október-
től márciusig tartó „Nyáridéző” program-
sorozatunk a városi könyvtárban, amely 
szép, csodás élményekkel gazdagítja az 

érdeklődőket. Összességében azt mond-
hatom, hogy a szakosztály a 2018-as év-
re tervezett saját, országosan meghirde-
tett túrái, rendezvényei, a vízitúrák és ke-
rékpáros túrák lezajlottak, sőt az üres hét-
végékre önszerveződésekkel kisebb-na-
gyobb létszámban plusz kéktúrákon, ke-
rékpártúrákon és a teljesítőképesség hatá-
rát súroló teljesítménytúrákon, sziklatúrá-
kon is részt vettek tagjaink. 
- Hogyan teljesítettek az egyes szakágak?
- A vízitúra szakág történetében eddig is 
voltak próbálkozások a kombinált, más 
szakágakkal, illetve más túranemek be-
vonásával történő túrák szervezésére. Jú-
niusban egy igazán vegyes túrát szervez-
tünk. Lényege, hogy a vízitúra kiinduló 
pontjához kerékpárral jutottunk el, illet-
ve ugyanígy fejeztük be a túrát. Júliusban 
egy nagyszerű hetet töltöttünk el a Drá-
ván. Ez a folyó igazi kihívást jelent a ke-
nuban utazóknak. Erős sodrású, gyors fo-
lyású, sok helyen komoly odafigyelést, 
technikát igényel. A legfőbb sikernek én 
azt tartom, hogy sikerült megfertőzni né-
hány tagot a vízitúra „bacilussal”. A tú-
raverseny szakág versenyzői az év köz-
ben lezajlott futamok összesítése alapján 
ismét kimagaslóan szerepeltek. 2018-ban 
15 versenyen vettünk részt, ebből 11 csa-
patverseny és 4 egyéni volt. Nem sikerült 
hozni a tavalyi két egyéni bajnoki címet, 
de Kaszás Bíborka országos egyéni má-
sodik lett, én pedig országos egyéni har-
madik helyen zártam a versenyévadot.
Összesen 113 érmet szereztek a verseny-
zők, ebből 16 arany, 47 ezüst és 50 bron-
zérem volt. 
(folytatjuk)

F.L.

2. oldal 2019. január 17.Sokféle

Teher
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik janu-

ári sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

Vízitúra bacilussal fertőződtek. 



Húszéves az Inno-Comp Kft.

A fejlődés útján

Idén januárban lett húsz éves a tiszaújvárosi Inno-
Comp Kft. A jubileumot együtt ünnepelték a műanyag 
feldolgozással foglalkozó cég vezetői és munkatársai 
múlt héten pénteken a Tiszaújvárosi Sportcentrum-
ban.      

- Az Inno-Comp Kft. 1999-ben kezdte el működését itt Tiszaúj-
városban. - tudtuk meg Günther Wenth-től, az Inno-Comp Kft. 
osztrák tulajdonosától. - Akkor tulajdonképpen a nulláról indul-
tunk. Mára már az éves termelésünk több, mint 100.000 tonná-
ra nőtt, létszámunk pedig száz fő felett van. Azt gondolom, el-
mondhatom, hogy egy igazán sikeres, innovatív vállalatot hoz-
tunk létre. Számunkra a gyártás és termelés mellett a társadal-
mi szerepvállalás is fontos, ezért igyekszünk a helyi kulturális 
és sportélet résztvevőivé válni és szeretnénk így kicsit példát is 
mutatni a többi helyi cégnek. A  termékeinket elsősorban az au-
tó- és építőipar, valamint háztartási gépgyártás számára szállít-
juk, így a jövőben természetesen olyan fejlődésre törekszünk, 
hogy termékeinkkel a világpiacra is ki tudjunk lépni. 

ema

Hiánycikk az oltóanyag

Közeleg az influenzajárvány
Néhány hete hiányzik a 
gyógyszertárak polcairól az 
az influenza elleni vakcina 
(vaxigrip  tetra), mellyel a 3 
év alatti gyermekeket, csecse-
mőket is megvédhetjük a ví-
rustól. Sokan már korábban 
felíratták ezt az oltóanya-
got házi gyermekorvosukkal, 
ám kiváltani azóta sem tud-
ják, hiszen egyelőre nem le-
het hozzájutni. Pedig a kicsik 
ezen az egy módon tudnak 
védettséget szerezni.

A bölcsődék, óvodák, iskolák gyermek-
létszámát egy gyorsan terjedő vírus tize-
deli ezekben a napokban. Mindenütt sok 
a hiányzó, s ha eddig nálunk az oktatá-
si intézmények nem küzdöttek az orszá-
gosan is jelentkező tanárhiánnyal, akkor 
most bizony érezhetik ennek enyhe sze-
lét, melyet a vírus gerjesztett, hiszen az 
iskolákban tanító pedagógusok közül is 
sokan ágynak estek.
A Széchenyiben is sok a hiányzó, a szom-
batra tervezett Családi napot már lefújták, 
vélhetően kevesen mennének a betegség 
miatt, de megelőzés gyanánt is hasznos 
az intézkedés, hiszen a közös program 
most leginkább csak a vírusok terjedésé-
nek kedvezne. 
A rendelőintézet is zsúfolásig megtelt hét-
főn, már a parkolóba sem lehetett beállni 

hely híján, sem reggel, sem kora délután. 
A sorszámkupacot épphogy kiteszik ren-
delés előtt fél órával, gyorsan el is kap-
kodják, így a későn érkezőknek már csak 
a következő körös sorszámból jut. A gyer-
mekrendelő folyosóján hatalmas a tömeg, 
nincs üres pad, ahová le lehetne ülni.
- Nagyon sokan jönnek felső légúti, influ-
enzaszerű megbetegedéssel, amit sok est-
ben nagyon magas láz kísér - mondja Dr. 
Gyimes Zsófia gyermekgyógyász. - A 
szokásos betegségeken túl - a taknyosság, 
köhögés, hasmenés, hányás - most feltű-
nő a magas láz, előfordul, hogy 39-40 fo-
kos lázzal jönnek, ami alig csillapítha-
tó. Ez biztos, hogy egy vírusos járvány, 
én gyanítom, hogy ez már az influenza, 
bár hivatalosan az influenzajárvány még 
nincs kikiáltva. Végül is majdnem mind-
egy miről van szó, mert a teendő így is, 
úgy is ugyanaz, a tüneti terápia - mondja, 
majd az átoltottságról kérdezem. - A kör-
zetemben örömmel tapasztaltam, hogy 
idén többen kérték az influenza elleni vé-
dőoltást. Valószínű ehhez annak is köze 
van, hogy forgalomba jött a vaxigrip tet-
ra oltóanyag, ami már egy szélesebb kö-
rű védelmet nyújt és gyakorlatilag egy 
mellékhatás-mentes védőoltás, de van in-
gyenes oltóanyagunk is, ám ez csak há-
rom éves kor felett adható. A vaxigrip tet-
ra már sajnos hiánycikk. Sokan keresik és 
sok gyereknek már fel is írtuk, vannak, 
akik még nem váltották ki, mert hurutos 
volt a gyerek és ezért kicsit tolódott a vé-
dőoltás beadása. Úgy tűnik sajnos, hogy 
tartósan hiánycikk lesz ez a vakcina - 
mondja a gyermekgyógyász. 
A Népegészségügyi Szolgálat szokás sze-

rint még ősszel elindította az Influenza 
Figyelőszolgálatot, az ebben résztvevő 
háziorvosok folyamatosan küldik a ható-
ságnak az aktuális betegadatokat. 
- Egyre több a megbetegedés, ám egyelő-
re az adatok alapján még nem mondhat-
juk ki, hogy járvány van. Aki még most 
gondolkozik a védőoltás beadásán, az ne 
késlekedjen, hiszen a védettség kialaku-
lásához két-három hét kell, s amíg nem 
alakul ki nagyobb járvány, addig érdemes 
beadatni. - tudtuk meg Dr. Nagygyörgy 
Erzsébet tisztifőorvostól.
A felnőtt és gyermek háziorvosoknál min-

den körzetben elérhető az influenza elle-
ni ingyenes oltóanyag, s ha szükséges, a 
Népegészségügyi Szolgálat tud utánpót-
lást adni. 
Körbejártuk a gyógyszertárakat is, az ol-
tóanyagról érdeklődve. Az Arany Sas Pa-
tikában van készleten az ingyenes influ-
enza elleni Fluart vakcinából, de a Vaxi-
grip Tetra hiánycikk - kaptuk a tájékoz-
tatást Dr. Szalai Dorottya szakgyógysze-
résztől.
A Remény Patikában ezt a választ kap-
tuk kérdésünkre. - Az orvosok által hoz-
zánk került receptek alapján dolgozunk, 
ők a Vaxigrip Tetra oltóanyagot írták fel. 
Ez volt készleten, de jelenleg már nem el-
érhető, hetente többször megy a rende-

lésünk a nagykereskedő felé, de egyelő-
re nincs ígéret az utánpótlásra. Megállt a 
beszerzés. Nincs ez másképp az üzletso-
ri Borostyán Gyógyszertárban sem, ott is 
hiánycikk a Vaxigrip Tetra - kaptuk az in-
formációt telefonon.
A Tisza Gyógyszertárban kedden adták el 
az utolsó doboz oltóanyagot, azóta is fo-
lyamatosan keresik az emberek, ám nincs 
utánpótlás, hiszen a Vaxigrip Tetra gyár-
tása és forgalmazása szünetel. 
A polgári Főnix Patika gyógyszerésze Dr. 
Szrogh Vivien kérésünkre a nagykereske-
dőtől érdeklődött a vakcina utánpótlásról. 
Ezzel kapcsolatban tőlük az alábbi tájé-
koztatást kaptuk. „A meglévő készlete-
ket már szétterítették az országban. Az 
oltóanyagból egyelőre nincs utánpótlás, 
az újabb oltóanyag gyártásáról érdeklőd-
ve elmondták, hogy az legalább 3-4 hóna-
pot vesz igénybe, addigra viszont már le-
cseng az influenza.” 
Enyhülni látszik a tél, a héten már pluszok 
váltják a kemény mínuszokat, ami kedvez 
a kórokozóknak. Hóhelyzet helyett most 
a vírussal kell hadakozniuk a középisko-
lába felvételiző általános iskolásoknak is, 
már akit még nem fertőztek meg. A nyol-
cadikosok január 19-én, szombaton írják 
a magyar és a matematika központi írás-
beli felvételiket. Nagy a tét. Ez a dolgo-
zat most a legfontosabb a végzősöknek, 
amit nem árt tiszta fejjel, felkészülten és 
egészségesen megírni. - Most szomba-
ton írják a központi felvételi dolgozato-
kat a diákok 10-órától délig. Aki beteg-
ség miatt nem tud eljönni, annak kizáró-
lag hivatalos orvosi igazolással tudjuk el-
fogadni a hiányzását, csak ennek birto-
kában írhatja meg a tanuló január 24-én 
a pótdolgozatot. Ha már 18-án pénteken 
sem volt általános iskolában a gyermek, 
akkor szeretnénk, ha ide telefonálna az is-
kolánk központi telefonszámára a szülő, 
hiszen nekünk is tudnunk kell, hogy hány 
főre, hány dolgozattal, hány üres terem-
mel készüljünk, hány kollégát osszunk be 
a délutáni pótnapra január 24-ére - tudtuk 
meg Erdélyi Lajostól a Tiszaújvárosi Eöt-
vös József Gimnázium, Szakgimnázium 
és Kollégium igazgatójától. 

berta

Lapzártánk után ért véget a körzeti úszás diáko-
limpia fordulója. Az általános iskolák tanulói a 
Sportcentrum uszodájában versenyeztek, kedden 
az alsósok, szerdán a felsősök remekeltek. A leg-
jobbak a megyei döntőbe úszták be magukat.  

Gyors-, mell-, és hátúszásban, valamint váltószámokban indul-
hattak a gyerekek a körzeti diákolimpián.
Bár Tiszaúvárosban a legtöbb gyermek megtanul úszni, a ver-
senyre csak kifejezetten jól felkészült, a sporttal komolyan fog-
lalkozók nevezhettek, mégpedig négy korosztályban lehetett ne-
vezni.
A legjobbak a megyei versenyen bizonyíthatnak, amit január vé-
gén rendeznek meg. 
A megyei diákolimpiáról is van még továbbjutási lehetőség, 
egészen az országosig. Természetesen ott már nagyon jónak kell 
lenni, hogy ez sikerüljön. 

Rajtkőn az ifjúság

Diákolimpikonok 
a medencében
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Dr. Gyimes Zsófia azt gyanítja, ez már az influenza. 

Tiszta fejjel, egészségesen kell megírni a középiskolai felvételiket. (Archív fotó.)

A gyermekrendelőben hatalmas a tömeg. 

Az éves termelés meghaladja a százezer tonnát. 

A világpiacra is kilép a cég. 

Négy korcsoportban versenyeztek a diákok. 



Könnyebb, gyorsabb ügyintézés

 Világklub-tag lett a csárda

Elindult a digitális kárbejelentés

Határtalan összefogás értékeinkért

Január 8-ától már egy telefonos 
applikáción keresztül is intézhetik 
az autósok a baleset utáni admi-
nisztrációs teendőket. Az E-kárbe-
jelentő megkönnyíti és meggyor-
sítja az ügyintézést. A legfonto-
sabb tudnivalókról Kádár Ró-
berttel, a Tiszaújvárosi Biztosítá-
si Centrum vezetőjével beszélget-
tünk. 

- Minimális helyet foglal az alkalmazás - mu-
tatja Kádár Róbert -, indítás után választha-
tunk, hogy egy, vagy két telefonnal szeretnénk 
rögzíteni az adatokat, így az sem jelent gondot 
,ha csak az egyik félnek van okostelefonja, mo-
bilinternete. Egy-két biztosítónál már elérhető 
a QR-kódos beolvasás, így kitölteni sem kell 
a saját adatainkat. Az ügyfeleknek azt javas-
lom, hogy előzetesen rögzítsék a személyes- és 
gépjármű adatokat, így egy váratlan helyzetben 
ezek már rendelkezésre állnak. 
- Egyszerűbbé, gyorsabbá, könnyebbé válik az 
ügyintézés? 

- Mindenféleképpen jobb, mint a hagyomá-
nyos baleseti bejelentő (kék-sárga) nyomtat-
vány. Ezeket jellemzően hiányosan töltötték ki, 
lemaradtak fontos adatok, aláírások és olykor a 
helyszínrajz is. Hasonló applikáció korábban is 
létezett már, de ezzel a fejlesztéssel a MABISZ 
(Magyar Biztosítók Szövetsége) és a 13 társ-
biztosító elérte, hogy ténylegesen lerövidüljön 
a kárrendezési folyamat. Már van olyan példa, 
hogy 24 órán belül sor került a kárkifizetésre. 
A biztosítók közös célja - és az ügyfeleknek is 
érdeke - az elektronikus ügyintézések arányá-
nak növelése. Az E-kárbejelentővel lényegesen 
gyorsabb, pontosabb és egyszerűbb a kárbeje-
lentés. Fontos, hogy így azonnal eleget tudunk 
tenni bejelentési kötelezettségünknek. A jog-
szabály szerint a károsultnak 30, míg a károko-
zónak 5 napja van arra, hogy bejelentse a kárt. 
Az esetek többségében a károkozói bejelenté-
sek nem történtek meg a jogszabályban előírt 
határidőn belül, így a biztosító részéről postai 
úton bekért nyilatkozatok visszaérkezése he-
tekkel kitolta a kárkifizetést. 
- Mennyire kezelhető könnyen ez az alkalmazás?

- Aki bármilyen applikációt használ, hozzá-
szokhatott, hogy úgy vannak felépítve, hogy 
viszonylag egyszerűen lehet velük boldogulni. 
Mivel az E-kárbejelentő esetében tulajdonkép-
pen egy nyomtatvány kitöltés történik elektro-
nikus formában, így kifejezetten könnyen hasz-
nálható. A folyamat része a fotók csatolása, il-
letve lehetőség van hangrögzítésre is. Javas-
lom, hogy a felelősség elismerése ilyen módon 
is történjen meg. 
- Mi történik a beküldés után?
- Itt jön ennek a fejlesztésnek a legfontosabb 
pozitívuma. A kárbejelentés mindkét fél részé-
ről azonnal befut az érintett biztosítóhoz, nincs 
szükség további bejelentésre! A biztosítónak 
annyi információ áll rendelkezésére, hogy akár 
szemle nélkül is tudja rendezni a kárt.
- Lehet-e rosszul, vagy hiányosan kitölteni az 
elektronikus bejelentőt?
- Hiányos kitöltés esetén nem enged továbblép-
ni, így beküldeni sem lehet a biztosító felé. A 
helyszínraj továbbra is lehet hiányos, de az már 
nem fordulhat elő, hogy a járművek nincsenek 

rendszámmal megjelölve. Mindig az ütközés 
pillanatát rajzoljuk le és jelöljük a közlekedési 
lámpákat-, táblákat, útburkolati jeleket. 
Ami nagyon fontos, hogy mindig legyen ná-
lunk az aktuális biztosításunk kötvényszáma!

Fodor Petra

A Panoráma Világklub tagjait lát-
ta vendégül a Sziget Csárda a múlt 
héten. A klub 16 éve működik a vi-
lág öt kontinensének 95 orszá-
gában. Ez a baráti civilszervezet 
közéleti, művészeti értékeket gyűjt 
és fedez fel, amiken keresztül erő-
sítik Magyarország és a világban 
élő magyarság jó hírnevét.

 Eddig összesen 244 társklub jött létre. Ma-
gyarországon 85, határain kívül pedig 159 klub 
alakult. Péntek este a Sziget Csárdában létrejött 
a legújabb, Tiszaújvárosi Társklub, melynek el-
nökségére Tógyer Gyulát, a Sziget Csárda tu-
lajdonosát kérték fel. 
- Őszintén szólva nagyon meglepett - kezd-
te a történetet Tógyer Gyula. - Nem olyan ré-
gen meglátogatott az egyik média munkatársa, 
rengeteg fotót készített, beszélgettünk, majd 
azt mondta, hogy ő még ilyen szép helyen nem 
járt. Eltelt néhány nap és kaptam egy telefonhí-
vást Budapestről, hogy a Panoráma Világklub 
vezetői szeretnének velünk személyesen talál-

kozni. Ide utazott Dr. Tanka László, a Pano-
ráma Világklub elnöke és elmondta, hogy na-
gyon örülne, ha csatlakoznánk a klubhoz, ami-
nek célja a magyar hagyományok felkutatása, 
őrzése, ápolása nem csak Magyarországon, ha-
nem határainkon kívül is. Nagy megtiszteltetés 
számunkra az, hogy amit 22 év alatt letettünk 
az asztalra, azt most egy ilyen nagy hírű társa-
ság is elismeri.
Ez a nagyrabecsülés a Sziget Csárdán keresztül 
Tiszaújvárosnak is szól. 
- Először is büszkék vagyunk arra, hogy is-
mét felfedezték Tiszaújvárost, ismét észrevet-
ték, hogy milyen jó magyar emberek laknak itt, 
és milyen nagyszerű csárda működik - mondta 
Bráz György polgármester. - Ha a város törté-
netét nézem, mesterséges város lévén az 1990-
es évek végéig építettük a gyárainkat, építettük 
az otthonainkat, majd csak ezután indult el a 
lelki építkezés. Hogy ez az építkezés sikeres, 
annak számtalan jele van. Például több mint 
száz civil közösség működik városunkban, az-
tán épültek templomok, amivel elindult egy ke-

resztény lelki fejlődés. Ugyanerre az időszakra 
tehető a Sziget Csárda elindulása is, ami hatá-
ron innen és túl élő magyarok olvasztótégelyé-
vé vált, hiszen számos rangos esemény csalo-
gatja ide a környező településeken élőket, vagy 
ami még nagyobb dolog, a külföldön élő honfi-
társainkat. A Panoráma Klub tagsága is hozzá-
járul ahhoz, hogy elmélyítsük ezeket a kapcso-
latokat. A neves társaság Tiszaújváros jó hírét 
viszi, nem csak Magyarországon, hanem hatá-
rainkon túlra is.
A Panoráma Világklub több képviselője is el-
jött, hogy megismerje a Tisza-szigeten álló 
csárdát, valamint azokat az embereket, akik so-
kat tesznek a sikerért.
- A klub feladata, hogy megkeressük azokat a 
helyeket, helyszíneket, amelyek úgy gondol-
juk, hogy segítenek abban a hídépítésben, amit 
a Kárpát-medence magyarsága és a világban 
szétszórt magyarság között építünk - nyilatkoz-
ta lapunknak Dr. Tanka László, a Panoráma Vi-
lágklub elnöke. - A jelmondatunk is az, hogy 

határtalan összefogás értékeinkért. Azt gon-
dolom, hogy a Sziget Csárda és Tiszaújváros 
pontosan beleillik a klub által felállított felté-
telrendszerbe. Csak körbe kell nézni, ez a hely 
magáért beszél és nem szabad megfeledkez-
nünk, azokról az emberekről sem, akik szív-
vel-lélekkel dolgoznak azért, hogy ez a csár-
da ilyen színvonalon működjön. Ezért úgy gon-
doltuk, hogy a Panoráma Világklub nemzetközi 
hálózatába, ami 95 országban van jelen, Tisza-
újváros is helyet érdemel. Ez a tagság egy ha-
talmas kapcsolati tőkét jelent, hiszen megpró-
báljuk összekapcsolni a Magyarországon élő 
és a világban szétszóródott magyarokat. Rend-
szeresen szervezünk magyar világtalálkozó-
kat, így is alkalmat teremtve a világ magyarjai-
nak arra, hogy ne felejtsék el egymást, tartsák a 
kapcsolatot. Fontos, hogy tudjanak arról, hogy 
Magyarországon mik azok az érdemes helyek, 
kik azok az érdekes emberek, akik nem enge-
dik elhamvadni hagyományainkat. 

ema

Több autó, több baleset

2018. június 30-án több mint 4,4 millió gép-
jármű volt a közúti forgalomban Magyar-
országon. A balesetek száma 2013 óta fo-
lyamatosan emelkedik. 2017-ben összesen 
16489 személyi sérüléses baleset történt ha-
zánkban. Mindezek következtében a beje-
lentett károk száma és az egy kárra jutó kár-
felhasználás is folyamatosan emelkedik. 
Amennyiben nem történik személyi sérülés, 
akkor nem feltétlenül kell rendőri intézke-
dés, elég a baleseti bejelentést megtenni az 
alkalmazás segítségével. Az alkalmazás le-
tölthető a https://ekar.hu oldalon, androidos 
telefonra és Iphone-ra is. 
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A balesetek száma folyamatosan emelkedik. 

Tógyer Gyulát (jobbra) meglepte az elismerés, a klubtagságra felkérés. 

Útmutatót is ad az E-kárbejelentő.

Kádár Róbert

Büszkék vagyunk, hogy ismét felfedezték Tiszaújvárost - mondta Bráz György polgármester.



Szeretem a verseket. Talán ír-
ni jobban is, mint olvasni. Persze 
csak magamnak, a gyerekeknek, a 
családnak. Van egy kékcsíkos füze-
tem, abban őrzöm őket, már amit 
leírtam. ‚86 -ban volt az első. Egy 
szappanról szólt, ami a fürdőkád 
habjában úszva fogyott el, aztán 
jött egy vicces, a Pók Piri legendá-
ja, amit Jutka néni angol óráján ír-
tam a pad alatt - jelentem azért fél 
füllel figyeltem!

Sokunknak van verstörténete. Ez az enyém. 
De most jöjjenek mások, akikről bizton tu-
dom, hogy szeretik olvasni, szeretik művelni, 
és kisebb rábeszélés után, de remélem, szeretik, 
hogy ezt most Önök is olvashatják. 
- Emlékszik még rá, hogy kezdődött? - kérde-
zem egyik kedves ismerősömet, Gál Tivadar-
nét, aki a fészbukon rendszeresen osztja meg 
írásait, de a Krónika hasábjain is feltűnik idő-
ről-időre. 
- Az írás szeretetem története? - kapom visz-
sza a gyors kérdést, de egy csendes főbólin-
tás, és már jön is válasz egy levegővételnyi 
szünet után. - Mesélték, már négyévesen elég 
választékosan fejeztem ki magam. Anyukám 
egyhónapos távolléte után ezekkel a szavak-
kal szaladtam elé: Úgy sírt a szívem utánad! 
Szép hangom volt. Már a kolozsvári diákéve-
im alatt egy egyetemi zenekarral énekelgettem, 
tavaszi fesztiválok versenyén nyertem különdí-
jat. Amikor megkérdezték, miért szeretek éne-
kelni, ez volt a válaszom:  Arra a pár percre, 
amíg szól a dalom, szeretetet adni! Összefogni 
egy boldog érzésbe az ott jelenlévőket. Köny-
vek, filmek történéseiből képzeltem el a jövő-
met. Álomvilágban éltem - meséli lelkesen. Ol-
gi kozmetikus, ott, a saját birodalmában is éne-
kel, arctisztítás vagy masszírozás közben kul-
turális élménnyel is szolgál vendégeinek. Én 
is így emlékszem rá gyerekként. Sőt mi több, 
versrészleteket is idézett kedvenceitől. - Taka-
rítás közben is úgy énekeltem Puccini Pillan-
gókisasszony operájának főáriáját, igyekezve a 
magas C-t is kiénekelni, hogy elképzeltem, a 
nyitott ablakon át pont akkor meghallja egy ar-
ra sétáló híres rendező, aki majd fel is fedezi 
tehetségemet. - A zenéről ismét a strófákra vál-
tunk. - Sokáig naplót írtam, titkosírással, cirill 
betűkkel. 25 évesen, 41 éve, jöttünk a város-
ba. Első írásaim az épp induló Krónika hasáb-
jain kozmetikai tanácsok voltak. Úgy éreztem, 
nem csak saját vendégköröm, de a lapot olvasó 
hölgyek is ismerjék meg a szépítési fortélyaim. 
Két tévériport is készült akkoriban, melyekben 
a napozásról és a női szerepekről beszéltem.
- Az ember leginkább magának kezd el írni, 
csak mert jólesik, csak mert szereti, csak úgy a 
maga örömére. Aztán eljön az idő, amikor má-
sok is örülhetnek neki.
- Igen, ma is írok, közel 40 emlékírásom van, 

ez akkor kezdődött, amikor a lányaim kirepül-
tek a családi fészekből, kicsit felszabadulva 
kedvet éreztem leírni gyermekkori emlékeimet. 
Azt vallom, hogy nem vagyok tollforgató, csak 
szépet szerető, aki, ha lát, hall valami értékeset, 
szeretné átadni minél több embernek. Igazából 
nekem az írás egy terápia. Kiírni magamból az 
érzéseket, szép vagy szomorú emlékeket. Sok-
szor a legnagyobb témát az élet történései ad-
ják. Hálás vagyok a Krónikának, hogy megje-
lentek írásaim. A Gondolat melléklapba havon-
ta, majd a Hajdú Imre által szerkesztett Kap-
tárkövekbe negyedévente küldtem írásaimból. 
Online kiadásban a Litera-túra Irodalmi és Mű-
vészeti Magazin oldalán már 10 írásom olvas-
ható. Gál T Olgi írói néven. Emlékezetes első 
írásom a Húsvéti kép nagyapámmal. Megírták, 
mikor fog megjelenni, de kérik az írói nevem. 
Örömömben sírni kezdtem, és első köszönetem 
nagyapámhoz szállt, akivel ilyen szép történé-
seket éltem meg. A magazin év végi antológiá-
jában is jelent meg írásom, majd a Tavaszi hai-
kuk kötetben is pár haikum.
- A haiku egyre divatosabb, sokan próbálkoz-
nak vele, talán mert könnyűnek tűnik. Néhány 
sor gondolat, ahol a rímek csengése sem fon-
tos.
- Pár éve még azt sem tudtam, mi fán terem 
a haiku, de jó kipróbálni a játékos kedvünket. 
Lassan belejöttem az 5-7-5 szótagos, háromso-
ros, lehetőleg tömör és értelmes természeti ké-
pet fest le, erkölcsi, gondolati, érzéki tartalom-
mal. Íme néhány kedvencem.
ha az igazság/Í nélkül marad, egész/más értel-
me lesz    
világ fájdalmát/levenném homlokodról/
de már nem lehet       
esőcseppekből/fűz gyöngyöt a szivárvány/pók-
nak fonalán
- Az irodalom mindennapos vendég Önnél?
- Igen, rosszul is esne, ha egyszer elmaradna. 
Kopogtatás és előzetes bejelentkezés nélkül jö-
het bármikor. Több, írni vagy verselni szere-
tő, vagy az irodalmat kedvelő városi lakossal 
megalakult az Irodalmi kör, Halászi Aladár Ta-
nár urat kérve fel a vezetésére. Havonta jövünk 

össze 15-20-an a városi könyvtárban, előre 
megbeszélt irodalmi témákkal, saját írásokkal, 
nyelvi, játékos vetélkedőkkel telnek az órák. 
Egy erdélyi volt osztálytársam főszerkesztője a 
Lugosi hírmondó című lapnak. Oda is rendsze-
resen küldünk írásainkból, verseinkből, a tanár 
úr és én is. Hálásan fogadják.
- Tudja már mi lesz a következő írása?
- Soha nem tudom, mikor és mit fogok írni, de 
ha bevillan egy téma, egy emlék, vagy mint 
utóbb is, egy üzletben megkérdezték, írok-e ka-
rácsonyra? Bevallom, jólesett! És írtam szere-
tettel, egy szerény történetet.
Egy másik kedves verses ismerős Csuhai Csil-
la, őt is ismerem már régóta. Láttam már ka-
tedrán, színpadon, koncerteken elveszve a né-
zőközönség között, és mindig vidáman a ba-
rátai gyűrűjében. Csilla angol-magyar szakos 
tanár a gimiben. Szabadidejében Shakespeare 
Margarétája a Sok hűhó semmiért című darab-
ban, melyet a Kulissza Játékszín előadásában 
vittek színpadra a kultúrát, művészetet kedvelő 
tiszaújvárosi amatőrök. A maroknyi csapatban 
többen maguk is kacérkodnak írással, ha nem is 

shakespear-i magasságokban, de mélységekkel 
teli rímekben írják ki magukból   érzéseiket, ér-
zelmeiket maguk vagy mások örömére.
- Nem is tudtam, hogy írsz, de „rossznyelvek” 
azt beszélik, hogy igen. 
- Igen, már a középiskolában is próbáltam ver-
seket írni, de szigorúan csak magamnak, sen-
kinek nem mutattam meg - mondja Csilla, mi-
közben Radnóti, Weöres és József Attila köte-
teit veszem le a szederkényi könyvtár polcairól. 
- Nem, nem kérek verselemzést. Most nem - 
mondom, a magyar szakos tanárnak. - Viszont 
a sajátjaidat szívesen olvasnám. 
- Á!  Azokat nem hoztam el - jön a válasz.
 - Pedig nagyon vártam! Ezek szerint fiókver-
seid vannak?
- Igen, többnyire, legalábbis annak idején gimis 
koromban annak indult, ám jó ideje már má-
sok is olvassák. A versekkel az az elsődleges 
célom, hogy örömet szerezzek a barátoknak, 
kollégáknak, szülinapra, jeles alkalmakra, ün-
nepre, bármilyen alkalomra, ami fontos lehet, 

és ki akarom fejezni az érzéseimet, az illetővel 
való kapcsolatom lényegét. Ilyenkor leülök, és 
rímekbe szedem a gondolataimat. Persze néha 
kínrímek is vannak, de ettől szép, hiszen vicces 
is lehet. Ezeket aztán el is teszem, és olykor új-
raolvasom. Legutóbb most karácsonykor - ami-
kor az ember begubózik a saját lelkébe - írtam 
magamnak is egy verset és rájöttem, hogy meg 
kell osztani azokkal, akik fontosak nekem. Ez 
jó érzés.
- Ha nem ünnep és nem barátság, akkor mikről 
írsz? Ami éppen szembe jön veled?
- Diákkoromban a szerelemről, a megvalósu-
latlan, az elérhetetlen szerelemről írtam legin-
kább, mostanság az apró szépségekről, amik 
megérintenek engem, vagy ami jólesik nekem, 
vagy ami boldoggá tesz, ami elgondolkodtat.
- Megérintenek másokat is az apró szépségeid?
- Azt hiszem igen! Ha van egy összejövetel 
vagy egy közös esemény, már követelik a ba-
rátaim is, hogy verssel érkezzek. Ugye Csilla 
hozod a verseidet is? - szegezik nekem egyre 
gyakrabban a kérdést. Persze nem mindig jön 
az ihlet, hiszen ezt erőltetni nem lehet, de jó ér-
zés, amikor elkészülök eggyel és jön a vissza-
jelzés. Egyébként én is élvezem, amikor elké-
szül, és azt mondom, na ez nem is olyan rossz!
- A magyartanár vénával együtt érkeztek a ver-
sek?
- Egészen biztos. Nagyon szigorú magyartaná-
rom volt a középiskolában, a Földes gimiben. 
Féltem is és tartottam is tőle, mégis ő szeret-
tette meg velem az irodalmat. Rengeteget ol-
vastunk és tanultunk nála. Emlékszem, 50 
Ady verset kellett kívülről megtanulni, Az em-
ber tragédiájából pedig 500 sort. A sajátunkká 
váltak ezek a verssorok, a mai napig is szere-
tek verset olvasni, innen jöttek biztos nekem is 
ezek a kis ujjgyakorlatok.
- A tanítványaidnak milyen a viszonya a ver-
sekkel?
- A klasszikus értelemben vett irodalom egy-
re távolabb kerül tőlük, a dalszövegek viszont 
megérintik őket, és ez jó. Vannak nagyon igé-
nyesek, mint például Szabó Balázs bandája, aki 
Radnótit és Pilinszkyt énekel és persze sajáto-
kat, vagy ott vannak a rappek, ebben a műfaj-
ban is van egyfajta mívesség, nyelvi lelemé-
nyesség, igényesség. Sajnos a versek egyre tá-
volabb kerülnek a mai diákoktól, de én igyek-
szem megtalálni azokat az utakat, ami eljuttatja 
hozzájuk. Hogy ezek dal formájában vagy egy 
érdekes előadón keresztül, mindegy, a cél vala-
hogy megszerettetni velük a verseket
- A diákjaid tudják, hogy olykor verset fabri-
kálsz?
- Most már igen! A karácsonyi versemet fel-
olvastam nekik, remegő hanggal, miután min-
denki egy öleléssel az értésemre adta, hogy ez 
nagyon tetszik neki! Katarzisként azért hozzá-
tették: - Ezt is elemezni fogjuk tanárnő?

berta

Írok, mert szeretem

Költők, írók, akik köztünk élnek

5. oldal2019. január 17. Kultúra

Gál Tivadarné

Csuhai Csilla



Kéz a kézben: pályázatot hirdet a Jabil
a civil szervezetek számára

Immár hagyomány, hogy a Jabil munka-
társai hátrányos helyzetű gyerekeken se-
gítenek, illetve az egészséges életmó-
dot népszerűsítik. Most ismét olyan civil 
szervezetek pályázatát várják, amelyek 
hasonló célú programokat valósítanának 
meg jabiles önkéntesek bevonásával Ti-
szaújváros körzetében.
Egy vállalat sokféleképpen segíthet az őt 
befogadó közösségen, ennek tudatában 
segíti a Jabil közvetlen környezetét. Az 
anyagi támogatás mellett a cég felelős-
ségvállalása megnyilvánul abban is, hogy 
kollégái rendszeresen önkénteskednek, 
jótékonykodnak, most ezeket az előnyö-

ket ötvözik Kéz a kézben programjukkal.
A Jabil a Magyar Adományozói Fórummal 
karöltve pályázatot írt ki olyan civil szer-
vezetek számára, amelyek a Jabil tiszaúj-
városi székhelyének 50 kilométeres körze-
tében hajtanának végre hátrányos helyzetű 
gyerekek és fiatalok életfeltételeit javító, 
illetve az egészséges életmódra nevelést 
népszerűsítő programokat a munkatársak, 
mint önkéntesek bevonásával. A jelentke-
zési határidő 2019. január 31.
A „Kéz a kézben” nevű pályázaton Ma-
gyarországon bejegyzett, önkéntes alapon 
szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés 
céljából alakult nonprofit szervezetek 

(egyesületek, alapítványok, szövetségek 
és szociális szövetkezetek) indulhatnak. 
Egy szervezet több pályázatot is benyújt-
hat. Az elnyerhető összeg pályázatonként 
legfeljebb 700 ezer forint, és a Jabil ösz-
szesen három pályázatot támogat majd.
A jabilesek most ismét készen állnak arra, 
hogy segítsenek és olyan partnerek jelent-
kezését várják, amelyek az anyagi támo-
gatás mellett hasznát vennék az önkéntes 
munkának is.
A jelentkezés részleteiről itt olvashat bőveb-
ben: https://www.jabil.com/forms/kezakez-
ben.html

(X)

A Tiszapalkonyai Erőmű alapítása 7.

A Tiszapalkonyai Erőmű 
telephely-dokumentációja II.

Az Országos Város- és Helykijelölő Bi-
zottság 1951. november 13-i ülésének 
hozzászólásait még az alábbiakban lehet 
összegezni:
5. Az erőmű részleges üzembe helyezé-
sének határideje 1954 második negyede. 
A tervfeladat előkészítése és jóváhagyása 
1952 májusára ütemezhető be és a rész-
letes tervezés csak ezután indítható meg.
6. A Tiszából kiemelt kb. 8 m3/sec víz-
mennyiség legnagyobb része hűtővíz, 
amely nem szennyeződik, csupán 6-8 
°C-kal felmelegszik. Ez 5-6 ezer hold ön-
tözését teszi lehetővé. Azonban a Föld-
művelésügyi Minisztérium öntözési osz-
tályának nem jutott elég ideje arra, hogy 
a mezőgazdasági és a műszaki adottsá-
gokat, illetve az öntözés gazdaságossá-
gát kivizsgálja. Felmerült annak a lehető-
sége is, hogy a tervezett ikercsatorna he-
lyett a Sajó-csatorna torkolatzsilipén ke-
resztül történjen a hűtővíz visszaereszté-
se a Tiszába, ha az öntözési célokra nem 
használható fel. Noha ezeket a kérdéseket 
részleteiben nem tisztázták, a helykijelö-
lés szempontjából nem tekintették döntő-
nek.
7. Az ERŐTERV az ivóvíz-szükségletet 
a polgári Tisza-híd környékén létesíten-
dő kutakból kívánta biztosítani, azonban 
a vízkutatások még nem történtek meg. 
Célszerűnek találták, hogy a vízkutatáso-
kat ne csak az erőmű igényeire korlátoz-
zák, hanem vegyék számításba az erőmű 
környezetébe jövőben telepítendő üze-
mek és lakosok szükségleteit is, hogy az 
ipar és a lakótelepülés központi vízműből 
legyen ellátható.
8. A Földmérő és Talajvizsgáló Iroda a 
szakvéleményét 7 m mélységű fúrások 
alapján adta meg. A mélyebben fekvő ta-
lajrétegek befolyása a talaj teherbírására 
az erőműnél fellépő dinamikus hatások 
következtében jelentős lehet.
9. Az eddigi tapasztalatok szerint a na-
gyobb építkezéseknél az építési dolgozók 
közlekedési, elhelyezési, élelmezési, kul-
turális és egészségügyi kérdéseit gyakran 
elhanyagolták. Ennek hatása egyrészt a 
munkaerő vándorlásában, a dolgozóknak 
a munkahelytől való távolmaradásában, 
továbbá tervszerűtlen és felesleges felvo-
nulási építkezésekben mutatkozott meg. 
Mivel az üzemeltetési szakmunkások egy 
részét telepíteni kell, ezért fel kell kutatni 
a környéken az ideiglenes elhelyezési le-
hetőségeket, és ki kell dolgozni a lakás-
szükségletet, valamint a kapcsolódó léte-
sítmények ütemezését.
Mindezek után a bizottság elfogadta a Ti-
szapalkonyai Erőmű telephely-dokumen-
tációját és a következő határozatot hozta:
1. Az erőmű telepítési helyét a Nyéklád-
háza-polgári műút és tervezett Sajó-csa-
torna, illetőleg a műúttól Tiszapalkonya 
községhez vezető bekötőút és a Tisza kö-

zött jelöli ki. A terület nagysága kb. 40 
ha. A terület a műszaki követelmények-
nek megfelel, és környezetében alkalmas 
területek vannak további ipari üzemek te-
lepítésére is.
2. A készültségi lakótelepet az ERŐ-
TERV által javasolt helyre, az erőműtől 
keleti irányban kb. 300 m-re, a Tisza part-
jára kell tervezni, az elhelyezést azonban 
a bizottság a vegyi kombinát telepítésénél 
felül fogja vizsgálni, mert annak igényei-
vel össze kívánja hangolni. Az Egészség-
ügyi Minisztérium vizsgálja meg, hogy 
a terület a Tisza közelsége miatt nincs-e 
túlzottan veszélyeztetve a szúnyogoktól.
3. A salak elhelyezésére a bizottság nem 
jelöl ki területet, mert a javasolt területtel 
szemben olyan ellenvélemények hangzot-
tak el, melyek további vizsgálatokat tesz-
nek indokolttá. A kérdést a Földművelés-
ügyi Minisztérium saját és egyéb érdekelt 
szervek bevonásával tárgyalja ki és vegye 
figyelembe a gazdaságossági szemponto-
kat, valamint a Tisza balparti és más elhe-
lyezési lehetőségeket is.
4. Az erőműhöz vezető iparvágányt az 
UVATERV tanulmányában kidolgozott 
északi („A”) nyomvonalon kell megter-
vezni, mert az sín-anyagszükséglet és 
vontatás szempontjából gazdaságosabb, 
továbbá a vasúthálózat-fejlesztés távlati 
tervének inkább ez felel meg, mint a „B” 
változat.
5. A bizottság hozzájárul, hogy a generál-
tervező a vasút, a bekötőút, a belvízren-
dezés és a készenléti lakótelep részletes 

terveit a tervfeladat jóváhagyásához elké-
szíttesse, mert ez előfeltétele annak, hogy 
a fenti munkák és létesítmények a felvo-
nulás, illetve építkezés megkezdésének 
idejére kivitelezhetők legyenek.
6. Az ERŐTERV a Földművelésügyi Mi-
nisztériummal tárgyalja ki, hogy a hű-
tővíz öntözési célokra használható-e, és 
vizsgálja meg, hogy a melegvíz vissza-
vezetése a Tiszába a Sajó-csatorna kiásott 
torkolati szakaszával miként volna meg-
oldható.
7. Az ERŐTERV végeztessen kutatásokat 
ivóvíznyerő-helyek feltárására, amely-
hez vegye számításba Polgár igényeit, 
és hogy a területre további ipari üzemek 
fognak létesülni.
8. A talajmechanikai szakvéleményeket 
felül kell vizsgálni a Sajó-csatorna építé-
sével kapcsolatban.
9. A helyi szervek bevonásával meg kell 
tervezni az építési dolgozók közlekedési, 
szociális, ellátási, stb. kérdéseinek meg-
oldását.
10. A készültségi lakótelepet úgy kell ter-
vezni, hogy a kijelölt területen meglévő 
épületeket egyelőre ne kelljen lebontani, 
azok az erőmű építési idejére felvonulási 
épületekként felhasználhatóak legyenek.
11. A bizottság az ERŐTERV-et a telep-
hely-dokumentáció gondos kidolgozá-
sáért és az UVATERV-et az iparvágány 
nyomvonaláról szóló tanulmány gyors és 
lényegre törő elkészítéséért dicséretben 
részesíti. (folyt. köv.)

Kákóczki Balázs

kronika@tiszatv.hu

Iskolaszentelés és 
Rocksuli

Január 6-án a háromkirályok a gyermek Jézusnál tett látogatását 
ünnepli a katolikus egyház, ekkor van a vízszentelés szertartása 
is: a pap megáldja a keresztvizet és a szentelt vizet. A vízkereszt 
azért is kiemelt ünnep a katolikus egyház életében, mert ekkor 
kezdődik meg a házszentelés időszaka. A házszentelés szertar-
tása során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a 
lakásokat, házakat, de nem csak az épületeket, hanem a benne 
lakókat, dolgozókat is megáldja. Iskolánkat január 9-én, szerdán 
szentelte meg Pásztor Pascal atya. 

„Hol hit, ott szeretet.
Hol szeretet, ott béke.
Hol béke, ott áldás.
Hol áldás, ott Isten.

Hol Isten, ott szükség nincsen”
 Gál Benjáminné igazgató

 Rocksuli

2019. január 8-án mi, a Szent István Katolikus Általános iskola 
tanulói, ötven diáktársunkkal és tanárainkkal, nagy nyüzsgéssel 
léptünk ki az iskola kapuján. Siettünk a buszhoz, mely arra várt, 
hogy elvigyen bennünket Budapestre, a Madách Színházba.
Buszunk a téliesre fordult időjárási viszonyok közepette csak 
lassan haladt a havas, latyakos autópályán, nekünk azonban 
mégsem tűnt hosszúnak az út. Érkezés után csapatunkkal a kora 
esti hangulatos hóesésben még tettünk egy rövid sétát a szépen 
kivilágított fővárosunk utcáin.
         A Madách Színházba lépve megcsodáltuk annak gyönyörű 
belső terét, a hatalmas vörös szőnyeges lépcsőtől kezdve, egé-
szen a káprázatosan dekorált falakig.
A várva várt esti előadás a Rocksuli című híres musical volt. 
A színészek bravúros játéka, fantasztikus hangja, a fülbemászó 
zene, a viccesebbnél viccesebb jelenetek, elképesztően szuper 
volt! Rocksulisok, ötös!  Bár késő éjszaka, eléggé elfáradva ér-
tünk haza, mégis nagyon boldogok voltunk. Felejthetetlen él-
ményt jelentett mindnyájunknak ez az előadás. Köszönjük.

Kovács Dominika és Tamás Kinga
8.a osztályos tanulók

A 2016/2017-es tanév után  a 
2017/2018-as ciklusban is sikerült 
elnyerni a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megye Legeredményesebb Diák-
sport Szervezete címet. A megye 
500-800 fős létszámú iskolák di-
ákolimpiai pontversenyében a Ti-
szaújvárosi Széchenyi István Álta-
lános Iskola végzett az élen. Az ez-
zel járó serleget és elismerést 2018 
decemberében a miskolci Megye-
háza dísztermében rendezett ün-
nepségen vehettük át. Ez a már 
több éve tartó nagyszerű tendencia a versenyeken induló gyere-
kek, az őket támogató szülők, az egyesületekben dolgozó felké-
szítők, edzők, a tanító nénik és a testnevelő tanárok közös sikere. 
Köszönet a sikerkovács csapat tagjainak: Benőcs Tibor (kosárlab-
da), Bukovenszki József, Fodor Ágnes (úszás), Lehmann Tibor-
nak és a Tiszaújvárosi Triatlon Klub edzői gárdájának, a Tiszaúj-
városi Futball Club, a TKKSE, TVSE, a Tiszaújvárosi Asztalite-
nisz Szakosztály felkészítőinek, a tanító néniknek, Kurucz Gábor 
és Komlós Barnabás testnevelő kollégáknak. Hajrá Széchenyi!
        Homródi Zsolt 

munkaközösség-vezető

kronika@tiszatv.hu

A Széchenyi a legjobb
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Korabeli rajz a térség közlekedési hálózatáról és az erőmű lakótelep öt lehetsé-
ges elhelyezéséről: az erőműtől délnyugatra (A), az erőműtől északnyugatra (B), 
Tiszapalkonyától északra (C), vegyi kombinát-erőmű közös lakótelep (D). Végül 
az utólag felvitt E-verziót hagyták jóvá.



A Tisza TV műsora
Január 17., csütörtök 

9:00 Héthatár: Influenzahelyzet - Húszéves az Inno-Comp - 
Panoráma Világklub - Angolozó a könyvtárban - Balesetbe-

jelentés másképp - Sport
9:15 Hétről-Hétre: Versek, könyvek, kultúra - Közelmúlt - 

Gamer klub alakult - Évértékelő természetjárók
(A műsor a szerdai adás ismétlése.)

Január 23. szerda
18:00 Héthatár: Középiskolai felvételi - Grafika a Derkóban 

- (disz)Harmónia - Emlékek ösvényén - Sport
18:15 Hétről-Hétre: A magyar kultúra napja - Közelmúlt - 

Sport
Utána: A Phoenix KK - Salgótarjáni KSE kosárlabda mérkő-

zés közvetítése felvételről

Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Derko MiniGaléria
Január 18. (péntek) 15.00 óra
MyraArt Stúdió grafikai kiállítása
Parainé Marika amatőr alkotó munkái
Látogatható február 25-ig 

Január 20. (vasárnap) 17.00 óra
„Őrizd a lángot…”
az Énekszó Baráti Kör újévi koncertje

Január 21. (hétfő) 18.00 óra
Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor
Légy jó mindhalálig!
musical a Kassai Thália Színház előadásában

Január 31. (csütörtök) 17.00 óra
Ötórai tea
Működtetni kell vagy magától is működik?
párkapcsolati workshop fiatal pároknak
Előadó: Tankó Lászlóné

VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM

Január 18. (péntek) 17.00 óra
„Emlékek ösvényén”
című képzőművészeti kiállítás megnyitója
Törő Irén festőművész alkotásaiból
Látogatható március 14-ig

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Óvárosi KULT Galéria
(disz) Harmónia
című festménykiállítás Farkas Judit alkotásaiból
Látogatható március 16-ig

Január 21. (hétfő) 17.00 óra
Csillaglesen
2019 várható eseményei, valamint csillagászati alapismere-
tek áttekintése
Klubvezető: Szutor István 

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

Január 18. (péntek) 
KORTÁRS MAGYAR KÖLTŐK - kamarakiállítás

Január 25. (péntek) 17.00 óra
„A KÖNYV: NAGYÍTÓÜVEG”
gondolatébresztő beszélgetés felnőtteknek
A hazugság ezer arca
Vezeti: Kázsmér Ágnes

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR

Január 25. (péntek) 16.00 óra
„TÁRSAS” DÉLUTÁN 

Társalgási klub 

Érdeklődéssel, kitartással angolul
Angolul beszélni szükséges, 
németül hasznos, franciául ele-
gáns - ezt mondogatta mindig 
német nyelvtanárom az egye-
temen. Nyelvet tanulni sosem 
könnyű, viszont mindig meg-
éri. Magyarországon a 25 és 
64 éves kor közötti lakosság 
mindössze 37 százaléka beszél 
valamilyen idegen nyelven. Ez-
zel sereghajtók vagyunk az 
unióban, ahol az átlag 66 szá-
zalék. 

Nem kell azonban óriási dolgokra gon-
dolni, ha valaki alapszinten szeretne nyel-
vet tanulni. Egy-egy film eredeti nyelven 
magyar felirattal, néhány könnyed ol-
vasmány, s a kezdeti sikerélmény foly-
ton újabb löketet ad. Sokan a társalgás-
tól ódzkodnak a legjobban. Pedig ehhez 
csak bátorság kell. Ezt bizonyítják azok 
is, akik a könyvtárban működő Angolo-
zó társalgási klub összejövetelein vesz-
nek részt. Az elmúlt héten volt a harma-
dik foglalkozás, két anglisztika szakos 
egyetemi hallgató hívta életre a klubot, a 
cél itt nem a nyelvtanulás, csak a beszél-
getés, a gyakorlás. 
- Szeretek angolul beszélni - mond-
ta Venglovecz Erzsébet -, és ha nincs hol 
gyakorolni, akkor sokat felejtek. Ez egy 
olyan lehetőség, ahol szinten tarthatom 
a tudásomat, és még fejlődhetek is. Min-
denkinek azt tudom javasolni, hogy ne 
görcsöljön azon, hogy mit tudok vagy 

nem tudok angolul. Amit tudok, azt el kell 
mondani, ha pedig valamit nem, akkor se-
gítséget kell kérni és minden lehetőséget 
meg kell ragadni ahhoz, hogy az ember 
fejlessze a tudását. 
Az első alkalom még novemberben volt, 
ekkor még csak ismerkedtek egymással a 
tagok, decemberben a karácsonyi ünnep-
kör volt a téma, míg most az újévről be-
szélgettek. A klub nyitott, bárkit szívesen 
látnak. Cziffra Ágnes és Edelényi Gábor 
a vezetők, akik mederbe terelik a beszél-
getéseket, témákat hoznak, javítanak, se-
gítenek. 
- Anglisztika szakos hallgatók vagyunk a 
Miskolci Egyetemen - mondta Gábor -, és 

a tanulmányaink mindig is arra inspirál-
tak minket, hogy adjunk tovább némi tu-
dást vagy lehetőséget a nyelv gyakorlá-
sára vagy megismerésére. Itt, Tiszaújvá-
rosban adódott egy ilyen lehetőség, felké-
rés a könyvtár részéről és örömmel vág-
tunk bele. 
- Fiatalok és idősebbek is járnak a klub-
ba. Számítottatok erre? 
- A nyelvtudás nem válogat korban és aki 
ide eljön, abszolút jól helytáll, nagyon 
tisztán beszél mindenki, remekül hala-
dunk. Számítottunk az idősebb korosz-
tályra is, hisz sokan vannak, akik hasz-
nosan szeretnék eltölteni szabadidejüket. 
Van olyan, aki eddig a gyakorlatban nem 
használta a nyelvet, ennek ellenére reme-
kül nyilvánul meg, mert bátor, és igazából 
ez az alapja az egésznek. 
- Kicsit meg is lepett bennünket, hogy 
mennyire bátrak - erősítette meg Cziff-
ra Ágnes -, azok után, amit a saját kö-
zegünkben tapasztaltunk, úgy látjuk, na-
gyon bátrak és ha a nyelvtan nem is megy 
tökéletesen, de nagyon jól ki tudják ma-
gukat fejezni. 
- Ha valaki szeretne alapszinten elsajátí-
tani egy nyelvet, hogy kezdjen hozzá? 
- Szerintem az érdeklődés a legfonto-
sabb és persze a kitartás. Ha ezek meg-
vannak, akkor ha nehézségekbe is ütkö-
zik az ember, akkor is folytatja majd. Jó 
alapot nyújtanak a filmek, az angol hírek, 
vagy könnyed olvasmányok. Nem mu-
száj nyelvtanfolyamra járni, magunktól is 
el tudunk kezdeni nyelvet tanulni.

Fodor Petra
Cziffra Ágnes és Edelényi Gábor vezeti a társalgási klubot. 

Nem tanulnak; beszélgetnek, gyakorolnak. 
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Vendlerné Polyák Ilona

az 5. sz. választókerület képviselője
2019. január 23-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Fülöp György alpolgármester, 
a 2. sz. választókerület képviselője

2019. január 21-én (hétfőn) 
13.00 órától 15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye:

 Polgármesteri Hivatal 
I. emeleti önkormányzati tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján 
történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését 

az 548-010-es telefonszámra várjuk.
     Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi 
Járási Hivatal (49) 795-026

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

(49) 341-244. (49) 341-168

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-
ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-
mények bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

Zöld szám
A polgármesteri hivatal  tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot-
hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van kö-
zérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes.  A te-
lefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzí-

tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 
szükséges intézkedéseket. 

A Polgármesteri Hivatal felhívja a hulla-
dékszállítási díjtámogatásban, és/vagy a 
kábel TV előfizetési díjtámogatásban ré-
szesülő 65. életévüket betöltött személyek 
figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatal a 
jogosultsági feltételek fennállását érintően 
2019. évben felülvizsgálatot végez.
Fentiek alapján a Polgármesteri Hivatal 
kéri a hulladékszállítási díjtámogatásban, 

és/vagy a kábel TV előfizetési díjtámoga-
tásban részesülő személyeket, hogy a tá-
mogatásokra való jogosultságuk megálla-
pítása óta körülményeikben (pl.: lakóhely 
változás, tiszaújvárosi életvitelszerűség 
megszűnése, a lakóingatlanon fennálló 
tulajdonjog, haszonélvezeti jog megszű-
nése) bekövetkezett változásokat, szíves-
kedjenek legkésőbb 2019. január 31. nap-

jáig személyesen a Polgármesteri Hivatal 
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztályán (I. em. 115. iroda, tel.: 49/548-
038), vagy postai úton (3580 Tiszaújvá-
ros, Bethlen G. út 7.) jelezni. 
További információk a http://www.varos-
haza.tiszaujvaros.hu honlapon olvasha-
tók. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Felhívás
hulladékszállítási díjtámogatásban és/vagy kábel TV előfizetési díjtámogatásban 

részesülő 65. életévüket betöltött személyek részére

Pályázat civil szervezeteknek, 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. 
A pályázat célja:
A pályázat az egyesületek, civil szerve-
zetek 2019. január 1. és 2019. december 
31. között megrendezendő rendezvényeit 
támogatja, valamint az érintett szerveze-
tek 2019. évi működési költségeihez kí-
ván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- egyesületek, vagy más civil szervezetek, 
amelyek az illetékes törvényszék által ti-
szaújvárosi székhellyel bejegyzésre ke-
rültek és Tiszaújvárosban működnek,
- országos, regionális, megyei civil szer-
vezetek helyi szervezetei.
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, 
működése, amelyek tevékenységi köre 
segíti bizonyos önkormányzati feladatok 
átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása, 
amelyek szakmai célokon túl a város hír-
nevének erősítését szolgálják,

• művészeti értékű városi kiadványok tá-
mogatása, 
• közművelődés területén alkotó folyama-
tok támogatása, 
• nemzetközi együttműködés támogatása, 
• külföldi tanulmányutak, szakmai konfe-
renciák támogatása, 
• egészséges életmód elterjesztésére ösz-
tönző akciók, 
• életesélyek növelésének támogatása. 
A képviselő-testület 3300-4/2008. 164/
Ökth. 3./pontjának döntése alapján a pá-
lyázatban megjelölt cél módosítására 
nincs lehetőség. 
A 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. 
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 Tisza-
újváros, Bethlen Gábor út 7.), vagy sze-
mélyesen a Tiszaújvárosi Polgármeste-
ri Hivatal Ügyféltájékoztató Irodáján, va-
lamint az Intézményfelügyeleti, Szociális 
és Sport Osztályán lehet benyújtani ügy-
félfogadási időben.
A benyújtás határideje:
2019. február 1.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képvise-
lő-testület 2019. márciusi ülésén dönt. 
A pályázókkal Tiszaújváros Város Ön-
kormányzata támogatási megállapodást 
köt, melyben meghatározásra kerül a tá-
mogatásra biztosított összeg, a felhasz-
nálás célja és határideje, az elszámolás 
módja és határideje.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi tele-
fonszámokon kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal In-
tézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztály: 548-032, 548-066

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

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

06-46/477-104

Fiatalok életkezdési támogatása
Tájékoztató

Tiszaújváros Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének a fiatalok életkezdé-
si támogatásáról szóló 18/2016. (IX.30.) 
önkormányzati rendeletében meghatáro-
zott feltételek alapján a 2005. december 
31. napja után született gyermekeket élet-
kezdési támogatás illeti meg. A támoga-
tás célja, hogy a fiatal felnőtt önálló éle-
te indulásakor biztonságosabb anyagi hát-
térrel kezdhesse meg a továbbtanulást, a 
pályakezdést, az otthonteremtést és a csa-
ládalapítást.
Az életkezdési támogatás
- első utalási összegére (a gyermek első 
életévének betöltéséig) az a 2005. decem-
ber 31. napja után született, tiszaújvárosi 
lakóhellyel rendelkező gyermek jogosult, 
akinek valamelyik törvényes képviselő-
je a gyermek születését megelőző egy év-
ben már folyamatos lakóhellyel rendelke-
zett, és életvitelszerűen tiszaújvárosi lak-
címükön élnek,
- a második (a gyermek születési évét kö-
vető hetedik évben) és a harmadik (a gyer-
mek születési évét követő tizennegyedik 
évben) utalási összegére az a 2005. de-
cember 31. napja után született gyermek 

jogosult, aki életvitelszerűen tiszaújváro-
si lakcímén él, és aki születésétől kezdve, 
vagy az első utalási összegre történő jo-
gosultság megszerzése óta folyamatos ti-
szaújvárosi lakóhellyel rendelkezik, 
és Start-számlával rendelkezik. 
A Kincstári Start-értékpapírszámla szer-
ződést kizárólag a Magyar Államkincs-
tárnál lehet megkötni. 
Tiszaújváros Város Önkormányzata a 
Start-számla összegét a gyermek első éle-
tévének betöltéséig (első utalási összeg), 
továbbá a gyermek születési évét köve-
tő hetedik évben (második utalási összeg) 
és a gyermek születési évét követő tizen-
negyedik évben (harmadik utalási összeg) 
egészíti ki. Az utalási összeg minden eset-
ben 50 000 Ft. Ha a kérelmező az első uta-
lási összegre is jogosultságot kíván sze-
rezni, a kérelmet a gyermek első életévé-
nek betöltéséig be kell nyújtania, és a gyer-
meknek Start-számlával kell rendelkeznie. 
A rendelet alapján a kérelmek benyújtása 
folyamatos, ami azt jelenti, hogy a támo-
gatást első alkalommal nem csak a gyer-
mek első életévének betöltéséig lehet ké-
relmezni, hanem meg lehet igényelni elő-

ször a gyermek hetedik, vagy akár a ti-
zennegyedik életévében is, így a kérel-
mek benyújtása is erre az időszakra kell, 
hogy essen, mert jogosultságot a támoga-
tásra csak ekkor szerezhetnek.
A támogatásra való jogosultság feltételei-
nek vizsgálata tehát nem csak az első uta-
lási összeg esetében történik meg, hanem 
a második és a harmadik utalási összeg-
nél is. Ha a szülő a kérelmet a gyermek 
hetedik, illetve tizennegyedik életévében 
nyújtja be, ez esetben a vizsgálat tárgya 
az, hogy megfelel-e a második, illetve a 
harmadik utalási összeg folyósításához 
szükséges jogosultsági feltételeknek.
Az önkormányzati rendeletnek visszame-
nőleges hatálya nincs, ezért a gyermek el-
ső életévének betöltéséig, továbbá a gyer-
mek hetedik, illetve tizennegyedik életé-
vében elmaradt utalási összegek utólagos 
folyósítására nincs lehetőség.  
Az életkezdési támogatás megállapítá-
sa iránti kérelmet a Polgármester Hivatal 
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztályán (I. emelet 111. iroda, Tel.: 
49/548-059) lehet benyújtani.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya

GINOP-6.1.1-15-2015-00001 
„Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”

Végzettséget nem igénylő:
• 7-8. osztályos felzárkóztató (befejezett min. 6 osztály)
• Családellátó OKJ-s   (360 óra)
• Számítógép kezelői (ECDL Base)
Minimum 8 osztályhoz kötött:
• Betanított szociális segítő
• Élelmiszer-, vegyi áru eladó OKJ-s   (280 óra)
• Eladó OKJ-s (840 óra)
• Intézménytakarító OKJ-s (200 óra)
•  Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő OKJ-s  (580 óra)
• Óvodai dajka OKJ-s   (360 óra)
A 2019 első negyedévében induló tanfolyamok listája meg-
található a http://www.varoshaza.tiszaujvaros.hu honlapon.

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 2019. január 21-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

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz 
menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Tisza-

szederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött hul-
ladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) 

házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 
2019. január 24-én (csütörtökön) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Pályázati felhívás

Konyhalány munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 
1 fő konyhalány munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikö-
téssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent a közétkeztetésben szerzett tapasztalat 
Feladatok: 
• a szakács útmutatásai szerint, annak ellenőrzésével végzi fel-
adatát
• a nyersanyagok szakszerű előkészítése
• a helyiségek takarítása (takarítási ütemterv alapján)
• mosogatás, fertőtlenítés
• a hulladék eltávolítása, összegyűjtése és tárolóba helyezése
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazot-
tak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CX-
CV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végre-
hajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet hatá-
rozza meg.
Munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 1017/2019. számot
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 01. 29.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 01. 30.
Az állás betölthető: 2019. 01. 31.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308

Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

A fagyok beköszöntével érdemes idejében megtennünk a szük-
séges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a hideg hatására be-
következő ivóvízmérő-meghibásodás helyreállításának, illet-
ve a vízelfolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a 
költségeit. Az ÉRV. Zrt. felhívja a figyelmet a vízvezetékek és 
az ivóvízmérők fagy elleni védelmének fontosságára, amely 
a belső hálózaton a Felhasználók feladata. A megrongálódott 
ivóvízmérő javításának, pótlásának, szerelésének, hitelesítésé-
nek költségeit a Felhasználó köteles a szolgáltatónak megtérí-
teni. Fokozott elővigyázatossággal a károk és a bosszúságok 
elkerülhetőek. Hogyan?
Rendszeresen vizsgáljuk meg, hogy nincs-e víz az aknában, 
ellenőrizzük az aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását. 
Ügyeljünk rá, hogy ha az ivóvízmérő-akna fedele zsanéros, 
mindig lehajtott állapotban legyen. A helytelenül visszarakott 
aknafedlap balesetveszélyes, valamint a beáramló hideg leve-
gő az ivóvízmérő elfagyását okozhatja. 
A fedlap belső felületét az akna nyílásánál megfelelő szigete-
léssel (pl.: hungarocellel) lássuk el, a szigetelés az akna meny-
nyezetére is javasolt. Az ivóvízmérő műanyag fedelét tartsuk 
lehajtott állapotban az elfagyás elkerülése érdekében.
Ha az ivóvízmérő, illetve a csövek a talajszinttől egy méter-
nél kisebb távolságra vannak, ajánlatos külön hőszigetelésről 
gondoskodnunk. Hőszigetelő anyaggal vagy műanyag fóliával 
fedjük be az ivóvízmérőt úgy, hogy az könnyedén eltávolít-
ható legyen a leolvasáskor. A hó szintén védelmet nyújt, ezért 
csak az ivóvízmérő-leolvasás előtt célszerű az aknáról ellapát-
olni a havat. 
Nemcsak az aknákban, hanem a pincékben is ki vannak téve 
a fagyveszélynek az ivóvízmérők. Ebben az esetben minden-
képp ügyeljünk arra, hogy a téli hónapokra bezárjuk az ablako-
kat, illetve ahol kell, kicseréljük a törött üveget. 
A lakótelepi házakban az épület összes vízfogyasztását mérő 
szerkezetet legtöbbször a közműalagút és a folyosó mellett ki-
alakított tároló helyiségben szerelik fel. Az ivóvízmérő fagy el-

leni védelme a lakóközösség feladata. 
Az épületen belüli vezetékek, illetve szerelvények esetében 
győződjünk meg a helyiség nyílászáróinak épségéről. Ha a fal-
ban levő vezetékben keletkezett a hideg hatására jégdugó, nem 
folyik a víz a csapból, mivel az elzárja a víz útját. Ha a csövet 
nem repesztette szét a jég, házilag is orvosolni lehet a problé-
mát. Ilyenkor a helyiség felfűtése jelenti a megoldást. 
Ha a vezeték már elfagyott a pincében és műanyagból van, kér-
jük szakember segítségét, és ne fogjunk hozzá nyílt lánggal az 
olvasztáshoz! 
A lakatlan ingatlanoknál vagy a falakon kívül lévő, illetve a 
nem kellően szigetelt vízvezetékek, kerti csapok esetén az ivó-
vízmérő és a felhasználói vízhálózat víztelenítését feltétlenül 
el kell végeznünk. A víztelenítéskor ügyeljünk a vízteleníten-
dő csőszakasz előtti elzáró szerelvény cseppmentes elzárására, 
és erről minden esetben győződjünk meg, ellenkező esetben 
egész télen szivároghat a víz.
Tavasszal, a tartós fagyok elmúltával mindenképp célszerű 
megvizsgálnunk az ivóvízmérő-akna állapotát, különösen a 
hétvégi házakban. A kerti csapokat csak akkor ajánlatos üzem-
be helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, hi-
szen a hideg jelentősen károsíthatja a szerkezeteket. 
Az ÉRV. Zrt. szakemberei gyors és egyszerű technikát java-
solnak az állapotellenőrzésre és a hálózat tesztelésére: zárjuk 
el gondosan valamennyi vízvételi hely kifolyószerelvényét és 
nézzük meg a vízmérőt. Ha a legkisebb csillagkerék mégis pö-
rög, valahol szivárgás lehet a hálózaton, ezért érdemes szak-
emberrel átnézetni a rendszert. Keressük meg a baj forrását és 
javíttassuk meg a hibás szerelvényt vagy vezetéket, emellett 
ajánlatos legalább havonta egy alkalommal ellenőriznünk az 
ivóvízmérő-aknát. 
Probléma esetén hívja az ÉRV. Zrt. szakembereit a + (80) 22-
42-42; + (48) 81-42-42 telefonszámokon!

Tisztelettel: 
ÉRV. Zrt.

Tájékoztatás

Fúrt és ásott kutak
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 2018. december 21-én ha-
tályba lépett módosítása értelmében men-
tesül a vízgazdálkodási bírság megfizeté-
se alól az a fúrt, vagy ásott kutat létesí-
tő, vagy üzemeltető, aki az engedély nél-
kül, vagy az engedélytől eltérő módon lé-
tesített, vagy üzemeltetett kútra vonatko-
zó fennmaradási engedélyezési eljárást 
2020. december 31-ig kérelmezi. 
Az illetékes államtitkárság tájékoztatása 
szerint az engedélyezési eljárással kap-
csolatosan előkészítés alatt áll és 2019-
ben várhatóan elkészül egy olyan átfo-
gó, a részletszabályokat érintő módosítás, 
amely az engedély nélkül létesített kutak 
engedélyeztetésére speciális eljárást tar-
talmaz.
Az új rendelkezésekről a lakosságot a 
helyben szokásos módon fogjuk tájékoz-
tatni.
A kutak fennmaradásának utólagos enge-
délyezési hatásköre megoszlik:
a) a helyi vízgazdálkodási hatósági jog-
körrel rendelkező települési önkormány-
zatok jegyzői és,
b) a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel 
rendelkező hatóságok, azaz a kijelölt me-
gyei katasztrófavédelmi igazgatóságok 
között.
1./ A jegyző hatáskörébe tartozik és a 
jegyző fennmaradási engedélye szüksé-
ges olyan kutak fennmaradásához, ame-
lyek a következő feltételeket együttesen 
teljesítik: 
1./ a kút nem a kijelölt hidrogeológiai vé-
dőidomon és védőterületen található,
2./ legfeljebb 500 m3 /év vízigénybevé-
tellel kizárólag talajvízkészlet, vagy parti 
szűrésű vízkészlet felhasználásával üze-
mel, 
3./ épülettel rendelkező, vagy beépítetlen 
ingatlanon van, 
4./ magánszemélyek részéről a házi ivó-
vízigény vagy a háztartási igények kielé-
gítését szolgálja, (Amennyiben a fennma-
radást kérelmező gazdasági társaság, gaz-
dálkodó szervezet, közintézmény vagy 
önkormányzat, akkor a jegyző nem ren-

delkezik hatáskörrel az engedélyezésre 
vonatkozóan.)
5./ nem gazdasági célú vízigény.(Ameny-
nyiben a vízkivétel célja gazdasági ér-
dekből történik, például üzemi állattartás, 
mezőgazdasági öntözés, vagy ipari tevé-
kenység, akkor az engedélyezés nem tar-
tozik jegyzői hatáskörbe.)
2./ Minden más esetben a vízügyi és víz-
védelmi hatáskörrel rendelkező hatóság, 
azaz a megyei katasztrófavédelmi igazga-
tóságok fennmaradási engedélye szüksé-
ges az engedély nélkül létesített vízkivé-
telt biztosító kutak fennmaradására.
Ha a kút 
- épülettel vagy annak építésére jogosító 
hatósági határozattal, egyszerű bejelen-
téssel rendelkező ingatlanon van, és 
- a magánszemélyek részéről a házi ivó-
vízigény vagy a háztartási igények ki-
elégítését szolgálja, nem gazdasági célú 
vízigény kielégítése céljából létesült, 
- 500 m3/év mennyiséget meg nem hala-
dó vízigénybevétellel kizárólag talajvíz-
készlet vagy parti szűrésű vízkészlet fel-
használásával üzemel, 
de 
-kijelölt belső, külső vagy hidrogeológiai 
védőidomot, védőterületet érint, akkor a 
kút engedélyezése a vízügyi hatóság jog-

körébe tartozik. 
3./ Tiszaújváros területének jelentős része 
hidrogeológiai védőidomot, védőterületet 
érint, ezért a legtöbb esetben a megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgatóság jár el enge-
délyező hatóságként!
A város alábbi részterületein található ku-
tak fennmaradási engedélyezése tartozik 
jelenleg a települési önkormányzat jegy-
zőjének hatáskörébe:
Szederkény városrészben:
Táncsics utca - páratlan oldal a 39.-től a 
79. házszámig-páros oldal a 44.-től a 78. 
házszámig,
Kossuth u. – páratlan oldal a 39/a –tól a 
65. házszámig,
-páros oldal az 50.-től a 74. házszámig
Bajcsy-Zs. u. –páratlan oldal a 63.-tól a 
75. házszámig,
 -páros oldal a 70.-től a 88. házszámig
Szabadság u. – páratlan oldal az 1.-től a 
7. házszámig,
 -páros oldal a 2.-től a 16/a házszámig
Hunyadi u. - páratlan oldal az 1-től a 15. 
házszámig,
 -páros oldal 2-12/a házszámig
Tisza-part városrész teljes területe
Az engedély nélkül létesült kutakra vízjo-
gi fennmaradási engedély adható, ameny-
nyiben a kút vízvédelmi, vízgazdálkodá-
si, környezetvédelmi, népegészségügyi és 
építésügyi érdekeket bizonyítottan nem 
sért. 
Kút megszüntetésére (eltömedékelésére) 
megszüntetési engedély alapján kerülhet 
sor. 
Az ingatlan tulajdonosának a kút fennma-
radási engedélyét akkor is meg kell kér-
nie, ha úgy nyilatkozik, hogy 
-a kutat nem használja (ez alól a kút le-
fedése sem jelent kivételt). (Amíg a vízi-
létesítmény létezik - nem tömedékelik el 
szakszerűen - addig a fennmaradási enge-
délyezési eljárást le kell folytatni.),
- a korábbi tulajdonostól megvásárolt in-
gatlanon található kút már a birtokbavé-
telt megelőzően is az ingatlanon volt.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot 
hirdet Közművelődési szakember munkakör betöltésére, 3 hó-
nap próbaidő kikötéssel, 8 órás teljes munkaidőben 1 havi mun-
kaidőkeretben, határozatlan időre szóló kinevezéssel. 
Munkaköri feladatok: Művelődésszervezői feladatok ellátása, a 
művelődési központ rendezvényeinek szervezése és lebonyolí-
tása.
Pályázati feltételek:      
- felsőfokú közművelődési szakképzettség, vagy az Országos 
Képzési Jegyzékben meghatározott felsőfokú végzettségi szint-
re épülő közművelődési szakképesítés, vagy Országos Képzési 
Jegyzékben meghatározott közösségfejlesztő, kulturális közös-
ség-szervező, közművelődési szakképesítés
-  felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office)
-  magyar állampolgárság
-  büntetlen előélet
-  egészségügyi alkalmasság
-  kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (letölthető az in-
tézmény honlapjáról)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 éves szakmai ta-
pasztalat
- társalgási szintű angol nyelvismeret
- művészetek terén szerzett jártasság
- PR anyagok tervezésében és kivitelezésében szerzett szakmai 
gyakorlat
- jó szervezőkészség
- jó kommunikációs képesség
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata
- fényképes szakmai önéletrajz
- motivációs levél
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 28.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 30.
Az állás 2019. február 1. napjától tölthető be.
Érdeklődni a 49/542-004 –es telefonszámon lehet.
A pályázatot az alábbi címre kérjük benyújtani:
Derkovits Művelődési Központ 
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a „Közművelődési szakember” munkakör 
megnevezését feltüntetni.

Mátyás Zoltán 
igazgató

Közművelődési 
szakember állás

Hasznos téli tudnivalók

Hogyan védjük az ivóvízmérőinket 
és a vízvezetékeinket a fagykárok ellen?
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2019-ben átfogó szabályozás születik.



 Laborvizsgálat másképp
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2019. január 1-jétől a laborvizsgálatra időponttal 
rendelkező betegnek, valamint a sürgős beutalóval érkező páciensnek is, először a kartonozó-
ban kell megjelenni. Itt kapja meg a sorszámot, amit a beutalóra is felvezetnek. A sorszámmal 
ellátott beutalót a rendelőintézet I. emeletén, a labor ablakában elhelyezett dobozba kell bedob-
ni. A vizsgálat menete ezt követően a megszokottak szerint történik.
Megértésüket köszönjük.

Nagyné Kántor Judit
főigazgató

Állást keres? Váltani szeretne? Legyen csapatunk tagja
A Tisza Automotive Kft., az AD Plastic cégcsoport tagjaként a régió dinamikusan fejlődő, 
műanyag autóipari és más műszaki termékek gyártója és szállítója. Termékeinket modern fröcs-
csöntési és extrúziós fúvási technológiával állítjuk elő. Büszkék vagyunk arra, hogy a régió 
több száz munkavállalójának tudunk hivatalosan bejelentett, hosszú távú stabil munkahelyet 
biztosítani.
Az alábbi pozícióba keresünk új munkatársat:

Kontroller
Feladatok
• Termék utókalkuláció
• Havi pénzügyi jelentések készítése
• A menedzsment információval való ellátása (ad-hoc feladatok)
• Elemzések készítése
• Üzleti terv elkészítésében közreműködés
• Anyagszámlák rögzítése
• KSH adatszolgáltatás
• A Számviteli törvény által előírt szabályzatok és utasítások betartása

Elvárások
• Felsőfokú / középfokú közgazdasági, számviteli vagy kontrolling szakirányú végzettség
• Minimum 2-3 éves kontrolling területen szerzett tapasztalat
• Magas szintű Excel tudás
• Rugalmas, önálló, terhelhető, proaktív
• Kiváló elemző képesség, analitikus gondolkodásmód

Előnyt jelent
• Angol nyelvtudás

Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkahely
• Stabil céges háttér
• Béren kívüli juttatás
• Egyéb dolgozói juttatási csomag

Jelentkezés
Amennyiben a munkalehetőségünk felkeltette érdeklődését, jelentkezzen önéletrajz benyújtá-
sával bérigény és munkakör megjelöléssel a banok.zsuzsa@alfahuman.hu e-mail címen.

További információ: a 06-70/455-8090-es telefonszámon hétfőtől péntekig 8:00-16:00-ig.

Az Inno-Comp Kft.
multinacionális, dinamikusan fejlődő, alapanyaggyártó társaság Tiszaújvárosban keres

A munkakör célja: az Inno-Comp Kft.  gyártósorainak működtetése a termelési programban 
meghatározott termékek előállítása érdekében, valamint az ehhez kapcsolódó tisztítási, előké-
szítési, utókezelési, csomagolási és kiegészítő tevékenységek elvégzése.
Elvárások:
• Minimum szakmunkás végzettség
• 1-2 év hasonló és/vagy műszaki területen szerzett tapasztalat
• Csapat- és önálló munkára való képesség
• Jó kommunikációs képesség
Előny:
• Targoncavezetői jogosítvány: vezető állásos, vezető üléses és gyalogkíséretű géptípusokra
• Emelőgép-kezelői képesítés megléte
Ajánlatunk: 
• Béren kívüli juttatások
• Hosszú távú munkalehetőség
• Stabil munkáltatói háttér
• Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
• 8 órás megszakítás nélküli munkarend (4 műszak)
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el 
magyar nyelvű önéletrajzát a következő postacímre, vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36(49)542-084/121 mellék

Jelentkezési határidő: 2019. január 25.

RENDSZERKEZELŐ MUNKATÁRSAT
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A Sportcentrum eseményei   
Január 19. (szombat)

Labdarúgás
08.30 XXII. Sport-Park teremlabdarúgó torna  
	 	 	 Játékcsarnok,	Edzőterem
11.00	FCT-	Tarpa	edzőmérkőzés	 	 	 	
	 	 	 Műfüves	pálya

Január 22. (kedd)
Kosárlabda
15.30	Phoenix	KK	-	Salgótarjáni	KSE	U20	bajnoki	mérkő-
zés   Játékcsarnok
18.00	Phoenix	KK	-	Salgótarjáni	KSE	bajnoki	mérkőzés	
   Játékcsarnok

Labdarúgás

Kajak-Kenu

Faggyas Csicsek csere

Edzés és ösztöndíj

Megkezdte	a	felkészülést	az	FC	Tiszaújváros.	A	tavaszi	bajno-
ki	rajt	március	3-án	lesz	Debrecenben	a	DEAC	ellen.	A	héthe-
tes	felkészülés	minden	hétvégéjén	tervez	edzőmérkőzést	a	klub.
Január 19-én szombaton itthon játszik a csapat11 órától a Tarpa 
együttese	ellen,	a	következő	hétvégén	Putnokra	utazik	a	gárda.
A	tél	folyamán	nem	várható	nagy	mozgás	a	keretben,	2-3	játékos	
távozása	és	érkezése	valószínűsíthető.	Egyelőre	a	támadó	szek-
cióban	történt	változás,	érkezőként	már	a	kerettel	edzett	Csicsek 
Levente,	aki	a	DVSC-ben	és	az	MTK-ban	nevelkedett,	legutóbb	
a	Monor	együttesét	erősítette.	Távozott	a	csapattól	Faggyas Mi-
lán,	aki	az	őszi	szezonban	nem	tudta	beváltani	a	hozzá	fűzött	re-
ményeket.	A	cél	továbbra	is	változatlan,	a	bajnoki	pontvadászat-
ban	a	4-8.	helyezések	egyikét	kell	a	fiúknak	elérniük.

A	TKKSE	 fiatal	 tehetsége,	Máró	Anna,	 január	 10-én	 előbb	 a	
Kolonics	György	Vízisport	Központban	egy	közös	edzésen	vett	
részt Szabó Gabriella, háromszoros olimpiai bajnokkal, majd a 
Kolonics	György	Alapítvány	„Jövő	reménységei”	ösztöndíjának	
egyik	nyerteseként	vehette	át	díját	az	alapítvány	jubileumi	év-
záró	ünnepségén.
Nagy	élmény	volt	Annának	együtt	edzeni	a	háromszoros	olim-
piai	bajnokkal,	és	Gabi	edzőjével	Tóth	Lászlóval,	a	szakmában	
ismertebb	nevén	Vackorral.	Gabi	már	a	nyáron	is	sokat	segített	
Annának,	amikor	a	csapathajós	evezést	kellett	tanulnia,	így	nyu-
godtan	mondhatjuk,	hogy	hozzájárult	Anna	sikereihez.	Az	edzés	
után	Anna,	 edzője,	 Betlenfalvi	 István,	 és	 egyik	 nevelőedzője,	
Bardóczi	Krisztián	társaságában	a	Kolonics	György	Alapítvány	
jubileumi	évzáró	ünnepségére	siettek,	hiszen		az	ünnepség	kere-
tein	belül	vehették	át	a	díjazottak	a	jutalmaikat.
Az	 idén	 a	 négy	 kategóriában	 (férfi-női	 kajak,	 férfi-női	 kenu)	
nyolc	 versenyző	 részesült	 ösztöndíjban.	 Ez	Anna	 első	 „szak-
mai”	elismerése	is,	hiszen	a	Kolonics	György	Alapítvány	dön-
tést	hozó	kurátorai	egytől-egyig	a	kajak-kenu	sportban	szociali-
zálódtak.	Tudomásunk	szerint	Anna	esetében	vita	nélküli,	egy-
hangú	döntés	született	az	ösztöndíj	megítélésének	kérdésében.

Megnyílt a tiszaújvárosi Gamer Klub

Valóságos tér, virtuális játék
Iskolába azért annyira nem 
szoktak igyekezni a gyere-
kek, mint amit kedden dél-
után tapasztaltunk. Az ok 
nem a tanulás volt, hanem a 
játék. A Brassai középisko-
la adott helyet a most alakult 
Gamer Klubnak, ahol a fiata-
lok most már nem csak a vir-
tuális térben találkozhatnak, 
hanem a valóságban is. 

Több	 tucatnyian	voltak	kíváncsiak	 az	új	
klubra,	 nagy	 volt	 a	 nyüzsgés	 a	 nyitóna-
pon.	A	Gamer’s	ARTS	Sportegyesület	ko-
rábban	már	 szervezett	 e-sport	 rendezvé-
nyeket,	versenyeket,	most	jutottak	el	odá-
ig,	hogy	megnyílhatott	ez	a	klubhelyiség.	
Az	e-sportot	űző	fiatalok	örömmel	fogad-
ták. 
-	 Négyéves	 korom	 óta	 játszom	 -	mond-
ta Szilvási Szabolcs	 -	 volt	 PS2-m,	 PS1-
gyel	is	játszottam,	a	PS3-at	nemrég	adtuk	
el,	és	PS4-gyel	most	is	játszom.	A	lövöl-
dözős	 játékok	 közül	 főleg	 a	multiplayer	
platformokon	 szoktam	 játszani,	 szeretek	
csapatban	játszani.	Nagyon	örülök	ennek	
a	klubnak,	mert	létre	tud	hozni	egy	olyan	
közösséget,	ahol	sok	ember	együtt	tud	ját-
szani.	Nem	úgy	lesz,	hogy	mindenki	ott-
hon	ül	egyedül	és	játszik,	hanem	itt	akár	
megismerkedhet	a	többiekkel.	Ha	viszont	
egy	 játékos	 játszik	 csak,	 ahhoz	 a	 sztori	
alapú játékokat tudnám ajánlani. 
Hamar	megtelt	a	két	 terem	érdeklődő	fi-
atalokkal	és	 idősebbekkel,	 jobbára	a	kö-
zépiskolás	korosztály	világa	ez,	ők	voltak	
a	legtöbben.	
-	Tizenöt	 éves	vagyok	 -	mondta	Molnár 
Ferdinánd	 -,	 és	 olyan	 négy-öt	 éve	 ját-
szom.	Szerintem	fejleszti	a	koncentrációt	
és	a	reflexeket	is.	Szeretek	csapatban	ját-
szani,	és	itt	a	klubban	több	mindent	ki	tu-
dok próbálni. 
Ez	 is	 volt	 az	 egyik	 cél,	 hogy	 a	 fiatalok	
szervezett	 keretek	 között,	 felügyelettel	
és	a	virtuális	térben,	de	mégis	a	valóság-
ban	játszanak.	A	klubot	a	Gamer’a	ARTS	
Egyesület	működteti.	

-	Elsősorban	a	Brassai	iskolának	köszön-
hetjük	a	klubot,	hisz	ők	adtak	helyet	ne-
künk	-	mondta	Császár Gábor,	az	egye-
sület	programjainak	szervezője.	-	Minden	
eddig	rendezvényünkkel	erre	készültünk,	
célunk	volt	egy	ilyen	klub	létrehozása.	Ha	
megfigyeljük,	 akkor	 például	Budapesten	
a	legtöbb	gamer	helyiség	egy	szórakozó-
helyen	 van,	 kocsma,	 pub.	Mi	 nem	 ezen	
a	vonalon	akartunk	elsősorban	elindulni,	
annál	is	inkább,	mert	a	jövőben	tervezünk	
oktatást	is.	Ha	megnézik	a	gépeinket,	el-
sősorban	a	kompetitív	vonalat	próbáljuk	
erősíteni,	 tehát	 a	 csapatban	 való	 játéko-
kat,	és	nagyon	odafigyelünk	arra,	hogy	az	
adott korhatár besorolású játékkal mindig 
a	megfelelő	korú	gyerek	játsszon.	
- Milyen terveik vannak?
-	 Hosszú	 távú	 terveink	 között	 szerepel	
a	 szülők	 felkészítése,	 olyan	 előadókat	
is	 szeretnénk	 meghívni,	 akik	 a	 szülők-
kel	beszélgetnek	arról,	hogy	mi	is	a	gyer-

mekük	érdeklődési	köre	és	hogyan	 lehet	
az e-sportban támogatni, mederben tar-
tani.	Minél	 többen	 leszünk,	biztosan	an-
nál	több	tehetséges	e-sportoló	is	lesz	köz-
tünk.	Mivel	egyesületünk	tagja	a	Magyar	
E-sport	Szövetségnek,	akik	tavaly	elindí-
tották	a	magyar	nemzeti	e-sport	bajnoksá-
got,	így	a	jövőben	mi	is	tervezzük,	hogy	
ha	már	lesz	egy	csapatunk	és	megfelelő-
en	 működünk,	 akkor	 elindulunk	 ezeken	
a	 versenyeken.	Ha	 lesz	 egy	 tiszaújváro-
si e-sport csapatunk, akkor akár gálamér-
kőzéseket	is	összehozhatunk	más	városok	
csapataival.	
- Milyen gépekkel, milyen játékokkal nyi-
tottátok meg a klubot? 
-	Öt	elég	jó	PC-nk	van	jelenleg,	ezen	az	
öt	gépen	12	játék	van,	ebből	9	free	to	play	
játék,	ami	azt	jelenti,	hogy	ingyen	letölt-
hető	és	bárki	a	saját	account-jával	be	tud	
lépni,	és	kedvére	játszhat.	Három	játékot	
pénzért	kellett	megvásárolni,	az	egyik	az	
Overwatch,	a	másik	a	Rainbow	Six,	a	har-
madik	pedig	a	PUBG,	ezekkel	azok	tud-
nak	játszani,	akik	megvették	a	játékot	és	
van	hozzá	account-juk.	A	másik	teremben	
van	két	Xbox	360,	és	két	Xbox	One,	amit	
Csanda	Gergelynek,	a	PlayIT	főszervező-

jének	köszönhetünk,	rendkívül	jó	partner-
ség	alakult	ki	az	egyesület	és	a	PlayIT	kö-
zött.	
- Bárki eljöhet játszani? 
-	Február	elsejéig	 igen,	 ingyenes	a	klub,	
bárkit	 szeretettel	 várunk	 hétköznapon-
ként	15	és	20	óra	között,	itt	a	Brassai	is-
kola	K-épületének	emeletén.	Február	el-
sejétől	 tagdíjat	 kell	majd	fizetni.	 Szeret-
nénk	folyamatosan	programokat	is	kínál-
ni,	így	január	25-26.	környékén	egy	ver-
senyt	 is	 tervezünk	 saját	 tagjaink	 között.	
Friss	 információkért	 javaslom,	 keresse-
nek	bennünket	a	facebookon,	az	instagra-
mon,	vagy	a	gase.hu	weboldalon.	
A	rendezvényre	ellátogatott	Csanda	Ger-
gely,	a	PlayIT,	a	régió	legnagyobb	gamer	
rendezvényeinek	 főszervezője	 is,	 akivel	
az	 e-sport	 jelenéről	 és	 jövőjéről	 beszél-
gettem. 
-	A	gaming	nagyon	értékes	a	mai	fiatalok	
számára.	Egy	világtrend,	ami	nem	csak	a	

jelent	 befolyásolja,	 hanem	 a	 jövőben	 is	
fontos	szerepet	fog	játszani.	A	helyiek	ke-
restek	meg	bennünket,	és	mi	igyekszünk	
felkarolni	minden	olyan	kezdeményezést,	
ami	segíti,	hogy	a	fiatalok	a	játék	világá-
ba	egy	kulturált,	szabályozott	környezet-
ben léphessenek be. 
- Miért fontos ez? 
-	Mi	nem	csak	a	játékot	nézzük,	számunk-
ra	az	oktatás	is	fontos,	és	azok	az	üzene-
tek,	amiket	a	játékon	keresztül	át	lehet	ad-
ni	a	fiataloknak,	legyen	szó	akár	a	társa-
dalmi	felelősségvállalásról	is.	
- Hol áll ma Magyarország az e-sport-
ban? 
-	Az	e-sport	feltörekvő	dolog,	hazánkban	
viszont	 még	 olyan	 gyerekbetegségekkel	
küzd,	 amin	 sok	 országban	 már	 túl	 van-
nak.	 Itt	most	 indult	 el	 valamiféle	 szabá-
lyozottság	felé	az	e-sport,	gondolok	itt	a	
fél	 éve	 alakult	 Magyar	 E-sport	 Szövet-
ségre,	 vagy	 a	 V4-es	 e-sport	 bajnokság-
ra,	ami	a	tavalyi	év	elején	volt.	Most	ta-
lán	elkezdődhet	valami.	Eddig	sok	prob-
léma	volt,	kezdve	a	csapatok	alulfinanszí-
rozottságával.	A	megalakult	 e-sport	 csa-
patok	nagyon	gyorsan	szétestek,	a	kezdeti	
kudarcok	elvették	a	fiatalok	kedvét.	Ezek	
olyan	problémák	voltak,	amik	nem	segí-
tettek	a	magyar	e-sportnak.	
- Miért jobb az, ha valaki egy ilyen helyen 
játszik, mintha otthon tenné? 
-	A	gamer	 rendezvények	és	klubok	 fela-
data	elsősorban,	hogy	a	fiatalok	ne	csak	a	
virtuális	térben	találkozzanak	egymással,	
hanem	 megismerjék	 egymást	 kicsit	 gé-
pen	kívül	is,	és	olyan	közegbe	kerüljenek,	
ahol	fontos	kommunikálni	a	másikkal	és	
megvan	a	közösségi	élménye	is	az	egész-
nek.	A	 klub	 üzemeltetőire,	 a	 programok	
szervezőire	nagy	felelősség	hárul,	hiszen	
nem	elég	az,	hogy	valaki	bejön	 játszani,	
egyéb	programokat	 is	szervezni	kell.	Je-
lenleg	szinte	nincs	olyan	8	és	22	év	kö-
zötti	fiatal,	aki	ne	játszana	valamilyen	já-
tékkal	a	mindennapokban,	legyen	az	tele-
fon,	 pc,	 e-sport,	 konzol.	Valamivel	min-
denki játszik, és ez ma teljesen természe-
tes.	 Fontos	 azonban	 a	 szülő	 felelőssége,	
hogy	 szabályozza,	 és	 megfelelő	 meder-
ben tartsa a játékot. 

Fodor Petra
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Anna és mesterei, no meg a díj. 

Járólapokon kezdték az alapozást. 

Jól felszerelt klub nyílt.

Császár Gábor (balra) és Csanda Gergely a megnyitó előtti percekben. 

Nem csak játék, közösségépítés is. 
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