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Televíziós
fogadóóra

A Tisza Televízió folytatja Fogadóóra című sorozatát. Febru-
ár 9-én ismét találkozhatnak dr. Fülöp György polgármester-
rel. Városunk első emberével aktualitásokról beszélgetünk, 
de természetesen nézőinknek is alkalmuk lesz kérdéseket fel-
tenni. Ezeket a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címünkre, vagy 
a 49/341-844-es illetve 49/341-755-ös telefonszámunkra vár-
juk február 7-én, hétfőn 12 óráig. 

Folytatódnak az oltási akciónapok

A január végi már a negyedik oltási akcióhétvége volt, regisztráció nélkül lehetett kérni a koronavírus elleni vakcinákat, a 
Szputnyik kivételével bármelyiket. A nagy többség emlékeztető oltásért állt sorba a rendelőintézet fiziko- és balneoterá-
piás részlegében kialakított oltópontnál. Folyamatosan érkeztek és kérték az oltást minden hétvégén. Az akciónapokon a 
tiszaújvárosi háziorvosok és a szakorvosok oltottak. Februárban is így lesz, mivel a kormány meghosszabbította az oltá-
si kampányt. Cikkünk az 5. oldalon.

Járványhelyzet
Nem csitul a járvány, a szerda reggeli adatok szerint egy nap 
alatt mintegy húszezer fertőzöttet azonosítottak, meghalt 77 
beteg. Kórházban 4341 beteget ápoltak, lélegeztetőgépre 
163-an szorultak. A járvány kezdete óta összesen 1 582 517 
főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, az elhunytak szá-
ma 41 548 főre emelkedett.
A negyedik oltás is már foglalható és felvehető, akár az oltá-
si akciók keretében is. A negyedik oltás kérhető 18 év felett, 
ha a 3. oltás beadása óta már eltelt négy hónap. Az olthatóság 
megítélése érdekében az oltóorvos szükség esetén konzultál-
hat a kezelőorvossal és/vagy háziorvossal. Az oltóanyag vá-
lasztás minden esetben az oltóorvos feladata, aki a pácienst 
ismerve a szakmai szempontok alapján dönt.
Rohamléptekkel terjed a koronavírus-járvány városunkban 
is. A köznevelési intézményekben sok a fertőzött. Iskolai osz-
tályokat, óvodai csoportokat küldenek karanténba. A Széche-
nyi iskolában több mint 200 gyerek és 10 pedagógus volt be-
teg, ezért szerdáig tanítás nélküli munkanapokat rendeltek el. 
A Hunyadiban is terjed a vírus, az iskola 1/3-a hiányzik, co-
vidos tanárok és diákok is vannak. Szerdától nincs napkö-
zi, minden gyereket hazaküldtek ebéd után. A Szent István 
katolikus iskolában is sok a hiányzó, 78 gyerek otthon gyó-
gyul, minden osztály érintett 4-5 beteggel. Kilenc tanár táp-
pénzen van, hárman covidosok, egy osztály karanténban van. 
Az óvodában is terjed a betegség, mindenhol vannak igazolt 
covid-fertőzöttek, dajkák, óvónők és gyerekek is. A Szivár-
vány óvodában egy csoport csütörtökig karanténban van. A 
református iskolában és óvodában is csoportonként egy-egy 
gyerek érintett, az oltatlan kontaktszemélyeket hazaküldték.    

Szünetel a személyes ügyfélfogadás
Tekintettel a helyi járványügyi adatok romlására, a személyes ügyfélfogadás a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban határo-
zatlan ideig szünetel, az kizárólag a személyes megjelenést igénylő ügyekben (anyakönyvi és választási ügyek) lehetséges.
A Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett urnák továbbra is az ügyfelek rendelkezésére állnak, így a szociális és egyéb 
ügyekben keletkezett dokumentumok azokban elhelyezhetők. 
Több ügytípusban lehetőség van az elektronikus ügyintézésre is. Erről bővebb információ található a Tiszaújvárosi Polgármes-
teri Hivatal honlapján.

Dőltek a fák halomra
A városban is nyomott hagyott a hétvégi vihar. A helyenként 120 
km/h-s széllökések miatt több bejelentés is érkezett a tiszaújvá-
rosi tűzoltókhoz. A Nikodémus Idősek Otthona előtt egy hatal-
mas fát csavart ki tövestől a szél. Senki sem volt éppen az ut-

cán, így nem történt nagyobb baj. A 35-ös főúton a MOL benzin-
kúttal szemben is fa dőlt az útra a viharos erejű szél miatt, ezzel 
akadályozva a forgalmat. A tűzoltók motoros láncfűrésszel távo-
lították el az úttestről a kidőlt fát.

Élelmiszerárstop
Február elsején életbe lépett a kormány hét alapvető élelmi-
szerre vonatkozó árstopja. Erről információs táblán is tájé-
koztatniuk kell a boltoknak a vásárlókat. 
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Egyházi hírek 

Római katolikus
A szentmisék a szokott időpontokban lesznek: kedd, csütör-
tök, péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00. Feb-
ruár 6-án a hónap első vasárnapján gyermekmise lesz, félévi 
bizonyítványok megáldása.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros va-
sárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagy-
csécsen 8.30-kor van szentmise.
Február 3-a, csütörtök Szent Balázs ünnepe, a 18.00-kor kez-
dődő szentmise keretében „Balázsáldás”. Akik nem tudnak 
részt venni, azok a vasárnapi szentmise után is részesülhet-
nek „Balázsáldásban”.
Február 4., péntek első péntek, idősek, betegek, idősottho-
nok látogatása.
Február 11., betegek világnapja, a 18.00-kor kezdődő szent-
mise keretében idősek és betegek számára betegek szentsé-
gének kiszolgáltatása. Szeretettel hívjuk és várjuk idős, be-
teg testvéreinket, városunk orvosait, ápolóit és az egészség-
ügyben dolgozókat.
Az altemplom nyitvatartása: kedd - vasárnap: 08.00. - 18.30.
A plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda: 9.00-13.00., csü-
törtök, péntek 15.30-17.30.
Cím: Tiszaújváros Római Katolikus Plébánia, Szent István 
út 32.
tel.: (49) 540-102, Web: tiszaujvarosiplebania.hu
Görögkatolikus
Pénteken 9.00 Szent Liturgia. Szombaton 17.00 vecsernye. 
Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Kedden 7.30 
Szent Liturgia.
„A megdicsőült igazak lelkeivel nyugtasd meg, Üdvözí-
tőnk, a te elhunyt szolgáidnak lelkét, megőrizvén őket a bol-
dog életben, mely nálad van, Emberszerető!” Az első halot-
tak szombatja február 19-én lesz, a Szent Liturgia 11.00 óra-
kor kezdődik (nagyböjt 2., 3., és 4. szombatját, illetve a pün-
kösd előtti szombatot szintén elhunyt szeretteink emlékének 
szenteljük).
Egyházközségünk számlaszáma: 12035803-00165588-
00100006.
Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tartjuk:
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap, február 6. 10 óra.
Tiszaújváros
A bibliaóra a járvány fokozott terjedése miatt elmarad.
Úrnapi istentisztelet: vasárnap, február 6. 11 óra.
Konfirmációi előkészítő: vasárnap, február 6. 15 óra.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! Az ak-
tuális rendeletek értelmében alkalmainkon a maszk viselése 
kötelező. A városi istentisztelet vasárnap délutántól felvétel-
ről meghallgatható gyülekezetünk facebook oldalán.
„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánko-
zik a lelkem hozzád, Istenem!” (Zsolt 42,2)

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgála-
tot február 6-ig (vasárnap) a Remény Gyógyszertár (Szent Ist-
ván út 9-11., tel.: 49/340-052), majd február 7-től (hétfő) a Bo-
rostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) lát-
ja el. A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt 
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
 Hétköznap  Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17 8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 8-17 - -
Remény Gyógyszertár 8-17 8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-19 8-19 8-15

Gyere közénk!
A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub szeretettel várja 
régi és új tagjait. Jelentkezzél klubunkba március 10-ig a Ti-
szaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületében /Kazinczy út 3./ csü-
törtöki napokon 9-11-ig! Az éves programtervezetünket és a 
klubunk életéről készült Képes Krónikánkat is megnézheted. 
Változatos állandó és új programokkal vár a nyugdíjas egye-
sület, és a Kaffka klub.

Várkonyi Ilona 
klubvezető

Színes diploma
Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!

 A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan ebben 
az évben is lehetőség van színes diploma igénylésére. 

Azok a pedagógusok, akik 50, 60, 65, 70 évvel ezelőtt sze-
rezték diplomájukat, kérjük 

jelezzék igényüket a következő telefonszámon: 
06/20 925 88 77 Demjén Barnabásné, a Pedagógusok Szak-

szervezete Nyugdíjas Tagozatának titkáránál. 

Életveszélyes fenyegetést kapott
„Megkésellek” - ez állt abban az e-ma-
ilben, amit egy ismeretlen feladótól ka-
pott Jézsó Gábor önkormányzati képvi-
selő, aki a borsodi 6-os számú választó-
kerületben az ellenzéki Egységben Ma-
gyarországért pártszövetség országgyű-
lési képviselőjelöltje. A szöveg mellé egy 
véres késről készült képet is mellékelt az 
ismeretlen fenyegetőző. Minderről Jézsó 
Gábor adott hírt a vasárnap, Facebookon 
közzétett videójában. 
A videóban Jézsó Gábor úgy fogalmaz, 
hogy ő egy szebb Magyarországot sze-
retne, ahol „hiszünk abban, hogy a szere-
tet és a béke, a békés megoldások mindig 
megoldásra vezetnek. Nem félek, tovább-
megyek az úton, és kérem önöket, önök 
se féljenek, mert ha félünk, akkor a fenye-
getők győznek.” 
Jézsó Gábor elmondta azt is, ha nem szúr-
ják le, és győz a választáson, azokat is 
szeretné képviselni, akik ma fenyegetik. 
Ezután feljelentést tett a rendőrségen.

Választás 2022
Hétfőn kezdték kézbesíteni a Magyarországon élő választó-
polgároknak az országgyűlési választásról és népszavazásról 
szóló értesítőt. 
A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében arról 
értesíti a választópolgárokat, hogy szerepelnek a névjegyzék-
ben. Az értesítők nyomtatása a január 26-ai névjegyzéki álla-
potnak megfelelően kezdődött meg. 
A választópolgároknak legkésőbb február 11-éig postázzák 
az értesítőt a lakcímükre arról, hogy szerepelnek a névjegy-
zékben. 
Ha valaki ezt nem kapja meg, akkor a jegyzőnél (a helyi vá-
lasztási iroda vezetőjénél) jelezheti, aki ekkor új értesítőt ál-
lít ki.
Az értesítő a választópolgár személyes adatait tartalmazza, 
illetve a szavazás helyét, idejét, és azt, hogy a választópol-
gár melyik választókerületben, településen gyakorolhatja vá-
lasztójogát, illetve, hogy a szavazókör akadálymentesített-e.
Az értesítő felhívja a választók figyelmét arra, hogy számít 
a véleményük, amit úgy tudnak kifejezni, ha elmennek sza-
vazni. 
Azoknak, akik még nem nagykorúak, de az április 3-ai vá-
lasztásig betöltik 18. életévüket, ugyancsak most kell meg-
kapniuk az értesítőt.

Tanács
Ezzel a rejtvénnyel indul februári so-

rozatunk. A megfejtéseket március 

1-ig egyben várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton 

a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 

16. címre.

2. � Sokféle 2022. február 3.

Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk, 
hogy szeretett édesapánk 

Máté József 
életének 80. évében 2022. január 25-én 

tragikus hirtelenséggel elhunyt. 
Végső búcsúztatása 2022. február 11-én (péntek) 

12.30 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben. 
Gyászoló gyermekei

Jézsó Gábor a rendőrkapitányság előtt, és az üzenetként kapott véres kés.



A cselekmény nem bűncselekmény
A nyomozóhatóság bűncselekmény hiányá-
ban megszüntette az eljárást, amely Csikász 
Gábornak, a Fidesz önkormányzati képvi-
selőjének feljelentése nyomán indult külö-
nösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen 
kezelés bűntettének gyanúja miatt. A fel-
jelentés ismeretlen tettes ellen szólt, de az 
ügyek természetéből adódóan a „célszemé-
lyek” az önkormányzat korábbi és jelenle-
gi vezetői voltak. Az eljárás megszüntetése 
után dr. Fülöp György polgármester közös-
ségi oldalán fejtette ki véleményét a történ-
tekről. 

Csikász Gábor tavaly tavasszal tett feljelentést 
különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen 
kezelés bűntett gyanúja miatt, de már ezt meg-
előzően - lényegében az új képviselő-testület 
megalakulásától, melynek listás képviselőként 
lett tagja - több alkalommal is nyilvánosan jog-
szabálysértéssel, törvénytelenséggel vádolta 
meg az önkormányzat előző ciklusbeli és je-
lenlegi vezetését. 
A képviselő-testületi üléseken és közösségi ol-
dalakon folyamatosan hangoztatta nézeteit, de 
regionális (Észak-Magyarország) és országos 
(Magyar Nemzet, Hír TV) médiumok is közöl-
ték vádjait. Hangzatos címekkel, „felütések-
kel”. Majd - ahogy azt korábban kilátásba he-
lyezte - feljelentést tett. 
Ebben az önkormányzat, az önkormányzati tu-
lajdonú TiszaSzolg 2004 Kft. és a volt MHSZ 
épület és Hotel Termál helyén szállodát építő 
Dominvest 2000 Kft. a „főszereplők”. A képvi-
selő szerint a TiszaSzolg az érvénytelen pályá-
zatot benyújtó Dominvestnek, ráadásul áron 
alul adta el az ominózus ingatlant. A feljelentő 
állítása szerint ugyancsak áron alul értékesített 
az önkormányzat a Dominvest számára parko-
lóterületet, és így tett a TiszaSzolg is, amikor 
- sport és rekreációs területként - értékbecslés 
nélkül, újfent áron alul adott el ingatlant a Do-
minvestnek. 
„Mellékszálként” Csikász Gábor feljelentést 
tett az önkormányzat és Kovács Tibor, volt ön-
kormányzati és országgyűlési képviselő között 
2015-ben létrejött megbízási szerződés miatt 

is. Szerinte ugyanis Kovács Tibor nem a szer-
ződésben foglaltak szerint végezte tevékenysé-
gét. 
Az eljárást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgató-
ság Gazdaságvédelmi Osztálya folytatta le. A 
nyomozóhatóság arra a megállapításra jutott, 
hogy az említett ügyletekben a képviselő-tes-
tületi döntések alapján jártak el, melyek tör-
vényesek voltak. Magyarán, nem volt köteles-
ségszegés, nem okoztak vagyoni hátrányt, nem 
történt hűtlen kezelés. Nem történt bűncselek-
mény, ezért az eljárást megszüntette. A megbí-
zási szerződés tárgyában is. 
Mondhatnánk, borítsunk fátylat az egészre, ki-
derült az igazság, lépjünk tovább! Ez azonban 
nem egészen így van. Így gondolta dr. Fülöp 
György polgármester is, aki értesülvén a meg-
szüntető határozatról, az alábbiakat tette közzé 
közösségi oldalán: 
„Gyanús ügyletek sora, „sundám-bundám” in-
gatlanmutyi Tiszaújvárosban?!
Az elmúlt közel egy évben ilyen és ehhez ha-
sonló méltatlan címmel jelentek meg Face-
book posztok, újságcikkek és „oknyomozó” ri-
portok országos sajtóorgánumokban, besároz-
va ezzel nemcsak a város jelenlegi és koráb-
bi vezetésének becsületét, hanem Tiszaújváros 
jó hírnevét is. Úgy gondolom, hogy Tiszaújvá-
ros polgármestereként - illetve korábbi alpol-
gármestereként - kötelességem megszólalni az 
ügyben és tisztázni az alaptalan vádakat.
 Polgármesterként és természetesen magánem-
berként is bánt a városunk rossz színben való 
feltüntetése.
Csikász Gábor, a Fidesz-Városért Egyesület 
önkormányzati képviselője több alkalommal is 
olyan nyilatkozatot tett különböző médiumok-
nak, melyek azt sejtették, hogy az előző önkor-
mányzati ciklusban olyan ingatlan adásvételek 
zajlottak, illetve olyan gyanús megbízási szer-
ződések születtek, amelyek felvetik a jogsza-
bálysértés gyanúját. A képviselő úr által be-
nyújtott közérdekű adatigénylésekre, valamint 
a minket megkereső riporterek kérdéseire min-
dig készséggel válaszoltunk a pandémia legne-
hezebb időszakaiban is, ez azonban nem volt 
elég.

Csikász Gábor feljelentést tett az ügyben, 
amely alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Rendőr-Főkapitányság Bűnügyi Igazgató-
ságának Gazdaságvédelmi Osztálya különösen 
nagy hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntetté-
nek gyanúja miatt ismeretlen tettessel szemben 
folytatott eljárást. 
Az eljárás során több érintett tanút - többek kö-
zött dr. Juhos Szabolcs jegyző urat - is többször 
meghallgattak, illetve rendelkezésre bocsá-
tottunk minden olyan dokumentumot, amely 
a nyomozók munkáját elősegítette. Mivel tö-
retlen gyakorlatunk a transzparens, erkölcsös, 
tisztességes városmenedzselés, ezért maximá-
lisan segítettük a nyomozók munkáját, hiszen 
számunkra is az volt a legfontosabb, hogy ki-
derüljön az igazság.
A poszthoz mellékelem a nyomozás végén 
született határozatot, melyben a rendőr-főkapi-
tányság megállapította, hogy bűncselekmény 
hiányában megszüntették az eljárást. 
Elvem, hogy mindenki végezze azt, amihez 
ért, és amihez van szakmai, jogi és társadalmi 
felhatalmazása. Sajnos a képviselő úr egy sze-

mélyben érezte magát újságírónak, rendőrnek, 
ügyésznek és bírónak… 
Úgy gondolom, hogy azzal nincsen probléma, 
ha valaki önszorgalomból vagy igazságérzettől 
vezérelve felhívja a figyelmet bizonyos gya-
nús(nak tűnő) dolgokra vagy utánajár azok-
nak. Az viszont mélységesen felháborít, ha a 
megismert információkat elferdítve összees-
küvés elméleteket gyárt, azokat tényként köz-
li és az ország nyilvánossága előtt hamisan vá-
dol egy egész közösséget. Mindezt rosszindu-
latúan, önös érdekektől vezérelve, politikai ha-
szonszerzés céljából… Véleményem szerint, 
ha valóban a tisztánlátás érdekében cselekedett 
volna, akkor nem a Hír TV és a Magyar Nem-
zet nyújtotta szereplési lehetőségeket keresi.
Úgy gondolom, hogy minden jóérzésű tisza-
újvárosi nevében mondhatom, hogy elég volt! 
Több hivatalos fórumon is bebizonyosodott, 
hogy minden valóságalapot nélkülöző gyanú-
sítgatással próbálták a városunkat, a város ve-
zetőit lejáratni, rossz színben feltüntetni” - ír-
ta a polgármester.

f.l.

Egy napon két újvárosi első baba született
Jamina és Máté - az egyik modernebb, a 
másik klasszikusabb. Szüleik ezeket a neve-
ket adták 2022 első tiszaújvárosi babáinak. 
Mindkét gyermek január 25-én látta meg a 
napvilágot, a szülőket online értük el, öröm-
mel meséltek az elmúlt egy hét izgalmairól 
és családjuk legifjabb tagjáról.

Csukás Jamina január 25-én 8:22-kor szüle-
tett az egri Markhot Ferenc Kórházban, 3150 
grammal és 53 centivel. A Jamina arab eredetű 
név, azt jelenti: „boldogság”. Az érzés intenzí-
ven jelen van a Csukás család életében. A kis-
lány az egész beszélgetés alatt csöndben pihe-
gett apukája ölében, hol tágra nyílt szemekkel 
nézett szét a számára még új és izgalmas vi-
lágban, hol pedig csukott szemmel szundikált 
édesapja megnyugtató baritonjára.
- Nagyon nagy szerencsénk van Jaminával, 
egyáltalán nem sírós baba - kezdi mosolyogva 
az édesapa, Csukás Zoltán. - Próbálunk felven-
ni vele egy ütemet, rendszeres étkezéssel, de 
az alvások és az éjszakák is nyugodtan telnek. 
Így tudunk aludni mi is, van minimális hasfá-
jás, de ki lehet bírni. A fürdéssel egyelőre van-
nak problémái, nem nagyon szereti, de majd 
azt is megszokja.
Jamina anyukájának, Sass Szabinának a ter-
hesség és a szülés is problémamentesen zaj-
lott. A covid-helyzet miatt a leendő apa nem 
járhatott a vizsgálatokra, emiatt a várandósság 
élményeiből kicsit kirekesztve érezte magát. 
A baba tervezett császárral született, hiszen az 
anyuka első gyermeke is így jött a világra.
- Szabina a második oltását a terhessége 18. 
hetében kapta meg, szerencsére nem okozott 
problémát. A pandémia miatt nem lehettem a 
műtőben, viszont kint az osztályon megvárhat-
tam, amíg megszületik a pici, és körülbelül 15 
percre ölbe is vettem őt. Jó érzés volt egy kicsit 

ismerkedni vele - emlékezett vissza az apuka. 
- Ezután viszont már csak akkor láttam őket, 
amikor kijöttek a kórházból, ezért három napot 
sajnos külön töltöttünk.
Szabinának már van egy kilencéves lánya, aki 
rengeteget segít egyhetes húga körül.
- Gyakorlatilag úgy kell tőle ellopni a felada-
tot, hogy ne ő csinálja mindig, és nekünk is 
jusson valami - meséli nevetve Zoltán. - Hoz-
za-viszi, tisztába teszi, altatja, méri etetés előtt 
és után, mindent megcsinál.
A nagyszülők is kiveszik részüket a babázás-
ból, a boldog nagymamák felváltva töltenek el 
néhány napot Csukáséknál, így segítve az im-
már négytagú családot.

***
Január 25-én 15:05-kor pedig megszületett egy 
újabb tiszaújvárosi lakos Kovács Máté sze-
mélyében, aki édesapja után kapta a nevét. A 
kisfiú nagy változást hozott a Kovács család 
életébe, 3120 grammjával és 52 centijével. Az 
online interjú alatt végig „együttműködő” volt, 
kiságyában mély álomba szenderülve hagyta, 
hogy hosszan beszélgethessünk büszke szüle-
ivel.
- Nem igazán lehet felkészülni a napi 24 órás 
készenlétre - mondta őszintén, fáradtan, de 
boldogságtól sugárzó arccal Kovács-Plaszkó 
Judit, Máté anyukája. - Szoptatásból, altatás-
ból, pelenkázásból és fürdetésből áll a nap. Mi 
elég pörgős életet éltünk korábban, ennek elle-
nére most mindketten úgy érezzük, hogy még 
közelebb hozott minket egymáshoz - néztek 
egymásra mosolyogva az újdonsült szülők.
A kisfiú már édesanyja pocakjában is éjjeli ba-
golyként viselkedett, sokat rugdosódott. Szo-
kását születése után is megtartotta, ugyan-
is éjszaka szereti leginkább hallatni a hangját. 
Az édesapa, Kovács Máté minden tőle telhe-
tőt megtesz, hogy segítse a feleségét. A család 
többi tagja pedig a főzés és a házimunka terhét 

igyekszik levenni Juditék válláról.
- A férjemmel minden feladatot megosztunk, 
nagyon sokat számít, hogy néha tudok ki-
csit pihenni, amíg ő van a picivel. Szerencsé-
re mindkettőnknek segít a család. Ha kell, vi-
gyáznak a babára, hoznak ebédet, és ez most 
rettentő nagy segítség számunkra.
Máté természetes úton jött a világra, kompli-
káció nélkül és viszonylag gyorsan. Judit ele-
inte félt a szüléstől, azóta viszont, mint mond-
ta, rájött arra, hogy ez volt a könnyebb része a 
dolognak. A kórházi napokra csupa jó érzéssel 
gondol vissza.
- A Megyei Központi Kórházban szültem 
Miskolcon, számomra nagyon pozitív csaló-
dás volt a benntartózkodás - mondta lelkesen 
az édesanya. - A doktor úr és a szülésznő is 
rengeteget segített, támogatott, mindkettejük-
nek nagyon hálás vagyok, mert nincs rossz él-

ményem és semmilyen nehézséget nem éltem 
meg a kórházban. Apás szülést terveztünk, vé-
gig bent volt a férjem velem. Ez egy hatalmas 
energiafröccs és plusz segítség, hogy amikor 
az ember holtponton van, és jönnek azok a dur-
va fájások, van, aki ott áll mellettünk és fogja 
a kezünket.
Azt is megtudtuk, milyen férfi szemmel átélni 
a születés csodáját.
- Nagyon jó érzés volt, hogy bent lehettem, és 
hogy ennek az élménynek a részese lehettem 
- kezdte csillogó szemmel és széles mosoly-
lyal Máté. - Itt jegyzem meg, hogy minden el-
ismerésem a nőké, akik ezt végigviszik, tehát 
le a kalappal a hölgyek előtt. A köldökzsinórt 
én vágtam el, fantasztikus volt, amikor meg-
láttam a kisfiamat. Utána egyből rám tették, és 
leírhatatlan volt az érzés, hogy apuka lettem.

venna
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Jamina (balra) és Máté egyaránt január 25-én jött világra.

A feljelentés fókuszában a szállodaépítéssel kapcsolatos ügyletek álltak.



Megelőzhetőek a kéménytüzek és a mérgezések
Viharos erejű szél pusztított a hétvégén, 
több esetben 100 km/h körüli szélsebessé-
get is mértek. Ezek a nagy széllökések  nem 
csak a közérzetünket tépázzák, de veszélyt 
jelentenek a kéményekből kiáramló gázok 
miatt is. Az erős légmozgás ugyanis vissza-
nyomja a kéménybe a gázokat, ami balese-
tet okozhat. A kéményeket és kazánokat pe-
dig rendszeresen ellenőriztetni kell, hogy 
ne forduljanak elő olyan balesetek, melyek 
megelőzhetőek lettek volna.   

A tiszaújvárosi Surányi Péternek és felesé-
gének csak néhány percen múlt az élete. A 
szén-monoxid jelző készülék riasztott ná-
luk, ez mentette meg az életüket. Pedig min-
dig nagy gondot fordítanak a kémény és a ka-
zán ellenőriztetésére. Ennek ellenére megtör-
tént a baj.  
- Hosszabb ideig nem voltunk itthon, és ami-
kor hazajöttünk és kipakoltunk az autóból, be-
jöttem a konyhába, hogy megmossam a kezem 
- meséli Surányi Péter. - Megnyitottam a csa-
pot, körülbelül egy-két percig folyt a meleg 
víz. Bekapcsolt a kazán, aztán pár perc múl-
va óriási nagy hanggal megszólalt a falon lé-
vő szén-monoxid jelző készülék. Süvített és 
pirosan villogott. Szerencsére a teraszajtó és 
az ablak is nyitva volt, mert nyár volt, és na-
gyon meleg. Azonnal szóltunk a katasztrófa-
védelemnek és pár perc múlva kint is voltak, 
megmérték a szén-monoxid koncentrációt és a 
megengedett értéknek a többszörösét mérték. 
Lényegében ez a készülék megmentette az éle-
tünket.
- A szükséges ellenőrzések gyakorisága a tü-
zelőeszközök működési elvétől, típusától függ 
- tudtuk meg Dr. Hudák Andreától, a Bor-

sod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság hivatalvezetőjétől. - Gáz-
üzemű és zárt égésterű tüzelőeszközök ese-
tében kétévente, minden egyéb fűtőberende-
zés esetében évente szükséges elvégeztetni az 
égéstermék-elvezető ellenőrzését. Fűtési idő-
szakban jellemzően megemelkedik azoknak 
a tűzeseteknek és baleseteknek a száma, ame-
lyek a háztartásokban használt tüzelő- és fű-
tőberendezések működtetésével hozhatók kap-
csolatba. Ezért fontos, hogy rendszeresen el-
lenőriztessük és vizsgáltassuk felül fűtőberen-
dezéseinket, illetve a hozzájuk tartozó égéster-
mék-elvezetőket. Gondoskodjunk az idősza-
kos karbantartásról, szükség esetén javíttatá-
sokról. Amennyiben az ellenőrzést elmulaszt-
juk, úgy megnövekszik annak az esélye, hogy 
az elhanyagolt fűtőberendezés vagy kémény 
miatt egy olyan tűzeset vagy baleset követke-
zik be, ami elkerülhető lett volna. Vegyes tüze-
lésű berendezések esetében nő a kéménytűz ki-
alakulásának kockázata, a nyílt égésterű fűtő-
berendezéseknél pedig a szén-monoxiddal ösz-
szefüggő balesetek esélye.
- Mit vizsgálnak a kéményseprők?
- A vizsgálat során a kéményseprők kívül és 
belül megnézik a kéményeket, ellenőrzik azok 
műszaki állapotát, vizsgálják, hogy a fűtés 
működéséhez van-e az adott helyen elég leve-
gő, illetve biztosított-e a levegő utánpótlása, 
emellett elemzik a tüzelőberendezésből távo-
zó égéstermék összetételét. Ha problémát tár-
nak fel, fontos, hogy saját érdekünkben miha-
marabb gondoskodjunk a javításról.
- Kinek kötelező és kinek nem a fűtőberendezé-
sek ellenőriztetése?  
- A társasházak, illetve a lakásszövetkezeti in-
gatlanok esetében jelenleg is kötelező az égés-
termék- elvezető rendszerek ellenőrzése. A 
gyakoriság a kémény típusától függ. A csalá-
di házak esetében a tulajdonos rendelheti meg 
a kémények felülvizsgálatát, melynek előnye, 
hogy nem neki kell alkalmazkodnia a szolgál-
tatóhoz, hanem az általa kezdeményezett idő-
pontban történik az ellenőrzés.
- A lakosságnak tehát már  nem kötelező az el-
lenőrzés. Mi a tapasztalat, igénylik a rendsze-
res vizsgálatot?  
- A kéményseprésben bevezetett változások 
óta egyre többen igénylik az ingyenes szolgál-
tatást, azonban az is tapasztalható, hogy a la-
kosság egy része ahelyett, hogy megrendelné 
a szolgáltatást és szakemberekre bízná a mun-
kát, inkább önmaga próbálja kisebb-nagyobb 
sikerrel karbantartani a kéményt. Az ilyen be-
avatkozás közel sem szakszerű, emellett hamis 
biztonságérzetet is nyújt. Mindenképpen azt 

javasoljuk, hogy a szolgáltatás megrendelé-
sét vegyék igénybe, hiszen ez ingyenes. A ké-
ményseprő az ingatlan tulajdonosa, használó-
ja által foglalt időpontban végzi el az ingyenes 
ellenőrzést és tisztítást.
- Hogyan lehet megrendelni?  
- Időpontot a kemenysepres.katasztrofavede-
lem.hu internetes oldalon, valamint a 1818-
as ingyenesen hívható telefonszámon keresz-
tül lehet foglalni. A társasházak és lakásszö-

vetkezeti ingatlanok esetében az osztatlan kö-
zös tulajdonon a gyűjtőkémények ellenőrzése 
továbbra is az úgynevezett tervezett sormunka 
keretében valósul meg, tehát nem kell időpon-
tot foglalni. A lakóknak csupán annyi a teendő-
jük, hogy kísérjék figyelemmel a kéménysep-
rők értesítéseit és az abban foglaltaknak meg-
felelően a meghatározott időben tegyék lehető-
vé a munka elvégzését. 

ema

A címbéli mondattal zárta a madár- és 
vademlősök mentési tevékenységét bemu-
tató előadását Lehoczky Krisztián, a Mályi 
Természetvédelmi Egyesület elnöke a váro-
si könyvtár kulturális-közéleti sorozata, a 
PubliCafe rendezvényén.

A másfél órás pódiumbeszélgetés kezdetén az 
egyesület és az ahhoz tartozó madármentő ál-
lomás életre hívásának körülményeit ismertet-
te az előadó. Legismertebb tevékenységük a sé-
rült madarak mentése, emellett denevérek, nyu-
lak, sünök, őzek, vaddisznók, kisebb emlősök 
ellátását is elvégzik 40 km-es körzetben. Le-
hoczky Krisztián kiemelte: a vadon élő álla-

tok 99,9 százaléka emberi behatás miatt sebe-
sül meg, leggyakrabban gázolás, újonnan emelt 
üvegfelületek, mérgezés, áramütés, szándékos 
állatkínzás okozta sérüléseket kell ellátniuk. 
Gyakorlati tanácsokat is megosztott arról, hogy 
mit tehetünk a szakszerű segítség kiérkezésé-
ig, ha bárhol sérült állatot találunk. Lehetőség 
szerint azonnal fogjuk meg és helyezzük el egy 
kartondobozban vagy takarjuk be egy szövet-
darabbal, mert a tapasztalatok szerint ellenkező 
esetben gyakran eltűnnek a bajba jutott egye-
dek, mire a mentést végző szakemberek kiér-
keznek a helyszínre. Mivel folyamatosan ren-
geteg segélyhívást kapnak, ezért nagy segítség 
számukra, ha a megtaláló alaposan megfigye-
li és a telefonhívás során részletezi, milyen sé-
rüléseket lát az állaton, (van-e törése, vérzik-e) 
mert így az életmentő ellátást igénylőkhöz 
gyorsabban eljutnak. Amennyiben úgy dön-
tünk, hogy magunk szállítjuk be az állomásra 
a sebesültet, akkor kizárólag zárt kartondoboz-
ban, a csomagtérben elhelyezve tegyük, mert 
balesetveszélyes, ha az autó utasterében szaba-
don hagyjuk.
 A mentőállomáson kizárólag ápolási tevékeny-
séget végeznek, a bonyolult beavatkozásokat ti-
zenegy állatorvos végzi. Az egyesület kimagas-
ló mentési tevékenységét jól példázza a 90% - 
os túlélési arány, amelyet folyamatos, huszon-
négy órás gondoskodás által érnek el. 
Elsősorban az 1% -os adófelajánlásokból fede-
zik a kiadásaikat, nemrég a Nemzeti Hírközlé-
si Hatóság felügyelete alatt egy adományvona-

lat is rendszeresítettek: a 13600-as hívószám 
tárcsázásával hívásonként 500 Ft-tal támogat-
hatja őket bárki. Lehetőség van az állatok jel-
képes örökbefogadására is, melynek során egy 
évre vonatkozóan, egy előzetesen meghatáro-
zott fix összeggel támogathatják az egyesület 
működését. 
Kis létszámban - elsősorban önkéntes diákok 
- segítenek a mentőállomás ápolási, gondozási 

feladatainak ellátásában, akik komoly szakmai 
betanítás után kezdhetik meg a munkájukat.
Témát váltva, Lehoczky Krisztián hangsúlyoz-
ta, hogy a vízimadarak etetése káros és köny-
nyen a hattyú vagy a kacsa elhullásával is vég-
ződhet. Nincs is szükségük rá, hogy beleavat-
kozzunk a táplálkozásukba, hiszen vándorlásuk 
során a téli időszakban is találnak élelmet. 

Ördögh István

„Ezt csak szeretettel lehet csinálni”
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Az egyesület legismertebb tevékenysége a madármentés.

Dr. Hudák Andrea

Lehoczky Krisztián

A tiszaújvárosi házaspár élete perceken múlt. Riasztott a szén-monoxid jelző készülék.

A rendszeres kémény- és kazánellenőrzés életet menthet.



Februárban is folytatódnak az oltási akciónapok
A január végi már a negyedik oltási akció-
hétvége volt, regisztráció nélkül lehetett kér-
ni a vakcinákat, a Szputnyik kivételével bár-
melyiket. A nagy többség emlékeztető oltá-
sért állt sorba. Nem volt üresjárat. Folya-
matosan érkeztek és kérték az oltást min-
den hétvégén. Az akciónapokon a tiszaújvá-
rosi háziorvosok és a szakorvosok oltottak. 
Februárban is ez lesz, mivel a kormány meg-
hosszabbította az oltási kampányt. 

- Olyan munkahelyen dolgozom, ahol sok em-
berrel kerülök kapcsolatba, így muszáj volt be-
oltatnom magam, ezért jöttem. Két kínai vakci-
nát kaptam eddig, a háziorvosom a Pfizert java-
solta, egyébként már a betegségen is átestem, 
de szerencsére nem volt tragikus - mondja Ger-
hát Péter. 
- Én már a negyedik oltásomért jöttem, valójá-
ban azért, mert már elmúltam 71 éves, és azt ja-
vasolják, hogy vegyük fel. Szerencsére eddig 
megúsztuk a betegséget. Két kínait és egy Pfi-
zert kaptam eddig, most nem tudom mit ajánl a 
doktor, ha sorra kerülök, megtudom - mondja 
Kákóczky Balázs. 
- Én is a negyedik oltásért jöttem, beteg nem 
voltam, szerencsére megvédett az oltás, most 
azért vagyok itt, mert már több mint 5 hónap-
ja kaptam az utolsó dózist - nyilatkozta lapunk-
nak Fürst Imréné.  
A negyedik oltást a krónikus betegeknek, az 
időseknek ajánlják elsősorban. 
- Tulajdonképpen meg vagyunk lepve, hogy 
ilyen sokan jönnek, szombaton az első 3 órá-
ban 60 embert oltottunk be, és folyamatosan ér-
keznek - mondja Dr. Szabó-Maák Sándor házi-
orvos. - A döntő többség a harmadik oltást kéri, 
néhányan a negyedikért jöttek, az elsőért alig. 
Második oltás, azt hiszem nem is volt, a leg-
többen a harmadik vakcinát kapták. A Szput-
nyikon kívül mind a négy vakcina elérhető, né-
hányan választanak - leginkább a Pfizert -, de 
többnyire mi ajánljuk. 
- A doktor úr körzetében milyen az átoltottság? 
Kell még, lehet még oltásra kapacitálni az em-
bereket? 
- Körülbelül a pácienseink 80 %-a van beoltva, 
a maradék 20 % meggyőzésére elég nagy ener-
giát fektettünk, de sajnos azt kell mondanom, 
hogy már lemondtunk róluk, nem igazán tud-
juk meggyőzni őket.
- A koronavírusosok betegség-lefolyása hogyan 
alakult oltottaknál és oltatlanoknál? 
- Egyértelmű, hogy az oltottaknál lényegesen 
könnyebben zajlik, ha meg is betegszenek. Ol-
tottak is betegszenek meg, de nem sokan, har-
madik oltás után 2-3 páciensem lett beteg, de 
1-2 nap alatt lezajlott náluk a betegség. Má-
sodik oltás után viszonylag sok megbetege-
dést látunk, de ezek már általában 5-6 hónap-
nál régebbi oltások, és náluk is enyhe lefolyást 
tapasztaltunk. Súlyos lefolyásra gyakorlatilag 
már nem emlékszünk, tavasszal volt talán az 
utolsó. Illetve volt egy kivétel: egy decembe-
ri súlyos megbetegedés, de az a beteg oltatlan 
volt. Tavaly tavaszig 22 betegünk halt meg ko-
ronavírus-fertőzés miatt. Azóta, vagyis a töme-

ges oltás beindulása óta nem volt halottunk. Az 
elhalálozottak nem voltak beoltva, mert akkor 
még nem állt rendelkezésre vakcina.
- Önnek mi az álláspontja, szükség van a ne-
gyedik oltásra?
- Én nem vagyok szakértő, ezt a kérdést ab-
szolút a szakértőkre bízom, akik sokkal job-
ban tudják, mint én, rájuk hallgatok, és ezt is 
javaslom mindenkinek. Az egész világon ez a 
tendencia, és az az ajánlás a WHO részéről is, 
hogy a negyedik oltást meg kell kapni. A har-
madik oltás, úgy tapasztaljuk, hogy 4-5 hóna-
pig hatékony, utána, mint már mondtam is, bi-
zony megbetegszenek az oltottak is. A járvány 
különböző fázisaiban más-más a teendő, min-
dig a kompetens és felelős szakértőkre tanácsos 
hallgatni, és senki másra.
- Néha a szakértők is ellentmondó állításokat 
fogalmaznak meg.
- Bizonyára sokszor úgy tűnhet, hogy ellent-
mondóak, akár az állítások, akár a javaslatok. A 
koronavírus új kórokozó, egyre többet tudunk 
meg róla, de egyelőre, úgy gondolom még nem 
eleget. Mint minden tudás, ez is az emberiség 
aktuális tudása, ami a későbbiekben változhat, 
de inkább csak egyre pontosabbá érlelődik. A 
koronavírusról, a járványról, az általa okozott 
betegségről, a gazdasági és társadalmi vonza-
tairól mégis csak a szakértők és azok csoportja 
tud a legtöbbet, rájuk tanácsos hallgatni. 

- Lehet-e jósolni, mi várható a következő idő-
szakban?
- Emberi számítás szerint a koronavírus-beteg-
ség, fáziseltolódásokkal nálunk is úgy fog zaj-
lani, mint máshol a környező országokban. Az 
átoltottság, a lakosság fegyelmezettsége, kora, 
a meglévő rizikói, életmódja, az agglomeráci-
ós különbségek, az éghajlati tényezők árnyal-
hatják a lefolyást, de összességében globális 
történések várhatóak. Vagy az egész világot 
egyszerre kellene néhány hónap alatt beoltani, 
vagy a beoltott régiókat véglegesen karanténba 
helyezni. A legjobb az lenne, ha az emberiség 
legelismertebb tudósai összeadnák az erejüket, 
és egy globális finanszírozású kutatóközpont-
ban keresnék a globális megoldást, amit az-
tán profitmentes, globális közkinccsé tennének. 
Félek, hogy a regionális megoldások, hosszú 
távon nem fognak eléggé működni.
- Tapasztaltak-e valaha súlyos mellékhatást az 
oltástól?
- Nem, egyetlen esetben sem tapasztaltunk ér-
demi mellékhatást. Enyhe, egy-két napig tar-
tó, szokványos oltási reakció előfordult, de kü-
lönösebben említésre érdemes nem. A korona-
vírus-betegségben legalább annyian meghaltak 
már a világban, mint Szlovákia teljes lakossá-
ga, de vakcina okozta elhalálozásról személy 
szerint nem tudok. Csütörtök, péntek és szom-
bat, ezek lesznek a következő időpontok, ami-

kor regisztráció nélkül is kérhetjük a vakcinát. 
 - A január 6-án kezdődött oltási akciókon ösz-
szesen 1 355 beteget oltottuk, ennek a 17 %-a 
az első vakcinát kapta, második körös oltásra 9 
%, harmadik körösre 66 %, és negyedik körös 
oltásra 8% jelentkezett, tehát száztizenöt ember 
kérte a negyedik oltást. Úgy gondolom, hogy 
ez szép eredmény - mutatja  a januári oltási sta-
tisztikát Nagyné Kántor Judit, a Tiszaújváros 
Városi Rendelőintézet főigazgatója. - Most je-
lentették be, hogy a februárt is végig kell ol-
tanunk, tehát ugyanígy, ebben a rendszerben, 
mint ahogy januárban. Csütörtökön és pénte-
ken 14 órától este 6 óráig, szombatonként pe-
dig 10 órától este 6 óráig lesz oltás, ugyanúgy 
a fiziko- és balneoterápiás részlegen fogjuk az 
oltásra jelentkezőket várni. 
- Van, volt és lesz kapacitása a rendelőintézet-
nek az oltási kampány folytatására, hiszen a 
helyi házi- és szakorvok oltanak?
- Mivel a hétköznapokon délután kell oltani, 
tehát túlórában kell a dolgozóknak jönni, így, 
mivel helyben vagyunk, meg tudjuk úgy olda-
ni, hogy a dolgozókkal egyeztettünk, hogy ki 
melyiket tudja bevállalni, melyik napokat, dél-
utánokat. Igazából nem terheli meg őket fizi-
kailag, legalábbis nekem nem jött ilyen jelzés. 
Anyagilag lesz egy kicsit a rendelőnek húzó-
sabb, mert a túlórákat ki kell majd fizetni.

berta
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A hozzájárulási nyilatkozat kitöltése kötelező. Dr. Szabó-Maák Sándorék három óra alatt 60 embert oltottak be.

Folyamatosan érkeztek az emberek, többségük az emlékeztető harmadik oltásért állt sorba.



Digitális átverések, adathalászat
Internetes csalók különböző, kreatív öt-
letekkel próbálják megszerezni szemé-
lyes, vagy banki információinkat. Módsze-
rük több ezer éves - az érzelmeinkre hatva 
előadnak egy kitalált történetet -, az elkö-
vetés 21. századi. Ha csak az elmúlt néhány 
hónapot nézzük, volt rá példa, hogy kari-
tatív szervezetre hivatkozva kértek pénzt, 
vagy valamelyik pénzintézet nevében pró-
bálták rávenni az embereket arra, hogy 
megadják bankkártya számukat, PIN kód-
jukat, jelszavukat.

Legutóbb a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hon-
lapjára hasonlító oldal jelent meg az interne-
ten, adó-visszatérítést ígérve. Csak meg kell 
adnunk néhány adatot - számlaszámot, jelszót 
-, és már utalnak is… a mi számlánkról a sa-
játjukra. A csalók tehát jelen vannak az online 
térben is, ahol nekünk, felhasználóknak, a való 
világhoz hasonlóan, meg kell tanulnunk egész-
séges kétkedéssel fogadni ezeket az üzenete-
ket, telefonhívásokat. Ahhoz már hozzászok-
tunk, hogy az utcán, az áruházak parkolóiban 
megállítanak minket, vagy éppen bekopogtat-
nak otthonunkba, és valamilyen kitalált törté-
nettel megpróbálnak átverni. A jó öreg „Csak a 
gyógyszert szeretném kiváltani”, vagy a még 
amatőrebb „Buszra kell, hogy hazamehessek” 
mesék már mindenkit megmosolyogtatnak, de 
a koldusmaffiát is megfigyelhetjük városunk-
ban, amikor kiraknak egy harmonikázó em-
bert, kisgyerekes anyukát, vagy egy idős nénit, 
közben pedig a „futtatója” ott ül egy autóban, 
és figyeli, mikor kap pénzt.

Kattintson ide

Ezeknek a csalásoknak az online megfelelője 
az adathalászat. Itt arra törekednek a bűnözők, 
hogy megszerezzék a személyes adatainkat, 
azokat, melyeket később fel tudnak használni 
anyagi haszonszerzésre. Szerencsére rengeteg 
jel van, melyekből észrevehetjük a csalást.

- Mindenképpen meg kell nézni a feladó e-ma-
il címét - mondja Antal Lajos, a Deloitte ki-
berbiztonsági tanácsadás üzletágának partne-
re -, sok esetben a támadók nem fordítanak fi-

gyelmet arra, hogy úgymond kellő mértékben 
rejtsék magukat. Nemrég kaptam egy e-ma-
ilt, melyben a Magyar Postát személyesítették 
meg. A támadó a trackmagyarnisa4@ kezdetű 
e-mail címről írt - ez semmiképpen sem olyan, 
amit a Magyar Posta alapban használna. Az 
e-mail szövege pedig az, hogy nem tudtak szá-
momra kézbesíteni egy csomagot. Ez egy na-
gyon gyakori történet, hogy megszemélyesíte-
nek valamilyen postaszolgáltatást végző szer-
vezetet. Az e-mailbe beraknak egy „Kattint-
son ide” kékkel kiemelt linket, amire rákattint-
va a támadó oldalára kerülünk. Itt megpróbál-
hatnak tőlünk adatokat lopni, vagy egy rosz-
szindulatú programot telepíteni a számítógé-
pünkre. Meg kell jegyeznem, hogy az utóbbi 
években a fő irány nem is annyira az adatlopás, 
mint inkább a gép feletti kontroll, és egyéb in-
formációk megszerzése. Ha sikerül a gép felett 
kontrollt szerezni, mert egy ilyen linkre rákat-
tintva az illető letölt egy rosszindulatú progra-
mot, akkor már nagyon gyakoriak a titkosítás-
sal működő rosszindulatú kódok, amelyek le-
töltődve a számítógépre, titkosítják a merev-
lemez tartalmát, és kiírnak egy zsaroló üze-
netet. De esetleg utalhatnak butaságokra is az 
ilyen e-mailekben. Például kaptam olyan üze-
netet, amelyben azt mondták, hogy nem fizet-
tem meg a vámot, és ezért nem tudták kézbe-
síteni a csomagomat, a fizetendő vám összege 
pedig 5.77 forint. Ez valószínűleg abból adó-
dik, hogy rosszul parametrizálták be az e-ma-
il szövegét generáló programot, és az 5.77-et 
használják minden országban, utána rakva a 
nemzeti valuta nevét. Az 5.77 mondjuk dollár-
ban már egy értelmezhető összeg, de ugye sen-
ki sem fizet 5 forint 77 fillér vámot.

Gyorsan, gyorsan, 
Ön bajban van!

Mindenképpen gyanakvással kell fogadnunk 
az olyan e-maileket, SMS-eket, vagy közös-
ségi médiaüzeneteket, amelyekben a megszó-
lítás nélkülözi a személyességet - tehát nem a 
nevünkön szólítanak meg -, amelyben a szö-
veg hemzseg a helyesírási hibáktól, vagy ép-
pen magázódásról hirtelen tegezésre vált.
- Előfordul, hogy ezekben a telefonhívások-
ban, üzenetekben megpróbálnak minket sür-

getni, hogy minél előbb, és minél gyorsabban 
cselekedjünk - mondja Boross Tamás, a Nem-
zetbiztonsági Szakszolgálat helyettes szóvivő-

je -, ez szintén legyen gyanús nekünk. Fontos 
az, hogy mindig valamilyen személyes ada-
tunkra való kérést fogalmaznak meg, tehát 
hogy adjuk ki a jelszavunkat, bankszámlaszá-

munkat, vagy bármilyen érzékeny adatot. Van 
egy olyan formája is az adathalász támadások-
nak, amelyben olyan ajánlatokat kapunk, ami 
túl szép, hogy igaz legyen. Például egy elekt-
ronikai cikket nagyon kedvező áron adnak.

Mit tegyünk?

Gondolkodjunk el, életszerű-e az, hogy a 
250.000 forintos telefont 20.000 forintért árul-
ják, vagy ingyen adják. Vagy az, hogy a ban-
kunk kéri a bankszámlaszámunkat, kártyaszá-
munkat. Lehetséges az, hogy a saját bankunk 
nem tudja a számlaszámunkat? Ha ez tényleg 
így lenne, igen nagy baj lenne. A legfontosabb 
tehát, hogy ne adjuk meg senkinek számla-
számunkat, bankkártya számunkat, jelszavun-
kat, PIN kódunkat. Se telefonon, se elektroni-
kus üzenetben. Ezekre az információkra nincs 
szüksége a bankunknak, mivel ezeket tudják. 
És végül, senki kérésére ne telepítsünk sem-
milyen programot számítógépünkre, mert egy 
banknak, vagy bármilyen szolgáltatónak - mo-
biltelefon szolgáltató, internet szolgáltató, biz-
tosító - nincs szüksége ilyesmire, hogy segíte-
ni tudjon.

- Ha az az érzésünk, hogy megszerezték az 
adatainkat - mondja Antal Lajos -, akkor el-
ső körben azt kell végiggondolnunk, hogy kit, 
mely céget megszemélyesítve szerezték meg 
az adatokat, és milyen típusú adatokat sze-
reztek meg. Utána ennek megfelelően kell el-
járnunk. Ha egy szolgáltatót személyesítettek 
meg, mondjuk egy csomagszállító céget, akkor 
a cégnek jelentsük, hogy a nevükkel visszaélve 
kaptunk egy ilyen levelet. Vélhetően van biz-
tonsági részlegük, és el fognak járni az ügy-
ben. Aztán végig kell gondolni, hogy a meg-
szerzett adatok milyen felületekhez kapcsolód-
nak még, ezeken mindenhol jelszót kell cse-
rélnünk.
Jelszócsere után pedig tegyünk feljelentést a 
rendőrségen, mert ha a későbbiekben visszaél-
nek megszerzett adatainkkal, akkor ebből tud-
ják, milyen nyomon induljanak el. A legfon-
tosabb tudnivaló az, hogy mindezt elkerülhet-
jük, ha egészségesen gyanakvóak vagyunk az 
ilyen online üzenetekkel vagy telefonhívások-
kal kapcsolatban. Egyszerűen töröljük az üze-
netet, vagy tegyük le a telefont.

Surányi P. Balázs
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Ingyen telefon, telefon a csomagban - ígérnek itt mindent.

„Az utóbbi években a fő irány nem is 
annyira az adatlopás, mint inkább a 
gép feletti kontroll, és egyéb informá-
ciók megszerzése.”

Antal Lajos

„Előfordul, hogy ezekben a telefon-
hívásokban, üzenetekben megpró-
bálnak minket sürgetni, hogy minél 
előbb, és minél gyorsabban cseleked-
jünk.”

Boross Tamás



A gyerekekért, az iskolákért, a jövőért sztrájkoltak
„A demokrácia ünnepe az oktatásban”- ezt 
mondta országos sajtótájékoztatóján Szabó 
Zsuzsanna, a Pedagógus Szakszervezet el-
nöke. Az előzetes felmérések alapján több, 
mint 20 000-en csatlakoztak a hétfői két-
órás figyelmeztető pedagógussztrájkhoz. 
Elsősorban a közoktatás kétségbeejtő hely-
zetére akarták felhívni a figyelmet. 

- Első és legfontosabb, hogy az iskolák fenn-
maradhassanak - nyilatkozta lapunknak Vé-
konyné Kveck Andrea, a Tiszaújvárosi Eöt-
vös József Gimnázium szakszervezeti titkára. 
- Egyre több a pályaelhagyó pedagógus. Tud-
juk, hogy vannak olyan települések, ahol a ta-
nári karban csak egy olyan pedagógus van, 
akinek megvan a megfelelő végzettsége. Az 
igaz, hogy ellátatlan óra nincs, mert minden-
féle módon, képesítés nélküli tanárokkal pró-
bálják megoldani a problémákat. 
- Miért lett ilyen nehéz a helyzet? Miért nem 
mennek a fiatalok tanárnak? 
- Azért nincsenek tanárok a pályán, mert se 
társadalmi megbecsülést nem érez most már 
ez a szakma évek óta, és anyagiakban is van-
nak problémák. Mindig, minden csatornán a 
fizetésemelésekről beszél mindenki. Repked-
nek a százalékok, de azt senki nem mond-
ja, hogy például azért kell a gyakornokoknak 
plusz bérköltséget és emelést adni, hogy a mi-
nimálbért egyáltalán elérje a fizetésük. A pe-
dagógusok a 2014-es bértábla alapján kapják 
a fizetésüket. A tanárhiány mellett a bérrende-
zés a másik fontos dolog, amire fel kell hívni 
a figyelmet.
- Összesen hány pontban fogalmazták meg a 
követeléseiket?
- Amikor ez a sztrájkmozgalom elindult, ak-
kor még volt 11 követelés. Akkor még szeret-
tünk volna szabad tankönyvválasztást, akkor 
még szerettünk volna jobb körülményeket az 
iskolákban. Mára lecsökkentek a követelések 

és az a legfontosabb, hogy visszacsábítsuk a 
fiatalokat a pályára.  
- Mikor kezdődtek el a tárgyalások és meddig 
jutottak?
- A tárgyalások december elejétől folynak. 
A két pedagógus szakszervezet (Pedagógus 
Szakszervezet és a Pedagógusok Demokrati-
kus Szakszervezete - a szerk.) már 2019-től 
együtt dolgozik azért, hogy rendeződjenek a 
problémák az oktatásban, és mi úgy gondol-
tuk, hogy ez a sztrájk teljesen elő volt készít-
ve. Az ehhez szükséges papírokat már a múlt 
héten megkaptuk a szakszervezetektől, és úgy 
tűnt, hogy minden rendben van. Azonban a 
múlt héten, szerdán jött egy e-mail, hogy az 
együttműködési megállapodást az igazgatók, 
intézményvezetők valószínűleg nem fogják 
aláírni, mert az elégséges szolgáltatásokról 
nem sikerült megegyezni a két félnek. A két 
fél az Emberi Erőforrások Minisztériuma, il-
letve a szakszervezetek. Végül bíróság elé ke-
rült az ügy és gyorsított eljárásban döntöttek. 
Múlt pénteken a bíróság jogszerűnek ítélte a 
sztrájkot, és úgy gondolta, hogy azokat a fel-
tételeket, amiket a pedagógus szakszervezetek 
megbeszéltek, tehát az elégséges feltételek el-
fogadhatóak. A sztrájk jogerős, de egy bírósá-
gi tárgyalás akkor ér véget, ha a fellebbezési 
jogáról mind a két fél lemond. A szakszerve-
zet ezt meg is tette, és arra kérte az államtit-
kárt, hogy ők is tegyék meg ezt, mert ha mind-
két fél lemond róla, akkor azonnal jogerőssé 
válik a bírósági döntés. Ez azonban a kormány 
részéről nem történt meg.
- A másik fontos dolog - folytatta Andrea -, 
hogy a vezetőktől semmilyen írásbeli megerő-
sítést nem kaptunk, így arra gondoltunk, hogy 
ez a huzavona, az időhúzás, a pedagógusok-
nak a bizonytalanná tétele az, hogy mindenfé-
le retorziókkal, ha bújtatottan is, de meg akar-
nak félemlíteni. Én 1987 óta vagyok szakszer-
vezeti tag. Elég volt! Nem tudok nem sztráj-
kolni ezek után. A kollégáknak elmondtam, 

hogy mindenkinek a saját döntése, hogy csat-
lakozik-e a sztrájkhoz. Nem tudtam mi fog 
várni hétfőn reggel. Arra is gondoltam, hogy 
lehet, hogy egyedül fogok kockás ingben ül-
ni a tanáriban, de az 55 pedagógusból 36-an 
támogatták a sztrájkot, és azt hiszem, hogy ez 
sikernek mondható. Ez azt mutatja, hogy ki 
kell tartanunk, mert mi vagyunk azok, akik fel 
tudják hívni a figyelmet arra, hogy tenni kell a 
jobb jövőért, a gyerekeinkért, az iskoláinkért, 
azért hogy újra legyenek pedagógusok a pá-
lyán, mert ez most így nincs jól.
A pedagógusok sztrájkjához a szülők is csat-
lakoztak. Aki csak tehette, nem vitte iskolá-
ba a gyerekét. Szolidaritásként önkéntesek is 
kiálltak a tanárok mellett. A gimnázium előtt 
táblákkal, sípokkal adtak hangot elégedetlen-
ségüknek. 
- Fontosnak tartjuk, hogy kifejezzük a szim-
pátiánkat a pedagógusok és az oktatásban 
dolgozók mellett - mondta Kovács Gyuláné, 

nyugdíjas pedagógus. - Én úgy gondolom, 
hogy most már lassan betelik a pohár, mert az 
elmúlt tíz évben száz évet lépünk vissza. A pe-
dagógusok, a tanítók, a tanárok újra a nemzet 
napszámosai lettek. A kormány visszaél azzal, 
hogy a tanárok hivatástudatuk miatt és a di-
ákokra való tekintettel kitartanak a végsőkig. 
Ugyanúgy, mint az egészségügyiek is. Mert az 
egészségügyiek a betegeket nézik, a tanárok, 
tanítók pedig a diákjaikat nézik, és ezért nem 
ment még csődbe az oktatásügy és az egész-
ségügy. Tiszaújváros hat iskolájából öt részt 
vett a megmozdulásban.  A Tiszaújvárosi Szé-
chenyi István Általános Iskolában három na-
pig nem volt tanítás, de 18 pedagógus regiszt-
rált a sztrájkra, a Tiszaújvárosi Hunyadi Má-
tyás Általános Iskolában a 28 fős tantestület-
ből 24-en sztrájkoltak hétfőn reggel 8 órától 
10 óráig. A Tiszaújvárosi Szent István Katoli-
kus Általános Iskolában 16-an, míg a Kazin-
czy Ferenc Református Általános Iskolában 
40-en döntöttek úgy, hogy csatlakoznak az or-
szágos kezdeményezéshez. 
- A mi iskolánkban is a legtöbb pedagógus 
egyetértett azon követelésekkel, ami az anyagi 
megbecsülésre vonatkozott - mondta Ráczkevi 
Erzsébet, a református iskola tanítója. - Ezért 
úgy döntöttünk, hogy csatlakozunk a kétórás 
figyelmeztető sztrájkhoz. Hangsúlyoztuk vi-
szont, hogy nem a vezetés és nem az iskola el-
len irányul az elégedetlenségünk, hanem ki-
fejezetten a bérek miatti elégedetlenségünket 
szerettük volna kimutatni. A nyolc órától tíz 
óráig tartó időszak, azt mondhatjuk, hogy jó 
hangulatban telt. Egy jól megszervezett ese-
mény volt. A tanáriban egy rögtönzött szak-
mai fórumot tartottunk. Nagyon jólesett, hogy 
a szülők is mellénk álltak, úgy, hogy nem hoz-
ták be az iskolába a gyermekeiket arra az idő-
szakra. Mindössze 11 tanuló volt, akiknek a 
sztrájk idejére természetesen felügyeletet biz-
tosítottunk. A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos 
Óvoda dolgozói is készültek a sztrájkra, de az 
eseményt megelőző bizonytalanság és a jogi 
kérdések miatt nem tudták kellőképpen meg-
szervezni a munkabeszüntetést.
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A Kazinczy iskolában jó hangulatban telt a 2 óra.

Szolidaritásként civilek is kiálltak a tanárok mellett.

A Hunyadi Iskola 28 fős tantestületéből 24-en sztrájkoltak.

Az Eötvös sztrájkolói szívet formázva üzentek.



Énekelnek, szerepelnek, tanítanak
A Magyar Kultúra Napjához kapcsoló-
dó rendezvénysorozat részeként újévi kon-
certtel örvendeztette meg a nagyérdeműt a 
Derkovits Fúvószenekar. Vezetője, Berez-
nay András egy igazán színes repertoárt állí-
tott össze, amelyben a komolyzene és a köny-
nyűzene kedvelői egyaránt örömüket lelhet-
ték. Három vendégfellépő is csatlakozott a 
zenekarhoz, közülük a két énekesnővel, Ács 
Gabriellával és Kocsis Klaudiával a koncer-
tet megelőző főpróbán beszélgettünk.

- Úgy tudom, gyermekkora óta nagyon tudato-
san készült a zenei pályára. 
- Valóban. Zeneóvodába jártam, és magától ér-
tetődő volt számomra, hogy a közép- és felső-
fokú tanulmányaimat is a zene határozza majd 
meg - válaszolt Ács Gabriella. - Itt, Tiszaújvá-
rosban érettségiztem, aztán Miskolcon, a Bar-
tók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolá-
ban tanultam tovább. Ezt követően a Miskol-
ci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Ka-
rán a klasszikus ének szakirány teljesítése kö-
vetkezett, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem oratórium- és dalének, valamint opera 
mesterképzését is elvégeztem. Mellette párhu-
zamosan a Debreceni Egyetemen magán ének-
tanár - művésztanár szakokon is lediplomáz-
tam.
- Kik azok az oktatók, akikre a mai napig külö-
nösen jó szívvel gondol?
- Nem könnyű neveket kiemelni, de ha már rá-
kérdezett, mondok kettőt a Zeneakadémiáról. 
A Liszt Ferenc-díj, valamint az Érdemes Mű-
vész és Kiváló Művész kitüntetések birtoko-
sának, Kertesi Ingridnek és a Kossuth-díjas, 
Corvin-lánccal és Szent István-renddel kitün-
tetett Marton Évának nagyon sokat köszönhe-
tek. Mindketten világszerte elismert operaéne-
kesek, óriási megtiszteltetés, hogy tőlük is ta-
nulhattam.
- Jelenleg a Nyíregyházi Művészeti Szakgimná-
zium Zeneművészeti Tagozatán tanít, méghozzá 
- úgy hallottam - nagy sikerrel.
- A magánének tanszakot én viszem jelenleg, 
ami nagy feladat, de nagyon szeretem. Ta-
valy kezdtem el a diákjaimat versenyeztetni, 
és a VIII. Országos Énekversenyt, az Országos 
Gregor József Énekversenyt és az Odin Nem-
zetközi Zenei Versenyt az első helyen zárták ta-
nítványaim. Nemzetközi mezőnyben is sikere-
sen bemutatkoztak a növendékeim, a Danubia 
Talents zenei versenyen két második helyet ér-
tünk el.

- Tanári feladatai és családja mellett folyama-
tosan koncertezik határon innen és túl.
-Igen, évente megközelítőleg harminc koncer-
ten közreműködöm, és immár tíz éve dolgo-
zom együtt a Tóth - Vajna orvos - zenész test-
vérpárral.
- Milyen produkcióval csatlakozik holnap a 
Derkovits Fúvószenekarhoz?
- Mascagni Parasztbecsület című operájából fo-
gok előadni egy részletet, amely egy, a műben 
szereplő zenei közjátékra komponált ária, egy 
Ave Maria.
- Akárcsak Gabi, én is meglehetősen korán 
kezdtem el foglalkozni a zenével - vette át a 
szót Kocsis Klaudia, aki a könnyűzenei vona-
lat képviselte a szombati koncerten. - Hat-hét 
éves lehettem, amikor először kiálltam a szín-
padra. Egy ifjúsági együttesben kezdtem a ze-
nei pályámat, amelyben édesapám basszusgitá-
rozott. Tíz évig énekeltem ebben a formáció-

ban, aztán szólóban jártam fellépni különböző 
fesztiválokra, majd csatlakoztam egy popzenei 
együtteshez.
- Zenei területen teljesítette felsőfokú tanulmá-
nyait is.
- Igen, nemrég ének- történelem szakos tanár-
ként végeztem az egri Eszterházy Károly Kato-
likus Egyetemen. Budapesten, a Dr. Mező Fe-
renc Általános Iskolában fogok tanítani.
- Hogyan találta meg a felkérés az újévi kon-
certre?
- A párom tagja a fúvószenekarnak, így kértek 
fel. Nagy álmom volt, hogy egyszer közösen 
zenélhessek velük, és tessék: itt vagyok.
- Tavaly publikált egy dolgozatot az egri egye-
tem Történelemtudományi Intézetének évente 
megjelenő, tudományos folyóiratában, a Histo-
ria Nostraban. Elmesélné a történetét? Engem 
meglepett a témaválasztása.
- Valójában az egyik tanárom javasolta, hogy 

írjak egy TDK-dolgozatot. Ő is meglepődött, 
hogy nem az énekléshez vagy a színművészet-
hez kapcsolódó témát választottam. A pszicho-
lógia is érdekel, ezért a dolgozatomban azt vizs-
gáltam, hogy a második világháborúban harco-
ló katonák feleségei, társai, gyermekei, egye-
dül maradt nők és lányok miként vészelték át 
azt a nehéz időszakot a szeretteik távollétében.
- Kacérkodott a színészettel is?
- Miskolcon, a Zrínyi Ilona Gimnáziumban 
dráma tagozatos voltam. Kezdetben színmű-
vésznő szerettem volna lenni, de a pályaválasz-
táskor rájöttem, hogy az én színpadom valójá-
ban a katedra, ahol nem csak „szerepelhetek”, 
hanem taníthatok is.
- Mit fog énekelni holnap?
- Egy zárószámmal készültem, Máté Péter Ze-
ne nélkül mit érek én? című dalát fogom előad-
ni.

Ördögh István
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Kocsis Klaudia zárószáma a „Zene nélkül mit érek én?” volt.Ács Gabriella Tiszaújvárosban érettségizett.



Ha bárki felismeri magát, munkatársát, az eseményt, a helyszínt, vagy 
csak kellemes emléke, története fűződik valamelyik képkockához, kér-
jük írja meg nekünk a helytortenet@tujvaros.hu e-mail címre. Hivatko-
zásként tüntesse fel a kép alatti számsort. 

Február 3., csütörtök

9:00 HétHatár: Pedagógussztrájk - Járványhelyzet - Folytató-
dik az oltási akció - Fenyegetés  - Viharkárok - Készül az év-
könyv - Minősített könyvtár - Megszülettek az év első babái - 

Év sportolója - Labdarúgás  
9:15 Hétről-Hétre: Pedagógussztrájk - Tiszaújváros új rendőr-

kapitánya  -  Értékmentés - Újévi koncert sztárfellépőkkel - 
Lucz Levente, súlyemelő magyar bajnok - Kosárlabda

(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Február 9., szerda

18:00 HétHatár: Nem csitul a járvány, jön az oltási igazol-
vány - Kocsonyabál - Nyugdíjasok munkában - Támogató 
Mecénás - Foci, utolsó edzőmérkőzés - Kosár összefoglaló

18:15 Hétről-Hétre: Passzold vissza Tesó! - Élelmiszerárstop, 
vásárlási limit - Jamina és Máté a város első kisbabái - Cápák 

között a Focikvíz - Sportpszichológus a kamaszokról 
18:50: Fogadóóra dr. Fülöp György polgármesterrel   

 
Február 10. csütörtök

9:00 A szerdai adás ismétlése

A Tisza TV műsora

A könyvtár tanít, gyógyít, gyökeret ad
Újra szakmai díjat vehetett át a Ham-
vas Béla Városi Könyvtár a Magyar 
Kultúra Napján. A Minősített Könyv-
tár címet nyerte el az intézmény, im-
máron másodszor. 

- Rendkívül büszke vagyok a csapatra - 
mondta Mátyás Zoltán a Tiszaújvárosi 
Művelődési Központ és Könyvtár igaz-
gatója. - A Hamvas Béla Városi Könyvtár 
az egyetlen olyan intézmény, és Tiszaúj-
város az egyetlen olyan település a me-
gyében, amelyiknek sikerült kétszer el-
nyerni ezt a címet.
Először öt évvel ezelőtt pályáztak és 
nyerték el a szakmai elismerést.  
- Nekem mély meggyőződésem, hogy ma 
még olyan világban élünk, amikor van a 
könyveknek létjogosultságuk, de annak a 
kulturális közvetítő szerepnek is van lét-
jogosultsága, amit a könyvtár képvisel - 
monda dr. Fülöp György polgármester 
köszöntőbeszédében. - Azt gondolom, 
hogy a könyvtárra még sokáig szükség 
lesz, bár lehet, hogy kap új funkciókat, 
lehet, hogy az e-book-ok jobban elterjed-
nek majd és nekünk is lépést kell tarta-
nunk a fejlődéssel. A változástól, főleg ha 
az jó, nem szabad megijednünk.

A pályázatot Kitka Zsuzsa, a könyvtár 
minőségbiztosításáért felelős munkatár-
sa koordinálta. 
- Ez egy nagyon szép és kemény csapat-
munka volt - mondta Zsuzsa. - A pályáza-
tot, amikor elkészítettük, fel kellett tölte-
ni a Könyvtári Intézet honlapjára, ahon-

nan kijöttek és készítettek egy felülvizs-
gálatot, ami alapján elkészült egy szak-
vélemény, amit úgy bíráltak el, hogy 
megérdemeljük ezt a címet.
A tiszaújvárosi könyvtár már most több 
mint a könyvek kikölcsönzésére alkal-
mas hely. Színes programokkal, online 
fejlesztésekkel bővítik a szolgáltatásai-
kat, így egyre nagyobb a látogatóközön-
sége is. Készek a folyamatos fejlődésre, 
megújulásra.    

- A Minősített Könyvtár cím azt mutat-
ja, hogy ebben a könyvtárban olyan elkö-
telezett emberek vannak, akik nap, mint 
nap azért dolgoznak, hogy Tiszaújváros-
ban és a környékén abból a szellemi ér-
tékből részesülhessenek, amelyek meg-
határozzák az identitásukat, amik a lá-

tókörüket bővítik és ahol közösségi él-
ményt szerezhetnek - nyilatkozta lapunk-
nak Kázsmér Ágnes, a könyvtár vezető-
je. - Elmondhatjuk, hogy a könyvtár egy 
jó befektetés, mert nem csak szórakoztat, 
hanem tanít, gyógyít és gyökereket ad. 
Az elmúlt időszakban a pandémia hatá-
rozta meg a kultúraközvetítéshez való vi-
szonyunkat. Nagy hangsúlyt fektettünk 
az online szolgáltatások javítására, fej-
lesztésére. 430 százalékkal nőtt az online 
könyvtárhasználatok száma, ami azt mu-
tatja, hogy rengeteg szolgáltatást tudtunk 
nyújtani, bevezetni. Ebben az időszakban 
bővítettük ki a könyvek házhoz szállítá-
sát, ami nagyon népszerű volt abban az 
időszakban, amikor nem lehetett könyv-
tárba járni. Ez a szolgáltatás egyébként 
most is működik. Azoknak az olvasóink-
nak szállítunk ki, akik valamiért az ott-
honukhoz vannak kötve, és nem tudnak 
ide bejönni. 
Folyamatosan fejlődik, korszerűsödik a 
könyvtár, hogy a kor haladtával a szol-
gáltatás is fejlődőképes legyen. Ehhez el-
engedhetetlenek az új innovatív elképze-
lések. Ebben az évben a közösségi élmé-
nyeket helyezik előtérbe, mivel az elmúlt 
időszakban többnyire csak az online tér-
ben tudtak kibontakozni. 
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Mesemondó verseny
Mátyás király Gömörben a címe annak a pályázatnak, me-
lyet a József Attila Könyvtár hirdetett meg általános isko-
lás korú diákok számára. A megmérettetésre 2022. február 
7-ig lehet jelentkezni. A szabadon választott Hunyadi Má-
tyásról szóló népmesét zsűri előtt február közepén mondják 
el a versenyzők. 

A verseny hagyományosnak számít, hiszen a szervezők minden 
évben február középén Mátyás király születésének évfordulójá-
hoz közeli időpontban tisztelegnek az Európában is híres ural-
kodó emléke előtt, akiknek dicső tetteit Kölcsey Ferenc is megi-
dézi a Himnuszban: „S nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büsz-
ke vára.” 
Az igazságosnak nevezett uralkodó és a könyvtár kapcsolata el-
választhatatlan, hiszen a híres Bibliotheca Corviniana gyűjtemé-
nyének töredékét a nagyközség is megcsodálhatta Mátyás halá-
lának 500. évfordulóján, amikor az Országos Széchényi Könyv-
tár kiállításán ismerhették meg az érdeklődők a kultúrtörténeti 
jelentőséggel bíró díszes könyveket. 
A népszerű Mesék Mátyás királyról című, a televíziókban ma 
is látható rajzfilmsorozatnak is köszönhetően reneszánsz ki-
rályunkról sokaknak eszébe jutnak a népmesék, vagy éppen a 
mondák. Ajándékba száz botütés, Mátyás és a főbíró, A vadász 
és a huszár, valamint Mátyás király Jénében egyaránt térségünk-
höz, a történelmi Gömör vármegyéhez kapcsolódó történetek. 
A versenyre nem csak ezekkel a népmesékkel lehet nevezni, hi-
szen a Hunyadi Mátyásról szóló népmesék tárháza igazán bősé-
ges, lehet miből válogatni a fiataloknak. 
A verseny részleteiről a József Attila Könyvtár facebook-olda-
lán tájékozódhatnak. Ugyanitt a könyvtár munkatársai segítenek 
a választásban is, Mátyáshoz kapcsolódó különböző online tar-
talmak megosztásával. 
Az „ifjú mesemondóknak” a kiválasztott szöveget 2022. febru-
ár 7-ig kell eljuttatniuk a József Attila Könyvtárba. Ez történhet 
személyesen, postai úton (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 95.), 
vagy elektronikusan a jozsefkvt@rfmlib.hu. A jelentkezők két 
korosztályban versenyeznek: 1-4., valamint az 5-8. osztályosok 
kategóriájában. Az 1-3. helyezettek könyvjutalomban részesül-
nek. A mesemondó verseny döntőjét 2022. február 22-én, ked-
den 10 órától rendezik a József Attila Könyvtárban. 

Brézai
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Mátyás Zoltán

Másodszor nyerték el a Minősített Könyvtár címet.

„Nagy hangsúlyt fektettünk az 
online szolgáltatások javításá-
ra, fejlesztésére. 430 százalékkal 
nőtt az online könyvtárhaszná-
latok száma.„

Kázsmér Ágnes



Az Acélvárosba hozta Jamaikát
Nagyon mókás dolog, amikor egy fúvószene-
kar hangol. A Derkó előterében ácsorogtam, 
és azt hittem, egy elefántot vittek fel a szín-
padra, pedig csak a tubás adta meg az alap-
hangot. A Derkovits Fúvószenekar és mű-
vészeti vezetőjük, Bereznay András ugyan-
is elhívták városunkba Ács Gabriella opera-
énekes, művésztanárt, Kocsis Klaudia éne-
kes, zenetanárt, Nahaj Pétert, a Sky Fanatic 
zenekar énekesét, és fúvósokkal támogatott 
újévi koncertet adtak.

Nahaj Péter vidám, mosolygós fiatalember, ha-
talmas köteg rasta hajával, zöld-sárga-piros 
nyakbavalójával már messziről látszik, hogy a 
reggae zene egyik hazai közvetítője. Beszélge-
tésünk elején kiderült, hogy kicsi a világ, Arnó-
ton nőtt fel és tanult zenélni, ott, ahová annak 
idején én is jártam jazzdobot tanulni Fekete 
Szilárdtól, a kultikus Rotor zenekar dobosától.
- Szilárddal három éve együtt zsűrizünk a 
Helynekem klub zenei tehetségkutatójában - 
mondja Péter. - A zenekarommal ott is játszot-
tunk, és sok tehetségkutatón megfordultunk, ez 
is egy álmom volt, hogy egyszer majd én is se-
gíthessek a tudásommal, és az elmúlt évek ta-
pasztalataival.
- Arnóton van valami a vízben, vagy Miskolcon 
ilyen jó a zeneoktatás?
- Arnót egy olyan hely, ahonnan sok zenész és 
színész került ki. Eperjesi Erika, a Miskolci 
Nemzeti Színház művésznője is arnóti, illetve 
van egy tőlem nem sokkal idősebb srác, Hor-
váth Dániel, ő is a Zrínyi Ilona Gimnáziumba 
járt dráma szakra, mint én, és most a Budapesti 
Operettszínház darabjaiban és tévésorozatok-
ban is játszik.
- A reggae nagyon rétegzene, hogyan kevered-
tél bele?
- Gyerekkorom óta hallgatok reggaet. A szüle-
im nagyon szerették a Ladánybene 27 zenekart.
- Fiatal szüleid vannak…
- Nagyon fiatalos szüleim vannak, ők is meg-
hallgatnak minden zenét, és nagyon támogat-
ják ezt a műfajt, amit csinálok. Mert nem csak 
zenélek, hanem reggae bulikat is szervezek 
Miskolcon, a SteelCity Massive közösséggel 
szoktunk fellépőket hívni. Van egy olyan do-
log, hogy „backing band”, ez azt jelenti, hogy 
meghívunk egy énekest, megtanuljuk a dalait, 
így nem kell zenekart hoznia, hanem mi játsz-
szuk az alapokat. Így ismerkedtem meg ezek-
kel a zenékkel. Kilencedikes voltam a gimnázi-
umban, amikor anyukám mutatott egy Pannó-
nia Allstars Ska Orchestra koncertet, ez ugye 
inkább ska zene, és nagyon megfogott. Így ala-
kítottuk meg a Sky Fanatic zenekart is.
- Ha jól emlékszem, az évtizedek során a ska 
zenének volt három-négy nagyobb hulláma. 
Kezdődött Desmond Dekkerékkel a ’60-as 
években, aztán volt a ’70-es években a Clash, a 
Madness és hasonló zenekarok, utána a ’80-as 
évek végén Amerikában az Operation Ivy és a 
Rancid hozta vissza. Legutóbb pedig a 2000-es 
évek elején voltak nagyok az olyan zenekarok, 
mint a Voodoo Glow Skulls.
- A ’60-as években volt egy tipikus ska zene, az 
eredeti skinhead zene, amit ma már sokan ösz-

szekevernek, mert ezek a skinheadek nem azok 
a skinheadek, amit a laikusok ismernek, ha-
nem pont az ellenkezője, jamaikai fekete fiata-
lok, és az öltözködés - fehér ing, fekete öltöny 
- volt a lényeg. Nagyon sokat olvastam a régi 
műfajról, a jamaikai világról, és a magyar kép-
viselőiről is, olyannyira, hogy 2015-ben két ba-
rátommal csináltunk egy kiállítást, aminek az 
volt a címe, hogy Mi is itt vagyunk! Ez arról 
szólt, hogy összeszedtem a műfaj magyar kép-
viselőit, többek között az Irie Maffia is társult 
hozzá, küldtek anyagot, és még sok ismertebb 
magyar zenész, illetve a Ladánybenével is si-
került összeszervezni, hogy amikor Miskolcon 
játszottak a Helynekemben, eljöttek a kiállítás-
ra. Volt ott több régi zenész, és a végére kere-
kedett egy közös nagy zenélés, és a Ladány-
benéék is mindenkivel együtt énekelték a Bob 
Marley dalokat.
- A Premier Alapfokú Művészeti Iskolában ta-
nítasz, és azon belül szervezed a PopSulit. Ti-
szaújvárosi gyerekek hogyan jelentkezhetnek 
oda?
- A Premier Alapfokú Művészeti Iskolában hat 
éve tanítok, főként hátrányos helyzetű gyere-
keket, Arnóton, ahol élek, de dolgozok Szeren-
csen is a gimnáziumban, illetve Miskolcon, a 
Premier iskola fő telephelyén. A sulinak van 
egy ágazata, a PopSuli, ami arról szól, hogy a 
gyereknek nem csak hangszeres játékot taní-
tunk, hanem zenekarozunk is velük. Megmu-

tatjuk milyen az, amikor színpadon állnak, és 
oda kell figyelni egymásra. Ez a PopSuli most 
kezd kivirágozni, mindenkinek csak ajánlani 
tudom, nyugodtan jelentkezzenek a tiszaújvá-
rosi gyerekek is. Megtanuljuk a kedvenc dala-
ikat együtt játszani, és ez mindig nagy élmény 
a gyerekeknek. Amellett, hogy mi a hangsze-
reket is biztosítjuk a próbákra, lehetőség van 
rengeteg fellépésre is. A szerencsi diákjaim-
mal legutóbb a miskolci Szinva teraszon lép-
tünk fel, és ott rengeteg ember megnézett min-
ket, illetve egy másik telephelyünknek volt le-
hetőségük a Helynekemben egy teraszos kon-
certet adni.
- A ’80-as és a ’90-es években Miskolc az egyik 
országos központja volt az underground, alter-
natív zenéknek. Mi történhetett az utóbbi 20 év-
ben, hogy Miskolcon már nem nagyon vannak 
ilyen zenekarok? Kikerültek a Bohemian Be-
tyarsék, a Paddy and the Ratsék, ott vagytok 
még ti, akik ismertebbek vagytok, aztán ennyi. 
Nincs már meg az az élet, ami akkor volt. Miért 
halt el ez a dolog?
- Úgy gondolom, országos probléma, hogy a 
vidéki zene kiszorul. Sokan elköltöznek Pestre 
a jobb élet reményében, hogy ott jobb a mun-
kalehetőség, és itt már Miskolcon is nehezebb 
egy klubot fenntartani. Budapesten minden ut-
casarkon van egy klub, ahol mindenki megta-
lálja a saját zenei ízlését. A SteelCity Massive 
közösséget pontosan ezért csináljuk, azért ala-

pítottuk a barátaimmal, hogy a reggae zenét, 
meg az underground műfajt próbáljuk kicsit is-
mertebbé tenni. A jamaikai műfajnak az ösz-
szes kis alfaját. Jönnek hozzánk dub fellépők, 
a skat is nyomjuk, tervben vannak drum and 
bass előadók, a hip-hop is, minden olyan mű-
faj, ami a reggaehez egy kicsit is kapcsolódik. 
Eddig az a tapasztalat, hogy nagyon sokan el-
jönnek, még azok is, akik nem hallgatnak kife-
jezetten ilyen zenét.
- Hol tudtok fellépni Miskolcon? Nem csak a 
zenekarok, hanem a zenés helyek is megszűn-
tek. A Helynekem nagyobb zenekaroknak való, 
a kis zenekarok hol tudnak játszani?
- Talán a Corner Stage, ami még ilyen. Az hi-
szem ennyi, esetleg még néhány kávézó van, 
ahol szoktak akusztikus műsorok lenni mosta-
nában. Nyáron a Nahaj Akusztik formációnk-
kal több ilyen helyen is játszottunk. A Galéri-
ában vannak még talán akusztikus fellépések.
- A mostani előadás plakátja azt mondja, hogy 
filmzene, operett részletek. Te hogy kerültél eb-
be bele reggae énekesként?
- A karmester, Bereznay András a Sky Fanatic 
zenekar trombitása, és zenekarvezetője, együtt 
zenélünk tíz éve, ő említette, hogy örülne, ha 
én is betársulnék ebbe az újévi koncertbe. Úgy 
volt, hogy lesz benne egy kis reggae zene, de 
végül az I Love You Baby magyar változatát 
énekelem.

Surányi P. Balázs

10. � Zene 2022. február 3.

Bereznay András, a Derkovits Fúvószenekar vezetője a Sky Fanatic trombitása is. Péter az I Love You Baby magyar változatával búcsúzott a közönségtől. 

Nahaj Péter a reggae zene „nagykövete”, hazai közvetítője.



Régi fényképeket, leveleket vár a tiszaújvárosi Helytörténeti 
Gyűjtemény. Ezeket számítógép segítségével restaurálják, és az 
így felújított dokumentumokat nyáron egy kiállításon mutatják 
majd be.
Mesterséges intelligencia. Ez a technológia ihlette a Helytörténe-
ti Gyűjtemény értékmentő kiállításának ötletét, egy ilyen számítógé-
pes program segítségével dolgoznak a muzeológusok. Tiszaszederké-
nyi és leninvárosi kötődésű képeket, családi képeket, leveleket vár-
nak - nagyszülők, dédszülők fényképeit, hadifogságból írt leveleket, 
réges-régi dokumentumokat. Ezeket digitalizálják és számítógép se-
gítségével feljavítják. 
- A megfakult, sérült képeket nem csak restaurálni, élesíteni, hanem 
színezni is lehet - mondja Ferenczik-Lévai Fanni, a Helytörténe-
ti Gyűjtemény muzeológusa. - Persze ezt nem minden fotó esetében 
érdemes megcsinálni, mert van, amelyik fekete-fehérben hangulato-
sabb, de azért a legtöbb képnél nagyon jól mutat, szinte életre kelti.
- A nagyapámról, nagymamámról, dédszülőkről és a családról vittem 
be képeket a gyűjteménybe - mondja Kerekes Zoltánné. - Nagyon 
örülök, mert így nem csak megszépülnek, hanem fizikálisan sem tűn-
hetnek most már el, mert az interneten ott maradnak.
Digitalizálás után természetesen az eredeti képeket visszaadják a tu-
lajdonosának. A kiállítás júniusban nyílik a Villa Scederkyn tájház-
ban.
- A kiállítás címe „Közös értékmentés - Modern hagyományőrzés” 
lesz - folytatja Ferenczik-Lévai Fanni. - Itt a közös értékmentésen van 
a hangsúly, tehát mi adjuk a technikát, a városlakók pedig reménye-
ink szerint a régi fényképeket és dokumentumokat. Egészen a ’80-
as évekig bezárólag érkezhetnek hozzánk olyan régi emlékek, amiről 
úgy érzik a városlakók, hogy az talán értékes lehet.
A képeket, dokumentumokat április 30-áig várják a Helytörténeti 
Gyűjteményben, valamint Szederkény- és Tisza-part városrész fiók-
könyvtáraiban.

Surányi P. Balázs

Értékmentés � 11.2022. február 3.



Pénzügyi és számviteli 
csoportvezető munkakör

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő pénzügyi és számvi-
teli csoportvezető munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan idő-
re szóló kinevezéssel.

Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, gazdaságtudományok területén szerzett szakképzettség és mérlegképes 
könyvelői képesítés
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent: 
- az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői-, vagy a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségve-
tési szervnél legalább 5 éves igazolt szakmai tapasztalat
- szerepel az Szt.151.§ (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, rendelkezik a tevékenység el-
látására jogosító engedéllyel

Feladatok: 
• vezeti a pénzügyi-számviteli csoportot, szervezi, irányítja és ellenőrzi a csoport dolgozóinak 
munkáját
• könyvviteli, számviteli feladatok elvégzése

Bérezést az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak 
végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CX-
CV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 
( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcs bizonyítványt, (visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
• a borítékon fel kell tüntetni a 19/2022. iktatószámot

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 02. 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 02. 15.
Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban le-
het.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7. (117-es iroda)
Telefon:
- Stefánné Andrea: 06 - 49/548 - 308
- Bánréviné Zán Tamara: 06 - 49/548 - 383

Molnárné Tóth Anita
igazgató

Szociális segítő munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályáza-
tot hirdet 2 fő részére óvodai, iskolai szociális segítő munkakör betöltésére, a Család- és 
Gyermekjóléti Központba.

Feladatai: 
- 15/1998. NM rendelet 25. §.

A jogviszony időtartama: 
- határozatlan idejű kinevezés. 

Pályázati feltételek: 
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész 1. Alap-
ellátások - 1/a. Család- és gyermekjóléti központ - óvodai, iskolai szociális segítőre vonatkozó 
képesítési előírások valamelyike,
- felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz, 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Gyvt. 10/A. § alapján,
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - letölthető: www.tiszaujvaros.hu - hasznos információk/
állásajánlatok (a honlap alján található),
- nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésben meghatározott 
kizáró okok nem állnak fenn.

Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 

A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményveze-
tőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben 
felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 303-1/2022., valamint a munkakör megne-
vezését: óvodai, iskolai szociális segítő. 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyil-
vánítsa.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. február 11.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. február 18.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-ös 
telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 303-1/2022. azonosító számon 
2022. január 26-án jelenik meg.

Tájékoztatjuk fogyasztóinkat, hogy a TiszaSzolg 2004 Kft. 

ügyfélszolgálatának és jogi ügyfélfogadásának
nyitvatartási ideje 

2022. február 7-étől a következőképpen változik:

Ügyfélszolgálat és pénztár

Hétfő: 7:00 - 14:45
Kedd: zárva

Szerda: 7:00 - 19:00
Csütörtök: zárva

Péntek: zárva

Jogi ügyfélfogadás

Hétfő: 9:00 - 12:00
Szerda: 9:00 - 15:00

Az online ügyintézéshez szükséges információkat megtalálják honlapunkon 
az ügyfélnyomtatványok között.

Takarító munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő intézményi takarí-
tó munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kineve-
zéssel. 

Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság

Feladatok: 
• Elsősorban a Derkovits Művelődési Központ nyilvános mellékhelyiségének takarítása, illet-
ve a hajléktalan szálló és nappali melegedő épületének takarítási feladatainak ellátása. Továb-
bá a takarító kollégák helyettesítése, feladataik ellátása.
A bérezést az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak 
végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CX-
CV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 
( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő heti 40 óra, 1 havi munkaidőkeretben.

A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
• a borítékon fel kell tüntetni a 3/2022 számot

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 02. 11
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 02. 12
Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban le-
het.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 
Stefánné Andrea: 06-49/548-308 
Bánréviné Zán Tamara: 06-49/548-383

Molnárné Tóth Anita
igazgató

Bölcsi nyáron is
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a Tiszaújvá-
rosi Humánszolgáltató Központ Napsugár Bölcsődéje egész nyáron biztosítja 
a gyermekek bölcsődei ellátását. Az esetlegesen felmerülő karbantartási mun-
kálatok elvégzésének ideje alatt összevont csoportban történik a gyermekek el-
látása.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

12. � Közlemény 2022. február 3.



Pályázat civileknek
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a civil szervezeteket, hogy Tiszaújváros 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a civil szervezetek számára. 

A pályázat célja:
A pályázat a civil szervezetek 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti rendezvényeit tá-
mogatja, valamint az érintett szervezetek 2022. évi működési költségeihez kíván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- civil szervezetek, amelyeket az illetékes megyei bíróság tiszaújvárosi székhellyel bejegyez-
te, és Tiszaújvárosban működnek,
- országos, regionális, megyei civil szervezetek helyi szervezetei.
 Nem részesülhet támogatásban:
- az a szervezet, amely az önkormányzat sporttámogatási alapjából, az önkormányzat által lé-
tesített közalapítványtól azonos pályázati céllal támogatásban részesült,
- önkormányzati fenntartású költségvetési intézmény,
- azok a szervezetek, amelyek az előző évi támogatással a megállapodásban foglaltak szerint 
szabályszerűen nem számoltak el,
- azok a szervezetek, amelyek a pályázattal együtt - a pályázati felhívás mellékletében találha-
tó - a pályázó szervezet bemutatására szolgáló civil adatlapot nem nyújtják be,
- azok a szervezetek, amelyek tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósá-
gáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában rögzített összeférhetetlenség fennáll. 
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, működése, amelyek tevékenységi köre segíti bizonyos 
önkormányzati feladatok átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása, amelyek szakmai célokon túl a város hírnevének erősí-
tését, vagy az ifjúság tartalmas szabadidő-eltöltését, illetve a helyi identitás fejlesztését szol-
gálják,
• helyi identitást fejlesztő, erősítő városi kiadványok támogatása, 
• közművelődés területén alkotó folyamatok támogatása, 
• nemzetközi együttműködés támogatása, 
• külföldi tanulmányutak, szakmai konferenciák támogatása, 
• egészséges életmód elterjesztésére ösztönző akciók, 
• életesélyek növelésének támogatása. 
A pályázatban megjelölt cél módosítására nincs lehetőség. 
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújváros Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által 
erre a célra kiadott pályázati adatlapon és a kötelező dokumentumok csatolásával, papíralapon 
nyújthatók be. 
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, a pályázó szervezet bemutatását tartalmazó formanyom-
tatvány (civil adatlap), illetve a közpénz nyilatkozat, közzétételi kérelem letölthető a www.
ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu honlapról, illetve személyesen átvehető ügyfélfogadási időben 
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
 
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.), vagy személyesen a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben.
 
A benyújtás határideje:
2022. február 4.
 
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület 2022. márciusi ülésén dönt. 
 
A pályázókkal Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatási megállapodást köt, melyben 
szerepel a támogatásra biztosított összeg, a kiutalás feltételei, a felhasználás célja és határide-
je, az elszámolás módja és határideje.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi telefonszámokon kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály: 548-
032, 548-066

Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2022. február
Február

07. hétfő Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 "Esély" Napközi otthon
08. kedd Bölcsőde 3.sz. pavilon 7.30 - 9.00 

és 15.00 - 
16.00

Bölcsődés gyerek 
és alkalmazott befizetés

09. szerda Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 7.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott 
befizetés

Kazinczy-ház I. em. 73/3. 7.30 - 16.00 Bóbita, Tündérkert, és Szivár-
vány óvodák gyermek és alkal-
mazott befizetés

Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
10. csütörtök Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott befize-

tés
Bölcsőde 3.sz. pavilon 9.00 -12.00 Szociális étkezés

14. hétfő Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 7.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott 
befizetés

Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők
15. kedd Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott 

befizetés
16. szerda Kazinczy-ház (Gondozóház) 8.00 - 15.00 Szociális étkezők

Központi Étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
17. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők
21. hétfő Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 7.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott 

étkezés megrendelés
Tiszaszederkény Idősek Klubja 10.45 - 12.15 Szociális étkezők

22. kedd Bölcsőde 3.sz. pavilon 8.30 - 12.00 Pótbefizetés szociális étkezés 
és alkalmazott étkezés megren-
delés

23. szerda Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott 
étkezés megrendelés

Kazinczy-ház (Gondozóház) 8.00 - 15.00 Szociális étkezők
Kazinczy-ház I. em. 73/3. 7.30 - 16.00 Bóbita, Tündérkert, és Szivár-

vány óvodák gyermek és alkal-
mazott pótbefizetés

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

24. csütörtök Kazinczy-ház (Gimnázium) 7.30 - 16.00 Minden gimnáziumban étkező

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - OTP, K&H, 
MKB Szép Kártyát elfogadunk!

Maszk használata kötelező!

Felhívjuk a figyelmet, hogy az 1/2016.(I.28.) a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról,   
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet értelmében a 
térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

Óvodák nyáron
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvoda egész nyáron át biztosítja a gyermekek óvodai ellátását. 
A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvodai épületek zárva- tartása, illetve 
a folyamatos ellátás biztosítása érdekében az épületek nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:

Zárva

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Szederinda óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.) 2022. június 27. - július 22. között
Tündérkert óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)
Szivárvány óvodája
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

2022. július 25. - augusztus 19. között
Bóbita óvodája
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

Nyitva, és összevont ellátást biztosít

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Szivárvány óvodája
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

2022. június 27. - július 22. között
Bóbita óvodája
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)
Szederinda óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

2022. július 25. - augusztus 19. között
Tündérkert óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)

2022. augusztus 22-étől minden épület teljes nyitvatartással üzemel.

Tiszteletdíjas gondozó
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) tiszteletdíjas gon-
dozó munkatársat keres - lehet nyugdíjas is - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készenléti 
rendszerben történő feladatellátásra, Tiszaújváros területére.

A tiszteletdíjas gondozó feladata az ellátott személy segélyhívása esetén a krízishelyzet hely-
színére történő 30 percen belüli megjelenése és a segélyhívás okául szolgáló probléma megol-
dása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele.

A feladatellátás határozatlan idejű, szakmai végzettség nem előírás, önéletrajz és bármely meg-
lévő bizonyítván másolat szükséges.

Jelentkezni 2022. február 18-ig lehet személyesen a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
titkárságán, Tiszaújváros, Kazinczy út 3. szám alatt, illetve telefonon érdeklődni a 49/548-190-
es telefonszámon lehet.

A Tiszaújvárosi  Krónikában  
is megjelenik lakossági apróhirdetése,  

amennyiben azt 
a Tisza TV Képújságában

 legalább 5 napra (2500 Ft) 
legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

A Krónika 
elérhetőségei:

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

Fax: +36 49 341-852
E-mail:  kronika@tiszatv.hu

web: kronika.tiszatv.hu

2022. február 3. Közlemény � 13.



Műanyag termékek előállításával foglalkozó 
tiszaújvárosi középvállalat, a PARTIUM ’70 ZRT.

GÉPKEZELŐ (EXTRUDERKEZELŐ)

munkakörbe munkatársat keres. 

Azon jövőbeni munkatársak jelentkezését várjuk, akik minimum szak-
munkás végzettséggel rendelkeznek, kihívásnak érzik az új feladatokat, 
vállalják a 3 műszakos munkarendet, természetesnek tartják a feladatok 

ellátásához kapcsolódó dinamikus munkavégzést. 
Az állás betöltésénél előnyt jelent hasonló munkakörben szerzett 

tapasztalat. 

A fényképpel ellátott önéletrajzokat 
a PARTIUM ’70 Zrt. 3581 Tiszaújváros, Pf.: 254. címre, 

vagy 
az info@partium.hu e-mail címre kérjük eljuttatni

Takarító munkakör
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdet 1 fő takarítónő 
munkakör betöltésére, határozatlan időtartamra szóló munkaviszonnyal.

Pályázati feltételek:
• általános iskola 8 osztály
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
A pályázathoz csatolnia kell:
• szakmai önéletrajzot
• bizonyítványmásolatokat
• erkölcsi bizonyítványt
Feladatok:
• A kijelölt takarítási terület napi takarítása, tisztán tartása, fertőtlenítése.
A pályázat benyújtásának módja:
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu e-mail címen.
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám alatti címen.

A pályázat benyújtásának határideje 2022. február 18.

A Sportcentrum eseményei
Február 5. (szombat)
Labdarúgás
11.00  TFCT - MVSC     Műfüves pálya
  U16 csapatok edzőmérkőzése
13.00  Sajószöged felnőtt- FCT U19   Műfüves pálya
  edzőmérkőzés

Február 6. (vasárnap)
Labdarúgás
13.00  TFCT - Kisvárda II.    Füves pálya
  felnőtt csapatok edzőmérkőzése
15.00  FCT- MVSC     Műfüves pálya
  U14 csapatok edzőmérkőzése

14. � Hirdetés 2022. február 3.



Jó játékkal végre győzelem
KOSÁRLABDA. A bajnokság 18. for-
dulójában az Újpest-MT csapatát fo-
gadta a Phoenix. A találkozó esélyese 
a tabella második helyezését elfoglaló 
vendégcsapat volt, ám Siska János le-
génysége nem rettent meg a komoly fel-
adattól. Sérülések miatt Asszú Ádám és 
Asszú Áron nem léphetett pályára, de 
ezen a mérkőzésen mutatkozott be a 
Phoenix színeiben Hegedűs Gergely, a 
csapat új irányítója.

Phoenix KK - Újpest-MT
83-73

(20-17, 22-25, 17-16, 24-15)

2022. január 28. Tiszaújvárosi Sportcent-
rum, 100 néző.
Játékvezetők: Makrai Márton, Gergely 
Csaba, Menyhárt Ferenc Tamás.
Phoenix KK: Drahos Gábor (15/6), Bán 
Tibor (26/3), Gerőcs Roland Bálint (8), 
Hegedűs Gergely (10/6), Jordan Mad-
rid-Andrews (18/3). Csere: Hajdu Boldi-
zsár (-), Frikker Marcell (4), Taskó István 
(-), Szabó Norbert (-), Nagy Balázs (-), 
Molnár Bence (-), Kovács Zoltán (2). Ve-
zetőedző: Siska János.

Elég nehezen találtak fogást egymáson 
a csapatok a meccs elején, de aztán egy 
Bán-tripla nyitotta meg a pontgyűjtést. 
Az első negyed alapvetően a fej-fej mel-
letti haladásról szólt. Az alaphangulatot 
már ekkor megalapozta Hegedűs lendüle-
te, Andrews zsákolása, akikhez Drahos és 
Gerőcs is csatlakozott néhány kosárral. A 
negyed 20-17-es eredményét Hegedűs el-
képesztő távoli távolija állította be.
A fordulatos második felvonás az Új-
pest egyenlítő triplájával vette kezdetét, 
ám erre a szép találatra a Drahos-Hege-
dűs-Andrews trió adott többszörös vá-
laszt, így a harmadik percben már hat 
pont volt az előny (26-20), ami az etap 
közepén hét egységre is felkúszott, ám 
ezt követően gyors találatokkal egyenlí-
tett az Újpest (32-32). Hiába volt Bán Ti-
bor többször is eredményes, a félidő haj-
rájában már a négypontos vezetésig is el-
jutott a rivális. Az utolsó másodpercek-
ben Frikker büntetőkkel, Bán ismét egy 
közelivel szerzett újabb pontokat, így a 
pihenőre 42-42-es állással vonulhattak a 
csapatok.
Bár Gerőcs kettesével nyitotta Phoenix 
a harmadik negyedet, hosszú percekig a 
fővárosiak nyomása érvényesült. 44-46 

után Andrews még egyenlített, ám hama-
rosan hatpontos hátrányba került a Pho-
enix (46-52). A veszélyt ezúttal a Ko-
vács-Bán-Hegedűs trió hárította el, majd 
52-52 után Bán és Gerőcs találataival 
már ismét a hazaiak vezettek négy egy-
séggel (56-52). Ezután újfent egyenlítés 
következett (56-56), majd újabb vendég-
vezetés. Az Újpest elszakadási kísérletét 
a negyed hajrájában Drahos állította meg 
három sikeres büntetővel, így minimá-
lis, egypontos előnnyel várhatta az utol-
só etapot a Phoenix (59-58).
Nagy kérdés volt, hogy visszaveti-e a 
csapatot a fáradtság a záró negyedben, 
hiszen erős ellenféllel szemben kellett fe-
szes iramú mérkőzést vívni. Szerencsé-
re maradt elegendő az energiából is, és 
az összpontosításból is: a negyedik eta-
pot folyamatos előnyben küzdötte végig 
a Phoenix. Frikker, Drahos, Andrews, 
Bán és Gerőcs egyaránt eredményes volt, 
ennek köszönhetően többször tizenhá-
rom pontos is volt a vezetés. A kilencedik 
percben még feljött az Újpest hét egy-
ségre, de az összességében jól működő 
védekezésnek köszönhetően 80-73 után 
már csak Bán Tibor kosarai hoztak újabb 
pontokat, így 83-73-as győzelmet aratott 
a Phoenix. Bán Tibor a találkozó legjobb 
teljesítményét hozta 26/3 ponttal, 5 lepat-
tanóval, 4 assziszttal és 7 kiharcolt fault-
tal. A kipontozódás ellenére is szép ered-
ményt ért el Jordan Andrews (18/3 pont, 
4 lepattanó, 5 szerzett labda, 1 assziszt, 3 
kiharcolt fault), és nem sokkal marad el 

tőle Drahos Gábor sem (15/6 pont, 8 le-
pattanó, 3 szerzett labda, 7 assziszt, 4 ki-
harcolt fault). Elérte a tíz egységet a csa-
patot nagyon jól felpörgető Hegedűs Ger-
gely is (10/6 pont, 6 lepattanó, 1 szerzett 
labda, 4 assziszt, 3 kiharcolt fault), és 
szépen gyűjtögette a lepattanókat Gerőcs 
Bálint is (8 pont, 11 lepattanó, 2 szerzett 
labda, 2 kiharcolt fault, 1 blokk).
Siska János: Először is gratulálok a csa-
patnak, mert ez igazi csapatmunka volt; 
mindenki, aki a pályára lépett, hozzátet-
te, amit kellett. Azt mondtam a fiúknak, 
hogy ez a mérkőzés a védekezésen fog 
múlni, és nagyon jól összeállt most a vé-
dekezésünk. Támadásban is tudtunk ha-
zai pályán nyolcvanhárom pontot dob-
ni. Azt gondolom, hogy azok a játéko-
sok, akiket erősítésnek hoztunk, bizonyí-
tottak, és bízom benne, hogy most már 
fölfelé fogunk menni, végre összeáll ez 
a csapat, és nagyon sok sikert fog még 
elérni.
Surmann Gábor: Gratulálok a Tiszaújvá-
rosnak, a mi asszisztálásunk mellett meg-
érdemelten győztek. Nálunk ma nem a 
vereség volt a legfőbb probléma, de en-
nek itt és most vége. Sikerült saját ma-
gunkat „kinyírnunk”! Hál’istennek min-
den téren van időnk még változtatni, így 
rendet fogok tenni. Várom a sérült, beteg 
játékosaim teljes meggyógyulását, töb-
ben is „fél” emberként vállalták ma, ami-
ért respektem nekik. Addig meg kiböjtöl-
jük valahogy. Gratulálok még egyszer a 
hazaiaknak.

Csapatban az élen
A Borsod-Abaúj-Zemplén megye Év sportolója 2021 közön-
ségszavazáson múlt szerdán véget ért a döntő. A tiszaújváro-
siak egy első, két-két második és harmadik, valamint egy ne-
gyedik helyet szereztek.

A játék még tavaly indult, arra kérték a sportbarátokat, hogy az 
Észak-Magyarország szerkesztősége által állított listára továb-
bi sportolókat, csapatokat, edzőket jelöljenek. A hét kategóri-
ában (utánpótlás leány, utánpótlás fiú, utánpótláscsapat, felnőtt 
női, felnőtt férfi, felnőtt csapat, edző) így összesen 53 sportoló/
csapat/edző kezdte meg a szavazatok gyűjtését az elődöntőben, 
amely január 17-én ért véget, ekkor dőlt el, hogy kik szerepel-
hetnek a fináléban. Mind a hét kategóriában azok jutottak be a 
legjobbak közé, akik az első öt hely valamelyikén végeztek. Rá-
juk egy héten át, január 26-án délig lehetett szavazni (a döntő-
be jutottak a fináléban tiszta lappal indultak, vagyis a játék első 
fordulójában, az elődöntőben kapott szavazatokat nem vitték to-
vább magukkal). 
A tiszaújvárosiak jól szerepeltek, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
(TTK) férfi csapata az első helyen végzett, a TKKSE két ver-
senyzője, Bragato Giada és Szegi Zsombor kategóriája máso-
dikja lett. A TTK U1-es leány csapata és Krucsay József (TKK-
SE) a képzeletbeli dobogó harmadik helyét foglalhatta el. Ahon-
nan az élete legjobb szezonját maga mögött tudó - egyebek 
mellett U23-as világbajnoki címet szerzett - Lehmann Cson-
gor (TTK) lemaradt, a negyedik lett. Hiába, a közönségszava-
zás már csak ilyen… 

A döntő végeredménye

Utánpótlás leány
1. Haraszin Linda (öttusa, SPC) 525 

2. Bragato Giada (kajak-kenu, TKKSE) 469 
3. Tóth Anna (atlétika, Miskolci SI) 403 

4. Herendi Gréta (vívás, DVTK) 323 
5. Kelemen Adél (cselgáncs, DVTK) 264 

Utánpótlás fiú 
1. Böszörményi Bendegúz (kajak-kenu, BÖVA) 805 

2. Szegi Zsombor (kajak-kenu, TKKSE) 690 
3. Zurai Rajmund (birkózás, DVTK) 358 
4. Sáfrány Péter (cselgáncs, MVSC) 308 

5. Soltész Péter (kajak-kenu, VC Tokaj) 267 

Utánpótlás csapat 
1. DVTK Jegesmedvék U21 (fiú jégkorong) 614 

2. Swimming PC U11 (leány laser-run) 549 
3. Tiszaújvárosi TK UP1 (leány triatlon) 315 

4. Miskolci Sportiskola U18 (leány atlétika) 195 
5. DVTK U13 (fiú labdarúgás) 85 

Felnőtt női 
1. Guzi Blanka (öttusa, SPC) 653 

2. Sztankovics Anna (úszó, Miskolci SI) 295 
3. Gercsák Szabina (cselgáncs, DVTK) 288 

4. Nagy Kinga (vívás, DVTK) 191 
5. Medgyessy Dóra (kosárlabda, DVTK) 162 

Felnőtt férfi 
1. Spéth Norbert (muay thai, DVTK) 465 

2. Bényei Bálint (sportlövészet, Miskolci VSE) 447 
3. Bodonyi András (kajak-kenu, DVTK) 435 

4. Lehmann Csongor (triatlon, Tiszaújvárosi TK) 415 
5. Kohári Szabolcs (atlétika, DVTK) 385 

Felnőtt csapat 

1. Tiszaújvárosi TK (férfi triatlon) 416 
2. DVTK (női kosárlabda) 400 

3. Vegyész RC Kazincbarcika (férfi röplabda) 312 
4. Hadik Rally Team (rali) 221 

5. Miskolc AFT (amerikai futball) 135 

Edző 
1. Révész Zoltán (kajak-kenu, Borsodi ÖVA) 565 

2. Fázold Henrik (öttusa, Swimming PC) 456 
3. Krucsay József (kajak-kenu, TKKSE) 441 

4. Bartha Ákos (cselgáncs, Miskolci VSC) 302 
5. Toronyai Miklós (röplabda, VRC Kazincbarcika) 271 

Még nem az igazi
Harmadik felkészülési mérkőzésén elszenvedte második ve-
reségét a TFCT felnőtt csapata. Két elmaradt mérkőzést kö-
vetően még mindig 6 hiányzója volt a Tiszaújvárosnak, de 
legalább már volt mérkőzés. A vendégcsapat, a csoporttárs 
Jászberény a bajnokságban a 7. helyet foglalja el. 

Tiszaújváros - Jászberény
1-3 (0-0)

Tiszaújvárosi Sportcentrum, 50 néző
Gól: Nagy D.
TFCT: Galambvári G, Bocsi P, Gelsi L, Lehóczki B, Tóth S, 
Géringer L, Gönczi S, Molnár D, Gottfried D, Benke N, Vi-
telki B. Vezetőedző: Vitelki Zoltán.
Cserék: Herceg, Nagy, Horváth, Molnár M., Pap 
Vasárnap hazai pályán a Kisvárda II. gárdájával játszik a Ti-
szaújváros, a bajnoki rajt előtti főpróba 14 órakor kezdődik.

Tiszaújvárosi dobogósa is volt a 30. Skioutlet Kupának. Egyfu-
tamos óriás műlesiklásban lett bronzérmes korosztályában a 15 
éves tiszaújvárosi Novák Milán. A versenyt Mátraszentistvánon 
rendezték meg amatőröknek.

Újvárosi sí siker

2022. február 3. Sport � 15.

Hegedűs (18) egyik hárompontos kísérlete. Hétből kettő sikerült.



16. � Rendezvények 2022. február 3.
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