Csak semmi pánik

Lesz út
a Dés-dűlőben
/4. oldal

/5. oldal

Tiszaújváros hetilapja

Kötelező maszk, kötelező oltás

A múlt héten újabb kormányrendelet jelent meg, amely a maszkviselés és a kötelező oltás szabályait sorolja fel. Ez a rendelet november elsejétől lépett életbe és addig lesz hatályban, amíg a védekezésről szóló törvény. Változott a koronavírus-eljárásrend is. Cikkeink a 3. oldalon.

Csaknem tíz tonna veszélyes hulladék
A pandémia „betett” az önkormányzat és az Ecosmissio Kft.
közös veszélyeshulladék-gyűjtési akciójának is. Hosszú kihagyás után most, október elején nyílt alkalom arra, hogy a
lakosság így szabaduljon meg felhalmozott veszélyes hulladékától.

Elektronikai berendezések – 5290 kg.

Festékek és göngyölegeik – 2040 kg.
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XXXIX. évfolyam, 44. szám

Járványügy
A hivatalos információk szerint az elmúlt egy hét alatt 32 koronavírussal fertőzött tiszaújvárosit regisztráltak az illetékes
hatóságok.
Az emelkedő esetszámokra tekintettel keddtől ismét működik a mentőállomással szemben található tesztelési pont. Itt
azok a személyek végeztethetnek ingyenes koronavírus-szűrést, akiket tüneteik miatt a háziorvosuk beutalt a vizsgálatra.
A jövő héttől újra ülésezik a Prevenciós Bizottság.
Ami az országos adatokat illeti, kedden 2595 új fertőzöttet
azonosítottak Magyarországon, meghalt 74 beteg. Kórházban 3172 beteget ápolnak, közülük 350-en vannak lélegeztetőgépen.
A beoltottak száma 5 958 890, közülük 5 740 424 fő már a
második oltását is megkapta. A harmadik oltást 1,243 millióan vették fel.
A járvány kezdete óta összesen 879 092 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, az elhunytak száma 30 994 főre
emelkedett. A gyógyultak száma 801 690 fő, az aktív fertőzötteké 46 408 főre emelkedett.
A fertőzöttek aránya Nógrád megyében a legmagasabb. Ezt
követi Győr-Moson Sopron és Somogy megye. A legjobb járványügyi helyzet egyelőre az ország keleti megyéiben van.
A járvány dinamikáját jelzi, hogy egy nappal korábban 1867
új fertőzöttet azonosítottak. A betegség szövődményeibe 39en haltak bele. Kórházban 2839 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 312-en voltak lélegeztetőgépen. A beoltottak
száma 5 955 250 volt, közülük 5 736 452 fő már mindkét oltást felvette (tehát egy nap alatt csupán néhány ezren oltatták be magukat). A harmadik oltás lehetőségével 1,221 millióan éltek.
Az egyre növekvő esetszámok miatt a kormány több intézkedést is bevezetett a járvány megfékezésének érdekében. A
munkaadók szervezeteinek javaslatára a cégek és a vállalkozások jogot kaptak arra, hogy a munkavégzés feltételeként
előírják a védőoltást az alkalmazottak számára.
A közösségi közlekedési eszközökön november 1-jétől kötelező a maszkviselés.
Az egészségügyi intézményekben látogatási tilalmat vezettek be.

Őszi anziksz

A mostani - október 4. és 7. közötti - akció sem volt teljes értékű,
az általában tetemes mennyiségű autógumiból, elemből, akkumulátorból és fénycsőből ezúttal szünetelt a gyűjtés.
Ennek fényében különösen jelentősnek nevezhető a 9830 kilogrammnyi összegyűjtött veszélyes hulladék. Ennek több mint felét (5290 kg) az elektronikai berendezések tették ki. Festékből
és azok göngyölegeiből 2040 kg, háztartási olajból, zsiradékból
1150 kg gyűlt össze. A további sorrend: fáradt olaj - 430 kg, háztartási vegyszerek és csomagolásaik - 320 kg, növényvédő szerek - 300 kg.
Érdekes, hogy bár a „tilalom” nem vonatkozott rájuk, kozmetikumokból egy grammot sem adott le a lakosság.

Háztartási olaj, zsiradék – 1150 kg.

Egy, csak egy (levél)legény van talpon a vidéken.

2. � Sokféle
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Fel kell készülni a télre!
A láthatóságot és a járművek műszaki
állapotát ellenőrzi a rendőrség. Újra elindult a Látni és látszani országos baleset-megelőzési kampány, amihez a tiszaújvárosi rendőrség is csatlakozott.
Az akció során, mint minden évben,
most is felhívják az autósok figyelmét
a szabálytalanságokra, a balesetmentes
közlekedés fontosságára.
Az őszi közlekedési balesetek egyik fő
oka, hogy a gépjárművezetők nem az
időjárási-, látási- és útviszonyoknak
megfelelően közlekednek. A járművezetőknek ilyenkor kiemelt figyelmet kell
fordítaniuk az őszi-téli felkészülésre.
Időben ellenőrizni kell a futóművet, az
akkumulátort, a gumiabroncsokat, a világító- és fényjelző berendezéseket és a
fékrendszert is. Elengedhetetlen egy jól
működő ablaktörlő, továbbá a jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelő ablakmosó folyadék és a páramentesítő használata. A kampányban szervizek is részt
vesznek, ahol a gépjárművezetők igazolást kapnak arról, hogy a járművük meg-

Ezzel a rejtvénnyel kezdődik novemberi sorozatunk. A megfejtéseket november 30-ig egyben várjuk e-mailben a
kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István
út 16. címre.

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

Egyházi hírek

Római katolikus
A gumiabroncsok állapotát is ellenőrzik.
felel a jogszabályokban előírtaknak.
Az autó műszaki állapota mellett nagyon
fontos az is, hogy az autósok időről időre ellenőriztessék látásukat. Az akcióban

A Látni és látszani országos kampány december 10-ig tart.

Vélemény

Gyógyszertári ügyelet

résztvevő optikusoknál ingyenes látásellenőrzésre van lehetőség, ahol szintén
igazolólapot kapnak azok, akiket megvizsgáltak. Az idei felhívás is fokozottan épít a társadalmi felelősségvállalásra,
hiszen a közlekedésbiztonság társadalmi
ügy, ami csak akkor lehet eredményes, ha
annak fontosságát és kockázati tényezőit
a közlekedés minden résztvevője felismeri - és tesz is érte. A kampány célja, hogy
minél szélesebb körben váljon világossá
a közlekedés szereplőire háruló felelősség, és hogy a vezető látása és a vezetett
gépjármű műszaki állapota és láthatósága egyaránt elválaszthatatlan összetevője
a biztonságos közlekedésnek.
A Látni és látszani kampányhoz idén a
MOL Petrolkémia Zrt. is cstalakozott Tiszaújvárosban. A helyi polgárőr egyesület 300 láthatósági mellényt kapott a
nagyvállalattól, amit a rendőrök és a polgárőrök fognak kiosztani a következő
időszakban.
(Az akcióban résztvevő szervizekről és
látásellenőrző pontokról a www.latnieslatszani.hu internetes oldalon tájékozódhatnak.)
ema

A szentmisék a megszokott időpontokban: kedd, csütörtök,
péntek, 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00. November 6-án
szombaton kivételesen nem lesz szentmise! November 7. vasárnap, a hónap első vasárnapja, gyermekmise lesz! Azoknak a tankönyveknek a megáldása, melyek megtanulása nehézséget okoz.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagycsécsen 8.30-kor vannak szentmisék.
Az altemplom nyitvatartása: hétfő kivételével, kedd - vasárnap: 8.00 - 18.30.
Egyházközségünk pályázatot hirdet általános iskolák alsó és
felső tagozatosai részére. Rajzok bármilyen technikával, A4es méretben készülhetnek. Téma: Árpádházi Szent Erzsébet
élete. Beküldési határidő november 5.
November 11-én, Szent Márton napján a szentmise 17.00kor lesz. Szeretettel hívjuk a gyermekeket a szentmise után a
rajzpályázat győzteseinek kihirdetésére.
A plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda: 9.00-13.00, csütörtök, péntek 15.30-17.30.

Görögkatolikus
Pénteken 9.00 Szent Liturgia. Szombaton 17.00 vecsernye.
Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Hétfőn Szent Mihály és Szent Gábriel arkangyal és az
összes égi erő ünnepét tartjuk: 17.30 Szent Liturgia. Kedden
és szerdán 17.00 vecsernye.

Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tartjuk.
Tiszaszederkény
• Bűnbánati istentisztelet: november 4-én, csütörtökön 18
órakor.
• Újbori úrvacsorás istentisztelet: november 7-én, vasárnap
fél 10 órakor.
Tiszaújváros
• Bűnbánati istentisztelet: november 4-én, csütörtökön 17
órakor.
• Újbori úrvacsorás istentisztelet: november 7-én, vasárnap
11 órakor.
Koncert:
• PINTÉR BÉLA keresztyén könnyűzenei koncert november
5-én, pénteken 17 órától a városi református templomban.
„Míg él az ember, mindig szeret,
Azután nem marad más, csak az emlékezet.
Az élet egy múló pillanat,
Akit szerettünk, örökre emlékezetünkben marad.”
Emlékezünk

Kardos Imre

a TIFO főtechnológus helyettesére, édesapára, nagyapára,
dédapára halálának 10. évfordulóján és

Kardos Imréné

a TIFO dolgozójára, a Dózsa György brigád vezetőjére,
édesanyára, nagymamára, dédmamára halálának
9. évfordulóján.
Lánya és családja
Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesapám,

Baráti Zsolt
búcsúztatása 2021. 11. 10-én, szerdán 14:30-kor lesz
a tiszaszederkényi református temetőben.
Gyászoló fia
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Berta Judit l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi
Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Mediaworks Hungary Zrt. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 16/C. l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133

Aktuális � 3.

2021. november 4.

Járványügyi intézkedések: kötelező maszk és oltás
A múlt héten újabb kormányrendelet jött ki,
amely a maszkviselés és a kötelező oltás szabályait sorolja fel. Ez a rendelet november
elsejétől lépett életbe és addig lesz hatályban, amíg a védekezésről szóló törvény is.

Maszkviselés
A kormányrendelet szerint a kötelező maszkviselés nem csak a tömegközlekedésre, hanem
a megállókra, a várótermekre, valamint azokra
a területekre is kiterjed, ahol a dolgozók és az
utasok közvetlenül kapcsolatba kerülnek egymással. Ezek a szabályok nem vonatkoznak a
hatodik életévét be nem töltött kiskorúra, valamint értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral
élő személyekre. A rendelet szerint a zárt vezetőfülkében sem kötelező maszkot hordani. Aki
nem viseli a maszkot a fentiek szerint, azt pótdíjjal büntethetik, sőt, a maszk nélküli utasokat
le kell szállítani a járműről és rendőrt kell hívni, mert ez szabálysértésnek számít.
- Nagyon helyes, hogy újra kell hordani. Most
jöttem Miskolcról a busszal, nem volt tömve a
járat, és volt mindenkinek maszkja, a sofőrnek
is. Én személy szerint örülök, hogy elrendelték,
sajnos vannak most is hozzátartozóim, betegek és nagyon rossz állapotban vannak - nyilatkozta az autóbusz-pályaudvaron várakozó Keményné.
- Én most jövök a postáról, bár ott nem kötelező, de most is rajtam volt a maszk, ha megyek
valahová, mindig felveszem. Amióta tart a járvány, azóta használom, mindig itt van a táskámban. Két oltást már kaptam, a harmadikon
gondolkodom, lehet, hogy nem kérem, elég
volt azt a kettőt átvészelni - nyilatkozta lapunknak Pöstényiné.

Kötelező oltás
A munkaadók kötelezően előírhatják az oltást, ám legalább 45 napot kell adni dolgozóiknak, arra, hogy beoltsák magukat, de ez a kétdózisú oltásoknak csak az első dózisára vonatkozik. Amennyiben valakinek orvosi szakvéleménye van arról, hogy nem javasolják az oltást,
akkor mentességet kap. Ha a munkáltató előírja az oltást dolgozóinak, ám valaki nem oltatja be magát, akkor a munkáltatója egy éves fizetés nélküli szabadságra küldheti, az egy év leteltével pedig el is bocsáthatja. Ha közben mégis felveszi az oltást a dolgozó, akkor a munkáltató köteles azonnal visszamondani a fizetés nélküli szabadságot. Ha valaki a rendelet megjelenése előtt mentesült a munkavégzési kötelezettség alól, akkor csak a mentesülés megszűnését
követően kötelezhető oltásra. Az első oltást december 15-éig kell felvenni a munkavállalóknak, ahol ezt elrendelik, mindenki azt a típusú
oltást veheti majd fel, amelyiket szeretné.
- Négyen dolgozunk itt, összesen három alkalmazottam van - mondja Bordás János, a Gorilla Burger tulajdonosa. - Engem nem zavar, ha
nincs beoltva a munkavállalóm, ez legyen mindenkinek a saját döntése. Egyébként ketten felvették az oltást, ketten nem a kollégáim közül. A
maszkot pedig vegye fel az, aki beteg meg fél,
túl vagyunk három hullámon, átvészeltük, mindenki döntse el maga, hogy kéri-e vagy sem az
oltást. Én biztos nem fogok erre senkit kötelezni.
- A szalonomban hárman vagyunk, dolgozik
rajtam kívül egy alkalmazott és egy tanuló, de
mindannyian be vagyunk oltva, így most nincs
ezzel gondom, de egyébként sem tenném kötelezővé, hisz az oltás őket védi, és ők szerencsére úgy döntöttek korábban, hogy beoltatják magukat - mondja Schinoglné Orosz Zsuzsa, a Díva
Hajszalon tulajdonosa.

Schinoglné Orosz Zsuzsa szalonjában mindenki be van oltva.

Újra kötelező a maszk a tömegközlekedésben, a megállókban, várótermekben is.
Harminc éve működik a városban a TiszaTextil Kft. A cégnek 260 dolgozója van, a munkavállalók több mint fele már rendelkezik védettségi igazolvánnyal. A vezetőség kedden délután döntött a társaságon belüli további járványügyi intézkedésekről és arról, hogy kötelezővé teszik-e munkavállalóinak a koronavírus elleni oltást. Kérdésünkre az alábbi tájékoztatást
adták telefonon.
- A TiszaTextil Kft. nem teszi kötelezővé munkavállalóinak az oltást, ám ismét bevezetjük a
maszkviselést, illetve azokat az óvintézkedéseket, amelyek a harmadik hullám idején voltak életben. Azokat a dolgozókat, akik be van-

nak oltva, pénzjutalomban részesítjük, amit a
novemberi fizetéssel kapnak meg december
elején a munkavállalóink. Aki tehát védettségi igazolvánnyal tudja igazolni, hogy átesett a
betegségen vagy beoltatta magát, annak jár a
jutalom, sőt, aki a harmadik oltást is vállalja,
további pénzjutalmat kap a cégtől, hiszen nem
csak magára vigyáz, hanem a közösségre és a
kollégái egészségére is. Mindez azokra is vonatkozik, akik eddig még nem kérték a vakcinát, de a későbbiek folyamán mégis az oltás
mellett döntenek - kaptuk az információt lapzártánk után a TiszaTextil Kft. vezetésétől.
berta

Bordás János nem fogja kötelezővé tenni az oltást.

Karanténba be, karanténból ki
Müller Cecília országos tisztifőorvos új koronavírus-eljárásrendet tett közzé, melyben
a karanténfeloldási szabályok részletesebbek lettek, és a korábban érvényben lévő eljárásrendtől eltérően háromfajta esetet különböztetnek meg.
Az most sem változott, hogy el kell különíteni
a gyanús és az igazolt eseteket, és az igazoltak
esetében mindenképpen karantén javasolt, ám
a karantén feloldásának szabályai változnak.
Az otthonában elkülönített beteg/fertőzött izolációjának megszüntetési kritériuma, hogy a
beteg legalább 3 napja láztalan legyen, légúti tünetei megszűnjenek, és a tünetek kezdete
után legalább 10 nap eltelt, gyógyultnak nyilvánítandó, közösségbe engedhető. Tünetmentes fertőzöttek elkülönítését a fertőzés igazolása, a pozitív koronavírus-teszt mintavételének

napjától számított 10. napon lehet feloldani.
Más szabály érvényes a közvetlen betegellátásban résztvevő egészségügyi dolgozók, szociális intézményben közvetlen ápolási tevékenységet végző koronavírussal fertőzött dolgozók munkavégzésére, illetve a korlátozás
feloldására. Amennyiben az egészségügyi/szociális dolgozó klinikailag gyógyult, vagy COVID–19 fertőzése tünetmentesen zajlott, akkor
egy negatív gyorsteszt eredményével térhet
vissza a munkavégzéshez A fertőzést igazoló mintavételt követő 21. napon negatív eredmény nélkül is fel kell oldani a foglalkozástól
való eltiltás rendelkezései alól, munkahelyére visszatérhet és keresőképessé nyilvánítható.
A kórházban ápolt beteg hazabocsátásával, illetve más - nem COVID–19 betegek ellátását
biztosító - osztályra, szociális otthonba történő
áthelyezésével is foglalkozik az eljárásrend.

E szerint amennyiben a beteg klinikai állapota alapján további fekvőbeteg ellátást nem igényel, kibocsátható. Ha a hazabocsátás/másik
osztályra áthelyezés a tünetek kezdetétől számított 10 napon belül történik, akkor otthonában/további ellátását biztosító osztályon a 10.
napig elkülönítése szükséges. Egy koronavírus
gyorsteszt vizsgálat negatív eredménye esetében a beteg gyógyultnak minősíthető (a mintavétel nem lehet korábban, mint a klinikai tünetek megjelenését követő 10. nap), és további elkülönítés nélkül otthonába bocsátható, illetve a COVID–19 fertőzöttek ellátására kijelölt osztályról/részlegről más osztályra áthelyezhető.
Feltehetően a kórházak felesleges terhelésének megszüntetése érdekében a szociális otthonba kórházi ellátást már nem igénylő, gondozott - amennyiben a tünetek megjelenését

követő 21. nap még nem telt le - a szociális intézménybe áthelyezhető új ellátottként, vagy
fennálló ellátotti jogviszony esetén visszahelyezhető a szociális intézménybe. Azzal a feltétellel, hogy az áthelyezést megelőzően egy
SARS-CoV-2 Ag kimutatására irányuló gyorsteszt vizsgálat szükséges és annak pozitivitása esetén a szociális intézménybe történt felvételtől, visszavételtől számított 10 napig járványügyi megfigyelés alá kell helyezni az ellátottat. COVID-19 fertőzésen átesett gondozott - a tünetek megjelenését követő 21. napon
túl - gyorsteszt vizsgálat nélkül egészségügyi
intézményből áthelyezhető, visszahelyezhető
a bentlakásos szociális intézménybe.
Ez tehát azt jelenti, hogy ha a gondozott már
nem igényel extra ellátást, koronavírus-pozitívan is visszaküldik a gondozó intézménybe, de
ott karanténba kell helyezni.
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Lesz út a Dés-dűlőben

A mai nap volt szerencsém az ÉRV Zrt. ügyfélszolgálatán várakozni az üres váróban.
Senki nem volt bent a két alkalmazotton kívül. Ennek ellenére
megvárakoztattak egy fél órát.
Azt az utasítást kaptam érkezéskor, hogy fertőtlenítsem a kezem
és majd szólítanak.
Türelmesen várakoztam, majd kegyesen beszólítottak mintegy
fél óra múlva. Nehezményeztem a fél óra várakozást, mivel senki nem volt rajtam kívül a váróban sem. 16:28-kor érkeztem és
17:00 órakor méltóztattak fogadni.
A felháborodásomnak hangot is adtam. Közölték velem, a munkatársnőnek is van munkaközi szünete. (4 órás délutáni munkaidő?). Közölték velem, vacsorázott a hölgy, miközben folyamatos trécselést és nevetgélést hallottam bentről. Az ügyfélfogadási időben? Van vacsiszünet is? Nem igazán értem. Felháborító
ez az ügyfélszolgálati hozzáállás!
Kérdeztem, hogyan lehet ebbe a munkakörbe bekerülni, mert
sok embert érdekelne az itteni lazaság. Maga az ügy nem igényelt többet 10 percnél.
Én sem mentem el vacsorázni ez idő alatt, pedig nem is voltam
munkaidőben.
Ez a hozzáállás nem korrekt az ügyfelekkel szemben!
Szeretném, ha ez az írás megjelenne, mivel nem én vagyok az
első, aki hasonlóképpen szenvedte el ezt a bánásmódot.
Szebenyi Sándor
tiszaújvárosi lakos

Az útkarbantartási munkálatok elkezdődtek ezen a héten.
Tiszaszederkényt elhagyva, át a gáton, néhány percet autóztunk a kijárt
földúton, amikor megérkeztünk a Sajó és a Tisza torkolatához, az úgynevezett Fok-hídhoz. Itt azonban meg kellett állnunk, egy tábla is jelzi, hogy nem
szabad tovább menni, mert az út veszélyes és le is van zárva. Ahol az út véget ér, ott kezdődik a probléma, illetve
a történet.
Pontosabban az út nem ér véget, csak használhatatlan, ami évtizedek óta nehézséget
okoz azoknak a telektulajdonosoknak, akik
a Tisza partjára járnak pihenni, kikapcsolódni, a mindennapok zajától kicsit elbújni.

- Két úton tudunk lejutni a telkünkhöz mutatja Jávorkúti Judit, az egyik telektulajdonos. - Az egyik út ez, amelyik jobb
állapotban van. Igazság szerint itt a mezőgazdasági gépek járnak, de sajnos mi is
csak itt tudunk közlekedni, ami körülbelül öt kilométeres kerülőt jelent nekünk.
A másik út pedig - mutat Judit egy másik irányba - teljesen járhatatlan, ahogy a
kihelyezett tábla is jelzi. Ha ezt tudnánk
használni, mindössze néhány száz métert
kellene megtennünk, és eljutnánk a Tisza-partra.
Az egyébként is rossz állapotú út melletti partszakasz az árvíz miatt leszakadt, így
még veszélyesebb lett ez a terület.
- A beszakadást az okozta, hogy a Sajó

Rajkovics János és Jávorkúti Judit nap mint nap szembesülnek a rossz útviszon�nyal. Mindkettőjüknek van telke a Dés-dűlőben.

Az árvíz miatt leszakadt a folyópart. Veszélyessé vált a mellette lévő útszakasz.

Felháborító
hozzáállás

megáradt, a Tisza viszont alacsony volt
és a kettő között óriási sebességgel dübörgött itt le a víz - magyarázza Rajkovics
János, akinek szintén van hétvégi háza a
Tisza partján. - Emiatt a szintkülönbség
miatt szakadozott le a part, hiszen a hatalmas vízmennyiség fákat döntött ki az
út mellett. Most az a szerencse, hogy két
hónapja nem esett az eső, így valamen�nyire járható, de még így is csak terepjáróval lehet közlekedni. Egy csapadékosabb időszakban mindig körbe kell mennünk, mert itt nem tudunk elmenni. Ezért
kértük az önkormányzatot, hogy segítsen
minket abban, hogy megoldódjon ez a nehéz helyzet. Nem szeretnénk drága aszfaltozott utat, már az is nagyon sokat jelentene, ha egy kővel borított murvás utat
kapnánk.
- Közel 80 telek, kiskert van a Tisza partján a Sajó torkolatáig lefelé - veszi vis�sza a szót Judit. - Nagyon sokan művelik
a kiskerteket, gyümölcsfákat nevelgetnek, ezért rendszeresen kijárnak. Sokan
idősek már, akik nehezen közlekednek,
de szeretnek ide kijönni, persze ilyen körülmények között nem tudnak. Körülbelül 15 éve teljesen használhatatlanná tette az utat a fakitermelés, nagy nehéz gépek járnak, látszanak a nyomaik is, akár
fél méter mély nyomot hagyva maguk
után. Mivel sűrűn benőtt fás-bokros terület, nagyon nehezen szárad ez a gödrös út.
A munkálatok elkezdődtek a hét elején. 1200 méteres szakaszt grédereznek,
profiloznak, a mélyebb pontokon pedig
zúzott követ dolgoznak be.
- A csapadékos időjárás miatt az ingatlantulajdonosok mindig egy újabb szakaszt jártak ki ezen a területen, hiszen
mindig ott jártak el, ahol arra lehetőségük volt - mutatja a már legréderezett
utat Krajnyák László, a Tiszaújvárosi
Városgazda Nonprofit Kft. műszaki vezetője. - Az út mellett cserjeirtást végeztünk, így a szikkasztó árokhoz közel, a
bal oldalra toljuk át az út szélét 5 méteres szélességben.
- Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a
mostani helyreállítás csak ideiglenes mondta Török László, az önkormányzat
városüzemeltetési munkatársa. - Most a
lokális mélypontok helyreállítása történik meg, azért, hogy átmenetileg biztosítsuk a bejárást a Dés-dűlőre az ingatlantulajdonosoknak. A jövő évben pedig a teljes 1200 méteres szakaszt rendbe tesszük, amire költségvetési forrásokat fogunk biztosítani.
A mostani ideiglenes helyreállítást a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
külső vállalkozó bevonásával végzi,
aminek költsége 2 millió forint.
ema

Olvasónk panaszos levelét eljuttattuk az ÉRV Zrt-nek, amely az
alábbi választ küldte szerkesztőségünkbe:
Az ÉRV. Zrt. mindenkori célja, hogy ügyfeleink elégedettek legyenek a társaságunk által nyújtott víziközmű-szolgáltatással és
a kapcsolódó folyamatainkkal, így az ügyfélszolgálati tevékenységgel is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kérdéses eset kapcsán panasz
nem érkezett társaságunkhoz, konkrét ügyben kizárólag az ös�szes rendelkezésre álló információ birtokában tudunk állást foglalni.
Ezért felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét, hogy az ügyfélszolgálattal kapcsolatos esetleges bejelentéseiket az ugyfelszolgalat@ervzrt.hu e-mail címre küldjék, vagy tárcsázzák az ingyenesen hívható 06-80/22-42-42 telefonszámot.
Kérjük, minden esetben forduljanak hozzánk bizalommal annak
érdekében, hogy a hasonló eseteket kivizsgálhassuk és megnyugtató módon lezárhassuk.
Tisztelettel:
ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Halálos baleset
Több közlekedési baleset is történt a múlt héten térségünkben. Az egyik halálos kimenetelű volt.
A legsúlyosabb baleset a 35-ös út 19. kilométerszelvényében
történt. Itt haladt egy 76 éves férfi autójával november 30-án
16 óra 30 perc körül, amikor ismeretlen okból autójával áttért a
szemközti sávba. Itt nekiütközött egy szabályosan haladó autónak, majd lehaladt az úttestről és egy fának csapódott. A járművet vezető 76 éves férfi a helyszínen elhunyt.
A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a 35-ös számú főút
balesettel érintett szakaszát a rendőrség teljes szélességében lezárta. A forgalom a Tiszaújváros, Bay Zoltán útra terelve haladt.

Járművezetés
ősszel
Ősszel a közlekedési balesetek bekövetkezésében jellemzően szerepet játszik, hogy a járművezetők nem az időjárási-,
látási-, és útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket.
Az évszakkal együtt járó változások jelentős hatást gyakorolnak
a közúti közlekedésre is, hiszen kedvezőtlenebbek az út-, az
időjárási- és a látási viszonyok. Fontos, hogy a járművezetők
mindig az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően
vezessék gépjárműveiket, próbáljanak meg fokozatosan
alkalmazkodni a megváltozott látási és útviszonyokhoz,
tekintettel az esetleges ködös, esős időjárásra. Nagyobb követési
távolság tartásával megelőzhetőek az erre az időszakra leginkább
jellemző balesetek. Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb
vezetéssel meg lehet előzni a gyalogos baleseteket, még ha azt
a gyalogos figyelmetlensége is váltaná ki. Ebben az időszakban
fokozott figyelemmel kell lenni a gyalogos-átkelőhelyek,
iskolák, buszmegállók környékén figyelmetlenül az úttestre lépő
gyalogosokra.
Az úttestre lehullott falevelek jelentős közlekedésbiztonsági
kockázatot jelenthetnek, különösen akkor, ha a reggeli pára, eső,
vagy más csapadék miatt azok csúszóssá válnak, de elfedhetik
a burkolat esetleges hiányosságait, közöttük a mély kátyúkat is.
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Csak semmi pánik AdBlue ügyben
Először a rádióban hallottam, hogy az
AdBlue nevezetű adalékanyag hiánycikk
lett és ez óriási probléma. Gyorsan
utánanéztem, mi lehet ez a csodaszer, ami
nélkül leáll és összeomlik a szállítmányozás,
a
tömegközlekedés,
de
a
dízel
személyautósok is kétségbe esve vásárolják
nagy mennyiségben. Természetesen ehhez
segítségemre voltak a témához nálam sokkal
jobban értő szakemberek is. Pék György,
az MAN Magyarország tiszaújvárosi
kirendeltségének vezetője és dr. Viskolcz
Béla, a Miskolci Egyetem Kémiai
Intézetének tanára. Szerencsére mindketten
elhessegették a gyülekező viharfelhőket.
Megnyugtattak, nincs okunk a pánikra.
- A problémának különböző részei vannak kezdte Pék György. - Olyan szempontból valós a probléma, hogy tényleg csökkentették az
AdBlue gyártását a magas gázárakra hivatkozva, mivel az adalékanyag alapja a földgáz. Az
igazi hiányt mégsem ez okozza, hanem a felvásárlási láz. Azt gondolom, erre egyáltalán nem
lenne szükség. Ha a sok megriadt autós nem
vásárolná fel a készletet, a gyártók ki tudnák
elégíteni a vásárlókat.
- Miért ijedtek meg az autótulajdonosok?
Miért kezdtek el felvásárolni az AdBlue-ból
óriási mennyiségeket?
- Az AdBlue egy nagyon fontos adaléka a dízel
autóknak. A személy- és teherautókat úgynevezett környezetvédelmi listába sorolják, aszerint, hogy mennyire régi és mennyire környezetszennyező. Ez a lista Euro 0-tól Euro 6-ig
osztályozza az autókat. Értelemszerűen az Euro
0-s a legrégebbi, legszennyezőbb, az Euro 6-ba
pedig a legújabb, legmodernebb járművek tartoznak. A teherautóknál már az Euro 4-nél és
az 5-nél is előfordul, hogy kell az AdBlue adalékanyagot használni, de az Euro 6-os személy- és teherautóknál már mindenkinek kell.
Ez azért fontos, mert a járművek a környezetvédelmi előírásoknak így tudnak megfelelni. A

gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a vízből és
karbamidból álló folyadékot a rendszer a forró katalizátorba fecskendezi, ami a kipufogóba érkező nitrogén-oxidokat vízzé, nitrogénné
alakítja, így csökkentve a környezet terhelését.
Ezeknek a modern autóknak olyan az elektronikájuk, hogyha kifogyott az AdBlue és nem
pótoljuk, akkor letilt a rendszer, és nem engedi
beindítani az autót. Emiatt nagyon fontos, hogy
az ellátás folyamatos legyen.
- Mi lesz ennek a hiánynak a következménye?
- Az emelkedő gázárak azt fogják okozni, hogy
meg fogják emelni az AdBlue árát a jelenlegi
literenkénti 100 forintról 200-250 forintra. Akkor már meg fogja érni a gyártóknak gyártani.
Persze ez maga után vonzza az áremelkedéseket, mivel emiatt drágább lesz a szállítás.
- Azt hallottam, ki lehet játszani a rendszert,
hogy ne kelljen AdBlue-t használni.
- Igen, átprogramozással tulajdonképpen meg
lehetne kerülni a AdBlue adagolást, de nem
éri meg, mert az illegális és komolyan büntetik. Az átprogramozással tulajdonképpen a károsanyag-kibocsátást változtatja meg, így a
befizetett adó összege is változik, hiszen attól is függ a mértéke, hogy mennyire környezetszennyező az autó. Innentől kezdve pedig
adócsalásról beszélünk, ami köztudottan törvényellenes. Az autó pedig rendkívüli mértékben szennyezné a környezetet.
- Mennyi AdBlue-ra van szüksége egy személyautónak?
- A személyautók 1 liter AdBlue-val körülbelül 1 000 kilométert tesznek meg. A teherautóknál 5 ezer kilométerenként célszerű utántölteni.
De a jármű általában „szól”, ha aktuálissá válik a pótlás.
No, de mi is az az AdBlue?
- Ez az egyik legegyszerűbb szerves vegyület
- mondja dr. Viskolcz Béla, a Miskolci Egyetem tanára. - Ez a karbamid 31 százalékos vizes oldata, ami azt jelenti, hogy 100 gramm
oldatban 31 gramm karbamidot, azaz műtrágyát használunk. Pontosan ezért nekem nagyon furcsa, hogy azt mondják, hogy megállt az AdBlue-nak a gyártása, mert körülbelül 250 millió tonna karbamidot állítanak elő
a világon évente. Ez óriási mennyiség. Szerintem egyébként nagyon nem kell senkinek
bemutatni a karbamidot, ami egy fehér kristályos anyag, zacskóban lehet kapni bármelyik mezőgazdasági boltban. Ha nagyon egyszerűen szeretnék fogalmazni, ha ezt a kristályos anyagot feloldjuk vízben, akkor azt akár
bele is tölthetnénk az autónkba. Nincs ebben

„...a modern autóknak olyan az
elektronikájuk, hogyha kifogyott az
AdBlue és nem pótoljuk, akkor letilt
a rendszer, és nem engedi beindítani
az autót.”
Pék György

Az AdBlue egy színtelen karbamid oldat, ami a levegőn kikristályosodik.

Az AdBlue adalékanyag a kipufogó környezetszennyező anyagokat ártalmatlanítja.

„Ha nagyon egyszerűen szeretnék fogalmazni, ha ezt a kristályos anyagot
feloldjuk vízben, akkor azt akár bele
is tölthetnénk az autónkba. Nincs ebben semmi varázslat.”
Dr. Viskolcz Béla
semmi varázslat.
- Miért csak a dízel autóknak van erre szüksége?
- Amit mindenki tud, hogy a dízelautók bizony
kormolni szoktak, ami a tökéletlen égés miatt
van. Ezeknek az autóknak a katalizátoraikban a
szén teljes égését próbálják elérni. Viszont a dízel autók motorjában, főleg a turbódízel motoroknál bekövetkezett robbanás lényegesen nagyobb, mint a benzinesekben és jelentős men�nyiségű nitrogén-oxid keletkezik, ami a levegőbe jutva rendkívül káros. Az AdBlue-nak itt
van szerepe, a szennyező nitrogén-oxidot a levegőben is megtalálható nitrogénre és ártalmatlan vízre bontja. Ezzel a módszerrel a károsanyag-kibocsátást a töredékére lehet csökkenteni.
- Mit gondol erről a hirtelen jött felvásárlási lázról?
- Nem akarok senkit elkeseríteni, de lesz még
néhány ilyen, vegyiparhoz köthető pánik a
következő időszakban. Ennek nem más az
oka, mint a földgáz árának az emelkedése, ami
bizonyos termékek gyártásának megszüntetését
vonja maga után. A régi technológia már nem
lesz gazdaságos, ezért kialakulhat az a helyzet,
hogy azt mondja egy nagy gyár, hogy mivel
veszteséget termel, leállítja a gyártást. Egy-két
ilyen bejelentés pedig már globálisan pánikot

A hiányt igazából a felvásárlási láz okozta.

tud előidézni, főleg, ha sok fogyasztó érintettnek
érzi magát vagy valóban az is. Most is ez
történt. Európa legnagyobb gyártója korlátozta
az AdBlue gyártását, ami azt hozta magával,
hogy mindenki elment vásárolni és mindenki
többszörösét veszi annak a mennyiségnek,
amire szüksége van. Ennek már csak azért
sincs értelme, mert ennek az adalékanyagnak
lejár a szavatossága körülbelül másfél év
múlva. Tehát a felvásárolt 50 liter nagy része
tönkremegy a garázsban. Még egy érdekesség
ezzel kapcsolatban: egy személyautónak
mintegy 3 kilogramm karbamid műtrágyára
van szüksége ahhoz, hogy meg tudjon tenni 10
000 kilométert. Én nem gondolom, hogy ez a
3 kilogrammnyi karbamid műtrágya ne állna
rendelkezésre.
- Tehát akkor pánikra semmi ok?
- Azt gondolom, hogy a kialakult helyzet átmeneti. Karbamidot gyártanak, a technológia
megvan hozzá. Igaz, drágább lesz, ami magával vonz bizonyos áremelkedéseket, de AdBlue
lesz, abban teljesen biztos vagyok.
ema
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Elindult Lucy, az aszteroida-megfigyelő űrszonda
Nagy örömömre a Krónikában megjelent csillagászati témájú cikkeim kapcsán számos pozitív visszajelzést kapok. A téma iránt érdeklődő olvasók
nagyon kedvelik a lap ezen új profilját.
Az egyetlen kritikai észrevétel arra vonatkozott, hogy a relatíve hosszú cikkek végigolvasása sokaknak nehézséget okozhat, és a terjedelem láttán letesznek a cikk elolvasásáról. Ezt belátva arra az elhatározásra jutottam,
hogy a veretes nagy cikkek helyett, illetve mellett gyakrabban jelentkezem
színes és rövid érdekességekkel. Ezek
szerintem közérdeklődésre tarthatnak
számot, mégsem jelent gondot a befogadásuk.

Lucy, az ősasszony.

A szonda munka közben.
2021. október 16-án sikeresen útnak indították a NASA Lucy nevű űrszondáját
a Jupiter trójai kisbolygóinak vizsgálatára. Ez a rövid hír számos érdekességet és
tudományos bravúrt takar. A Lucy elnevezést arról az ősi, 3,2 millió éves előember fosszíliáról kapta, amely által a tudósok betekintést nyertek az emberi faj evolúciójába. Remélhetőleg ez az űrszonda is
elődjéhez hasonló módon a Naprendszer
keletkezésével, és fejlődésével kapcsolatos ismereteinket segít elmélyíteni. A
szonda nyolc kisbolygót fog 12 évig tartó útján felkeresni és tanulmányozni. Ez
a mennyiség ez idáig egyedülálló teljesítmény. A trójai kisbolygók a Jupiter gigantikus gravitációs ereje által összegyűjtött aszteroida tömeg, olyan ősi objektumok, amelyek a Naprendszer születésének az ősanyagát közel eredeti állapotban
tartalmazzák. A Jupiter trójai aszteroidái
két különálló csoportot alkotva keringenek a Nap körül, a bolygóhoz viszonyítva
gravitációsan stabil, úgynevezett Lagrange-pontokban. Az egyik csoport 60 fokkal megelőzi a Jupitert a bolygó pályáján,
míg a másik szintén 60 fokkal követi a
bolygóóriást. Mindkét csoportban 1 milliót meghaladó 1 kilométernél nagyobb
átmérőjű objektum található.
A mai űrtechnológia még nem teszi lehetővé, hogy a Jupiter távolságáig direkt meghajtással eljussunk. A Lucy At-

Az űrszonda pályájának vázlata.

las V hordozórakétája csak annyit tudott
megtenni, hogy a szondát elliptikus napkörüli pályára helyezze. Innentől kezdve, az úgynevezett hintamanőverek alkalmazásával teljesíti ezt a bonyolult küldetést. A hintamanőver azt jelenti, hogy az
űreszköz egy bolygó melletti elhaladásakor, annak gravitációs terében jelentősen növelheti, vagy csökkentheti sebességét attól függően, hogy keringési irányba, vagy ellentétesen kerüli meg a bolygót. A szonda a hosszú bolygóközi útja során először kétszer is elhalad a Föld
mellett: 2022 októberében, majd 2024 decemberében, és ezeknek a hintamanővereknek az eredményeként eléri a küldetéshez szükséges sebességet. A megszerzett sebességgel 2027-ben érkezik a Jupiter előtt 60 fokkal haladó csoporthoz, és
érinti a kiszemelt hat kisbolygó pályáját.
Innen egy újabb hintamanőverre visszatér a Föld közelébe 2031-ben, majd végül
2033-ban jut el a második csoporthoz, és
itt is meglátogat két kisbolygót. Ezt követően a szonda pályája a két csoport közötti 6 éves ingajárat lesz, így a küldetés
meghosszabbítására is lehetőség nyílik.
A másik újdonság a szonda energiaellátása. Lucy az első napenergiával működő
szonda, amely a Naptól ennyire távol dolgozik, hisz ötször távolabb jár majd, mint
ahol a Föld kering. Ezért a legnehezebb
feladat az űrszonda energiaellátásának
a megoldása volt, amit egyenként több
mint hét méter átmérőjű, hatalmas napelemek biztosítanak. A szonda fedélzetén
nagy felbontású kamerák, valamint infravörös- és látható fénnyel működő spektrométerek foglalnak helyet, ezek segítségével a cél-aszteroidák felszínét, geológiáját és összetételét tudják majd vizsgálni. A szonda a rádióadásának segítségével ezen égitestek tömegét és sűrűségét
is meg tudja majd mérni, ehhez a rádiójel késleltetése és a szonda pozíciója közti összefüggéseket használják ki.
A Lucy kutatói bíznak a meglepetésekben, elég unalmas lenne ugyanis, ha csak
azt látnánk majd, amire eredetileg is számítunk. A Lucy sok objektumot meglátogat majd és hosszú időn át fog vizsgálódni, így adott a lehetőség, hogy ne csak új
kérdésekkel álljunk elő, hanem új válaszokkal is.
Szutor István

Mesés Kazinczy
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda a tavalyi sikeres kezdet után idén is megrendezte a Magyar Népmese Napját. A Helytörténeti Gyűjtemény mesevilágba röpítő babái között Mátyás király és Beatrix királyné történeteit hallgathatták meg iskolánk tanulói.
A kézműves foglalkozásokon az 1-2. évfolyam osztályai kiszínezték, összeillesztették Mátyás király címerének darabjait. A
3-4. évfolyam diákjai kódexlapokat terveztek, kis fogalmazást,
levelet is írtak az olvasott mese alapján.
Fodor Beatrix iskolakönyvtáros tartott népmesei foglalkozást,
ahol a gyerekek megismerkedhettek Mátyás második feleségével, Aragóniai Beatrix-szel, az udvartartásával, az itáliai reneszánsszal, a visegrádi és a budai várral, a híres corvinákkal. 243
diák vett részt a programon és gazdagodott a magyar népmese
kincsei által.
Egy Csukás István idézettel kíván ez alkalomból mesés napokat
a Krónika olvasóinak a Kazinczy Ferenc Református Általános
Iskola és Óvoda közössége:
„A mese örök. A mese pedig azért örök, mert a közönsége is
örök. Amíg gyerekek vannak, addig mese is lesz, és a gyerekek
sem változnak lényegesen, alapállásuk örök. Mert mi a gyerek
viszonya a világhoz? Meg akarja ismerni, és meg akarja hódítani, és ebben segít többek között a mese is.”
Tanító-Napközi Munkaközösség

Retro és Aero
rádiósokkal
A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola sulirádiósai,
a Rádió Aktív stábja október második felében Budapesten járt.
Két izgalmas helyszínen forgatták legújabb interjúikat. A nap első állomása a Retro Rádió stúdiója volt, ahol a BCHKR Rádió
Show vendégszeretetét élvezték a rádiósok, és rögzítettek egy
beszélgetést Bochkor Gáborral. Ezután az Aeropark Budapest
volt a diákok és kísérőik vendéglátója, ahol Kránitz Balázzsal,
a Légiközlekedési Kulturális Központ munkatársával beszélgettek a fiatal riporterek egy TU-154-es gép pilótafülkéjében. Az
emlékezetes napról képek is készültek.

Hangszert a kézbe, Tiszaújváros!
Több száz kipróbálható hangszer, zeneórák, és eddig
46 városban több mint 107 ezer látogató. A Hangszert a kézbe program 2017-ben indult, és most, november 3-a és november 5-e között Tiszaújvárosba
is ellátogattak.
A program elsősorban az iskolás korosztályt célozza
meg, de mindenki számára ingyenesen látogatható.
November 4-én 8:30-18:00 óráig, november 5-én 8:3012:00 óráig tartanak nyitva, és ezalatt az idő alatt bárki
megnézheti bármelyik eseményüket, a rendhagyó órákat, előadásokat is, és természetesen a hangszerkiállításon is részt vehetnek a Derkovits Művelődési Központban.
A program tiszaújvárosi eseményeiről jövő heti számunkban olvashatnak.

A csapat a Retro Rádióban.

Készül az interjú a TU-154-es pilótafülkéjében.
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Kaland a színpadon
Ahogy ígértük, hétről hétre itt, a
Tiszaújvárosi Krónikában, és a Tisza TV képújságában is bemutatunk
néhány képet a TVK fotóarchívumából.
Ha bárki felismeri magát, munkatársát, az eseményt, a helyszínt,
vagy csak kellemes emléke, története fűződik valamelyik képkockához, kérjük írja meg nekünk a helytortenet@tujvaros.hu e-mail címre.
Hivatkozásként kérjük, tüntesse
fel a kép alatti számsort. Bízunk
abban, hogy sokan kedvet kapnak a
nosztalgiázáshoz, az emlékezéshez,
ezzel is segítve TVK-s örökségünk
megőrzését az utókor számára.

Második állomásához érkezett a Színház Határok Nélkül rendezvénysorozat a Derkovits Művelődési Központban. Október 30-án, szombaton a kassai Thália Színház előadásában láthatták a nézők Márai Sándor Kaland
című színdarabját. A férfi főszerepben
Seress Zoltán Jászai Mari-díjas színművész játékát élvezhette a közönség,
akivel percekkel a fellépése előtt beszélgettem.
- Már nem először látogatott el városunkba. Őriz-e olyan élményt, amilyet
máshol nem tapasztalt meg?
- Csak előadásom volt itt, úgyhogy ugyanúgy történt korábban minden: megérkeztünk, próbáltunk és aztán játszottunk.
Nem volt még időm soha körülnézni Tiszaújvárosban. A Tisza-tónál voltam, ami
a közelben van, de hát az nem ugyanaz.
- A megcsalt férj, dr. Kádár Péter professzor karakterében lép fel ma este.
Milyen tanulsággal szolgál?
- Egy elég nagy útvonalat jár be élete csúcsán a főszereplő. Fel kell dolgoznia, hogy egyszer csak - tulajdonképpen
pillanatok alatt - összeomlik a magánélete. Számba veszi mindazt, amit eddig feláldozott az életében, mind a mestersége,
mind a magánélete tekintetében, és döntenie kell, hogyan lehet ezután tovább élni. Egy olyan súlyos helyzetben találja magát a doktor, amelyből nagyon nehéz továbbmenni, de mégiscsak úgy határoz, hogy azért élni érdemes. Kádár Péter
arra a felismerésre jut, hogy a munka az
egyetlen, ami megmentheti és nemesítheti őt valamilyen módon.
- Márai Sándor népszerűsége napjainkban is töretlen, mi lehet ennek az
oka?

Kádár Péternek (Seress Zoltán) pillanatok alatt összeomlik a magánélete.
- A nagy szerzőknek az a titka szerintem,
hogy rengeteg olyan helyzetet dolgoznak
fel a műveikben, amilyenekkel mi is találkozunk hétköznap. De mégis, amikor
a kezükbe veszik a témát - amit nevezzünk most egy szobornak - akkor egészen
hihetetlen mívesen és finoman munkálják meg, a különböző történetekben ámulatba ejtő részletességgel tárják elénk az
embert. Csak olyan szerzők képesek erre, akik nagyon sokat tudnak a világról
és önmagukról. Márai is ezen alkotók sorába tartozik. Rengeteget tud az érzelmi
hullámvölgyekről, nagyon nagy emberismerete volt és műveinek óriási filozófiai mélységei vannak, túl az apró emberi
részleteken. Márai soha nem próbál meg
a felszínen lavírozni, az neki nem is menne, nem az volt a célja sohasem.
- Hogyan vészelte át a járványhelyzetet?
- A járvány nagyon megnehezítette a dol-

A Tisza TV műsora

November 4., csütörtök
9:00 HétHatár: Aktuális járványhelyzet - AdBlue - Veszélyes
hulladék - Hangszert a kézbe - Űrhajósok - Könyvbemutató,
Borza Eszter: Camp-Feszt - Labdarúgás
9:15 Hétről-Hétre: Ártéri út - Nyílt napok a gimnáziumban
- Színház Határok Nélkül: Kaland - Életmódváltás Pogonyi
Petrával - Halloween - Kosárlabda
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
November 8., hétfő
18:00 SportHétfő: Termálfürdő FC Tiszaújváros - Kazincbarcika bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
November 10., szerda
18:00 HétHatár: Terjed a járvány, újabb intézkedések? - Az
állami szektorban kötelező az oltás - Válaszd az Eötvöst! Márton-napi libaságok
18:15 Hétről-Hétre: Zenei játszótér - Űrhajósok a világmindenségről - Tibor és Tibor, a kosaras kommentátorok - Adalékanyag-mizéria - Sport
November 11., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése
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A járvány nagyon megnehezítette a művészek dolgát.

„Rengeteg nehézségnek és kudarcnak kell összegyűlnie ahhoz,
hogy akár csak egy apró sikert elérjen az ember.”
gunkat. A színházban nem olyan egyszerű
visszakerülni abba a ritmusba, amelyben
fel lehet dolgozni egy szerepet. Nagyon
bonyolult folyamat volt szerintem mindannyiunk számára, akik színészettel foglalkozunk, hogy miként lehet újra a magunkénak tudni a színpadot. Nekem nagyon hosszú idő kellett az optimális ritmus felvételéhez, hogy ne egy furcsa és
ismeretlen világ álljon előttem. Pedig sok
mindent csináltam már.
- Amíg az előtérben várakoztam, végignéztem az érkező nézőseregen, és azt
találgattam, vajon melyik korosztályban a legnépszerűbb a színmű. Ön szerint?
- Nagyon nehezen tudom megítélni, mert
a mai lesz a második előadásom ebben a
szerepben, még nem tudtam azzal szembesülni, hogy kik nézik. De a kassai Thália Színház küldetése az, hogy tájelőadások formájában a nézők lehető legszélesebb spektrumát elérjék ezzel a darabbal.
- Közel négy évtizedes tapasztalattal és
a Jászai Mari-díj birtokában ön szerint
melyik a legszebb pillanat, amelyben
egy színész részesülhet?
- Ezt nem tudom, erre nem lehet így általánosságban válaszolni. Rengeteg nehézségnek és kudarcnak kell összegyűlnie
ahhoz, hogy akár csak egy apró sikert elérjen az ember. A legszebb pillanatot nem
lehet definiálni - zárta beszélgetésünket
Seress Zoltán.
Ördögh István

Unatkozott és álmodott
Nagyon tartalmas, vidám és baráti
hangulatú beszélgetésnek lehettek tanúi mindazok, akik október 28-án, csütörtökön ellátogattak az Ötórai tea legutóbbi rendezvényére, amelyet a művelődési központ konferenciatermében
tartottak. A korábbiaktól merőben eltérő alkalom volt a múlt heti, ugyanis
egy 16 éves egykori tiszaújvárosi diáklány, Borza Virág Eszter első, CampFeszt című ifjúsági regényének bemutatójára érkezett a közönség.
Okos, intelligens, kedves és felnőtteket
meghazudtolóan magabiztos. E négy tulajdonság villant fel először a tudatomban, amikor Eszter megválaszolta Vályi Zsolt rádiós és televíziós műsorvezető
nyitókérdését, amely az ifjú tehetség írói
névválasztásának (Borza V. Eszter) körülményeire vonatkozott. Kiderült, spontán
ötlettől vezérelve döntötte el, hogy második keresztneve lerövidítve és középre
beillesztve szerepeljen munkái borítóján.
Aztán alaposan meglepett, amikor rávilágított arra, hogy magabiztosságának nyo-

ma sem volt még két évvel ezelőtt, amikor első történeteit álnéven tárta a nyilvánosság elé egy internetes alkalmazás segítségével.
„Unatkoztam és álmodtam” - emlékezett
vissza mosolyogva a kezdetekre, utalva
arra, hogy az unalmas tanórák alatti álmodozások alapozták meg a Camp-Feszt
főhőseinek, Sophie-nak és Alice-nek a
karakterét és közös történetüket. Mint
mondta, a kitartás, a szorgalom és az idő
hármas egységében látja a siker kulcsát.
Eszter fontosnak tartja, hogy folyamatosan tanuljon, ezért beleásta magát az írás
módszertanának témájába, és arra is gondosan ügyel, hogy el ne veszítse a motivációját az eredményes folytatáshoz. Előrelátó gondolkodását jól példázza, hogy
nem áll szándékában kizárólag az írásra
hagyatkozni a jövőben, és leszögezte: képes lenne akár elengedni is, ha már nem
lelné örömét benne. Közgazdász szakon
szeretne továbbtanulni, hogy később az
egyetemen megszerzett tudását egy saját
vállalkozásban kamatoztassa. Elsősorban
a 13-18 év közötti korosztály figyelmébe
ajánlja a Camp-Fesztet, amely a Könyv

Guru Kiadó visszajelzései alapján különösen nagy sikerrel debütált a könyvpiacon.
A rendezvény dedikálással, és kötetlen
beszélgetéssel ért véget.
ÖI
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Mecénás ösztöndíjpályázat
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány pályázatot hirdet a 2021/2022-es tanév I. félévére a tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező fiatal, főiskolai, egyetemi hallgatók tanulásának támogatására.
Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára
a 2021/2022-es tanév I. félévére tanulmányi
ösztöndíj biztosítása a pályázati feltételekben
közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• maximum 35 éves életkor,
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, BSc), vagy mesterképzésben
(MA, MSc), vagy doktori képzésben, vagy
osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy
államilag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 féléves alapképzésben
való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a
2020/2021-es tanév II. félévében, melyet a
felsőoktatási intézmény hitelesített.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény által hitelesített féléves tanulmányi átlagokat tudja
elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan adat,
amely több félév eredményét foglalja magába
(pl.: kumulált, görgetett, halmozott, összesí-

tett eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határideje és
helye:
Határideje: 2021. november 15. (hétfő)
Helye: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
előterében elhelyezett MECÉNÁS gyűjtődoboz (kérjük a pályázatot zárt borítékban a hitelesített eredeti mellékletekkel benyújtani)
vagy elektronikusan: mecenas@tujvaros.hu
e-mail címre elküldeni.
Kötelezően beadandó mellékletek:
• Pályázati adatlap és
• adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat (letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.hu;
vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu; weboldalak pályázatok menüpontjából,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 2020/2021-es tanév II. félévének tanulmányi átlagairól féléves teljesítési igazolás, melyet a felsőoktatási intézmény hitelesített,
• a 2021/2022-es tanév I. félévére szóló hitelesített hallgatói jogviszonyról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti
döntéséről, a támogatás mértékéről és módjáról.
Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

Fenyőfák kerestetnek
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a
2021. évi adventi rendezvények színvonalas
lebonyolításához keres kivágásra szánt, jelenleg szabad térállásban álló, formás, egyenletes
habitusú lucfenyőket és ezüstfenyőket, 3,5-12
méter között a városi közintézmények, Tiszaújváros közterein történő felállítása, feldíszítése céljából.
Felajánlásaikat a következő elérhetőségeinken
tehetik meg:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Központ: 49/540-636; 70/457-2499; e-mail: varosgazda@tujvaros.hu
A bejelentések alapján a fákat megtekintjük, és
amennyiben a méretük, formájuk megfelelő és
kivágásuk biztonsággal elvégezhető, úgy a fakitermelést elvégezzük.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Fürdőrend

Kedves Vendégeink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Gyógy- és
Strandfürdő nyitvatartási rendje megváltozik.
2021. november 15-étől, hétfőtől, minden nap 9:30-tól
20:00 óráig várjuk kedves vendégeinket.
TiszaSzolg 2004 Kft.

„A” TÍPUSÚ BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Tiszaújváros Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
együttműködve kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a
2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan.
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó
évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022 őszén
már nem áll fenn, úgy a 2022/2023. tanév első
félévére eső ösztöndíj már nem folyósítható.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok
a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya
a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2021/2022. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó,
aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses
állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni - a vonatkozó jogszabályok biztosította keretek között -, úgy az
ösztöndíj-pályázatot a következő évi pályázati fordulókban újra be kell nyújtania.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a
2021/2022. tanév második (tavaszi), illetve a
2022/2023. tanév első (őszi) féléve.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati
években regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok
pályázói részére. A pályázati űrlapot minden
fordulóban újra ki kell tölteni!
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot az
EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva és aláírva a pályázat
kötelező mellékleteivel (adatlap és igazolások) együtt a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztályánál (I. em. 114. iroda) kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes. A pályázati kiírásban
meghatározott valamely melléklet hiányában
a pályázat formai hibásnak minősül. A
hiánypótlási határidő: 2021. november 10.
napja. A benyújtott pályázatok befogadását
az önkormányzat köteles az EPER-Bursa
rendszerben igazolni. A nem befogadott
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021.
november 5.
A pályázók a döntésről 2021. december 8-áig
írásban értesülnek.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban bővebb információ, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap és egyéb dokumentumok megtalálhatóak a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

„B” TÍPUSÚ BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Tiszaújváros Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
együttműködve kiírja a 2022. évre a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára.
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek;
és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó,
aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses
állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik a 2022. évi felsőoktatási
felvételi eljárásban először nyernek felvételt
felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat
a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a
2022/2023. tanév, a 2023/2024. tanév és a
2024/2025. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a
2022/2023. tanév első féléve.
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elekt-

ronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már
nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek
be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben
jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó
funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói
regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően
a pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva
és aláírva a pályázat kötelező mellékleteivel
(adatlap és igazolások) együtt a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályánál (I. em. 114.
iroda) kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes. A pályázati kiírásban
meghatározott valamely melléklet hiányában
a pályázat formai hibásnak minősül. A
hiánypótlási határidő: 2021. november 10.
napja.
A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a
bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021.
november 5.
A pályázók a döntésről 2021. december 8-áig
írásban értesülnek.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban bővebb információ, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap és egyéb dokumentumok megtalálhatóak a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közlemények � 9.

2021. november 4.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a BMH Nonprofit Kft. személyes ügyfélszolgálati irodáiban
2021. november 3-tól ügyfeleink és kollégáink egészségének és biztonságának megóvása
céljából az alábbi óvintézkedéseket vezettük be:
• Az ügyfélszolgálat személyes igénybevétele során az ingatlanhasználó számára javasolt a
szájat és az orrot eltakaró védőmaszkot viselni, és köteles a kihelyezett fertőtlenítőt használni.
• Ügyfélszolgálati helyiségeinkben a járványügyi ajánlásokat figyelembe véve egyszerre
csak meghatározott számú ügyfél ügyintézését tudjuk biztosítani.
• Kérjük, az ügyintézéshez kísérő nélkül szíveskedjenek megjelenni, mivel kollégáink
fogyasztási helyhez kötötten 1 főt fogadnak ügyfélszolgálati helyiségeinkben.
• Az ügyintézés során a 1,5 méteres védőtávolságot szükséges betartani.
Kérjük, hogy az ügyintézések során lehetőség szerint az elektronikus, papíralapú, illetve a
telefonos kapcsolattartást szíveskedjenek előnyben részesíteni.
További információk:
Weboldal: www.bmhnonprofit.hu
Telefon: 06 21 3500 111
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

A Krónika elérhetőségei:

Gyógyúszás

Tel.: +36 49 341-755,

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a

+ 36 49 341-844

kezdődtek, azokat az alábbi időpontokban

Fax: +36 49 341-852

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 17-18 óra kö-

E-mail: kronika@tiszatv.hu

jékoztatást a 06-20-972-4769-es telefonszá-

web: kronika.tiszatv.hu

18 év alatti gyógyúszás-foglalkozások megtartják:
zött, pénteken 16-17 óra között. További támon kaphatnak az érdeklődők.
Nagyné Kántor Judit főigazgató

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2021. november

November

Helye

Ideje

Kinek a részére

04. csütörtök

Gimnázium

07.30 - 14.00

Minden gimnáziumban étkező

09. kedd

Kazinczy-ház (Hunyadi iskola)

07.30 - 16.00

Gyerek és alkalmazott befizetés

Tisza-parti Szabadidőház

11.00 - 12.00

Szociális étkezők

Bölcsőde 3. sz. pavilon

07.30 - 09.00 és Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés
14.00 - 16.30

10. szerda

Kazinczy-ház (Széchenyi iskola)

07.30 - 16.00

Gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy-ház I. em. 73/3.

07.30 - 16.00

Bóbita, Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és
alkalmazott befizetés

Őszirózsa Idősek Klub

07.30 - 08.00

„Esély” Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klub

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

Kazinczy-ház (Hunyadi iskola)

07.30 - 16.00

Gyerek és alkalmazott befizetés

Bölcsőde 3. sz. pavilon

09.00 - 12.00

Szociális étkezés

Kazinczy-ház (Széchenyi iskola)

07.30 - 16.00

Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszaszederkény Idősek Klub

10.45 - 12.15

Szociális étkezők

Kazinczy-ház (Gondozóház)

08.00 - 15.00

Szociális étkezők

Központi Étterem

09.00 - 12.00

Szociális étkezők

18. csütörtök

Központi Étterem

10.00 - 12.00

Szociális étkezők

23. kedd

Bölcsőde 3. sz. pavilon

07.30 - 12.00

Pótbefizetés szociális étkezés és alkalmazott étkezés
megrendelés

24. szerda

Kazinczy-ház (Gondozóház)

08.00 - 15.00

Szociális étkezők

Kazinczy-ház I. em. 73/3.

07.30 - 16.00

Bóbita, Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és
alkalmazott pótbefizetés

Kazinczy-ház (Központi étterem)

12.00 - 13.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

11. csütörtök
15. hétfő
17. szerda

Kiadó
azonnali költözéssel 1,5 szobás bútorozott
lakás.
Érdeklődni: 06-70/427-4934.

Kazinczy-ház (Hunyadi iskola)

07.30 - 16.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

25. csütörtök

Kazinczy-ház (Széchenyi iskola)

07.30 - 16.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

29. hétfő

Gimnázium

07.30 - 14.00

Minden gimnáziumban étkező

30. kedd

Gimnázium

07.30 - 14.00

Minden gimnáziumban étkező

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

10. � Hirdetés

2021. november 4.

Sport � 11.

2021. november 4.

Nyerő első félidő
KOSÁRLABDA. Remek első félidőt produkált a Tiszaújvárosi Phoenix az ELITE Basket elleni hazai összecsapáson. A
mérkőzésen ez a szakasz bizonyult döntőnek, hiszen a gyengébb folytatás ellenére megszerezte második győzelmét a
csapat.
Phoenix KK - ELITE Basket
76-68
(21-13, 20-13, 11-19, 14-23)
Tiszaújvárosi Sportcentrum, 150 néző.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Drahos Gábor (18/9),
Gerőcs Roland Bálint (12), Molnár Bence (15/9), Kovács Zoltán (8), Lajsz Gergely (6). Csere: Drizner Gábor (-), Hajdu Boldizsár (-), Frikker Marcell (6/3), Szilasi Bence (-), Szabó Norbert (2), Asszú Áron (2), Asszú Ádám (7/3). Vezetőedző: Siska János.
Nehezen indult a pontszerzés mindkét csapat számára, azonban
a második percben nagy lendületet vett a Phoenix, és sokáig ki
sem engedte kezéből az irányítást. Az első negyed során a tizenegy pontos vezetésig is eljutott. A második etap is látványos
Phoenix-sikert hozott. Lépésről lépésre távolodott ellenfelétől,
és ezt kifejezetten látványos, jól összehangolt játékkal érte el. A
félidőben jelentős, huszonöt pontos előnnyel vonult le a pályáról (51-26).
A második félidő aztán megmutatta, hogy szüksége is volt erre
a nagy vezetésre. A lendület nem tört meg, továbbra is pörgött a
játék, ám egyúttal gyakoribbá vált a kapkodás, a pontatlanság is.
A vendégek meglátták az esélyt a felzárkózásra, és a tiszaújvárosi zavart kihasználva a harmadik negyed végére tizenhét pontra apasztották hátrányukat (62-45). Bár Siska János vezetőedző
igyekezett időkérésekkel rendet tenni a hazai sorokban, a lejtmenet az utolsó etapban is folytatódott. Sokáig sikerült tizennégy-tizenhat egység környékén tartani az előnyt, ám az utolsó
percekben nagyot hajrázott az ELITE Basket. A hazai győzelmet
a kiváló első félidő mentette meg.
Siska János: Fontos győzelmen vagyunk túl. Az első félidő után
már azt gondoltuk, hogy megvan a mérkőzés. A második félidőbe belealudtunk, de szerencsére volt annyi előnyünk, hogy kitartott a mérkőzés végéig. Ebben is javulnunk kell, de nagyon örülünk a győzelemnek természetesen.
Horváth Balázs Gábor: Először is szeretnék gratulálni az ellenfélnek, mert azt gondolom, a győzelmet sohasem kell megmagyarázni, és a mai mérkőzésen ők nyertek. Azt tudni kell, hogy
nagyon sok problémával küzdünk, az aktív rotációból öt játékosunk hiányzik. A mai mérkőzésre négy felnőtt korú játékossal
tudtunk elutazni, ami nagyon megnehezítette a dolgunkat. Viszont az nagyon nagy pozitívum, hogy - a mérkőzés alakulását
tekintve - a végére le tudtunk jönni nyolc pontra.

A Sportcentrum eseményei
November 6. (szombat)
Asztalitenisz
10.00 TSC - Bátonyterenye bajnoki mérkőzés		
Asztalitenisz-csarnok

Labdarúgás
10.00 Bozsik fesztivál U7, U9 csapatok részére
					

LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti csoportjának 15. fordulójában a bajnokságban az élmezőnyhöz tartozó Hajdúszoboszlóhoz látogatott a Termálfürdő FC Tiszaújváros. A fiúk ott folytatták, ahol a Füzesgyamat ellen abbahagyták, sima győzelmet arattak úgy,
hogy ezúttal még gólt sem kaptak.
A legutóbbi hazai mérkőzésen megszakadt a tiszaújvárosiak 4 mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozata. A siker után
azonban nem ülhettek az újvárosiak sokáig a babérjaikon, hiszen a Hajdúszoboszló ellen vendégként egy igazi rangadó következett. A hazaiak a 4., Vitelki Zoltán
együttese a 7. helyen állt a forduló előtt.
A mérkőzés elején a vendégek igyekeztek gólveszélyes helyzeteket kialakítani,
melyek kezdetben még kimaradtak. A 18.
percben azonban megszületett az újvárosiak vezető találata. Pap indította a kiugró
Bartuszt, aki kilépett a lesre játszó hazai
védők között, majd a kapust kicsalva önzetlenül Gottfriedhez passzolt, és az újvárosi támadó 100 %-os helyzetben nem
hibázott, 4 méterről lőtt a hazaiak hálójába, 0-1. A vezetés érthetően megnyugtatta a vendégeket, előnyük birtokában sokkal nyugodtabban futballoztak, és a félidő
hajrájában tovább tudták növelni előnyüket. A 40. percben Bussy végezhetett el
szabadrúgást a hajdúszoboszlói térfél közepéről, a labda Paphoz került, akinek fejesét előbb védte Mészáros, de a kipattanónál az újvárosi játékos már nem hibázott, 0-2.
A második játékrész elején cserélt a házigazdák mestere, de a Hajdúszoboszló játékából hiányzott az átütőerő, igazán
komoly helyzetet nem tudtak kialakítani. A félidő közepén eldőlt a 3 pont sorsa. A 67. percben Bussy a 16-os csücskének bal oldalától néhány méterre végezhetett el szabadrúgást. A középre ívelés
után a bizonytalankodó védők és Mészáros mellett, aki mellényúlt, Gottfried préselte a kapuba a labdát egy lépésről, 0-3.
A második félidőben több lehetősége volt
a vendégeknek, a házigazdák csak néhányszor kerültek Herceg kapujának közelébe. Összességében a helyzeteit jobban értékesítő Tiszaújváros megérdemelten nyerte a rangadót a bajnoki tabellán
előkelőbb helyen álló hajdúságiak ellen.
Vitelki Zoltán együttese így 27 pontos, és
feljött a 6. helyre.

					

Füves pálya

13.00 FCT - Jászberényi FC U13 bajnoki mérkőzés		
					

Műfüves pálya

15.00 FCT - Kurityán női csapatok bajnoki mérkőzése
					

Műfüves pálya

18.00 Mályi SE - Kiskunhalasi Szilády RFC
női futsal bajnoki mérkőzés		

Békéscsaba II. - Kisvárda II. 1-2
Újpest II. - Jászberény 1-2
SBTC - Törökszentmiklós 1-1
Sényő - Hidasnémeti 3-0
DEAC - DVSC II. 3-0
Tiszafüred - BKV Előre 2-0
Füzesgyarmat - DVTK II. 1-0
Kazincbarcika - Eger 3-1

Füves pálya

11.00 FCT - Mezőkövesd U19 csapatok bajnoki mérkőzése

Edzőterem

November 7. (vasárnap)
Labdarúgás
13.00 TFCT - Kolorcity Kazincbarcika SC felnőtt csapatok
bajnoki mérkőzése			

Hatból négyszer három

A 15. forduló
további eredményei:

Asszú Ádám (88) hét pontot dobott.

				

Három gól, három pont a rangadón

Centerpálya

Következik a 16. forduló
2021. november 7., vasárnap
13:00
Hajdúszoboszló - Füzesgyarmat
Tiszaújváros - Kazincbarcika
Eger - Békéscsaba II.
Tiszafüred - Kisvárda
BKV Előre - DVSC II.
DEAC - Újpest II.
Jászberény - Tállya
Putnok - Sényő
Hidasnémeti - SBTC
Törökszentmiklós - DVTK II.

Az utánpótlás csapatok a Jászberény, a
Cigánd, a Hajdúszoboszló, a Kazincbarcika, a Hatvan és a Sátoraljaújhely együttesei ellen léptek pályára. Volt hétközi
forduló is. Tóth Roland (U14) két mérkőzésen 10 gólt szerzett!
U19
Jászberény - Tiszaújváros
2-5 (2-1)
Gól: Erős T. 2, Barna Á. 2, Káposzta B.
Jók: az egész csapat, Erős T. a mezőny
legjobbja.

Gottfried két gólt szerzett.
A kék-sárgák legközelebb november
7-én, vasárnap ismét presztízscsatát vívnak majd, hiszen 13 órától a megyei rivális, a listavezető Kazincbarcika látogat
Tiszaújvárosba.
Hajdúszoboszló - Tiszaújváros
0-3 (0-2)
Hajdúszoboszló, 200 néző. V.: Muhari.
Aqua-General Hajdúszoboszló: Mészáros - Balogh K. (Lévi), Kónya, Máté (Drobina), Lukács (Domonkos), Szathmári, Szabó L. (Kis Sz.), Bódis (Éles),
Vincze, Barnucz, Dobi. Vezetőedző: Csillag László.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg
- Gelsi, Pap (Vitelki B.), Bussy, Tóth S.
(Géringer L.), Bartusz, Lőrincz, Gottfried, Vasiljevic, Molnár M., Nagy D. (Benke). Vezetőedző: Vitelki Zoltán.
Csillag László: Sajnálom, de nagyon elfogytunk a bajnokság vége felé, aminek
eredménye lett a mostani vereség is. Sokan most is betegen vállalták a játékot.
A pálya talaját jobban kihasználva, több
kontrából nyertek a vendégek. Gratulálok
nekik a mostani sikerhez.
Vitelki Zoltán: Minden úgy történt, ahogy
megbeszéltük, készültünk és elterveztük.
Küzdöttünk a pálya talajával, célfutballt
kellett játszanunk és ezt a csapat maximálisan meg is töltötte tartalommal. Magabiztos győzelmet arattunk, egy nagyon jó
csapatot múltunk felül. Gratulálok a játékosoknak és a stábnak!

U16
Cigánd - Tiszaújváros
2-2 (1-2)
Gól: Orosz D. 2.
Jók: Orosz D., Jávorszki R.
Tiszaújváros - Hajdúszoboszló
1-2 (0-0)
Gól: Tóth R.
Jók: Jávorszki R.
U14
Tiszaújváros - Hatvan
5-0 (3-0)
Gól: Tóth R. 4, Vámosi Zs.
Jók: az egész csapat.
Tiszaújváros - Sátoraljaújhely
11-0 (7-0)
Gól: Tóth R. 6, Emődi M. 2, Vámosi Zs.,
Pózman D., Sepsi J.
Jók: Balla, Lakatos, Debreceni, Sepsi,
Gyovai, Pózman, Tóth R.
U13
KBSC - Tiszaújváros
1-8 (0-4)
Gól: Ispán G. 2, Gyüge M. 2, Czokó N.,
Kopasz B., Lukács I., Emődi M.
Jók: Kopasz B., Harsányi L.
Női foci
Bajnoki mérkőzés helyett edzést tartottak
a tiszaújvárosi lányok a Mályi - Tiszaújváros találkozó ugyanis elmaradt, mert a
hazaiak nem tudtak kiállni.
Hágen Zsolt: Játék nélkül jutunk 3 bajnoki ponthoz, ezt mi is sajnáljuk, mert a
pályán szerettük volna megmutatni, hogy
jobbak vagyunk a játékban is, de erre nem
volt mód. A hazaiak elnöke lehetőséget
adott, ha már elutaztunk, edzhetünk a pályájukon, amivel éltünk is. Készülünk a
szerdai alsóházi rangadóra a Kazincbarcika ellen.

Abu Dhabiban zár Lehmann
TRIATLON. Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi TK idei U23-as világbajnoka a
hétvégén Abu Dhabiban fejezi be a számára hosszúra nyúlt szezont.
A sprint távú verseny magyar idő szerint november 5-én, pénteken lesz az Egyesült
Arab Emírségekben, az Abu Dhabi városában található Forma 1-es versenypályán és
környékén - tudtuk meg Lehmann Tibortól, a TTK elnök-vezetőedzőjétől. - Van kihívás a pályában is, de inkább a mezőnyre koncentrálunk. Élénk az érdeklődés, hiszen
az itt szerzett pontok már beszámítanak a 2022-es világbajnoki sorozatba. A top versenyzők közül nevezett a francia Vincent Luis, Léo Bergere, Pierre Le Corre, a belga
Jelle Geens, a kanadai Tyler Mislawchuk, a norvég Casper Stornes, az új-zélandi Hayden Wilde, és az olimpiai hetedik Bicsák Bence. Az új generáció menői, akik a tokiói
olimpiai után azonnal bejelentkeztek az előkelő világkupa és WTCS helyekre, ott lesz
Csongor fiam mellett a német Tim Hellwig, az ausztrál Matthew Hauser, a portugál
Vasco Vilaca és Ricardo Batista, a francia Paul Georgenthum is. Szerintem a két generáció összecsapása lesz az igazán érdekes. Újdonságot jelent, hogy Lehmann Csongor
ilyen későn még nem versenyzett, azaz ennyire nem nyújtotta meg a szezont.
- A szezon közbeni utóalapozások és az utolsó lendület előtti pihenő segített az „ismeretlen” áthidalásában - fogalmazott Lehmann Csongor. - Nehézséget jelent majd a várható 35 fokos hőmérséklet, amit nehéz novemberben szimulálni. Ez azonban számomra még mindig jobb, mintha hidegbe mennénk. Nyugodt felkészülést tudtam végezni
itthon, az edzőtársak segítettek az utolsó napokig. Felkészítő versenyeket tudtunk beiktatni, melyek pozitív visszacsatolást hoztak. Édesapámmal együtt érezzük a lehetőséget, hogy ez a WTCS futam egy újabb lépés lehet a legjobbak közé. A meglehetősen sikeres szezon után azonban nem kell nyomást helyezni magunkra, mert amit terveztünk
erre az évre, azt sikerült megvalósítanunk. Minden más ajándék, amiért persze pénteken is meg kell dolgozni!
A magyar színeket képviseli még Abu Dhabiban az olimpiai 12. helyezett Bragmayer
Zsanett, továbbá Dévay Márk, Faldum Gábor és Tóth Tamás is.
SZIS

12. � Halloween

2021. november 4.

