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Fogadóóra
A Tisza televízió folytatja Fogadóóra című sorozatát. November 4-én ismét találkozhatnak dr. Fülöp György polgármesterrel. Városunk első emberével aktualitásokról beszélgetünk, de természetesen nézőinknek is alkalmuk lesz kérdéseket feltenni. Ezeket a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címünkre,
vagy a 49/341-844-es illetve 49/341-755-ös telefonszám várjuk november 2-án 18 óráig.

Járványügyi
aktualitások
2291 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és
elhunyt 43 krónikus beteg. A szerdai adatok alapján az aktív
fertőzöttek száma 47257 fő. Hazánkban, ahogy egész Európában, a koronavírus-járvány második hullámának emelkedő szakasza zajlik. Városunkban is. A prevenciós bizottság
hétfőn ülésezett, tájékozódott, döntött, egyeztetett a kialakult
helyzetről. A részleteket lapunk 3. oldalán olvashatják, addig
is a legfontosabb hírek, tudnivalók:
- Eddig 104 új típusú koronavírussal fertőzött tiszaújvárosit regisztráltak, közülük 21-en már meggyógyultak, az aktív
esetek száma: 83 fő.
- Az Országos Mentőszolgálat Covid-19 tesztelési pontot alakít ki Tiszaújvárosban.

A leggazdagabb ötezer főnél nagyobb települések (Budapestet leszámítva) tízes listájára az idén - a tavalyihoz képest kilenc helyet ugorva - felkerült Tiszaújváros is, derül ki a GfK legfrissebb tanulmányából. Cikkünk a 3. oldalon.

Látni és látszani a biztonságért
Az Országos Rendőr-főkapitányság
Balesetmegelőzési Bizottsága idén is
meghirdette a Látni és látszani elnevezésű kampányát. Az akció október
17-étől december 6-áig tart.
Az őszi-téli ködös, esős időben különösen fontos, hogy a közlekedésben résztvevők lássanak és látszódjanak, erre hívják fel a figyelmet már 2012 óta.
Korábban sötétedik, sokkal jobban kell
ilyenkor figyelni. Kedd kora este a rendőrség a Huszár Andor úton ellenőrizte az
arra haladó autókat, autósokat.
- Rosszabbak a látási viszonyok most már
- mondta az egyik autós, Kopácsi Tímea -,
sokkal jobban oda kell figyelni. Szerintem
elég sokan nincsenek kivilágítva, főleg kerékpárosok, úgyhogy ezt mindenképp gondot jelent.
Az autóvezetéshez kapcsolódó döntések
90 százaléka a látástól függ, nem mindegy tehát, hogy ki hogyan, és mit lát.
- Statisztikailag kimutatható, hogy ebben az időszakban a balesetek nagy része
a nem megfelelő sebesség megválasztása
miatt, illetve a nem megfelelő műszaki állapot miatt történik - mondta lapunknak
Lipták Ferenc, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztályvezetője -, a járművezetők figyelmét
arra szeretnénk felhívni, hogy figyeljenek
arra, hogy autóik megfelelő műszaki állapotban legyenek. Ehhez a kampányhoz
optikusok is csatlakoztak ingyenes szem-

- A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet több dolgozója is koronavírussal fertőzött, ez érinti a labor és a sebészet működését.
- A Hamvas Béla Városi Könyvtár dolgozói megbetegedés
miatt részleges szolgáltatásokkal működik.
- A képviselő-testület mai ülésén, tekintettel a járványügyi
helyzetre, korlátozzák a résztvevők számát. Így a „Tiszaújváros Szolgálatáért” kitüntetéseket szűk körben, egy másik időpontban adják át.

Ünnepi koszorúzás
A rendőrség fő célja, hogy az úton lévők biztonságban legyenek.
vizsgálatot biztosítva, hiszen a jó látás is
alapfeltétele annak, hogy a járművezető
megfelelően és időben tudjon reagálni a
környezeti hatásokra. Ezen kívül csatlakoztak autószervizek is, melyek biztosítják az autók ingyenes átvizsgálását, és erről egy igazolást is kitöltenek. Ebben az
időszakban különösen fontos, hogy megfelelő legyen a fékberendezés, a világítóberendezések, a lámpatestek állapota,
a ködlámpa, az, hogy ne legyen repedt a
szélvédő, mert ez nem csak a látásban befolyásolja a járművezetőt, hanem balesetveszélyes is lehet.
- Tiszaújvárosban is folyamatosak lesznek
az ellenőrzések?

- December 6-ig különösen figyelünk a
láthatóságra, észlelhetőségre a forgalmas
útszakaszokon. Korábban sötétedik, hamarabb kell kivilágítatlan gyalogosra, kerékpárosra számítani, gondolok itt elsősorban a Tiszaújváros és Kesznyéten közötti útra. Folyamatosan ellenőrizzük a
kerékpárosokat is, hiszen ők is járművezetőként vesznek részt a közúti közlekedésben. A kampány célja nem az, hogy
szankcionáljunk, hanem hogy felhívjuk a
figyelmet. Azonban, ha egy járművezetőt
vagy kerékpárost több alkalommal is figyelmeztetünk kell, és ez nem vezet eredményre, akkor a rendőrség szankciót is
fog alkalmazni.

Hagyományos helyszíneken, de nem hagyományos módon emlékezett Tiszaújváros vezetése az 1956-os forradalomra és szabadságharcra. Az ünnepi beszédek és műsorok idén a koronavírus-járvány miatt elmaradtak, helyette a város vezetői és a hivatalvezetők az emlékezés koszorúját helyezték el Tiszaszederkényben a Hősi emlékműnél, illetve Tiszaújvárosban a Nagy
Imre szobornál.
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Gyászol a Hunyadi!
/Trohákné Lénárt Ilona emlékére/
Drága Ica!
Elfogadhatatlan a hír: elmentél. Bár tudtuk, hogy iszonyú küzdelmet vívsz már 2017 tavaszától, mégis abban bíztunk, hogy
páratlan akaraterőddel és a gyógyulásba vetett hiteddel győztesként kerülsz ki a harcból. Egy igazi hős voltál a szemünkben, aki nem adja fel, aki vállalja a kínt, és újra és újra bízik a
gyógyulásban. Akinek még ebben a helyzetben is volt biztató szava a nehéz helyzetben lévőkhöz. Ha találkoztunk, sosem
magadról beszéltél először, hanem a másik felől érdeklődtél.
De nagy dolog ez…
Te is egy nagy család része voltál a Hunyadi iskolában 1983tól egészen nyugdíjba vonulásodig. A kollégáid tudták, hogy
bátran fordulhatnak Hozzád tanácsért, biztatásért. Sok-sok
kedves emlék jut eszünkbe Rólad. Apró kis ajándékok, sütemények vagy csokik, amelyeket a legjobbkor csempésztél az
asztalunkra. Mindig pontosan tudtad, hol van akció a boltokban. Néhány kiló finomság Nálad biztosan volt a garázsban.
A tornászcsapatunk lelkes tagja voltál, ki nem hagytad volna
a kedd estéket. Büszkeséggel töltöttek el a gyermekeid. Izgatottan hoztad be a nagy albumokat: Attila és Lívia esküvői képeit.
A fiatal kollégákat gyermekedként szeretted, nemcsak mód-

szertani, de életvezetési ismereteket, háztartási és kertépítési tanácsokat adtál nekik. Példaértékű barátságokat ápoltál. A
családodon kívül a barátaid tartották benned a lelket, ameddig csak lehetett.
Ó, de szívesen vennénk most Neked 100%-os gyümölcslevet,
amit mindig kértél az összejövetelekre, hisz Te olyan egészséges életet éltél…
Magunk előtt látunk, amint átsuhansz az aulán… Jó volt Rád
nézni! Mindig elegánsnak, szépnek láttunk. Szeretted a szépet. Nem csak külsőségekben, belülről áradóan. Különleges,
tisztán csengő hangod ma is halljuk.
Tanító voltál a szó legnemesebb értelmében: kezdetben óvónő, majd napközis nevelő, tanító, nyelvtanár. Tanítványaid várták varázslatos angolóráidat, amikor ezerféle játékot,
szemléltetőt bevetettél a cél érdekében. Ica néni órái feledhetetlenek, Ica néni lénye felülmúlhatatlan!
2018-ban Pedagógus Szolgálati Emlékérem elismerésben részesültél. Büszke voltál rá - joggal. Szomorúsággal tölt el bennünket, hogy a jól megérdemelt nyugdíjat nem élvezhetted
egy pillanatra sem. Pedig mennyire vágytál rá, hogy önfeledten az unokáiddal lehess: Atikával, Marcsikával és Danival!
Ica! Már az égieket tanítod jó szóval, szeretettel, ahogy mindig is tetted.
Csak remélni tudjuk, hogy életedben is elégszer elmondtuk,
nagyszerű ember vagy, nagyszerű tanító vagy.
Szeretted a verseket. Remélem, tetszenének Neked Aranyosi
Ervin sorai, amelyet most nem szó szerint idézek:
Mikor gyászolsz, átérzed a fájó veszteséget,
a pusztulást, mely szívünkbe mélyen beleégett.
Lelkünkbe mint dögkeselyű mar bele a bánat,
nem is tudtuk, hogy van érzés, mely ennyire fájhat.
Ám szerettünk elvesztése gyötrőn tanulságos
Ha megértjük, értelmet nyer, s talán megnyugvást hoz.
Valójában az élete nekünk volt ajándék,
s nem az őrjítő fájdalom volt vele a szándék.
Nem a halálra gondolunk, hisz többet ért léte,
Gondolunk inkább a szívének szép szeretetére,
…
Emlékezzünk hát, szeretettel emlékezzünk a múltra,
együtt megélt szép percekre, együtt bejárt útra!
Emlékezzünk a szeretetre, amit kaptunk tőle,
a szívünkbe az életét belevéssük örökre!
Az egykori kollégák nevében: Tankó Lászlóné

Szegény

Ezzel a rejtvénnyel véget ér októberi
sorozatunk. A megfejtéseket november
3-ig egyben várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a
3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.
címre. A szeptemberi nyertes: Tőzsér
Lászlóné.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot november 1-ig (vasárnapig)
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340052), majd november 2-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
8-12
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-15

Egyházi hírek
Római katolikus

Szentmisék időpontja: október 29, csütörtök, október 30. péntek, október 31. szombat 18.00. Ezt követően 19.00-tól ifi hittan, melyre szeretettel hívom és várom a 18. életévüket betöltött fiatalokat. November 1. vasárnap, mindenszentek ünnepe
szentmise 11.00.
A temetői szertartások (lásd külön) után új sírhelyek megáldása, október 30-áig történt bejelentés alapján.
Szentmise az elhunytakért halottak napján, november 2.
Sajószöged 17.00, Tiszaújváros 18.00.
A közös gyászmisére elhunyt hozzátartozók felíratása október
30-áig az irodában.
Szentmisék időpontja: november 3. kedd és november 4. szerda 8.30, november 5, csütörtök, november 6. péntek, november 7. szombat 18.00, november 8. vasárnap 11.00
A nyilvános szentmisék alatt kérjük az orrot és szájat takaró
maszk használatát, templomba belépés előtt és után kézfertőtlenítés az előtérben, illetve a mosdóban.
A szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. Kérjük a kellő távolság megtartását.
A vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett, köhögő, tüsszögő ember jelenti. Fontos megelőző
intézkedés, hogy a szentmiséken és közösségi alkalmakon a
fenti tüneteket nem mutató személy vegyen részt.
Első áldozásra és bérmálkozásra készülők szüleit kérem, a vasárnapi szentmisére gyermekeiket kísérjék el, illetve buzdítsák a részvételre.

Gorögkatolikus

Pénteken 17.30 Dicsérőének az Istenszülő Szűz Máriához
(Akathisztosz Hymnosz). Szombaton 11.00 Szent Liturgia,
pannichida a bejegyzett elhunytakért. 17.30 esti istentisztelet. Vasárnap 10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 Szent Liturgia,
17.30 esti istentisztelet. Kedden 7.50 Szent Liturgia.
Az életkoruknál vagy egészségi állapotuknál fogva veszélyeztetett testvéreinknek javasoljuk, hogy a jóval kisebb létszámú
hétköznapi Szent Liturgián vegyenek részt, amennyiben jól érzik magukat, és nem mutatnak COVID-19 tüneteket.

Református

Istentiszteleti alkalmaink:
Tiszaszederkény
• 2020. november 1-jén, vasárnap 10 órától reformáció ünnepi istentisztelet.
Tiszaújváros
• 2020. november 1-jén, vasárnap 11 órától reformáció ünnepi istentisztelet.
Élő online:
• Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy akik személyesen nem tudnak közösségünkbe eljönni, azok facebook oldalunkon (https://www.facebook.com/reftujvaros/live/) minden vasárnap
11 órától élőben követhetik a városi istentiszteletet.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
„Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,
Nem hagytál itt minket, csak álmodni mentél,
Szívünkben itt él emléked örökre,
Ha látni akarunk, felnézünk az égre.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Tanyi Józsefné
(szül. Mészáros Erzsébet)

a szeretett feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama,
2020. 10. 23-án, életének 78. évében örök nyugalomra lelt.
Hamvasztás utáni temetése 2020. november 4-én
11 órakor lesz a tiszaújvárosi temetőben.
A gyászoló család
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa 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: Inform Média Lapkiadó Kft. 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
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A top10-ben vagyunk

A leggazdagabb ötezer főnél nagyobb települések (Budapestet leszámítva) tízes listájára az idén - a tavalyihoz képest kilenc helyet ugorva - felkerült Tiszaújváros is, derül ki a GfK
legfrissebb tanulmányából.
A GfK Vásárlóerő a közlemény szerint elfogadott referenciaérték a fogyasztói potenciál számításához, mivel megmutatja a lakosság körében az elméletileg elkölthető egy főre jutó jövedelem nagyságát országonként, valamint az országokon belül régiónként és térségenként.
Magyarországon az idén a tavalyihoz képest 7,3 százalékkal,
7416 euróról 6871 euróra csökkent a vásárlóerő. (Egy átlagos
európai polgárnak 2020-ban az előző évhez képest 773 euróval kevesebb, azaz 13894 euró áll rendelkezésére elkölthető jövedelemként.)
Magyarország megyéi közül mindössze ötben magasabb az egy
főre jutó vásárlóerő az országos átlagnál. E megyék továbbra
is Budapest környékén és az osztrák határ közelében, illetve
északnyugaton találhatók. A sereghajtó Szabolcs-Szatmár-Bereg, ahol fejenként 5392 euróból, azaz az országos átlag 78,5
százalékából, az európai átlagnak pedig 39 százalékából kell kijönniük az embereknek.
A GfK településekre is készít toplistát. Üröm az első, de érdemes megemlíteni, hogy tavaly még a hazai átlag majdnem 164
százalékát tudták költeni az itteni lakosok. A tízes listára idén a tavalyihoz képest kilenc helyet ugorva - felkerült Tiszaújváros is.
A tanulmányról írva az azenpenzem.hu kitér arra, hogy városunkban tavaly ellenzéki polgármestert választottak, és minden
választókerületben bizalmat szavaztak a Lokálpatrióta Egyesület-MSZP jelöltjeinek. Az új képviselő-testület önkormányzati
béremelést hajtott végre, uniós források segítségével korszerűsítették a Sportcentrumot, szigetelték a Széchenyi és a Hunyadi iskolát. A rászorultaknak (egyebek közt azoknak a gyermekes családoknak, ahol az egy főre jutó havi jövedelem 131 ezer
forint alatti) a város a karácsonyi ünnepeket megelőzően emelt
összegű év végi támogatást ad.

A leggazdagabb magyar települések*
Helyezés (tavaly)

Település

Vásárlóerő index

1. (1.)

Üröm

155,5

2. (3.)

Budaörs

145,2

3. (5.)

Paks

143,2

4. (2.)

Nagykovácsi

141,3

5. (4.)

Solymár

139,6

6. (6.)

Szentendre

133,6

7. (7.)

Diósd

131,2

8. (9.)

Törökbálint

128,3

9. (18.)

Tiszaújváros

128,2

10. (10.)

Dunakeszi

127,2

*Az 5000 főnél nagyobb települések (Budapest nélkül), az egy
főre jutó vásárlóerő országos átlaghoz viszonyított aránya (vásárlóerő index) alapján
Forrás: GfK Vásárlóerő, 2020

Covid-19 tesztelési pont Tiszaújvárosban
Az Országos Mentőszolgálat koronavírus-tesztelési pontot alakít ki Tiszaújvárosban, itt azoktól a betegektől vesznek mintát, akiknek a háziorvosuk a
tüneteik alapján koronavírus-tesztelést
rendelt el és a fizikai állapotuk lehetővé
teszi, hogy elhagyják otthonukat.
Csütörtöktől az Irinyi út 2. szám alatt, az
Őszirózsa Idősek Klubjának egyik szobájában, a Rózsa út felől megközelíthető, különbejáratú helyiségben működik a
mintavételi pont.
- Ebben a nehéz helyzetben ez nagyon jó
hír, hiszen fontos, hogy minél kevesebbet kelljen utazniuk a tiszaújvárosiaknak
- mondta dr. Fülöp György polgármester
-, nagy siker ez a városnak, hiszen ilyen
akkreditált tesztpont megyénkben egyedül Miskolcon, az ITC székházban van.
- Nagyon fontos lépéshez érkeztünk mondta Pap Zsolt alpolgármester -, hiszen ez nagymértékben megkönnyíti a
tesztelendő betegek életét. A teszteléseket
az Országos Mentőszolgálat munkatársai
a hivatalos eljárásrend szerint végzik, tehát a háziorvosnak továbbra is hivatalosan meg kell kérnie a tesztelést, ezt egy
adatlapon küldik át a megyei mentőszervezet miskolci irányítócsoportjának, ott
ezt feldolgozzák, és telefonon értesítik az
adott személyeket. Csak így lehet a tesztelési ponton jelentkezni - szögezte le az
alpolgármester.
A hatóságok 83 aktív tiszaújvárosi fertőzöttet tartanak nyilván, több intézményben, szervezetnél megjelent a vírus.
- A hosszú hétvégén felgyorsultak az események a rendelőintézetnél, hiszen több
szakdolgozó pozitív tesztet produkált mondta Pap Zsolt -, ezért kénytelenek voltunk meghozni azt a döntést, hogy a labor

Az Őszirózsa Idősek Klubjának egyik helyiségében lesz a tesztelési pont.
nem üzemelhet addig, amíg a szoros kontaktkutatás meg nem történik, és nincs két
negatív mintája az egészségügyi dolgozóknak, nem vehetnek részt a munkavégzésben. Kértük a hatóságok segítségét, így
jelölték ki a mezőkövesdi szakrendelő laborintézetét, tehát ha valakinek problémája van, egyelőre ide kell mennie. Előreláthatólag a tiszaújvárosi labor jövő héten indul újra. Ugyanez a helyzet alakult ki a sebészeten, ott is pozitív eredményt hozott a
vizsgálat egy szakdolgozónál, ez a szakrendelés sem működik. A bőrgyógyászat
esetében volt egy pár nap kihagyás, de csütörtöktől újra fogadják a betegeket.
Egy új, a betegek és a dolgozók mindennapjait megkönnyítő eszközt is bemutattak kedden a rendelőben, egy arcfelismerő hőmérsékletmérő kamerát.
- Arra jó, hogy nagy biztonsággal tudunk hőmérsékletet mérni vele - mondta
Pap Zsolt -, az arcfelismerő része pedig a
maszk használatát figyeli, valamint kézfertőtlenítő automata is egyben. Most azt

Hőmérsékletet mér, kezet fertőtlenít és a maszk helyes viselésére figyelmeztet
a berendezés.

„Tiszaújvárosban is van emelkedés, és bár a betegek többsége enyhe tünetekkel viseli a fertőzést, van olyan tiszaújvárosi, aki
kórházi ellátásra szorul és vannak olyanok, akiknek súlyos tüneteik vannak.”
Dr. Fülöp György
vizsgáljuk, hogy hová kell beszerezni, és
hány darabra lesz szükség. Hamarosan lépéseket teszünk ennek érdekében is.
A prevenciós bizottság hétfőn ülésezett,
de a hírek folyamatosan érkeznek a hivatalba.
- Minden intézményünkre odafigyelünk mondta dr. Fülöp György polgármester az intézmény- és cégvezetőkkel minden
nap egyeztetek, az önkormányzat vásárol teszteket, és ahol szükség van rá, ott
azonnal elkezdjük tesztelni a munkavállalókat, hiszen nekünk, mint a város vezetőinek, felelősségünk, hogy megvédjük a munkavállalóinkat, megvédjük valamennyi tiszaújvárosit. Én arra szeretnék kérni mindenkit, hogy tartsuk be az
együttélési szabályokat, hordjunk maszkot, fertőtlenítsük a kezünket. Azt látom,
hogy az országban exponenciálisan nő a
fertőzöttek száma, de Tiszaújvárosban is
van emelkedés, és bár a betegek többsége enyhe tünetekkel viseli a fertőzést, van
olyan tiszaújvárosi, aki kórházi ellátásra
szorul és vannak olyanok, akiknek súlyos
tüneteik vannak.
Fodor Petra

Pótolták az előrehozottat
A tavaszi érettségi szezont több szempontból átírta a koronavírus. Akkor csak az írásbeli vizsgákat tartották meg, az előrehozott
érettségiket pedig eltörölték, amelyek pótlására most, októberben volt lehetőség, november végén pedig szóbeliznek majd a középiskolások.
A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégiumban összesen 54
tanuló döntött úgy, hogy megírja az érettségit,
ők mindannyian angol középszintű vizsgát tettek, ezen kívül ketten még az angol mellett informatika tantárgyból is leérettségiztek. Most
csak előrehozott érettségire volt lehetőség, ami
tavasszal elmaradt. Javító vagy pótló érettségi
most nem volt az Eötvösben.
- Szerintem nem volt nehéz - mondta Pékó Laura, a gimnázium egyik végzőse. - Arra készültünk, hogy tavasszal fogunk elérettségizni, de
mivel az elmaradt, így most vizsgáztam le. A
nyelvtani részt egy kicsit nehezebbnek éreztem, a fogalmazásírással viszont nem volt problémám. Szerintem könnyebb volt, mint amit a
tavalyiak írtak.
Minden évben van őszi és tavaszi érettségi
időszak. Az Eötvösben most ősszel kifejezet-

ten közép- szintű érettségiket bonyolítottak le.
Külsős érettségiző nem jelentkezett. Akik pedig emelt szintű érettségit akartak tenni, vagy a
tavasszal szerzett jegyen javítani szerettek volna, azoknak másik iskolába kellett menniük.
- A kiadott feladatsor megoldható volt, nem
voltak benne meglepetések - nyilatkozta lapunknak Erdős Zita, munkaközösség-vezető, a gimnázium angoltanára. - Hozta a szokásos formát, a feladatok típusait. Azt gondolom,
nem is a vizsga nehezítette a diákok feladatát,
hanem az, hogy a tavalyi tanév végén úgy készültünk, hogy leérettségiznek angolból azért,
hogy eggyel kevesebb tantárgy maradjon a tizenkettedik osztály végére. Most azonban már
szeptemberben el kellett dönteniük, hogy vállalják-e az őszi érettségit. Mivel most már ezek
a diákok tizenkettedikesek és a mindennapi tanulás mellett le kellett tenniük egy osztályozó vizsgát, hogy jelentkezhessenek előrehozott
érettségire, így nem egyszerű a gyerekek feladata. Ennek ellenére sokan jelentkeztek. Van,
aki most középszintű vizsgát tesz, majd tavas�szal jelentkezik emelt angol nyelvi érettségire.
Általában ezt javasoljuk a diákjainknak, mert
továbbtanuláskor azt a vizsgaeredményt számíttatja be, amelyik jobban sikerült.
Az érettségi mellett sokan nyelvvizsgát is tesz-

Pékó Laura (jobb oldalon) előrehozott érettségit tett angolból.
nek a középiskolás évek alatt, ez azonban nem
váltja ki az érettségit.
- Sokszor azt tapasztaljuk, hogy valaki felsőfokú nyelvvizsgát tesz, mégsem tudja 100 százalékosra megírni még a középszintű érettségit
sem, pedig azt gondolnánk, hogy ez már simán

megy neki - mondta a szaktanár. - A nyelvvizsgának igazából az érettségi szempontjából
nincs jelentősége, abban az esetben érdemes
megcsinálni, ha a továbbtanuláskor a felsőfokú
iskola plusz pontot ad érte.
ema

4. � Aktuális

2020. október 29.

Módosulnak
a településrendezési
eszközök

Tiszaújváros

önkormányzata

Tiszaújváros

Hasznos téli tudnivalók

Hogyan védjük az ivóvízmérőinket és a vízvezetékeinket a fagykárok ellen?

Partnerségi

Egyeztetési Szabályzata alapján tájékoztatja a tisztelt lakosságot, a civil- és gazdálkodó szervezeteket, valamit az egyházakat, hogy Tiszaújváros Településrendezési Eszközeinek/
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv/ részleges módosítása megkezdődött.
A módosítással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat
2020. november 6-ig Durbák György városi főépítész nevére
címezve tehetik meg írásban.
Levélben: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
e-mailben: durbak@tujvaros.hu
Tervezési terület: Tiszaújváros teljes közigazgatási területe.
Segítő közreműködésüket megköszönve:
Dr. Fülöp György
polgármester

A fagyok beköszöntével érdemes idejében megtennünk a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a hideg hatására bekövetkező ivóvízmérő-meghibásodás helyreállításának, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a
költségeit.
Az ÉRV. Zrt. felhívja a figyelmet a vízvezetékek és az ivóvízmérők fagy elleni védelmének fontosságára, amely a belső hálózaton a Felhasználók feladata. A megrongálódott ivóvízmérő javításának, pótlásának teljes költségét a Felhasználó köteles a szolgáltatónak megtéríteni. Fokozott elővigyázatossággal
a károk és a bosszúságok elkerülhetőek.
Rendszeresen vizsgáljuk meg, hogy nincs-e víz az aknában,
ellenőrizzük az aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását.
Ügyeljünk rá, hogy ha az ivóvízmérő-akna fedele zsanéros,
mindig lehajtott állapotban legyen. A helytelenül visszarakott
aknafedlap balesetveszélyes, valamint a beáramló hideg levegő az ivóvízmérő elfagyását okozhatja.
A fedlap belső felületét az akna nyílásánál megfelelő szigeteléssel (pl.: hungarocellel) lássuk el, a szigetelés az akna men�nyezetére is javasolt.
Az ivóvízmérő műanyag fedelét tartsuk lehajtott állapotban az
elfagyás elkerülése érdekében.
Ha az ivóvízmérő, illetve a csövek a talajszinttől egy méternél
kisebb távolságra vannak, ajánlatos külön hőszigetelésről gondoskodnunk.
A hó szintén védelmet nyújt, ezért csak az ivóvízmérő-leolvasás/ellenőrzés előtt célszerű az aknáról ellapátolni a havat.
Nem csak az aknákban, hanem a pincékben is ki vannak téve
a fagyveszélynek az ivóvízmérők. Ebben az esetben mindenképp ügyeljünk arra, hogy a téli hónapokra bezárjuk az ablakokat, illetve ahol kell, kicseréljük a törött üveget.
A lakótelepi házakban az épület összes vízfogyasztását mérő
szerkezetet legtöbbször a közműalagút és a folyosó mellett kialakított tároló helyiségben szerelik fel. Az ivóvízmérő fagy elleni védelme a lakóközösség feladata.

Az épületen belüli vezetékek, illetve szerelvények esetében
győződjünk meg a helyiség nyílászáróinak épségéről.
Ha a falban lévő vezetékben keletkezett a hideg hatására jégdugó, nem folyik a víz a csapból, mivel az elzárja a víz útját.
Ha a csövet nem repesztette szét a jég, házilag is orvosolni lehet a problémát. Ilyenkor a helyiség folyamatos felfűtése jelenti a megoldást.
A lakatlan ingatlanoknál vagy a falakon kívül lévő, illetve a
nem kellően szigetelt vízvezetékek, kerti csapok esetén az ivóvízmérő és a felhasználói vízhálózat víztelenítését feltétlenül
el kell végeznünk. A víztelenítéskor ügyeljünk a víztelenítendő csőszakasz előtti elzáró szerelvény cseppmentes elzárására,
és erről minden esetben győződjünk meg, ellenkező esetben
egész télen szivároghat a víz.
Tavasszal, a tartós fagyok elmúltával mindenképp célszerű alaposabban megvizsgálnunk az ivóvízmérő-akna állapotát, különösen a hétvégi házakban. A kerti csapokat csak akkor ajánlatos majd üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg jelentősen károsíthatja a szerkezeteket.
Az ÉRV. Zrt. szakemberei gyors és egyszerű technikát javasolnak az állapotellenőrzésre és a hálózat tesztelésére: zárjuk
el gondosan valamennyi vízvételi hely kifolyószerelvényét és
nézzük meg a vízmérőt. Ha a legkisebb csillagkerék mégis folyamatosan pörög, valahol szivárgás lehet a hálózaton, ezért
érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert. Keressük meg a
baj forrását és javíttassuk meg a hibás szerelvényt vagy vezetéket, emellett ajánlatos legalább havonta egy alkalommal ellenőriznünk a hálózatot és a vízmérőt.
Probléma esetén munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre a nap 24 órájában ingyenesen hívható telefonszámon
(06-80-22-42-42/ 1-es mellék), vagy e-mailen (diszpecser@
ervzrt.hu).
KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT!
ÉRV. ZRT.

Levegőtisztaság-védelmi mérések Tiszaújvárosban
A MOL Petrolkémia Zrt. Tiszaújváros önkormányzatának közreműködésével a korábbi évekhez
hasonlóan újra elvégeztette a levegőszennyezettségi szint felmérését fűtési és nem fűtési időszakban Tiszaújváros területén. A mérés 2019. szeptember 1-től 2020. szeptember 30-ig tartott,
melynek során kiemelt figyelmet fordítottak a benzol komponensre, amely az ipari tevékenység
esetleges lakott területre gyakorolt hatásaira jellemző.
A méréseket a már megszokott módon, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Környezetvédelmi Mérőközpontja által működtetett Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) mobil mérőállomása segítségével végezték Tiszaújváros
Komponens
Átlag
ug/
m3

2019. 09. 01 - 2019. 09. 30. (nem fűtési időszak)
1h határ- 24h ha8h
1h
24 h
Értékelés a légérték
tárérték határérték max.
max
szennye-zettségi
túllépés
túllépés
túllépés
ug/
ug/m3
index alapján
szám
szám
szám
m3.

főtéren. A mérési eredmények értékelése során a Környezetvédelmi Mérőközpont a legközelebbi OLM automata mérőállomás (Oszlár, Petőfi utca 2. szám) adatait is vizsgálta, az eredményekről pedig összefoglaló értékelést készített a jogszabályok előírásai alapján.
A mérések eredménye
Az alábbi táblázatok a légszennyezőanyag-komponensek mért átlagértékét, illetve az esetleges
határérték túllépések számát mutatják a mérési pontokon Tiszaújváros, és a benzol esetében Oszlár mérőállomáson. Az eredmények fűtési és nem fűtési időszakokra külön táblázatban szerepelnek.
Komponens

2019. 04. 01 - 2020. 09. 3. (nem fűtési időszak)
Átlag
ug/
m3

1h határérték
túllépés
szám

24h határérték
túllépés
szám

8h
határérték
túllépés
szám

1h
max.
ug/
m3.

24 h
max
ug/m3

Értékelés a légszennye-zettségi
index alapján

SO2

4,7

0

0

-

37

13,5

Kiváló

NO2

11,5

0

0

-

71,4

34,6

Kiváló

CO

274

0

-

0

87,1

427

Kiváló

SO2
NO2
CO
O3
PM10
Benzol
(Tiszaújv.)

4,4
12,6
270
57,7
15,8
0,54

0
0
0
-

0
0
0
0

0
1
-

14,6
84,5
606
140,2
44,4
12,08

7,9
19,9
424
91,8
29,6
2,42

Kiváló
Kiváló
Kiváló
Jó
Kiváló
Kiváló

O3

70,4

-

-

0

147,4

99,5

Jó

PM10

15,1

-

0

-

89,1

36,2

Kiváló

Benzol
(Oszlár)

1,33

-

0

-

30,46

5,06

Kiváló

Benzol
(Tiszaújv.)

0,34

-

0

-

11,91

1,64

Kiváló

Benzol
(Oszlár)

1,12

-

0

-

50,01

7,25

Kiváló

Komponens
Átlag
ug/
m3

2019. 10. 01 - 2020. 03. 31. (fűtési időszak)
1h határ- 24h ha8h
1h
24 h
Értékelés a légérték
tárérték határérték max.
max
szennye-zettségi
túllépés
túllépés
túllépés
ug/
ug/m3
index alapján
szám
szám
szám
m3.

(Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Környezetvédelmi Mérőközpont laboratóriumának VIm-05/2020. számú vizsgálati jegyzőkönyve)
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Környezetvé-

SO2
NO2
CO
O3
PM10
Benzol
(Tiszaújv.)

7,2
16,6
562
38,5
22,9
1,41

0
3
0
-

0
0
7
0

0
0
-

37,1
115,8
1686
141,4
184,3
18,56

14
35,7
1076
88,7
67,3
4,68

Kiváló
Kiváló
Kiváló
Kiváló
Jó
Kiváló

delmi Mérőközpont mérési eredményei alapján Tiszaújváros és Oszlár területén a levegőminő-

Benzol
(Oszlár)

2,55

-

0

-

52,93

8,93

Jó

a fűtési időszakon kívül nem okoznak határérték feletti légszennyezést a város lakott területein

ség általános állapota a hivatalos légszennyezettségi index alapján mind fűtési, mind nem fűtési időszakban kiváló minősítést kapott. A fűtési időszakban végzett mérések azonban ez alkalommal is igazolták, hogy a közlekedési és ipari kibocsátások mellett jelentős a fűtési légszen�nyezőanyag-kibocsátás a lakosság részéről. Megállapítható, hogy az üzemelő ipari vállalkozások működése és a lakossági eredetű kibocsátások összességében sem a fűtési időszakban, sem
egyik vizsgált komponens tekintetében sem.

2020. október 29.

Jogerős
a Koncz-mandátum

Jogerőre emelkedett a választás eredménye. Dr. Koncz
Zsófia október 29-én veheti át megbízólevelét.
A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) - elbírálva az e tárgyban benyújtott fellebbezést - helybenhagyta a B-A-Z Megye
6. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Bizottság (OEVB) eredménymegállapító határozatát az október 11-én tartott időközi országgyűlési képviselőválasztásról. A megválasztott képviselő - immár jogerősen - Dr. Koncz
Zsófia, a Fidesz-KDNP jelöltje.
A választási eredmény ellen Tóth Ádám független jelölt nyújtott be fellebbezést. A beadványában kifejtette, hogy a választás
napján több jogszabálysértés is tudomására jutott, melyek közvetlenül befolyásolták a választás végeredményét, a leadott szavazatok számát, irányát. (A szavazók csoportos szállítása, a Fidesz-KDNP jelöltjére való szavazásért anyagi előny ígérése.) A
választási bizottság szerint a fellebbezés jogsértésként tartalmaz
ugyan konkrét törvénybeli szabályt, az azonban nem megfelelő jogalapra való hivatkozás. A vélelmezett jogsértések a tiltott
kampánytevékenység körében és nem az eredmény elleni jogorvoslat tekintetében lennének értékelhetőek. A beadvány mindemellett nem tartalmazza a hivatkozott bizonyítékot sem, ezért az
eredmény megváltoztatását (megsemmisítését) nem alapozhatja meg. A fellebbezés tehát nem alapos, ezért a NVB helybenhagyta az OEVB határozatát. Emlékeztetőül, dr. Koncz Zsófiára
17700, Bíró Lászlóra 16213, Tóth Ádámra 774, Váradi Gáborra 268, Sóváriné Bukta Erikára 85 érvényes szavazat érkezett.
f.l.

Oltópontot alakítottak ki

Aktuális � 5.

Az őszi-téli időszak kedvez a felső légúti megbetegedéseknek, a koronavírus-járvány második hullámában pedig különösen felértékelődik egészségünk megőrzése. Sokan kérik ilyenkor
az influenza elleni védőoltást, a betegek védelme érdekében most egy oltópontot alakítottak ki, ahová azokat az
egészséges pácienseket várják, akik az
influenza elleni ingyenes oltást szeretnék megkapni.
Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője múlt heti sajtótájékoztatóján hívta fel a figyelmet arra, hogy az influenza a leggyakoribb felső légúti megbetegedés ebben az időszakban, a súlyos, fertőző betegség károsítja a légutak nyálkahártyáját, utat nyitva a bakteriális felülfertőződésnek. Kiemelte, hogy van védőoltás az influenza ellen, az Egészségügyi Világszervezet pedig minden évben
meghatározza, hogy az adott szezonban
mely influenza-törzsek ellen ad védelmet
az oltás. A háromkomponensű oltóanyag
két A és egy B vírustörzset tartalmaz, a
négykomponensű emellett még egy B vírustörzset. Galgóczi Ágnes hangsúlyozta,

A Bethlen Gábor út felől van az oltópont bejárata.
hogy mind a három- mind a négykomponensű oltás hatékony és biztonságos védelmet nyújt a vírus ellen.
Az oltóanyag folyamatosan érkezik városunkba is, sokan, egyre többen kérik a
mindenki számára ingyenes oltást. Szerdától egy új helyszínen, egy erre a célra
kialakított oltóponton kaphatják meg a
védőoltást a páciensek.
- A koronavírus-járványra való tekintettel
a lakosság részéről érkezett megkeresés a
városvezetés felé, amiben kérték, hogy ha
van lehetőség, akkor a védőoltásra jelentkezők ne vegyüljenek a beteg, lázas em-

„Többször annyi beteg kérte az
influenza elleni védőoltás beadatását, mint korábban. Ezért a rendelőintézet vezetőségével együtt
kialakítottunk egy oltási pontot a
pszichológiai rendelőben.”
Dr. Iszlai Zoltán

berekkel, akik között akár koronavírusos is lehet - mondta lapunk kérdésére Dr.
Iszlai Zoltán, az oltópont működését koordináló háziorvos. - A mi rendelőnkben
is többször annyi beteg kérte az influenza
elleni védőoltás beadatását, mint korábban. Ezért a rendelőintézet vezetőségével
együtt kialakítottunk egy oltási pontot a
pszichológiai rendelőben. Itt szerdai napokon várjuk azokat, akik szeretnék beadatni az oltást. Reggel 8 órától másfél
órás váltásban biztosítjuk, hogy asszisztensnőink ott legyenek az oltási ponton. A
betegeket arra kérjük, hogy akkor jelentkezzenek a ponton, amikor a saját körzetük asszisztense van ott. Arra kérek mindenkit, hogy az idősávokat tartsa be, hiszen adminisztrációs okok miatt csak a
saját körzetük betegeit tudják beoltani az
asszisztensek - mondta dr. Iszlai Zoltán.
Négy háziorvos csatlakozott az oltóponthoz, a többiek meg tudják oldani, hogy
betegeik ne vegyüljenek, mivel saját váróteremmel rendelkeznek, illetve tudnak
külön idősávot biztosítani.
FP

Gombászkodj okosan!
Beköszöntött az őszi gombaszezon. Sokan
kerekednek fel és a hétvégéken egy-egy bükki túra alkalmával összekötik a kellemeset
a hasznossal, begyűjtik az avarban rejtőző
kalaposokat is. A gombák azonban nagyon
veszélyesek is lehetnek, ezért mielőtt ebéd
készülne belőlük, mindenképpen meg kell
mutatni szakértőnek.
- Rendszeresen szedünk gombát, így egyre több
fajtát ismerünk már - mutatja Pappné Judit a kosarát, aki éppen gombavizsgálatra vár vasárnap
este a vásárcsarnoknál. - Ennek ellenére mindig
bevizsgáltatjuk, amit szedünk, mert már előfordult, hogy rossz gomba került a jók közé. Igyekszünk mindig külön szedni a különböző fajtákat,
de még így is megesik, hogy belekerül olyan
gomba, ami nem ehető, és olyankor az egész
adag gombát ki kell dobni. A vizsgálatot végző
szakember vissza sem adja azt a csomagot, amiben mérgezőt talál. Leméri és mehet a kukába.

„Hogy ha találkoznak egy csiperkével, akkor a tönkbázisát, azaz a tönknek az alját, ahol érintkezik a talajjal, azt vágják meg, vagy csak óvatosan törjék meg, és ha elkezd sárgulni, akkor biztos, hogy mérgező, ha pedig nem sárgul, akkor ehető csiperkéről van szó.”

Ez a szabály minden esetben, és bizony sokan
hoznak mérgező gombákat bevizsgáltatni. A
múlt vasárnap egy több mint 200 literes zsákot
töltöttek meg az „elkobzott” gombák.
- Nagyon sokan vannak, akik hobbi szinten
űzik a gombászást, és mindent összeszednek,

Ehetőnek tűnik, mégis lehet, hogy mérgező. Mindig be kell vizsgáltatni a leszedett gombákat.

Dr. Kákóczki Balázs gombaszakértő vizsgálja a gombákat.
amit találnak, de sajnos ilyenkor a gombák
nagy részét el kell, hogy vegyem - nyilatkozta lapunknak dr. Kákóczki Balázs gombaszakértő. - A leggyakrabban előforduló faj a márványos pereszke, ezekkel sokszor találkozom.
Ehető, de nem annyira ízletes gomba. Mostanában kezd beindulni a lila tönkű pereszke is,
és óriási dömping volt nagy őzlábgombából.
Minden alkalommal találkozok az örök klas�szikussal, a karbolszagú csiperkével, ami egy
enyhén mérgező faj. Rengeteget hoznak belőle, mert nagyon hasonlít az ízletes csiperkére,
azonban nem ehető.
- Van olyan vizsgálat, amit egy amatőr gombász is el tud végezni?
- Igen, és mindig el is mondom, hogy már a
szedéskor el tudnak végezni alapvető vizsgálatot, amiből kiderül, hogy mérgező gombával
van-e dolguk. Ez mindössze annyit jelent, hogy
ha találkoznak egy csiperkével, akkor a tönkbázisát, azaz a tönknek az alját, ahol érintkezik
a talajjal, azt vágják meg, vagy csak óvatosan
törjék meg, és ha elkezd sárgulni, akkor biztos,
hogy mérgező, ha pedig nem sárgul, akkor ehető csiperkéről van szó.

- Hogyan szedjünk helyesen gombát?
- Mindig azt tanácsolom, hogy semmiképpen
sem szatyorba vagy zacskóba szedjük a gombát, mert befülled és letörnek róla a határozó bélyegek, mint a lemezek vagy a kalapszél. Ezért mindenkinek felhívom a figyelmét arra, hogy aki gombázni indul, az kosárba, vagy vödörbe gyűjtse a gombát. Nagyon
fontos, hogy igyekezzünk teljes példányokat
behozni. Ha úgy szedik le a gombát, hogy levágják a tönk alját, akkor sok esetben nem
tudom meghatározni, mert az elsődleges határozó bélyegek a tönkön vannak, és csak a
másodlagos határozóbélyegek vannak a kalapon. Ezen kívül árulkodó lehet az illat, illetve a szag is, ha szatyorban vagy zacskóban
van a gomba, akkor elveszti ezt a jellegzetességét.
ema
Gombavizsgálatra november végéig van lehetőség minden héten, szerdán és vasárnap
18 órától 20 óráig a vásárcsarnok területén.

6. � Vegyes
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Tehetségek délutánja a kiállítóteremben

Kormos Dénes művésztanár, a Magyar
Tehetséggondozó Társaság választmányi tagja október 19-én délután interaktív tárlatvezetésre invitálta a városunkban és a környékbeli településeken élő, a MATEHETSZ tutorált programjába beválogatott fiatalokat, érdeklődő szüleiket, és a tutorokat.
A Tehetségek Magyarországa projektjeként a MATEHETSZ tutor programja már
négy éve működik, és egyre több tiszaújvárosi fiatal is él a pályázat lehetőségével.
A programba kerülve a fiatalok egy éven
keresztül kapnak személyre szóló, egyéni támogatást, személyes odafigyelést tehetségük kibontakoztatására. A program
több elemből épül fel - személyiségfejlesztő tréningek, táborok, csoportos és
egyéni önismereti foglalkozások, ösztöndíjlehetőség, és gazdagító programok is
segítik a diákokat.
A Városi Kiállítóteremben Kormos Dénes kiállítása kapcsán gyerekeknek, szülőknek, tutoroknak egyaránt lehetőségük
volt egy tartalmas találkozásra. Az alkotó tárlatvezetése alkalmával élmény volt
hallgatni a képekben rejtőzködő szín-,
forma-, és szimbólumvilág összefüggéseit, értelmezését, mondanivalóját. Fokozta az örömteli programot Kelemen Alíz

Készül a közös munka.
jelenléte, aki tavalyi résztvevőként rövid
interjúban összegezte, hogy mit nyújtott
számára a MATEHETSZ tehetséggondozó programja, és elmondta azt a versét a
hallgatóságnak, ami nemrégen egy országos versíró pályázaton első díjat nyert. (A
verset múlt heti számunkban közöltük a szerk.) Alíz rendkívüli tehetséges fiatal - személyes példájával mintaként szolgálhat arra, hogy egy vidéki kisvárosból
is nyílhatnak lehetőségek pályázati sikerekre, érvényesülésre. A délután legaktí-

vabb része a közös alkotás volt, amikor
a festőművész szabadjára engedte a gyerekek fantáziáját, s ők a színekkel játszva, konstruktívan, kreatívan vetették bele
magukat a festésbe, melynek eredményeként egy látványos, közös alkotás készült.
Köszönjük a lehetőséget Kormos Dénesnek, köszönöm a jelenlétet Tóthné Zsoldos Éva és Tóth Ilona tutor kollégáknak,
és a támogatást a vendéglátó szülőknek.
Luczné Bodnár Edit
MATEHETSZ tutor

Állatok világnapja a Kazinczyban
Iskolánkban hagyomány, hogy az Állatok világnapja alkalmából a kisdiákokról és kedvenc plüssállatkáikról fénykép készül. Idén is nagy örömmel várták a gyermekek ezt az alkalmat.
Ezt követően Telegdi Ágnes Barnabás
mackó meséi könyvsorozatából Mackók
a világ körül címmel könyvtárosunk,
Fodor Beatrix tartott foglalkozást az
egész alsó tagozat számára. Egy varázsföldgömb segítségével körbejárták
a Földet, miközben az évszakok is váltakoztak. A gyerekek a kis medvebocs
kagylójában hallhatták az óceán hangját,
a szélmalomban őröltek és friss cipót sütöttek, a tavaszi réten, bábok segítségével összegyűjtötték a mező virágait, téli találós kérdéseket fejtettek meg és az
őszi gyümölcsöket vették sorra az okostáblán. Még egy kis memóriajáték is belefért a hosszú és kalandos utazásba. Végül segítettek visszajutni a mackócsaládnak az erdőbe, az otthonukba. Abban mindenki egyetértett, hogy a legjobb, ha együtt van a család, hisz minde-

A Tisza TV műsora
nütt jó, de a legjobb otthon. Az őszi szünet után tanulóinkat egy mesés kiállítás
várja, melyben megismerhetik Barnabás
mackó családját és további történeteit.

Tartalmas és mesékben gazdag őszi szünetet kívánunk mindenkinek!
Makkainé Chmara Marianna
igazgató

Október 29., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: a szerdai adás ismétlése
Héthatár: Járványügyi intézkedések - Oltópont a rendelőben Október 23. - Mindenszentek - Őszi érettségi - Gombászunk Rendőri ellenőrzés - Könyvtári változások - Hulladékgyűjtők
átvétele - Év végi támogatások - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Terjed a járvány - Mosolygó zsákok Női kézilabda - Utánpótlás foci
Utána: A testületi ülés ismétlése
November 2., hétfő
18:00 Sporthétfő:
Termárfürdő Phoenix KK - Óbudai Kaszások bajnoki kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről
Tiszaújváros - Tállya bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
November 4., szerda
18:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Megbízólevél-átadás - Járványügyi intézkedések - Épül a szálloda Véradás - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Egy pillanat bátorság - Gombaszezon Mindenszentek után - Kosárlabda - Labdarúgás
18:45 Fogadóóra: Dr. Fülöp György polgármester válaszol
a nézők közérdekű kérdéseire.
November 5., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése
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Összefogott Tiszaújváros
Augusztus 21-ei számunkban írtunk Esvég
„Lapát” Árpád betegségéről és a gyógyulásához szükséges dolgokról. Azóta sokan jelentkeztek nála, összefogtak a régi ismerősök és ismeretlenek, a még most is Tiszaújvárosban élők, és az innen elszármazottak.
Mivel felépülése egy hosszabb folyamat lesz,
ezért október 31-én, szombat este 19 órára
egy adománygyűjtő előadást terveznek zenészkollégái a Brigádházba.
- Amikor megjelent a cikk, mire számítottál, mi
lesz az eredménye?
- Nagyon szkeptikus voltam az egésszel kapcsolatban, mert a megszólított közönség nagy
része több mint húsz éve nem látott, és lehet,
hogy nem is hallott rólam azóta. Többször elgondolkodtam azon, lehet, hogy ez nem is volt
olyan jó ötlet, mert nagyon nem akartam azt,
hogy úgy jöjjön át, hogy kéregetek. Viszont
többen megnyugtattak, hogy igenis tudniuk
kellett erről, hogy mi történt velem, mert kíváncsiak rám. Először nagyon kétségek között voltam. De végül jól esett olyan emberekkel beszélni, akiket régen is ismertem, és kíváncsiak voltak rám, ennek nagyon örültem. Az pedig nagyon megdöbbentő volt, amikor teljesen
ismereten emberek hívtak fel, és teljes mértékben, önzetlenül segítettek. Ez egy közel harminc évvel ezelőtti történet, ez az alternatív és

punk zene, meg a zenekarosdi, de rengeteg embert megérintett, és tényleg rengeteg ember táplálkozik még ebből az időszakból a mai napig.
Nekem is visszajönnek az emlékek, amikor valakivel beszélek, és eszembe jut, hogy tényleg
ez is, meg az is ott volt, milyen jó kis brancs
volt. Úgy tűnik, mintha Tiszaújvárosban lenne
egy jó kétszáz fős kemény mag, akik a ’90-es
években benne voltak ebben a körben, ez egy
elég komoly társaság, és ez most megmozdult.
Ha jól tudom Orliczki Frici kezdeményezte,
hogy szervezzenek egy koncertet is. Fricit még
a Mobil Klubból ismerem, illetve előtte is sokszor találkoztunk, mert a szemben lévő házban
nőtt fel. Nem hittem, hogy ez őt is ennyire megérinti, és hogy ennyire számított neki, hogy ezt
kitalálja, így utólagosan is köszönöm neki.
- Amióta megjelent a cikk, mi változott, mi történt veled?
- Összejött a kondigép, amit nagyon köszönök
mindenkinek. Az anyagi segítség nagy része elment kajára, és az edzéshez szükséges táplálékkiegészítőkre - vitaminokra, fehérjére -, mert
ez kell ahhoz, hogy megerősödjek, ki tudjak
mozdulni, és munkát tudjak vállalni. Van egy
edzéstervem, amit egy ismerősöm állított ös�sze. Elmondta, hogy mennyi fehérjét, zsírégetőt, multivitamint, és ízületvédőt kell szednem.
Betartom az edzéseket, pihenőnapokat, úgy
szedek mindent, ahogy elő van írva, és már látszik is a hatás, mert már nem lóg a bőr a fel-

Már látszik az edzés hatása.
karomon. Ez mentálisan is nagyon sokat segített. Most már ismét embernek érzem magam.
Nagyon várom ezt a koncertet, azt, hogy találkozzak emberekkel, újra beindítsam a régi kapcsolatokat, és hátha lesznek ott ismerősök, akik
tudnak munkát ajánlani. Ez lenne most a legfontosabb, hogy el tudjam látni magam, meg
tudjam venni a felépülésemhez szükséges kiegészítőket, és alapélelmiszereket.
- Mennyi idő kell még ahhoz, amikor már olyan
erős leszel, hogy el tudsz gyalogolni a buszmegállóig, nyolc órát dolgozol, és hazajössz?
Még egy év?

- Nem, az nagyon hosszú idő, szó sem lehet róla. Minél hamarabb dolgozni szeretnék. Sofőrködést már most tudnék vállalni, azt már bírnám csinálni, csak még pakolni nem tudnék fel-le az autóról. Diszpécser munka, jönni-menni, cuccokat, embereket vinni, ilyenben
van is gyakorlatom.
Surányi P. Balázs
(Lapzártánkkor érkezett a hír, hogy a koncert
betegség miatt elmarad. A szervezők egy későbbi időpontban fogják megtartani, amiről természetesen mi is értesíteni fogjuk olvasóinkat. - a
szerk.)

Részleges szolgáltatások a könyvtárban
A központi könyvtárban a kialakult
járványügyi helyzet miatt október
21-étől részleges szolgáltatást biztosít olvasóinak a Hamvas Béla Városi
Könyvtár. Ahogy az korábban is volt,
most sem szabad belépni a könyvtárba,
kölcsönözni viszont továbbra is lehet.
Az új működési rend október 21-én lépett
életbe. A könyvtárosok e-mailben és telefonon fogadják az olvasók kéréseit, ös�szekészítik a csomagokat, majd értesítik
az olvasót. A www.dkk.tiszaujvaros.hu
oldalról a könyvtár fotójára kattintva érhető el az online katalógus, ami bár nem
olyan, mint a polcok között sétálni, de
gyorsan, könnyen kezelhető. Ahogy az a
tavaszi időszakban volt, az olvasók most
is a folyóirat-olvasó ablakán keresztül vehetik át könyveiket és adhatják le a már
elolvasottakat.
- Akinek lejár a kölcsönzési ideje, meghosszabbítjuk - mondta Sándorné Szabó
Katalin könyvtáros -, erre egyébként to-

A folyóirat-olvasó ablakán keresztül kapják meg a könyveket az olvasók.
vábbra is van lehetőség, az olvasók telefonon és e-mailben is kérhetnek hosszabbítást. A könyvtárunk csökkentett nyitvatartással működik: kedden és csütörtökön
10 és 17 óra között, míg szerdai és pénteki napokon 10 és 16 óra között várjuk az
olvasók kéréseit.

A központi könyvtárban meghirdetett
rendezvények is elmaradnak, és nem látogatható a helytörténeti gyűjtemény sem.
A Tiszaszederkényi és a Tisza-parti fiókkönyvtárak változatlanul működnek tovább, a megszokott nyitvatartással.
FP

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár programjai
DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Október 29. (csütörtök) 17.00 óra
ÖTÓRAI TEA
Egy pillanat bátorság - Fodor Petra könyvének bemutatója
Az ülőhelyek korlátozott száma miatt regisztrációs jegy váltása szükséges, mely a Művelődési Központ jegypénztárában
váltható.
Helyszín: a művelődési központ konferenciaterme
November 3. (kedd) 18.00 óra
DE-PÓ
derkovitspódium
„Cserháti-est”
Fehér Adrienn és Neumann Balázs műsora
A belépőjegy ára egységesen: 1000 Ft
Jegyek korlátozott számban már kaphatók a művelődési központ jegypénztárában.
Helyszín: a művelődési központ konferenciaterme
November 7. (szombat) 18.00 óra
AGATHA CHRISTIE: AZ EGÉRFOGÓ
Az ínyencek örömére krimi két részben!
A Kulissza Játékszín előadása
A belépőjegy ára egységesen: 2000 Ft

Jegyek korlátozott számban október 26-ától kaphatók a művelődési központ jegypénztárában.
Helyszín: a művelődési központ színházterme
November 11. (szerda) 18.00 óra
DE-PÓ
derkovitspódium
FareMido Operatársulat: OPERA Standup
Opera pátosz és mikrofon nélkül, kivételes hangokkal és sok
humorral.
A belépés díjtalan!
Az ülőhelyek korlátozott száma miatt regisztrációs jegy váltása szükséges, amely november 2-től váltható a művelődési központ jegypénztárában.
Helyszín: a művelődési központ konferenciaterme
November 25. (szerda) 18.00 óra
DE-PÓ
derkovitspódium
Segítség, megnősültem!
Pindroch Csaba egyszemélyes vígjátéka
A belépőjegy ára egységesen: 2500 Ft
Jegyek korlátozott számban november 2-től kaphatók a művelődési központ jegypénztárában.
Helyszín: a művelődési központ színházterme

Derkó MiniGaléria
Kálmán Béla színházi fényképei
Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet fotókiállítása
Látogatható: november 21-ig

VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM
November 5. (csütörtök) 14.00 óra
A 25 éves Tiszavirág Foltvarró Kör ünnepi kiállítása
Látogatható: november 27-ig.

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
November 7. (szombat) 10.00 - 16.00 óra
SZEDERKÉNYI ŐSZ
Családi kézműves nap
A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött! Jelentkezési határidő: november 4. (szerda)
Bővebb információ: Füredi Zsuzsanna, tel: 70/383-2654
Óvárosi KULT Galéria
A 25 éves Szederke Díszítőművészeti Szakkör kiállítása
Látogatható: november 10-ig.
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Influenza elleni oltópont
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a járványügyi helyzet miatt az influenza elleni védőoltások beadása oltóponton történik.
Az oltópont kialakításával az volt a célunk, hogy a háziorvoshoz rendelési időben érkező, több esetben panasszal rendelkező betegek közé ne keveredjenek az elméletileg egészséges, védőoltásra jelentkező páciensek. A problémával a háziorvosi szárnyban
szembesültünk, ahol több háziorvos látja el a feladatát különböző - sokszor átfedéssel megvalósuló - rendelési időkben.
Az oltópont helyszíne: A rendelőintézet Bethlen Gábor út felőli oldalbejáratánál a pszichológiai rendelő.
Az oltásokra a csoportosulás elkerülése végett időpontra kell érkezni!
Időpontot mindenkinek a saját háziorvosa ad.
Az oltóponton szerdai napokon az alábbi háziorvosok oltanak:
Dr. Iszlai Zoltán			
08:00-09:30
11:00-12:30
Dr. Csémi György		
Dr. Szabó-Maák Sándor 		
12:30-14:00
15:30-17:00
Dr. Szinku Tímea			
A többi háziorvos a saját rendelőjében, az előre egyeztetett időpontban adja be az oltásokat.
Nagyné Kántor Judit főigazgató

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2020. október 29-én,
csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.
Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” adományozására
2. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatói (maga-

sabb vezető) beosztás ellátására beérkezett pályázatok elbírálására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról szóló
19/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre és a polgármester elmúlt időszakban
végzett munkájáról szóló tájékoztató elfogadására
3. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ Szervezeti és

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
Tiszaújváros Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve kiírja a 2021. évre a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. „A” típusú pályázatot felsőoktatási hallgatók nyújthatnak be a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév
első félévére vonatkozóan, „B” típusú pályázatot felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok nyújthatnak be.
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

Működési Szabályzatának módosítására
4. Javaslat a TiszaSzolg 2004. Kft Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
5. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására
6. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévő szociális
bérlakásokkal és szolgálati jellegű lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
Kérdések

Sport Osztályánál (I. em. 114. iroda) kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A hiánypótlási határidő: 2020. november 10. napja.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 5.
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

Egyszeri év végi támogatás
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város
Önkormányzata Képviselő-testületének
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet
26. §-a alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri év
végi támogatásban részesülhetnek azok
a szociálisan rászorult személyek, akik
a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen jelenleg is lakóhelyükön élnek, valamint
- az öregségi nyugdíjkorhatárt tárgyév

október 31. napjáig betöltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy
- rokkantási ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy
- rokkantsági járadékban, vagy
- szolgálati járandóságban
részesülnek.
Nem jogosultak a támogatásra azok a személyek, akik keresőtevékenységet folytatnak.
Egyszeri év végi támogatás annak a fentiekben meghatározott személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 460%-át (131.100 Ft),

egyedül élők vagy egyedülállók esetén az
560%-át (159.600 Ft).
A támogatás mértéke családosok esetén
jogosultanként 17.000 Ft, egyedül élők
vagy egyedülállók esetén 20.000 Ft.
A kérelem benyújtásának határideje:
2020. október 31.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és
Sport Osztályán (113. iroda és 115. iroda)
és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Gyermekes családok év végi támogatása
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a
Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 27. §-a alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri
támogatásban részesülhetnek azok a szociálisan rászorult kiskorú gyermeket nevelő személyek, akik a kérelem benyújtá-

sát megelőzően legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen jelenleg is lakóhelyükön élnek, és családjukban az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a 450%-át (128.250 Ft).
A támogatás mértéke egy kiskorú gyermeket nevelő család esetén 22.000 Ft, két
kiskorú gyermeket nevelő család esetén
33.000 Ft, három vagy több kiskorú gyermeket nevelő család esetén 44.000 Ft.

A kérelem benyújtásának határideje:
2020. október 31.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és
Sport Osztályán (111. iroda) és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros,
Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Fenyőfák kerestetnek

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2020. 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 közintézményekben, Tiszaújváros közterein történő felállítása, feldíszítése céljából.
Felajánlásaikat a következő elérhetőségeinken tehetik meg:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Központ: 49/540636; 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.

Elektronikus
fogadóórák
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus-járvány terjedésére tekintettel a polgármesteri, alpolgármesteri, képviselői és
jegyzői fogadóórák a személyes megjelenés helyett - határozatlan ideig - elektronikus úton zajlanak.
A fent említett fogadóórákra szánt kérdéseiket, bejelentéseiket a kepviselo@tujvaros.hu e-mail címre várjuk. A beérkezett üzeneteket a hivatal továbbítani fogja a címzett részére,
mellyel egy időben - az eddig megszokott rendben - a hivatalon belül is elindul az üzenet tartalmának kivizsgálása.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Mecénás
ösztöndíjpályázat
A TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet a 2020/2021-es tanév I. félévére A TISZAÚJVÁROSI ÁLLANDÓ LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ
FŐISKOLAI, EGYETEMI HALLGATÓK TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA
Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2020/2021es tanév I. félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• 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 2019/2020-as tanév II. félévében, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adatlapon lévő, a
felsőoktatási intézmény által hivatalosan igazolt átlagokat
tudja elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan adat, amely
több félév eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, halmozott, összesített eredmények).
Pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2020. november 16. (hétfő)
Helye: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató vagy
ügyfélfogadási időben az I. emelet 110-es iroda,
elektronikusan: mecenas@tujvaros.hu
(A koronavírus járvány miatt az épületben tartózkodás ideje alatt az orr és száj takarására alkalmas arcmaszk használata kötelező!)
Kötelezően, zárt borítékban 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
2019/2020-as tanév II. félévi leckekönyv/elektronikus leckekönyv másolata, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt,
• a 2020/2021-es tanév I. félévére szóló hallgatói jogviszonyról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mértékéről és módjáról.
a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma
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A közterület-felügyelet által elszállított
járművek értékesítése

Szünetel
a ruhaosztás
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ezúton értesíti
Önöket, hogy a lakosság egészségének megőrzése érdekében
(a jelenleg kialakult, és egyre fokozódó koronavírus-helyzetre való tekintettel) a ruhaosztás és az adományozásra szánt
ruhák fogadása
2020. október 22-étől határozatlan ideig szünetel.
Megértésüket köszönjük!
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (5) bekezdésében és a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM
rendelet 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a közterület-felügyelet által elszállított járművet ingó árverésen értékesíti.
Az árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló 1994.
évi LIII. tv. 123–129. §-aiban foglalt rendelkezések vonatkoznak.
Árverésre kerülő járművek adatai
1./ Gyártmány: NISSAN, típus: Micra 1,3, forgalmi rendszáma: GPM 643, kora: 22 év
A gépjármű használt és üzemképtelen. A járművön előárverezési joga nincs senkinek.
2./ Gyártmány: MERCEDES-BENZ, típus: Vito, forgalmi
rendszáma: nincs.
A gépjármű használt és üzemképtelen. A járművön előárverezési joga nincs senkinek.
Az árveréses értékesítésen a kikiáltási ár a becsérték, melyet
szabad licitálás követ. A vételi ajánlat akkor érvényes, ha az
legalább a licitküszöb összegével meghaladja az előzőleg tett
vételi ajánlatot.
Jármű típusa
Becsérték
Nissan Micra 1,3 20.000.-Ft
Mercedes-Benz 40.000.-Ft
Vito

Biztosíték
1.000.-Ft
2.000.-Ft

Licitküszöb
1.000.-Ft
1.000.-Ft

Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• személyesen legalább egy alkalommal a gépjármű megtekintése,
• az árverésen való személyes részvétel, vagy a pályázó törvé-

Hulladékgyűjtő edények
átadása
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (MIREHU Nonprofit Kft.) és Tiszaújváros Város Önkormányzatának megbízásából a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2020. 10. 22-től a
kommunális és szelektív hulladékgyűjtő edények átadását az alábbiak szerint folytatja a családi házas övezetben élő, érvényes hulladékszállítási szerződéssel rendelkező tulajdonosok részére:
Az átvétel helye: Tiszaújváros, Tisza út 2/C. Irodaház, porta (volt NAV épület)
Az átvétel ideje: hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 7:00-15:00 óra között,
		
csütörtökönként 7:00-18:00 óra között
A hulladékszállítási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználó vagy annak meghatalmazottja az alábbi dokumentumok, iratok felmutatásával jogosult a fent említett helyen és időben az edények átvételére:
- személyi igazolvány
- lakcímkártya
- meghatalmazás az edény átvételére, ha az ingatlanhasználó az átvételben akadályoztatva van
A meghatalmazás csak akkor fogadható el, ha a mintában szereplő adattartalommal
rendelkezik, és két tanú szerepel a dokumentumon. A jelen tájékoztatás mellékletét
képező meghatalmazás-minta letölthető a www.varosgazda.tujvaros.hu vagy a www.
tiszaujvaros.hu honlapokról.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

nyesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte,
• a biztosíték befizetése és a befizetés igazolása.
Jelentkezési lapok:
Átvehetők ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban.
Beadási határideje, helye: 2020. november 9. 12:00 óráig, a
Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatalban.
Az árverés helye: 2020. november 10. 10:00 óra, a Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatal.
Megtekintés: Előre egyeztetett időben. Érdeklődni lehet: Bazsó
Gábor munkatársnál, Tel: 49/ 548-043, e-mail: gbazso@tujvaros.hu
Az árverés során a legtöbbet ajánló árverési vevő a teljes árverési vételárat a megvett jármű elárverezését követően azonnal,
a helyszínen köteles készpénzben, egy összegben kifizetni! Ha
nem fizeti ki az árverési vételárat, az árverést újra kell kezdeni. A fizetést elmulasztó árverező nem vehet tovább részt az árverésben. Ha az újabb árverezés során a járművet alacsonyabb
áron vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező
ajánlott, a két ár közötti különbözetet a fizetést elmulasztó köteles megtéríteni.
A jármű tulajdonjoga a teljes vételár kifizetésével száll át az árverési vevőre. A tulajdonjog nyilvántartásba történő bejegyzésének költségei az árverési vevőt terhelik.
Felhívom az árverési vevő figyelmét, hogy a megvett járművet
köteles haladéktalanul elszállítani!

Az árverésre, kérjük hozza magával személyi igazolványát és
lakcímkártyáját!
		
dr. Juhos Szabolcs
Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője

10. � Közlemények

2020. október 29.

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
felvételre keres munkavállalót

GÉPKOCSIVEZETŐ/
KARBANTARTÓ

munkakör betöltésére
teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan időre történő foglalkoztatásban, 3 hónap próbaidő kikötésével.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- villanyszerelő/műszerész vagy lakatos szakképzettség,
- „B” kategóriás jogosítvány,
- büntetlen előélet,
- egészségügyi alkalmasság.
Előnyt jelent:
- PÁV I. vagy PÁV II. engedély, személyszállításban szerzett tapasztalat.
Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz,
- szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelentkező a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2),
(2c), (2d), (2e) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a
bírálóbizottság minden tagja megismerheti.
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2020. november 13.
- Az elbírálás határideje 2020. november 17.
- Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát: 5/50199-8/2020., valamint a munkakör megnevezését:
„GÉPKOCSIVEZETŐ/KARBANTARTÓ”
Nagyné Kántor Judit
Főigazgató

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2020. november

NOVEMBER
02. hétfő
03. kedd
04. szerda

Helye
Kazinczy-ház (Gimnázium)
Kazinczy-ház (Gimnázium)
Kazinczy-ház (Gimnázium)

Ideje
7.30 - 16.00
7.30 - 16.00
7.30 - 16.00

Kazinczy-ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Tiszavirág Idősek Klubja

09. hétfő

Tisza-parti Szabadidőház
Kazinczy-ház (Hunyadi iskola)
Kazinczy-ház (Széchenyi iskola)
Tiszavirág Idősek Klubja
Őszirózsa Idősek Klub
Őszirózsa Idősek Klub
Kazinczy-ház (Hunyadi iskola)
Kazinczy-ház (Széchenyi iskola)
Kazinczy-ház (Gondozóház)
Központi Étterem
Központi Étterem
Kazinczy-ház (Hunyadi iskola)
Tiszaszederkény Idősek Klub
Tiszavirág Idősek Klubja
Kazinczy-ház (Széchenyi iskola)
Kazinczy-ház (Gondozóház)

Kinek a részére
Minden étkező
Minden étkező
Minden étkező
Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és alkalmazott befizetés

7.30 - 9.00
és 14.00 - 16.30
11.00 - 12.00
7.30 - 16.30
7.30 - 16.30
9.00-12.00
7.30 - 8.00
10.30 - 12.00
7.30 - 16.30
7.30 - 16.30
8.00-15.00
9.00-12.00
10.00-12.00
7.30 - 15.00
10.45-12.15
7.30 - 12.00
7.30 - 15.00
8.00-15.00

Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

Szociális étkezők
Gyerek és alkalmazott befizetés
Gyerek és alkalmazott befizetés
10. kedd
Szociális étkezők
„Esély” Napközi Otthon
11. szerda
Szociális étkezők
Gyerek és alkalmazott befizetés
12. csütörtök
Gyerek és alkalmazott befizetés
Szociális étkezők
18. szerda
Szociális étkezők
19. csütörtök
Szociális étkezők
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
23. hétfő
Szociális étkezők
24. kedd
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
Szociális étkezők
25. szerda
Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és alKazinczy-ház I. em. 73/1.
7.00 - 16.30
kalmazott pótbefizetés
Kazinczy-ház (Központi Étterem) 12.00 - 13.00
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
26. csütörtök
Kazinczy-ház (Gimnázium)
7.30 - 16.00
Minden étkező
27.péntek
Kazinczy-ház (Gimnázium)
7.30 - 12.00
Minden étkező
30. hétfő
Kazinczy-ház (Gimnázium)
7.30 - 16.00
Minden étkező
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjai részére - 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!
Maszk használata kötelező!
2020. november 1. (vasárnap)

Temetői, templomi szertartások

Indul

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy mindenszentek alkalmából az egyházak az alábbi időpontokban tartják szertartásaikat:

13.00 15.00 16.30

Tisza-part városrész, aut. tv.

Érk. 14.55 16.25 18.25

13.05 15.05 16.35

T.szederkény, Kossuth út

14.50 16.20 18.20

13.06 15.06 16.36

T.szederkény, Bajcsy Zs. út 67.

14.49 16.19 18.19

13.07 15.07 16.37

T.szederkény, Bajcsy Zs. út 37.

14.48 16.18 18.18

13.08 15.08 16.38

T.szederkény, Műv. ház

14.47 16.17 18.17

Római Katolikus Egyház

Sajószögedi templomban szentmise november 1. 09:30 óra
Tiszaújvárosi katolikus templomban szentmise: november 1. 11:00 óra
Sajóörösi köztemető: november 1. 14:00 óra
Nagycsécsi köztemető: november 1. 14:30 óra
Városi temető (Sajószöged) november 1. 15:00 óra
Római katolikus altemplom: november 1. 16:00 óra
Szentmise az elhunytakért halottak napján: november 2. 18:00 óra

13.09 15.09 16.39 T.szederkény, Bocskai I. u. ált. isk.

14.46 16.15 18.15

Református Egyház

13.12 15.12 16.42

T.újváros, Termálfürdő

14.43 16.13 18.13

Városi temető (Sajószöged): november 1. 17:00 óra

13.13 15.13 16.43

T. újváros, Szakmunkásképző

14.42 16.12 18.12

13.14 15.14 16.44

T. újváros, Kazinczy út

14.41 16.11 18.11

13.15 15.15 16.45

T. újváros, aut. áll.

14.40 16.10 18.10

Érk. 13.25 15.25 16.55

Sajószöged, temető

I n - 14.30 16.00 18.00
dul

Tiszaszederkényi református temető: november 1. 15:30 óra

Görögkatolikus Egyház
Szent Liturgia (görögkatolikus templom): október 31. 11:00 óra

Polgári szertartású megemlékezések

Városi temető (Sajószöged): november 1. 14:00 óra
Tiszaszederkényi református temető: november 1. 15:00 óra

2020. november 2-től 2021. január 1-ig a temetői járat kizárólag pénteki napokon
közlekedik.

Temetői autóbuszjáratok

Indul

2020. október 31. (szombat)
Indul

Érkezik

13.00

15.00

Tisza-part városrész, aut. vt.

13.05

15.05

T.szederkény, Kossuth út

Érkezik

14.55

17.25

14.50

17.20

11.30

Tisza-part városrész, aut. tv.

Érkezik

13.25

11.35

T.szederkény, Kossuth út

13.20

11.36

T.szederkény, Bajcsy Zs. út 67.

13.19

11.37

T.szederkény, Bajcsy Zs. út 37.

13.18

13.06

15.06

T.szederkény, Bajcsy Zs. út 67.

14.49

17.19

11.38

T.szederkény, Műv. ház

13.17

13.07

15.07

T.szederkény, Bajcsy Zs. út 37.

14.48

17.18

11.39

T.szederkény, Bocskai I. u. ált. isk.

13.15

13.08

15.08

T.szederkény, Műv. ház

14.47

17.17

11.42

T.újváros, Termálfürdő

13.13

13.09

15.09

T.szederkény, Bocskai I. u. ált. isk.

14.46

17.15

13.12

15.12

T.újváros, Termálfürdő

14.43

17.13

11.43

T. újváros, Szakmunkásképző

13.12

13.13

15.13

T.újváros, Szakmunkásképző

14.42

17.12

11.44

T. újváros, Kazinczy út

13.12

13.14

15.14

T.újváros, Kazinczy út

14.41

17.12

11.45

T. újváros, aut. áll.

13.10

13.15

15.15

T. újváros, aut. áll.

14.40

17.10

11.55

Sajószöged, temető

13.25

15.25

Sajószöged, temető

14.30

17.00

Indul

Érkezik

Indul

13.00

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2020. október 29.

Szezonzárás
Barcelonában

Putnóczki Dorka már „leállt”, amikor képbe került a barcelonai verseny.
TRIATLON. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub (TTK) két versenyzője október 25-én Barcelonában az ETU Sprint Triathlon Európa-kupán fejezte be a versenyszezont. Putnóczki Dorka és Lehmann Bence egyaránt a top20-ban érkezett
célba a sztárok sorát felvonultató erőpróbán.
- Dorkával és Bencével is úgy álltunk a szezon végén, hogy itthon
ugyan versenyezhettek, és kihasználtak minden lehetőséget, például mindketten dobogósok voltak a középtávú OB-n, de a nemzetközi rutin nem volt meg 2020-ban - tudtuk meg hazaérkezésüket követően Lehmann Tibortól, a TTK elnök-vezetőedzőjétől. - Dorka már egyszer le is állt, amikor képbe került ez a verseny, Bence pedig a 2 héttel ezelőtti világkupán elszenvedett defekt után döntött véglegesen az indulás mellett. Dorka szokásosan az élbolyban úszott, de a depó után öten elléptek, sajnos ebben a mi lányunk nem volt benne. A 15 fős üldözőbolyban kerékpározott, majd szállt le futni. A forma hiánya sajnos itt mutatkozott meg legjobban, és végül a 19. helyen ért célba. A férfiak versenyében rajthoz állt az elmúlt évtized egyik legnagyobb legendája, az ötszörös világbajnok, olimpiai ezüst- és bronzérmes spanyol
Javier Gomez, míg a jelen sztárjai közül a világkupa dobogós norvég Blummenfelt és Iden, az U23-as világbajnok Mantecon. A kevés lehetőség miatt a mezőny jóval erősebb volt, mint egy békeidőben rendezett Ek-n. Bence a nyitószám után a 10. helyen ért
partot. A kerékpározás elején viszonylag hamar kialakult egy kétfős szökés, amelyben Gomez és Blummenfelt hajtotta egymást.
Az üldözőboly közben 25-30 fősre duzzadt, mögöttük újabb 8-10
fős csapatok tekertek. A futást Bence a 14. helyen kezdte meg, de
a nagy rohanásban volt a 20. pozícióban is. Végül ő is a 19. helyen ért célba. Érdekesség, hogy indult Ivan Rana, korábbi világelső is, akinek 41 évesen ugyan nem az élmezőny volt a célja, de
jó volt látni még egy legendát a pályán.
Eredmények
Elit férfiak (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás; 58
induló): 1. Kristian Blummenfelt (norvég) 53:53 perc, 2. Javier Gomez Noya (spanyol) 54:06, 3. Gustav Iden (norvég) 54:26,
…19. Lehmann Bence 55:49
Elit nők (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás; 30 induló): 1. Mathilde Gautier (francia) 1:00:43 óra, 2. Anna Godoy Contreras (spanyol) 1:00:43, 3. Michelle Flipo (mexikói)
1:00:56, …19. Putnóczki Dorka 1:05:05.

Kötelező a maszk!

Magyarország kormányának határozata értelmében 2020. október 23-a óta a szabadtéren megrendezett eseményeken - így
a sportrendezvényeken is - kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszk használata.
Ez alól csak a sportolók, az edzők, valamint a játékvezetők
és segítőik mentesülnek, a nézőknek azonban viselniük kell
a maszkot, kivéve a hatodik életévüket be nem töltött gyermekeket. Mindez azt is jelenti, hogy aki a rendelkezést nem,
vagy nem megfelelően tartja be, az szankciókra számíthat.

A Sportcentrum eseményei
Október 29. (csütörtök)
Kézilabda
17.00 TSC - Eger U23 férfi kézilabda bajnoki mérkőzés
Játékcsarnok
				
Október 30. (péntek)
Kosárlabda
Phoenix KK - Pénzügyőr SE bajnoki mérkőzés		
				
Játékcsarnok
16.00 U20 csapatok
18.30 felnőtt csapatok
November 1. (vasárnap)
Labdarúgás
13.30 FC Tiszaújváros - Tállya KSE			
				
Centerpálya

Magabiztos idegenbeli győzelem
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti csoportjának 15. fordulójában Putnokra látogatott a Termálfürdő FC Tiszaújváros. A kék-sárgák 4 gólt szerezve arattak értékes győzelmet a megyei
rangadón, feledtetve ezzel a hazai kudarcot.
A Sényő ellen hazai pályán elszenvedett vereséget követően igazi presztízscsata várt a
Gerliczki legénységre, amely Putnokon a
legutóbbi 3 mérkőzésén 7 pontot szerzett. A
megyei rangadón eltiltás miatt nem játszhatott Kristófi, aki 5. sárga lapját gyűjtötte be
az elmúlt fordulóban. Öt játékos: Vámos,
Burics, Bussy, Vitelki és Kundrák sérülés
miatt szaporította az újvárosi hiányzók listáját. Nem volt tehát könnyű helyzetben a
forduló előtt a vezetőedző.
Mindezek ellenére a Tiszaújváros agres�szív letámadásokkal kezdte a mérkőzést.
Igyekezett ráerőltetni a Putnokra akaratát, megzavarni a hazaiak védekezését. A vizes, mély talaj ellenére a vendégek igyekeztek pontos passzokkal veszélyeztetni a hazai kaput. A 9. percben meg
is született a vezető gól. Egy hazai szabálytalanságot követően Pap Zsolt csavart mesterien egy 25 méteres szabadrúgást a házigazdák kapujába 0-1. Vezetése birtokában sem állt le a Tiszaújváros,
folytatta azt az energikus, motivált játékot, amit a gól előtt is láthattak tőlük a nézők. A félidő végéhez közeledve azonban
fordult a kocka, átvette a játék irányítását
a Putnok, és érett a hazai gól. Mertse szabadrúgása egy sorfalban álló vendégjátékos kezéhez ért, melyért a játékvezető tizenegyest ítélt. A büntetőt a 43. percben
Ádám magabiztosan vágta Tóth Cs. kapujába 1-1.

A putnokiak ekkor arra gondolhattak, hogy a legjobbkor jött számukra az
egyenlítő gól, és a második félidőben
majd a maguk javára fordítják a találkozót. De nem így történt, elég volt ugyanis egy rövidzárlat hazai oldalon, és újból
az újvárosiak jutottak előnyhöz. Alig kezdődött meg a 2. játékrész a 47. percben
Pap volt eredményes, 17 méteres lövése megpattant és a hazai hálóban kötött
ki 1-2. Nem sokkal később az 52. percben már újra a hazaiak hálójában táncolt
a labda. Kulcsár szánta el magát lövésre
jó 22 méterről, a labda a hazai védőkön
megpattant és Pápai már nem tudott védeni 1-3. Nagy bajban voltak a házigazdák,
hiszen már 2 gól volt a hátrányuk, és még
mindig nem volt vége, hiszen az 56. percben Kulcsár középre ívelését követően
Lőrincz a kapus felett elemelve jutatta a
kapuba a labdát 1-4. A putnokiak érezték,
hogy innen már nincs visszaút, nem tudnak felállni a padlóról. A 88. percben egy
putnoki szöglet után egy újabb tiszaújvárosi kezezést követően jutott tizenegyeshez a hazai együttes. A büntetőnél Tóth
Cs. jó irányba mozdult, ám Ádám így is
betalált 2-4. Ez azonban csak szépségtapasz volt a vendéglátók számára. A Tiszaújváros magabiztos, jó játékkal hozta el a
3 pontot Putnokról. A kék-sárgák így 23
ponttal a 7. helyen állnak, és legközelebb
november 1-jén vasárnap 13 óra 30 perctől a Tállya együttesét látják vendégül.
Putnok - Tiszaújváros
2-4 (1-1)
Putnok, 150 néző. V.: Mencsik.
Putnok FC: Pápai - Gubacsi (Sramkó),
Horváth, Mertse, Madarász (Stefán), Csirszki, Pataki (Szilágyi), Mahalek, Keményffy, Budaházi, Ádám. Edző: Fehér
Balázs.

Sport � 11.

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs.
- Vincze, Gelsi, Pap (Németh), Tóth S.
(Márton), Csernák, Benke (Csoszánszki),
Lőrincz, Tóth M., Bene, Kulcsár. Edző:
Gerliczki Máté.
Fehér Balázs: Ahhoz, hogy eredményesek legyünk nem elég, hogy csak egy-két
ember akarja a sikert ez önmagában még
kevés. A második félidő elején gyorsan
kaptunk 3 gólt, amellyel „lerendeztük”
magunkat és a mérkőzést is, gratulálok a
vendégcsapatnak.
Gerliczki Máté: Félelmetesen jól játszottak a srácok. Egy picit kiszámíthatatlanok
még, de nagyon szeretjük őket, mert hétről-hétre mindent megtesznek a Tiszaújvárosért. Megérdemelt győzelmet arattunk, bízom benne, hogy a Tállya ellen
végre hazai pályán is bekasszírozzuk a 3
pontot.
A 15. forduló további eredményei:
Cegléd- Mezőkövesd II. 2-2
SBTC - Tiszakécske 1-3
Füzesgyarmat - Jászberény 4-0
Hatvan - DVTK II. 2-3
Tállya - DVSC II. 3-0
Sényő - Sajóbábony 6-2
Zugló - Kisvárda II. 1-2
Eger - Gyöngyösi 3-3
Tiszafüred - Balassagyarmat - elmaradt
Következik a 16. forduló
2020. november 1., vasárnap 13:30
Tiszafüred - Eger
Balassagyarmat - SBTC
Tiszakécske - Mezőkövesd
Cegléd - Zugló
Sényő - Kisvárda II.
Sajóbábony - Putnok
Tiszaújváros - Tállya
DVSC II. - Hatvan
DVTK II. - Füzesgyarmat
Jászberény - Gyöngyös

Elfogyott a csapat, elfogyott az előny
KOSÁRLABDA. A bajnokság ötödik
fordulójában, október 24-én a DEAC
U23 vendégeként lépett pályára a Tiszaújváros. Remekül startolt a Phoenix, a rövid pad azonban megbosszulta
magát. (Pöstényi nem tudott részt venni a találkozón, Lajsz pedigsérülés miatt nem léphetett pályára).
DEAC U23 - Phoenix KK
68-63 (10-25, 18-13, 22-14, 18-11)
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK:
Szabó Norbert (8), Drahos Gábor (3), Orliczki Bence (6), Molnár Bence (6), Jake
Martin (31/12). Csere: Kovács Martin
(6/3), Taskó István (-), Szilasi Bence (1),
Kovács Zoltán (2), Lajsz Gergely (-). Vezetőedző: Szendrey Zsombor.
Egy szép Martin-triplával és meghatározó

tiszaújvárosi fölénnyel kezdődött a találkozó. A Phoenix lendületes rohamait nehezen
védte a Debrecen, az első negyed a Phoenix
15 pontos előnyével zárult (10-25).
A második etap a DEAC fokozatos erősödését mutatta. A házigazdák igyekeztek felzárkózni, de a Phoenix sokáig tartani tudta a 14-15 pontos előnyt. A félidő
hajrájában mégis a hajdúságiaknak jött ki
jobban a lépés, így a Tiszaújváros öt pontott elveszített előnyéből (28-38).
A harmadik játékrészben a DEAC rohamait sokáig sikerült visszaverni, ám utoljára a negyed hetedik percében mutatott
tízpontos előnyt az eredményjelző (4252). A Tiszaújváros az utolsó szünet előtt
már nem szerzett kosarat, a pontatlanság
pedig vészes következménnyel járt: az
előny két pontra csökkent (50-52).
A Phoenix gyengélkedése a záró etap

negyedik percéig tartott, ekkor sikerült
újabb egy pontot szerezni az 52-höz. Az
ellenfél azonban már 58-nél járt ekkor, a
meccs megfordult, immár a Phoenix küzdött az egyenlítésért, a hatodik percben
sikerült is egy pontig felzárkózni (60-59).
A végjátékban három meghatározó játékos (Martin, Orliczki és Drahos) azonban
kipontozódott, az egyenlítés nem sikerült.
A vereség nem nagy, de fájó annak tudatában, hogy három negyeden keresztül a
Phoenixnél volt az előny.
A csapat vezéregyénisége ezúttal a kirobbanó formában játszó Jake Martin
volt, aki a mérkőzés legjobbjaként látványos tripla-duplával zárta a napot (31/12
pont, 11 lepattanó, 2 assziszt, 10 kiharcolt
fault), lepattanóban ugyanakkor Orliczki
Bence volt verhetetlen (6 pont, 16 lepattanó, 1 szerzett labda, 6 kiharcolt fault).

Egy pont termett két teremben Réti a dobogón
SÚLYEMELÉS. Kecskeméten rendezték meg a 2020-as súlyemelő junior országos bajnokságot, melyen mintegy 100 versenyző indult. A tiszaújvárosi Réti Márton a 89 kg-os súlycsoportban 220 kg-os összetett eredmén�nyel nagy küzdelemben a 3. helyezést
érte el.

KÉZILABDA. A Tiszaújvárosi SC nőiés férfi kézilabdázói is pályára léptek a
hétvégén.
A nők a sereghajtó MEAFC együttesét
fogadták és nagy csatában hozták döntetlenre a meccset.
TFC - MEAFC
25-25 (12-13)
A TSC-ből Bagdi Á., Kui és Szepesiné
egyaránt 6 gólt szerzett.
A férfiak a forduló előtt a szintén pont
nélküli Eger ellen játszottak idegenben. A
félidőben még a TSC-nek állt a zászló, a
végén azonban a hevesiek örülhettek.
Eger - TSC
36-30 (11-12)
A TSC, egyben a mezőny legeredményesebb játékosa Tallár Miklós volt 11 góllal, aki ezzel (39 találattal) a góllövőlista élén áll. A mérkőzés érdekessége - ritka az ilyen -, hogy a tiszaújvárosiak javára egyetlen hétméterest sem ítéltek meg.

Kui Erika most 6 gólt lőtt, a 4 meccsen
27-et.
A nők változatlanul a 3., a férfiak - ugyancsak változatlanul - a 6. (utolsó) helyet
foglalják el.
A következő fordulóban a lányok lapzártánk után, szerdán a Mezőkereszteshez látogattak, a fiúk pedig október 29-én, azaz ma, itthon vehetnek revansot az Eger
ellen.

12. � Paletta

2020. október 29.

Druzsbovszki Istvánné

Köszönettel
Ha meghalok, engedj, hadd menjek el,
Vár reám, mit látnom s tennem kell.
Könnyeiddel magadhoz ne köss,
Örülj, hogy sok évünk volt közös!
Szerettelek, hogy mily jó volt veled,
Te meg nem tudhatod, csak sejtheted.
Hogy szerettél, köszönöm neked
De az útra már egyedül megyek.
Bánkódj kicsit, ha bánkódnod muszáj,
De túl sokáig magadba ne szállj!
Csak rövid időre leszek tőled távol,
S emlékem szívedben addig is világol.
Látni és érinteni nem tudsz engemet,
Szívedben érzed szerelmemet,
Veled lesz mindenkor, lágyan átölel...
Míg végül te is egyedül indulsz az úton el.
Tárt karokkal várlak majd, s boldog mosollyal,
Haza érsz hozzám minden bizonnyal!
Tiszaújváros, 2020. Halottak Napjára

