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XXXVIII. évfolyam, 35. szám

Nyitva a hivatal
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az augusztus 20ai ünnep körüli munkarendváltozás következtében a Polgármesteri Hivatalban 2020. augusztus 29-e (szombat) munkanap. Az ügyfélfogadás 8 órától 12 óráig tart.
		
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tanévnyitók

„Nem gondoltam volna, hogy eljön az az idő, amikor az én gyerekem iskolába szeretne menni.” Ezt egy ismerős anyuka
mesélte nekem mosolyogva néhány napja. Ebből le lehet vonni a következtetést, hogy még azoknak a gyerekeknek is sok
volt a megnyújtott nyári szünet, akik amúgy nem szeretnek iskolába járni. Szeptembertől azonban kinyitnak az iskolák
kapui, elkezdődik a tanítás, ha nem is egészen abban a formában, ahogy azt megszoktuk. Cikkünk a 3. oldalon.

Jelöltállítási csiki-csuki
A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a Fidesz fellebbezésére - visszautasította a Jobbik nyilvántartásba vételét, így
a párt egyelőre nem jelölheti az október 11-én tartandó időközi országgyűlési képviselőválasztásra Bíró Lászlót.
A határozat nem jogerős, a Jobbik fellebbezést nyújtott be a Kúriához.
Amint arról beszámoltunk, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 6. számú, tiszaújvárosi székhelyű választókerületben október
11-én lesz időközi választás, melyen a júliusban motorbalesetben elhunyt Koncz Ferenc (Fidesz) utódjáról dönthetünk majd.
A múlt héten arról tudósítottunk, hogy a
B-A-Z Megyei 6. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság augusztus 18-án több más párt mellett nyilvántartásba vette jelölőszervezetként a Jobbik Magyarországért Mozgalmat is. Határozatában a bizottság utalt arra, hogy a párt bejelentését intéző képviselő megbízatása ugyan május 12-én
megszűnt, de a koronavírus-járvány miatt a veszélyhelyzet megszűnését követő
90 napig még fennmaradt. A bizottság ez
alapján úgy ítélte meg, a bejelentés megfelel a törvényi előírásoknak, ezért nyilvántartásba vette a pártot.
A Fidesz azonban jogorvoslati kérelmet
nyújtott be, melyben arra hivatkozott,
hogy a Jobbik nyilvántartásba vételi kérelmét nem a képviseletre jogosult személy nyújtotta be. Az NVB augusztus 24-

ei ülésén 6:5 arányban úgy döntött, hibázott a választási bizottság a nyilvántartásba vételkor. A fideszes többségű grémium álláspontja szerint ugyanis a veszélyhelyzet megszűnéséről szóló törvény a 90
napos szabály alkalmazásának két feltételt szab: az egyik, hogy a veszélyhelyzet alatt szűnjön meg a képviselő tisztsége, a másik pedig, hogy új vezető tisztségviselőkről ne szülessen döntés.
Az iratokból azonban az állapítható meg,
hogy bár a képviselő megbízatása a veszélyhelyzet alatt szűnt meg, a párt már
január 25-én döntött az új képviselők
megválasztásáról. Értelmezésük szerint
tehát nem a veszélyhelyzet, hanem a változásbejegyzési eljárással kapcsolatos
kérdések, problémák vezettek oda, hogy
egyelőre nincs bejegyzett képviselője a
pártnak.
Az NVB ezek alapján megváltoztatta a
választókerületi választási bizottság döntését, és elutasította a Jobbik nyilvántartásba vételi kérelmét. A határozat nem
jogerős, ellene három napon belül lehet a
Kúriához fordulni. Jakab Péter, a Jobbik
elnöke a Facebookon még aznap bejelentette, hogy megfellebbezik a döntést.
Bíró László indulása a választáson a Kúria
esetleges elutasító döntése esetében sem
lehetetlenül el, hiszen a jelölőszervezetként jogerősen nyilvántartásba vett DK,
MSZP, Momentum, LMP és Párbeszéd is
jelöltjének tekinti (a Mindenki Magyarországa Mozgalom pedig támogatja jelölését). Ebben az esetben azonban az a kü-

Dr. Heiszman Géza, a választási bizottság elnöke.
lönleges helyzet áll elő, hogy a Jobbik regionális igazgatójának neve alatt a szavazólapon nem szerepelhet saját pártjának neve, logója. Akár így, akár úgy lesz,
a jelölőszervezeteknek egy hetük van arra, hogy összegyűjtsék a jelöltállításhoz
szükséges 500 érvényes ajánlást.
Az édesapja képviselői helyére pályázó Koncz Zsófia (Fidesz-KDNP) és Tóth
Ádám független jelölt már túl van ezen.
Jelöltkénti nyilvántartása vételükről lapzártánk után tartott ülésén határozott a
választási bizottság, amely augusztus 20án a Demokrata Pártot is nyilvántartásba
vette jelölőszervezetként, szerdai ülésén
pedig az Egyenlőség Roma Párt és az Európai Független-Centrum Párt nyilvántartásba vételéről határozott.

A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola a koronavírus-járványra való tekintettel nem rendez tanévnyitó ünnepséget. A tanév megnyitása és a tanulók tájékoztatása iskolarádión keresztül történik az első tanítási napon, 2020.
szeptember 01-jén.
Kérem, hogy a 2-8. évfolyamos diákjaink 7.30 és 7.45 között
érkezzenek az intézménybe, az 1. osztályosokat pedig 8.00
órára várjuk az iskola bejáratához.
Sikeres tanévet kívánok!
Hok Csaba
intézményvezető
*
A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolában a zártkörű tanévnyitó ünnepségen csak az iskola pedagógusai és
diákjai vehetnek részt, amit szeptember 1-jén 8.00 órától tartanak.
*
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskolának
sem lesz hagyományosan vett tanévnyitó ünnepsége. Az augusztus 30-án, vasárnap 11.00 órakor kezdődő szentmisén az
elsősöknek lesz kötelező a megjelenés. A misét követően az
iskola vezetése köszönti őket. Az iskola többi tanulójának rövid köszöntése és tájékoztatása az első tanítási napon lesz,
szeptember 1-jén 8.00 órakor az iskola udvarán.
*
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola vezetői augusztus 31-én, hétfőn 17 órakor a református templomban
köszöntik az új tanévet, ahol csak az elsősök, az ötödikesek
és azok a tanulók vesznek részt, akik a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány ösztöndíjában részesültek. Az iskola többi tanulójának szeptember 1-jén 9 órakor lesz a tájékoztatás
az iskolaudvaron, rossz idő esetén az iskolarádión keresztül.

Elmaradnak
a rendelések

Tájékoztatjuk Kedves Betegeinket, hogy 2020. augusztus 29én a Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben áramszünet miatt a rendelések elmaradnak.
A rendelési szünet érinti:
- a felnőtt háziorvosi szolgálatot,
- a gyermek háziorvosi rendeléseket,
- a védőnői szolgálatot,
- a fogászati ellátást, és
- a fiziko- és balneoterápiás részleget is.
Az akut betegek ellátása az orvosi ügyeleten történik.
Nagyné Kántor Judit
főigazgató

2. � Sokféle

2020. augusztus 27.

Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő testülete 2020. augusztus 27-én,
csütörtökön 10 órakor ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.
Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2020.
évi üzleti tervére
2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” adományozására
3. Javaslat önkormányzati kitüntetés adományozására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló 38/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a környezetvédelemről szóló 2/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet
módosítására
3. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. és a Tisza Média Kft. 2020. évi
üzleti terveire
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására
5. Javaslat a víziközművek 15 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadására,
valamint egyéb víziközmű-vagyonnal
kapcsolatos döntésre
6. Javaslat az iskolaegészségügyi feladatok ellátására vonatkozó személyes köz-

Több intézményi beszámolót is tárgyal a testület.
reműködői szerződések, illetve megállapodások megkötésére
7. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2020/2021. nevelési évre
vonatkozó munkatervének véleményezésére
8. Javaslat a Kőszegi György úti ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
9. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására
10. Javaslat településrendezési döntés
meghozatalára, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatára, illetve településrendezési szerződés
megkötésére

Füzetcsomag
a romáknak
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat iskolakezdés előtt idén is támogatni kívánja a rászoruló roma családokat 1-10. osztályig füzetcsomagokkal. A füzetcsomag igényeket 2020. augusztus 28-ától augusztus 30-áig lehet jelezni a Tiszaújváros, Rákóczi út 81. szám alatt. A füzetcsomagok átvételi időpontja 2020. szeptember 2-án 10,00 órától 19,00 óráig
Tiszaújváros, Rákóczi út 81. szám alatt.
Farkas Sándor
elnök

Hűség
Ezzel a rejtvénnyel véget ér augusztusi sorozatunk. A megfejtéseket szeptember 1-ig egyben várjuk e-mailben a
kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István
út 16. címre.

11. Beszámoló a kiemelt sportágak, sportegyesületek 2019. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról
12. Beszámoló a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről
13. Beszámoló a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ elmúlt időszakban
végzett tevékenységéről
14. Beszámoló a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 2018-2019. évi
tevékenységéről
15. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a
közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

Szúnyogirtás
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. augusztus 27-29.
között - az időjárás függvényében - földi melegköd-képzéses szúnyogirtást végez Tiszaújváros belterületén, beleértve
a Tisza-parti városrészt, Tiszaszederkény városrészt és a Tisza-szigetet.
A szúnyogirtás tervezett kezdési ideje: 19:00 óra
A kezelés tervezett befejezési ideje: 24:00 óra
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot augusztus 30-ig (vasárnapig)
a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd
augusztus 31-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-15

Egyházi hírek
Római katolikus
A szentmisék a szokott időpontokban lesznek: kedd, csütörtök,
szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00. Pénteken, szeptember 4-én kivételesen a szentmise reggel 8.30-kor kezdődik.
A Szent István Katolikus Általános Iskola tanévnyitó szabadtéri szentmiséje 2020. augusztus 30. vasárnap 11.00 -kor a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templom előtti téren
lesz. Az első osztályba beiratkozott gyermekek és szüleik részvételére feltétlenül számítunk. Természetesen szeretettel hívjuk és várjuk a többi évfolyamra járó tanulókat, illetve valamennyi tiszaújvárosi iskola hittanra járó diákját, szüleiket, pedagógusaikat is, a járványügyi előírások betartásával.
A hónap utolsó vasárnapja az ünnepeltek szentmiséje lesz.
Szeptember 4. péntek első péntek, Ezüsthíd, Nikodémus idősotthonok, és idős, beteg testvérek látogatása.
Szeptember 6. vasárnap gyermekmise!
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
ALTEMPLOM NYITVATARTÁSA:
Hétfő, Kedd – Zárva
Szerda – Vasárnap: 09.00 –19.00
Az altemplom orrot és szájat takaró maszkban látogatható!
Plébániairoda nyitvatartása:
kedd, szerda: 09.00-13.00.
csütörtök, péntek: 15.30-17.30.
Belépés maximum 1 fő!
Szájmaszk használata kötelező!
Előtérben kézfertőtlenítés!
Irodai telefonszám: (49) 540-102

Görögkatolikus
Pénteken 17.30 vecsernye. Szombaton Keresztelő Szent János
fejvételére emlékezünk (böjt): 8.00 Szent Liturgia. 17.30 vecsernye. Vasárnap 11.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Hétfőn 17.30 vecsernye. Kedden (szeptember 1. az egyházi év
kezdete) 8.00 Szent Liturgia.

Református
Istentiszteleti alkalmaink:
Tiszaújváros
• 2020. augusztus 28-án, pénteken 17 órától bűnbánati istentisztelet
• 2020. augusztus 30-án, vasárnap 11 órától az új kenyér alkalmából úrvacsorával egybekötött úrnapi istentiszteletet
Ezen alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
• 2020. augusztus 31-én, hétfőn zárt körben, kis létszámban
a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanévnyitója.
Tiszaszederkény
• 2020. augusztus 28-án, pénteken 18 órától bűnbánati istentisztelet
• 2020. augusztus 30-án, vasárnap fél 10 órától az új kenyér alkalmából úrvacsorával egybekötött úrnapi istentiszteletet
Ezen alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l
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Fertőtlenítő a tantermekben, távolság a gyerekek között

„Nem gondoltam volna, hogy eljön az az idő,
amikor az én gyerekem iskolába szeretne
menni.” Ezt egy ismerős anyuka mesélte nekem mosolyogva néhány napja. Ebből le lehet vonni a következtetést, hogy még azoknak a gyerekeknek is sok volt a megnyújtott
nyári szünet, akik amúgy nem szeretnek iskolába járni. Szeptembertől azonban kinyitnak az iskolák kapui, elkezdődik a tanítás,
ha nem is egészen abban a formában, ahogy
azt megszoktuk.
- Én már nagyon várom az iskolát - mondja
Emese, aki az ötödik osztályt kezdi a jövő héten, az egyik környező településen jár iskolába. Most a nagymamájával jött fagyizni, vásárolni. - Amikor tavasszal azt mondták, hogy bezárják az iskolákat, és otthon kell tanulni, megörültem neki. Azt gondoltam, jó buli lesz. Aztán pár hét múlva már nem volt olyan jó. Minden hiányzott, az osztálytárasak, a szünetek, a
programok, még a tanárok is, mert nehéz volt
a magyarázatuk nélkül tanulni - mondja mosolyogva.
- Véleményem szerint nem működött a digitális oktatás olyan nagyszerűen, mint ahogy azt
mindenhonnan halljuk - veszi át a szót a nagymama. - Bár én csak kívülről láttam az unokáim otthoni tanulását, nem lettem volna sem a
gyerekek, sem a szüleik helyében. Anya és apa
a munka után még házi feladatot ellenőriztek,
fotóztak, visszaküldtek. Az elméleti tananyag
meg szépen elsikkadt, mert a gyerek vagy megtanulta, vagy nem, a szülőnek vagy volt ideje,
energiája a magyarázásra, kikérdezésre, vagy
nem. Úgy látom a saját unokáimon, hogy bőven van lemaradás, lesz mit bepótolni szeptembertől, pedig azt mondom, ők még a szorgalmasabb gyerekek közé tartoznak, otthon maguk is igyekeztek megoldani a kiadott feladatokat. Nagyon örülünk, hogy végre visszaülhet-

Gál Benjáminné

Dr. Fónagy-Sütőné Hocza Beáta

Az iskola több pontján is kiraknak fertőtlenítőket.

nek az iskolapadba, és valamennyire visszatér
az iskolai élet.
Az iskolákban gőzerővel elkezdődött a tanév
eleji munka. Egyelőre még csak a tantestület
munkálkodik az intézményekben. Előkészítik
a terepet, hogy a nehéz helyzet ellenére is minél zökkenőmentesebben induljon a tanítási év.
- Úgy gondolom, különleges lesz az idei iskolakezdés - nyilatkozta lapunknak Dr. Fónagy-Sütőné Hocza Beáta, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium pedagógusa. - Az elmúlt közel fél
évben megszűnt a személyes kapcsolat a gyerekekkel és a kollégákkal. Bár a digitális oktatáson keresztül együtt voltunk az online térben,
de az nem volt az igazi. Nem szabad elfelejtenünk, hogy van egy járványügyi protokoll, ami
alapján el kell kezdenünk a tanévet. Így most a
szokásos év eleji teendőink mellett arra is oda
kell figyelnünk, hogy egy biztonságos környezetet teremtsünk a diákjainknak. Szeptembertől pedig kezdődhet a munka. Annak ellenére,
hogy igyekeztünk minden tananyagot átadni a
gyerekeknek, hiányosságok, pótolnivalók biztosan maradtak. Így várhatóan valamivel feszítettebb lesz a tempó az első időszakban.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a múlt héten adta ki azt a javaslatot, ami
tartalmazza azokat az egészségügyi szabályokat, amit az intézményeknek be kell tartani.
(Erről az előző számunkban beszámoltunk.)
- Nem mondhatjuk, hogy hagyományos módon
fog indulni a tanév - mondta Gál Benjáminné,
a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatója. - Több változást is be
kell, hogy vezessünk, új protokollrend szerint
kell megszerveznünk az iskola életét. A tantermekben ugyan nem kötelező a másfél méter távolság betartása, de nagyon odafigyelünk
majd arra, hogy a gyerekek minél többet legye-

nek a szabad levegőn, a tantermeket rendszeresen szellőztessük. A járványveszély miatt nem
fognak a felső tagozatosok vándorolni a szaktantermek között, mindig ugyanabban a teremben lesznek, csak a csoportbontásnál kell másik
helyiségbe menniük. Minden teremben lesznek
fertőtlenítőszerek, csakúgy, mint a folyosókon,
ebédlőben, bejáratnál. Emellett saját protokollrendet is ki kell majd alakítanunk, arra az esetre, ha megbetegedne egy gyermek. Ez gyakorlatilag hasonló lesz, mint eddig, hiszen lázas tanuló eddig sem járhatott iskolába, ezt most fokozottan be kell tartani és tartatni a szülőkkel.
Ha az iskolában lesz valaki beteg, akkor elkülönítjük az orvosi szobában és értesítjük a szülőt, aki elviszi az orvoshoz a gyereket és kötelessége értesíteni minket a vizsgálat eredményéről. Abban az esetben, ha koronavírusos a
gyermek, a következő lépésről már a felsőbb
szervek döntenek.
Az iskolák tehát igyekeznek betartani a kiadott szabályokat, még akkor is, ha azok több
feladatot rónak az intézmények dolgozóira. A
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) nem ért egyet a kiadott protokollal.
Szerintük a kialakított szabályok nem életszerűek, és ezért nem, vagy nehezen betarthatóak.
- A védőtávolság betartása gyakorlatilag lehetetlen - nyilatkozta lapunknak Szűcs Tamás, a
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének országos választmányi tagja. - A tantermek
kicsik, az osztálylétszámok sok esetben meghaladják a harmincat. Ugyanez a helyzet akkor,
amikor a gyerekek szünetre mennek, és a folyosón tolonganak. Ezen kívül problémát jelent a
fertőtlenítések megszervezése, a testhőmérséklet mérése is. Ezekhez a feladatokhoz nincsenek meg a személyi feltételek, hiszen a takarítókra most sokkal több feladat hárul. Az EMMI által kiadott szabályok csak javaslatok, saj-

Szűcs Tamás
nos nem kötelező érvényűek, így sok esetben
az intézményekre hárul a felelősség. A PDSZ
abban látná a megoldást, hogy mindenképpen
szükség lenne arra, hogy az EMMI járványügyi
szakemberekkel kidolgozzon egy iskolakezdési stratégiát, ami megvalósítható és minden intézményre vonatkozóan kötelező lenne. Ezen
kívül nagy szükség lenne arra is, hogy a tanévkezdés előtt nyilatkoztassák a szülőket arról, hogy járt-e a család olyan országban, ahonnan hazatérve kötelező a karantén vagy a PCR
teszt elvégzése. Mi azt javasoljuk az iskoláknak, hogy készüljenek több forgatókönyvvel.
Legyen megoldás arra az esetre is, ha részlegesen bezárják az iskolákat, azaz vegyes vagy
hibrid oktatást rendelnek el, meg arra az esetre
is legyenek felkészülve, ha teljesen visszatér a
digitális munkarend.
		
ema

Poliol kutatás-fejlesztésbe kezdett a MOL
Poliol kutatás-fejlesztésbe kezdett a MOL,
hogy az egyik legszélesebb körben használatos műanyagok, a poliuretánok alapanyagainak piacán erősítse szerepét - közölte a cég
az MTI-vel hétfőn.
A közlemény szerint a csaknem félmilliárd forint pályázati támogatást elnyert projektben poliéter-poliol terméktípusokat fejlesztenek ki.
Ez is hozzájárul a MOL-csoport egyik 2030-as
stratégiai céljának eléréséhez, hogy a petrolkémiai üzletág egyre nagyobb arányban járuljon
hozzá a teljes cégcsoport eredményéhez.
A cég 1,2 milliárd euróból épít poliol komplexumot Tiszaújvárosban, az üzem sikeres működéséhez elengedhetetlen a piaci potenciállal rendelkező, a vevőkör igényeit kielégítő termékek fejlesztése, a poliol kutatás-fejlesztési
(K+F) projekt.
A Poliol K+F projekt keretében legalább tíz, az
előzetes értékelések alapján jelentős piaci potenciállal rendelkező, a versenytársak hasonló
termékeihez képest jobb tulajdonságokkal bíró
poliolokat fejlesztenek ki, a poliolok területén
úttörőnek számító modern technológiával.
Ezeket a termékeket a tiszaújvárosi poliol

komplexum elindítását követően kezdik gyártani és a piacra bevezetni.
A projekt megvalósításához a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása - 2019-1.1.1-PIACI KFI” pályázaton 483.269.279 forint támogatást nyertek el.
A közleményben emlékeztetnek arra, hogy a
poliéter-poliolok piaca mind világ-, mind közép-európai viszonylatban is dinamikusan fejlődik, a keresletük világszinten 2025-ig várhatóan évente 3,4 százalékkal növekszik és a piaci előrejelzések alapján ez a bővülés hosszú távon is megmarad.
A növekedés fő motorja, hogy a poliolok az
egyik fő alapanyagai a poliuretánoknak, melyek az egyik legszélesebb körben alkalmazott
műanyagok. A poliuretánokat jelentős mennyiségben használja fel többek között az autóipar,
a csomagolóipar, az építőipar, valamint a komfort szektor, így a projekt keretében kifejlesztett vegyipari termékek végfelhasználói az ezen
szektorok által gyártott termékeket megvásárló
emberek milliói lesznek.
A MOL a legutóbbi tőzsdei jelentése szerint
2020 első fél évében 1943,4 milliárd forint cso-

A MOL 1,2 milliárd euróból épít poliol komplexumot Tiszaújvárosban.
portszintű árbevételt ért el, míg tavaly az első
hat hónapban 2483,4 milliárd forint volt a bevétele. A csoport az első fél évet 90 milliárd forintos veszteséggel zárta, szemben a tavalyi hasonló időszak 126,4 milliárd forintos nyeresé-

gével. A MOL részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában kereskednek.
MTI

4. � Folyékony kenyér
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Kisüzemi sört húsz százalékban

Július 3-án az Országgyűlés elfogadott egy
kereskedelmi törvénymódosító javaslatot,
mely szerint 2021. augusztus 1-jétől a vendéglátóhelyek sörgyárakkal kötött kizárólagos szerződései érvénytelenek lesznek. Csak
akkor lehet ilyen szerződést kötni, ha a vendéglátóhely csapon tartja legalább egy kisüzemi sörfőzde sörét is, úgy, hogy az az ös�szes csapolt sörforgalomnak legalább a
20%-át jelentse.
Jelenleg a legtöbb vendéglátóhely úgy működik, hogy szerződést köt egy sörgyárral, amely
cserébe csapot, mennyiségtől függően olcsóbb
sört, kiszállítást, hűtőt, poharat, korsót, tálcát,
napernyőt biztosít, valamint nyereményjátékokat is szervez. Ebbe a környezetbe dobták be
a bombát. Ezek a szerződések jövő nyártól érvénytelenek lesznek, és a csapolt sörforgalom
egyötödének kisüzemi főzésűnek kell lennie.
Sörfőzdei berkekben persze elindult a pletyka,
hogy ez a törvény Matolcsy György unokatestvéreinek, a Szemerey családnak tulajdonában
lévő Pécsi Sörgyárnak, valamint a Magyarországon bejegyzett Csíki Sörnek készült - ezek
még kisüzemi sörfőzdének számítanak. De ez
nem a mi dolgunk, foglalkozzanak ezzel a politikusok, itt igazából az a kérdés, hogyan fognak a borsodi kiskocsmák 20%-ban kézműves
csapolt sört eladni.

A borsodi helyzet
Az egyik tiszaújvárosi vendéglátóhely tulajdonosát kérdeztem, mit szól az új törvényhez.
- El lehet itt Borsodban adni ennyi kézműves
sört?
- Mivel szerződésünk van egy sörgyárral, az új
törvény azt írja elő számunkra, hogy egy kis
sörfőzde sörét is csapon kell majd tartanunk. A
probléma az, hogy kis kocsma vagyunk, nem
fér el a pultnál még egy sörcsap, sem egy másik
italhűtő. Ezen kívül a mostani szerződés szerint
a sörgyár hetente jár tisztítani és karbantartani a
csapot, ezt a kis sörfőzde hogyan fogja megcsinálni? Már a kiszállításnál bajok lesznek, mert
nincs megoldva a logisztika. A kis sörfőzdének hetente kétszer kellene jönnie, mert nincs
akkora raktáram, hogy ennyi sört itt tároljak.
Évekig fog tartani, mire ezt megvalósítják. Arról pedig ne is beszéljünk, hogy a kisüzemi sör

„A kisüzemi sörfőzésre amúgy is az
összefogás, együttműködés a jellemző.”
Németh Antal, MONYO sörfőzde

szavatossági ideje fele a nagyüzemi sörének. Itt
fog megromlani, mert nem is keresik. Itt ilyen
sört még senki nem kért, nincs rá igény. Minden kézműves sör drágább. Itt Borsodban, ha
valaki kocsmába megy, az olcsóbb söröket keresi, nem a 800 vagy 900 forintos kézműveset.
Nekem a vendég a fontos, ő mondja meg, mit
akar inni, mit szeret, nehogy már az íróasztaltól
mondják meg, mit áruljak.
- Mostanában tele van a bolt is olyan nagyüzemi sörrel, ami a kézműves sörökre hajaz, felső erjesztésű, vagy ízesített, málnás, meggyes.
Ezeket keresik Tiszaújvárosban?
- A nagy gyárak is próbálkoznak az IPA, APA
sörökkel, és az ízesített sörökkel, de a vevők
nem keresik, arra sincs itt igény. Ahhoz, hogy
20% kézműves sört eladjak, olcsóbbnak kellene lennie, mint a nagyüzeminek. Csak így tudnék kézműves sört ajánlani a vendégeinknek.
Ezt a törvényt is ugyanúgy lenyomják a torkunkon, mint ahogy elvették a játékgépeket, és a
dohánytermékeket. Ez lesz a harmadik. Az lesz
a vége, mint a dohánytermékekkel. Állami italboltok lesznek, és csak ott lehet majd alkoholt
vásárolni. Majd pályázni kell, mint a ciginél,
ha kocsmát akarok nyitni, és akkor ott már ők
mondják meg, mit árulhatok.

Húsz százalékban kisüzemit kellene majd fogyasztani.

A kisüzem
Németh Antal sörfőző mester, a MONYO kisipari sörfőzde tulajdonosa viszont optimistán
ítéli meg a helyzetet. Jó lehetőséget lát az új
törvényben, de még nagyon sok kérdés számára is megválaszolatlan.
- Azoknak a helyeknek, melyeknek szerződésük
van egy nagyobb sörgyártó vállalattal, 2021.
augusztus 1-től 20%-ban csapon kell tartaniuk kisipari sörfőzdék söreit is. Ez a 20% nagyon nagy mennyiségnek hangzik, van ekkora
kisipari kapacitás?
- Vannak Magyarországon olyan kisüzeminek
számító, de nagy sörüzemek, melyeknek mindenképpen kedvező lehet egy ilyen törvény,
mert rendelkeznek jelentős kapacitásokkal.
Más kérdés, hogy mennyiségileg ez a 20% valóban akkora, hogy nekünk, és a többi valóban
kisüzemi főzdének, amiből százas nagyságrend
van, jót tehet, és lehetőséget adhat.
- Tehát lehet, hogy ennek a törvénynek az oldalvizén önök is be tudnak evezni a célba? Segíteni fog az üzlet fellendülésében?
- Bízunk benne, hogy igen, remélem. A kérdés
az lesz majd, hogy milyen áron, milyen szolgáltatást nyújthatunk, ha bekerülünk ezekre a
helyekre. Ezt nem lehet előre tudni.
- A vendéglátóhelyek ellenkeznek, azt kérdezik,
valóban el lehet-e adni ennyi kézműves sört,
meg tudnak-e inni ennyi meggyes sört az emberek?
- A kézműves sör nem jelenti azt, hogy csak
meggyes lehet. Kézműves sörben is lehet azokat a lagereket gyártani, mint a nagy főzdék.
A probléma inkább az, hogy óriási az árkü-

Németh Antal sörfőző mester szerint nekik is lehetőséget adhat az új törvény.
Fotó: Talabér Géza

Többek között a logisztika is kérdéses.
lönbség, még akkor is, ha a miénk jobb minőségű. Nálunk is megvannak azok a sörtípusok,
amivel a nagyüzemek is előjöttek mostanában,
mint az IPA-k, APA-k, vagy a komlós sörök,
ami már nem lager, de nem is a gyümölcsös vonal, tehát valahol a kettő között van, csak komlósabb, illatosabb, meg keserűbb.
- Említette, hogy jobb minőségű, de drágább a
kézműves sör. A magyar vásárlóközönség meg
fogja ezt fizetni, hajlandó lesz 20%-ban kétszer,
háromszor annyit adni egy sörért?
- Külön kell választani azt, hogy hol generálódik ez a forgalom. Egy hipermarketben, vagy
mondjuk egy fesztiválon, vagy egy menő szórakozóhelyen, ahol a nagyüzemi sör már most
is olyan drága, mintha kisüzemit inna az ember.
Azt mondom, hogy megvannak azok a helyek,
ahol megfizetik. Elmegy az ember strandolni a
családdal a Balatonra, és ha ott 800 forint egy
korsó sör, azon nem lepődik meg senki, pedig
ott, ennyiért egyszerű sört iszik. Tehát ez nagyon helyfüggő is, hogy hol kínálják ezt a sört.
- De a törvény minden olyan helyre vonatkozik,
ahol szerződés van egy sörgyárral, tehát nem
csak a Balatonról van szó, hanem tulajdonképpen majdnem minden kocsmáról. Ott 400 forint
a sima sör, és 800 forint lesz egy kézműves sör,
vidéken meg fogják venni ezt az emberek?
- Hát nem tudni, meglátjuk. Ezek mind valós
kérdések, és mi sem tudjuk, mi sem látunk a jövőbe, majd kiderül.
- Önöknek mi a tervük, hogy próbálnak majd
beszállni a körforgásba? Fognak hordót, csapot szolgáltatni, vagy esetleg gondolkodtak
azon, hogy egy nagyobb sörgyárhoz, egy Dreherhez, Borsodihoz, vagy a Heinekenhez kapcsolódnak, és ők adnák a hordót és a csapot, és
ők szállítanák ki az önök sörét is oda, ahová ők
szállítanak?
- Nem ezt semmiképpen sem szeretnénk. Vannak nagykereskedők, akikkel együtt dolgozunk, akik kifejezetten a HoReCa-ba - szállodákba, éttermekbe, és kávéházakba - szállítják

„Ahhoz, hogy 20 % kézműves sört
eladjak, olcsóbbnak kellene lennie,
mint a nagyüzeminek. Csak így tudnék kézműves sört ajánlani a vendégeinknek.
Németh Antal, MONYO sörfőzde

a söröket, rajtuk keresztül próbáljuk majd értékesíteni, ahol megvannak ezek az értékesítési láncok. Csapkihelyezésen is gondolkodtunk
már, de több főzdével közösen, mert azért az
nagy beruházás. Vannak ilyen terveink, valamilyen módon csapot is adni, ha szükséges, valahogy közösen összefogva, mert a kisüzemi
sörfőzésre amúgy is az összefogás, együttműködés a jellemző.

A nagyüzemek
Megkerestük a három legnagyobb sörgyártót is, és megkérdeztük, hogy szerintük tudnak-e a kisüzemek majd olyan nagy mennyiségű sört termelni, hogy elérjék a 20%-os részesedést, és nekik, nagyoknak, mi a tervük
arra, hogy ezt elősegítsék. A Borsodi külsős
PR cége köszönte a megkeresést, egyeztetni fog az ügyfelével, és hamarosan visszajelez - ez volt másfél hónapja, azóta nem jelentkeztek. A Dreher két mondatban válaszolt - az
mondják, tudomásul vették a módosítást, és
mint eddig is, a jövőben is meg fognak felelni
a törvényi és versenyjogi elvárásoknak és szabályozásoknak. A Heineken pedig nem szeretne nyilatkozni a témában.
Surányi P. Balázs

2020. augusztus 27.

Mint minden rendezvényre, az államalapítás ünnepére is rányomta bélyegét a koronavírus. Nem voltak megemlékezések, koszorúzások és elmaradt az
ilyenkor szokásos tűzijáték is. Augusztus 20-a azonban mégiscsak ott van a naptárban, méghozzá piros
betűvel, hiszen Magyarország születésnapját ünnepeljük ezen a napon. Az államalapítás napja szabadtéri katolikus szentmisével, kenyérszenteléssel kezdődött, délután pedig színes programok szórakoztatták azokat, akik kimentek csütörtökön a Szent
István szobor melletti parkba. Ki lehetett próbálni
a hagyományos népi játékokat, ismerkedni lehetett
a magyarság történelmében jelentős szerepet játszó lovaglással, lovassággal, honfoglalás kori fegyverekkel, eszközökkel, és persze a mindig népszerű ragadozó madarak röptetése sem maradhatott ki
a vidám délutánból, de a Paprika Jancsi bábelőadás
is sok kíváncsi gyereket vonzott. Mindemellett néptáncos pillanatok is gondoskodtak az ünnepi hangulatról. Idén az újtikosi Borockás Néptánc Együttes
mutatkozott be. A város több pontján húzták a talpalávalót, ropták a táncot. 		
Ema
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Újratervezés edzőtáborozás közben
TRIATLON. A Tiszaújvárosi Triatlon
Klub öt válogatott sportolója augusztus 4-22. között magaslati edzőtáborban készült az olasz-svájci határon található Livigno városában és környékén. A csapat eredetileg az észtországi Európa-bajnokságra hangolt volna,
de azt sajnos időközben törölték, így
újratervezésre volt szükség.
- Az elit, illetve junior Eb-tagságot kiharcoló sportolóinkkal, Putnóczki Dorkával, Bence és Csongor fiammal, Sinkó-Uribe Ábellel és Kovács Gyulával
együtt utaztunk el Livignoba - mondta Lehmann Tibor, a tiszaújvárosiak elnök-vezetőedzője, a Magyar Triatlon
Szövetség szakmai alelnöke. - Azért
ide, mert ez autóval is elérhető magaslati tábor, így ha bármi gond van, haza
tudunk utazni. A tábor első napján kaptuk a hírt, hogy a tartui Eb is a koronavírus áldozata lett, elmarad az észt beutazási korlátozások miatt. Újratervezés,
az idén már sokadszor, de ettől még nem
viselt meg bennünket kevésbé. Mivel a
magaslatnak a felépítő edzésben hos�szú távú élettani jelentősége is van, úgy
döntöttünk, hogy az idén sem szakítjuk
meg a sorozatot, és megtartjuk a tábort.
A versenycélok a következők: Lehmann
Csongor felkerült a szeptember 13-án
Karlovy Varyban megrendezendő elit
világkupa rajtlistájára, ami azért nagy
dolog, mert a legjobbak is versenyezni
akarnak mindenhol, ahol lehet. Kevés a
fóka, - ami most versenyt jelent - ennyi
eszkimóra. Szóval Karlovy Varyban a
rajtlistán van az olimpiai-, világ- és Európa-bajnoki, világkupa és WTS- érmesek közül Jonathan Brownlee, Vincent

Teniszsuli!

A Tiszaújvárosi Tenisz Club a nyári pihenő után szeptember
1-től (kedd) folytatja a teniszoktatást, általános és középiskolás diákok számára.
Várjuk a már meglévő teniszezőinket és azon új diákok jelentkezését, akik szívesen megismerkednének ezzel a sporttal!
Jelentkezni lehet telefonon: Nemes Nándor: 06/30/821 5358,
Gyuris Norbert: 06/70/391 5656, vagy személyesen a klubház irodájában 2020.08.31-én (hétfő)16:00 után.

Idén nem futnak
Miskolcról Kassára
MARATONFUTÁS. A magyar és szlovák futók által is nagyon várt - április 18-ról szeptember 12-re halasztott - Kassa-Miskolc ultramaratont a koronavírus-járvány kiszámíthatatlansága miatt idén nem tudják megrendezni.

Kovács Gyula (balra), Lehmann Bence, Sinkó-Uribe Ábel, Putnóczki Dorka és Lehmann Csongor Livignóban, kerékpáros edzés előtt.
(Fotó: Magánarchívum)
Luis, Richard Murray, Christian Blummenfeld, Gustav Iden, Casper Stornes,
Fernando Alarza és még sok hasonló
kaliberű menő. Szóval nem lesz egyszerű, és az sem könnyíti meg a dolgot,
hogy a cseh a legkeményebb világkupapálya a világon. Lehmann Bence következő nagyobb célja a szeptember 13ai középtávú országos bajnokság Balatonkenesén. Ez az év úgy alakul számára, hogy már második középtávját tervezi. Az elsőt viszonylag könnyedén
nyerte, reméljük itt is meg tudja mutatni, hogy mire képes. A középtávok nem
azt jelentik, hogy nem a rövidtáv van
ezután is a fókuszban, de idén kísérletezünk. Putnóczki Dorka a szeptember 6-i XXIX. Tisza Triatlon ranglista-

verseny után szintén kipróbálja magát
a középtávú ob-n. Ez az ő esetében is
„kirándulás” lesz a másik műfajba. Fiatal titánjaink közül Sinkó-Uribe Ábel
nagyszerű eddigi versenyek után Brnóban és Tiszaújvárosban versenyez majd.
A még ifjúsági korú Kovács Gyula, aki
az idén az összes korosztályos versenyt
- a magyar bajnokságot is - megnyerte,
Tiszaújvárosban próbál szerencsét, ezúttal talán a felnőtteket is megszorongatva. Ezek a terveink, melyek az aktuális vírushelyzet miatt könnyen változhatnak. Egy biztos: az edzés soha nem
vész kárba! Lesz 2021, 2022, és közeledik a 2024-es párizsi olimpia is!
SZIS

Jelentkezés
a zeneiskolába

A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája értesíti a szülőket,
hogy a 2020/2021-es tanévre várja minden
korosztályban a zenét tanulni vágyók növendékeket.
Az általános iskolát most kezdőket zenei
előképzőre, a nagyobbakat furulyára, oboára, klarinétra, szaxofonra, hegedűre, trombitára, harsonára, gitárra, ütőhangszerekre
várjuk.
Jelentkezni lehet a zeneiskolában.
(A jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról, a zeneiskola dokumentumai közül,
vagy beszerezhető a zeneiskolából.)
Hok Csaba intézményvezető
Kőszeg központi részén ausztriai hegyekre néző
54 nm-es 2 szobás gázos, felújított 2. emeleti, erkélyes lakás, újszerű bútorzattal, gépezettel eladó.
Irányár: 19.529.000 Ft. Érd: 06-70/280-1935

- Egész évben (és már tavaly is) arra készültünk, azért dolgoztunk, hogy a tavaly 20 év kihagyás után nagy sikerrel újraindított Kassa-Miskolc futóversenyünket idén méltó módon folytathassuk - tudtuk meg Brógli Mátétól, a rendező miskolci Marathon Club alelnökétől. - Míg tavaly Kassáról rajtoltunk, a „rotáció” jegyében idén Miskolcot jelöltük meg rajthelyszínként. Sajnos egy eddig senki által nem ismert rémálom, a Covid-19 járvány keresztülhúzta az elképzeléseinket. Első körben az eredetileg április 18-ára kiírt időpontot kellett halasztanunk szeptember
12-re. Kassai partnereink augusztus 17-én hivatalosan tájékoztattak bennünket arról, hogy a szlovák tisztifőorvos és az ottani Regionális Közegészségügyi Hivatal rendelkezései alapján a jelenlegi vírushelyzet mérlegelése után nem kaptak engedélyt a versenyben való közreműködésre, melyre egyébként ők is az év elejétől
készültek. A magyar-szlovák határ esetleges ismételt lezárása, a
járvány okozta bizonytalanság, a hazai helyzet kiszámíthatatlansága, a fentiek összessége miatt sajnos nem tehetünk mást, mint
az idei versenyt lemondjuk. A magyar és a szlovák rendezők számára mindent felülíró, elsődleges szempont a sportolók, rendezők, közreműködők, érdeklődők egészségének megóvása. Az elvégzett munka jelentős része persze nem vész kárba. Nagyon bízunk benne, hogy jövő tavaszra minden akadály elhárul és 2021.
április 17-én, szombaton ismét megrendezhetjük kassai sportbarátainkkal közösen ezt a határon átnyúló futóünnepet.

2020. augusztus 27.

Extrém csillagok

Tudomány/Kultúra � 7.

Az augusztusi csillaghullás kapcsán többen nekem szegezték a kérdést, hogy a csillagok nem fognak-e az idők során elfogyni,
ha mind lehullanak a Földre. Már csak emiatt is, de a tájékozottabb olvasók kedvéért is
úgy gondolom, nem lenne hiábavaló a csillagokkal kapcsolatban a Krónika olvasóinak
is egy áttekintő tájékoztatást adni.
A csillagok a teremtett világ energiaforrásai,
nélkülük az élet semmilyen formája nem képzelhető el.

Húgyból csillag születik
A csillag olyan égitest, amely nukleáris energiát termel, így saját fénnyel és energiával rendelkezik. Ezt fontos tisztázni, mivel a népnyelv régebben valamennyi égitest szinonimájaként használta a csillag szót, mint például az
Esthajnalcsillag, ami a Vénusz bolygót takarja. Még egy etimológiai érdekesség, hogy a régi magyar nyelvben a húgy szó csillagjelentésben volt használatos. Legismertebb hivatkozás a Károli-Biblia 1590-ben megjelent kiadása, melyben a húgy még egyértelműen csillagot jelentett. A két szónak ugyanúgy nincs köze egymáshoz, mint például a vár főnévnek és a
vár igének, vagy a fej főnévnek és a fej igének.
Az ezt a szót később felváltó csillag szavunkat
egy ősi hangfestő szóból származtatják, a források szerint a csillan és a csillog igékből ered.
Én mindenesetre jobban kedvelem a csillagász
megnevezést, mint az elmondottakból kikövetkeztethető régies „húgyász” kifejezést.

A mi Napunk
Napunk a csillagok világában az átlagot képviseli. Vannak tőle ezerszer kisebb, és ezerszer
nagyobb csillagok is, mint azt a mellékelt ábra is bemutatja. Átmérője közel másfél millió
kilométer, felszíni hőmérséklete 6000 Celsius
fok, a középpontjában viszont 15 millió fok.
Ez, és az itt uralkodó nagy nyomás teszi lehetővé az energiatermelő fúzió fenntartását. Tőlünk
8 fénypercre, legközelebbi csillagszomszédjától a Proxima Centauri-tól viszont 4,2 fényév
távolságra van. Ha az egyik leggyorsabb vonat-

„Én mindenesetre jobban kedvelem
a csillagász megnevezést, mint az elmondottakból kikövetkeztethető régies „húgyász” kifejezést.”
Szutor István

tal, a francia TGV-vel utazhatnánk annak 575
km/órás rekordsebességével, akkor majdnem 8
millió évig tartana oda az út. Ez a csillagtávolság tipikus galaxisunkban.
Napunkat alapul véve vizsgáljuk meg a csillagvilág extrémitásait!

Óriásból törpe
A csillagok fizikai tulajdonságait az úgynevezett állapothatározókkal jellemezhetjük. A legfontosabb állapothatározók a következők: fényesség, felületi hőmérséklet, színkép, átmérő,
forgási periódus, kémiai összetétel, mágneses
mező, tömeg. Ezek közül az átmérőt és a sűrűséget vesszük górcső alá.
A napméretű csillagok hidrogénkészletük „elégetése” után a héliumot kezdik fuzionálni,
ami miatt a maghőmérséklet 100 millió fokra
nő, átmérője 500-szorosára fúvódig fel, azaz
vörös óriássá válik. A felfúvódás során a Nap
az összes belső bolygót elnyeli, tehát a Föld addig fog létezni. Ez várhatóan 5 milliárd év múlva következik be, addig meg majd csak kitalálunk valamit! A nukleáris tüzelőanyag elfogytával a gravitáció annyira összepréseli a csillag anyagát, hogy az elektronburok átszakad és
az atommagok egymáshoz érnek. Ekkor a Nap
földméretű nagysűrűségű törpecsillaggá alakul,
melynek egy köbcentimétere 1,5 tonnát nyom.

Szupernóva
A Napnál másfélszer nagyobb csillagok más
életutat futnak be. A hidrogén kiégését követően vörös szuperóriások lesznek, méretüket

1000-szeresre növelve. Egy ilyen méretű csillag már a Jupitert is elnyeléssel fenyegetné. Az
ilyen szuperóriások élete egy úgynevezett szupernóva- robbanással ér véget, melynek során
a csillag fényessége néhány hónapon keresztül
egy átlagos galaxiséval vetekszik. A szupernóva-robbanás során a csillag ledobja a külső rétegét, mely a környezetét hidrogénnel, héliummal és nehezebb elemekkel telíti. A kidobott
anyag általában gömb alakban tágul, miközben
egyre ritkább lesz. Ha a szupernóva-robbanás
közeli por- vagy gázködöt ér el, és nyom ös�sze, megindíthatja újabb csillagok kialakulását,
és nehezebb elemekkel szennyezheti azt a ködöt. A Földön található, lítiumnál nehezebb elemek léte annak köszönhető, hogy a Naprendszer keletkezésekor a közelünkben több szupernóva-robbanás történt. Megkapó dolog átgondolni azt a tényt, hogy például az ujjunkon
viselt jegygyűrű anyaga egykoron egy minden
képzeletet felülmúló robbanás során keletkezett, és szóródott szét a világűrbe, majd épült
be a később keletkező Föld anyagába. Ugyanez érvényes saját testünk sok alkotóelemére is.

Fekete lyuk
A szupernóva-robbanás maradványcsillaga a
neutroncsillag. Az összehúzódást biztosító gravitáció annyira erős, hogy az atommagok is
összeroppannak, és az atom alkotóelemei egymáshoz szorulnak. Ilyen sűrűség mellett a neutroncsillag körülbelül 20 kilométer átmérőre zsugorodik, forgási sebessége több ezer/másodperc értékre növekszik. A leginkább megdöbbentő adat a sűrűség. Egy köbcentiméte-

„A csillag felszínén mérhető szökési
sebesség is egyre fokozódik, egészen
addig, míg el nem éri a fénysebességet. Ekkor már a fény és egyéb elektromágneses sugárzás sem képes elhagyni a csillagot, így az megszűnik
számunkra létezni.”
Szutor István
nyi neutroncsillag anyag a Földön 3 milliárd
tonnát nyomna. Ha véletlenül elejteném, pillanatok alatt átfúrná a Földet, és hosszas lengés
után a Föld középpontjában állna meg. Nagy
tömegű neutroncsillag gravitációja további ös�szehúzódást eredményez, és a csillag felszínén
mérhető szökési sebesség is egyre fokozódik,
egészen addig, míg el nem éri a fénysebességet. Ekkor már a fény és egyéb elektromágneses sugárzás sem képes elhagyni a csillagot, így
az megszűnik számunkra létezni. Egyedüli hatásként a gravitáció marad meg. Éppen így sikerült bizonyítani elméletileg az Einstein által
megjósolt létezését, hogy találtak olyan csillagokat, melyek a „semmi” körül keringenek. Ezt
a „semmit” nevezzük találóan fekete lyuknak.
Talán ez a rövid eszmefuttatás is rávilágít arra, hogy a teremtés milyen csodálatosan tökéletes, és mennyi csodára bukkanhatunk tanulmányozása révén.
Szutor István
csillagászati klubvezető

8. � Közlemények

Iskolakezdési támogatás

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy évente egyszeri alkalommal iskolakezdési támogatásban részesülhet az a gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú
személy, aki alap- vagy középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át (85.500 Ft-ot), egyedül-

állók, gyám által nevelt gyermek esetén
a 320%-át (91.200 Ft-ot), feltéve, hogy a
nagykorú, illetve a gyermek és az egyik
törvényes képviselője a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhel�lyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve a
gyermek és törvényes képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön élnek. A támogatás összege tanulónként
10.000 Ft. A támogatás megállapításához

csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A kérelmek benyújtási határideje: 2020.
augusztus 3-ától 2020. szeptember 30-ig.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és
Sport Osztályán (I. em. 111., 113. és 115.
iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót az alábbi munkakör betöltésére:
műtőssegéd/gipszmester
(teljes munkaidőben, határozatlan időre történő foglalkoztatásban 3 hónapos próbaidő kikötésével)
Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- műtőssegéd/gipszmester szakképesítés
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- műtőben szerzett szakmai 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 bíráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint
- Beérkezési határidő: 2020. szeptember 22.
- Az elbírálás határideje: 2020. szeptember 28.
- Az állás betölthető: 2020. október 1.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát:
5/50223/2020, valamint a munkakör megnevezését: „műtőssegéd/gipszmester”
Nagyné Kántor Judit
főigazgató

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (3580 Tiszaújváros,
Bethlen Gábor út 11-13.) a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot hirdet

• vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg a fentebb megjelölt közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

járóbeteg-szakellátásért felelős
orvosigazgató beosztás
(magasabb vezetői megbízás)
ellátására.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott
időre, 5 évre szól.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: szakorvos.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: nincs megállapítva, feltéve, hogy a közalkalmazott
a kinevezéskor legalább 5 éves, költségvetési szervnél eltöltött
szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ellenkező esetben a próbaidő mértéke 3 hónap.
A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: a Tiszaújváros
Városi Rendelőintézet főigazgatója.
A munkavégzés helye: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3580 Tiszaújváros, Bethlen
Gábor út 11-13.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az orvosigazgatói feladatellátás kompetencia körébe tartozó
munkavégzés a jogszabályokban előírtak, a munkáltató belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri leírás alapján, így különösen a járóbeteg-szakellátás orvos szakmai feltételeinek biztosítása, a gyógyító-megelőző tevékenység tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása, különös figyelemmel az egészségügyi szolgáltató szakmai követelményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos működtetésére, illetve a Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott további feladatok ellátása, a 43/2003.
(VII.29.) ESzCsM Rendelet 10. § (2)-ában meghatározott feladatok ellátása, 3 hónap próbaidő kikötésével.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tövény
egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló
356/2008. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés,
legalább öt év gyakorló orvosi tevékenység,
• mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy
egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítés vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés,
• legalább hároméves vezetői gyakorlat,
• büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve
bevándorolt vagy letelepedett jogállás, illetve a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvény alapján jogosultság három hónapot meghaladó tartózkodásra,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz,
• végzettséget, (szak)képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
• MOK igazolása a kamarai tagság érvényességéről,
• működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum
másolata,
• szakmai program a vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és
hatáskörben, illetve kompetenciakörben,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek
és testületek (ideértve különösen a munkáltató szervezet véleményező bizottságát, Szakmai Vezető Testületét) megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt
személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
• 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 vezetői gyakorlat meglétéről.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• egészségügyi alapellátási és/vagy járóbeteg-szakellátási (legalább rendelőintézeti) szakmai profilú egészségügyi szolgáltató működtetésében szerzett szakmai tapasztalat,
• járóbeteg-szakellátás egészségügyi intézmények és szolgáltatók közötti szervezésében, betegút menedzsmentjében szerzett
szakmai tapasztalat,
• angol és/vagy német nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
• egészségügyi intézményben szerzett vezetői tapasztalat,
• egészségügyi hatósági eljárásokban szerzett tapasztalat.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton a pályázat Tiszaújváros Városi Rendelőintézet címére történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/50144-23/2020. valamint a munkakör megnevezését: járóbeteg-szakellátásért felelős orvosigazgató.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 12. (beérkezési határidő).
A pályázat elbírálásának rendje: 356/2008. (XII.31.) Kormányrendelet 4. §-ában foglaltak szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 30.
A munkakör betölthetőségének várható időpontja: 2020. november 2.
A KÖZIGÁLLÁS honlapján való megjelenés dátuma: 2020.
augusztus 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a
49/544-600-as telefonszámon kérhető.

2020. augusztus 27.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Fülöp György polgármester,
a 2. sz. választókerület képviselője
2020. augusztus 31-én (hétfőn)
13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentkezés alapján történik,
negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es
telefonszámra várjuk.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Pap Zsolt alpolgármester,
a 6. sz. választókerület képviselője
2020. augusztus 31-én (hétfő)
10.00 órától 12.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentés alapján történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését
az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Molnár István alpolgármester,
a 8. sz. választókerület képviselője
2020. szeptember 02-án (szerda)
15.00 órától 17.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye:
Polgármesteri Hivatal I. emeleti
önkormányzati
tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését
az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Juhos Szabolcs jegyző
2020. szeptember 02-án (szerdán)
13.00 órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye:
Polgármesteri Hivatal I. emeleti
önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentés alapján történik,
negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es
telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Vendlerné Polyák Ilona
az 5. sz. választókerület képviselője
2020. szeptember 2-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

Orvosi ügyelet

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

06-46/477-104

Közérdekű telefonszámok

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600
B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal
(49) 795-026
B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(49) 341-244, (49) 341-168

Sport � 9.
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Bajnokok
az újonc lányok

Rajtra várva.
TRIATLON. A triatlonosok utánpótlás országos bajnokságát, egyben a nagy hagyományokkal büszkélkedő nyílt ranglistaversenyt augusztus 22-23-án rendezték meg Fadd-Domboriban. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói ezúttal sem
tértek haza bajnoki érmek és értékes helyezések nélkül.
Eredmények
Utánpótlás országos bajnokság:
Serdülő kcs., leányok, egyéni: 6. Lehmann Sára, ...13. Bán Lilla, …18. Hajdu Panna. Csapat:
2. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Lehmann Sára, Bán Lilla, Hajdu Panna)
Serdülő kcs., fiúk: 19. Kiss Marcell, …38. Hajdu Máté
Gyermek kcs., leányok, egyéni: 8. Filep Zóra, …17. Bartók
Hanna, …49. Tömösközi Hanga. Csapat: 6. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Filep Zóra, Bartók Hanna, Tömösközi Hanga)
Gyermek kcs., fiúk: 16. Varga Martin, …38. Hajdu Máté
Újonc 2. kcs., leányok, egyéni: 2. Bán Petra, …5. Gál Boglárka, …7. Hajdu Gréta, …21. Juhos Lia, …43. Tömösközi Dalma.
Újonc leány csapat: 1. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Bán Petra,
Gál Boglárka, Hajdu Gréta, edzők: Lehmann Tibor, Fodor Ágnes, Balogh Bence, Filep Csaba)
Újonc 2-es kcs., fiúk: 10. Izsák Csaba
Újonc 1-es kcs., leányok: 7. Gál Bíborka, …23. Bene Gréta
Újonc 1-es kcs., fiúk: 23. Németh Bence, …32. Molnár Benedek
Nyílt verseny:
Junior kcs., leányok: 2. Bóna Kinga
Ifjúsági kcs., leányok: 6. Berencsi Lili, …13. Kurucz Réka,
…17. Vágási Vanda
Ifjúsági kcs., fiúk: 4. Vágási Zoltán
Felnőtt 2-es kcs., nők: 6. Némethné Prill Katalin
Felnőtt férfiak: 3. Balogh Bence
Felnőtt 2-es kcs., férfiak: 17. Németh Ádám
Szenior férfiak: 7. Bán Csaba.

Idegenben sem termett babér
LABDARÚGÁS. Az Eger elleni hazai
vereséget követően a labdarúgó NB III
Keleti csoportjának 5. fordulójában a
Sajóbábony otthonában lépett pályára a
Termálfürdő FC Tiszaújváros. Gerliczki Máté együttese sokáig vezetett a mérkőzésen, de végül vereséget szenvedett.
Az Eger ellen hazai pályán a fordulót
megelőzően nem sikerült pontot szereznie a kék-sárgáknak, ezért vezetőedzőjük
a mostani találkozó előtt azt várta, hogy
ezúttal idegenben sikerül majd a javítás.
Az újvárosi reményeket éltette az is, hogy
a megyebeli rivális a DVSC II-től 5-0-ra,
korábban a Jászberénytől 6-1-re kapott ki,
igaz ezeket az eredményeket idegenben
érte el. Vígh Ferenc tanítványai hazai pályán azonban eredményesebbek voltak, hiszen a mérkőzést megelőzően egy győzelem és egy döntetlen volt a mérlegük, és
3 rúgott góljuk mellett egyet sem kaptak
hazai pályán. Ezek a mutatók pedig némiképp mégis a bábonyiak mellett szóltak.
Minderre azonban a mérkőzés elején rácáfolt a Tiszaújváros. A vendégek a 12. percben vezetéshez jutottak. A korai találatok
szerzője, Kristófi 25 méterről bombagólt
rúgott a sajóbábonyi kapuba 0-1. A félidő
hátralévő részében ismét Kristófi növelhette volna a vendégek előnyét, de a ziccer
kimaradt. Így egygólos előnnyel térhetett
pihenőre a Gerliczki legénység.
A második játékrészben is volt helyzete az
újvárosiaknak, de egyik lehetőséggel sem
tudtak élni. Nem így a hazai oldalon. A 65.
percben Tóth Cs. még védte Faggyas lövését, ám a kipattanónál már nem volt szerencséje, ugyanis Mezőssy melléről a kapuba került a labda 1-1. 5 perccel később
pedig már vezetéshez jutottak a házigazdák, egy félpályánál történt sajóbábonyi
labdaszerzést követően Sebők talált közvetlen közelről a hálóba 2-1. És még mindig nem volt vége, az agresszívan játszó
vendéglátók a 74. percben újból mattolták
a vendégek védelmét. Borai kapott egy jó
kiugratást, melynek végén újabb gólt szerzett a hazaiaknak 3-1. A hátralévő időszakban már nem tudott újítani a vendégcsapat,
a hazaiakat pedig érthetően megnyugtatta
a kétgólos vezetés. A Tiszaújváros legközelebb lapzártánk után a Kisvárda II csapatát fogadja, majd augusztus 30-án, vasárnap Ceglédre látogat.
Hír a csapat háza tájáról, hogy Szilvási Péter az NB II-es Szeged csapatához

igazolt, míg Németh Ádám az ugyancsak
másodosztályú Dorog együttesétől érkezett kölcsönbe egy évre.
Sajóbábony - Tiszaújváros
3-1 (0-1)
Sajóbábony, 350 néző. V.: Mencsik.
Sajóbábonyi VSE: Bánhegyi - Turcsik,
Patócs (Faggyas), Molnár, Titkó, Varga,
Balogh, Tóth I. (Sebők), Mezőssy, Matyi
(Borai), Lakatos R. Edző: Vígh Ferenc.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. Burics, Vincze, Kristófi, Gelsi, Pap, Vitelki, Csernák (Benke), Lőrincz, Tóth M.,
Vámos (Bussy). Edző: Gerliczki Máté.
G.: Mezőssy, Sebők, Borai, ill. Kristófi.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Vígh Ferenc: Büszke vagyok a csapatomra! A hét lelkileg megfogott mindenkit, ám most nagyon motiváltak voltunk,
végig agresszíven játszottunk, és meglátásom szerint megérdemelten tartottuk itthon a három pontot a jó erőkből álló Tiszaújváros ellen. A cserék parádésan
szálltak be a mérkőzésbe.
Gerliczki Máté: Az első perctől kezdve agresszívabb volt az ellenfél, ennek ellenére
a vezetésünk után még legalább öt gólt lőhettünk volna. Rúgott egy gólt az ellenfél,
ettől belelkesedtek, mi pedig teljesen ös�szeomlottunk. Jó példát kaptunk a lelkesedésből, ha mi erre nem leszünk képesek,
akkor semmi keresnivalónk nem lesz.
Az 5. forduló további eredményei:
Mezőkövesd II. - Tállya 2-3
SBTC - FC Hatvan 1-1
Tiszafüred - Füzesgyarmat 0-1

Németh Ádám Dorogról érkezett.
Balassagyarmat - Gyöngyös 1-1
Cegléd - DVTK II. 1-5
Kisvárda II. - DVSC II. 0-2
Zugló - Putnok 3-3
Eger - Sényő 1-0
Tiszakécske - Jászberény 1-2
Következik a 7. forduló
2020. augusztus 30., vasárnap 17:30
Mezőkövesd II. - Füzesgyarmat
SBTC - Gyöngyös
Tiszafüred - Jászberény
Balassagyarmat - DVTK II.
Cegléd - Tiszaújváros
Kisvárda II. - Sajóbábony
Sényő - Tállya
Zugló - Hatvan
Eger - Putnok
19:00 Tiszakécske - DVSC II.

Az NB III. Keleti csoport állása
1. Jászberény 		
5
4
1
0
5
4
0
1
2. Tiszakécske 		
3. Eger 			
5
4
0
1
4. Zugló			
5
3
2
0
5
3
0
2
5. Füzesgyarmat 		
6. Cegléd		
5
3
0
2
7. Putnok		
5
2
2
1
5
2
1
2
8. DVSC II.		
9. Tiszaújváros		 5
2
1
2
10. Tállya		
5
2
1
2
11. Sajóbábony 		
5
2
1
2
12. Sényő		
5
2
0
3
13. Tiszafüred 		
5
2
0
3
14. Kisvárda II. 		
5
2
0
3
5
1
3
1
15. SBTC		
16. DVTK II.		
5
1
2
2
17. Hatvan		
5
1
2
2
5
0
3
2
18. Balassagyarmat
19. Gyöngyös		
5
0
1
4
5
0
0
5
20. Mezőkövesd II.

13-4
16-4
12-2
10-5
6-4
5-6
7-5
9-8
8-8
7-10
7-12
14-7
9-8
9-12
5-8
10-8
6-8
4-8
3-16
2-19

13
12
12
11
9
9
8
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
3
1
0

A tavalyinál merészebb célkitűzések
KOSÁRLABDA. Gőzerővel folynak
az edzések, megkezdte felkészülését
a 2020/21-es idényre a Tiszaújvárosi
Phoenix gárdája. A jelenleg zajló munkáról, a csapatépítésről, a szezon céljairól az egyesület honlapján adott tájékoztatást Szendrey Zsombor vezetőedző.

Jólesik a pihenés.

A Sportcentrum eseményei
Augusztus 28. (péntek)
Kosárlabda
Phoenix Kupa
16.00 Salgótarján-Phoenix KK edzőmérkőzés Játékcsarnok
18.00 Miskolc-DEAC U23 edzőmérkőzés

Játékcsarnok

Augusztus 29. (szombat)
Kosárlabda
Phoenix Kupa
16.00 Mérkőzés a III. helyért edzőmérkőzés Játékcsarnok
18.00 Döntő edzőmérkőzés		

Játékcsarnok

Labdarúgás
11.00 FCT U17 - Hatvan U17 bajnoki mérkőzés		
				

2. sz. füves pálya

13.00 FCT U19 - Hatvan U19 bajnoki mérkőzés		
				

1. sz. füves pálya

- Augusztus első hétfőjén kezdtük meg a
felkészülésünket. Heti tíz edzést tartunk:
reggel atlétikai jellegű és kondicionáló munkát végzünk, valamint teremben is
dolgozunk, délután pedig egy újabb, kétórás edzésünk van. Összességében négy,
illetve négy és fél órát tréningezünk naponta - nyilatkozta a vezetőedző. - Sikerült
mintegy 98%-ban megtartanunk a tavalyi
keretünket. A játékosok közül sajnos Tóth
Viktornak távoznia kellett, aki igyekezett
sokat hozzátenni a Phoenix játékához, de
változtatásokra volt szükségünk. A helyére Drahos Gábor érkezett Miskolcról, illetve új játékosként üdvözölhetjük Kovács
Martint is, aki Salgótarjánból jött hozzánk,
de egyébként zalaegerszegi nevelésű, fiatal kosaras. Szilasi Bence esetében beszélhetünk még komoly változásról, hiszen ettől az idénytől kezdve már ő is felnőtt játékosnak számít. Szót kell ejteni Jake Martinról is, aki ebben az idényben is légiós-

Heti tíz edzést tartanak.
ként fogja erősíteni keretünket. Várhatóan
szeptember elején érkezik meg Magyarországra, de a vírushelyzet miatti vizsgálatokon otthon is, nálunk is túl kell esnie, és
ezektől függ majd az, hogy mikor kapcsolódhat be az edzésmunkába. Több edzőmérkőzés is vár ránk a közeljövőben: augusztus 25-én érkezik az Eger hozzánk
(64-56-os győzelem), valamint augusztus 28-29-én lesz egy hazai rendezésű tornánk, amelyen a Phoenix mellett a Debrecen, a Salgótarján, valamint a Miskolc
csapata lép pályára. Ezt követően mi uta-

zunk Egerbe, és lesz egy tornánk Békéscsabán is. Egyéb meccsek is tervben vannak a felkészülés során, de ezekről egyelőre még tárgyalunk. Hál’ Istennek az idén
többen vagyunk, mint tavaly. A nagyobb
létszám várhatóan hatékonyabb edzéseket is fog eredményezni, így az idényre kitűzött céljaink is lehetnek merészebbek a
korábbinál. Minimum a nyolc között szeretnénk végezni, de a személyes célom az,
hogy végezzünk ennél is előrébb, jussunk
be a négybe, és ha ott tudunk küzdeni, akkor jussunk is fel!

10. � Koncert

2020. augusztus 27.

„Ez egy körforgás, ami visszavisz oda, aki vagyok”

A negyedik Tiszaújvárosi Underground Műhelyben szombaton a földalatti zene kedvelői
többek között a budapesti The Age zenekar
fellépését láthatták. Énekes-gitárosuk, Varga Lajos Tiszaújvárosban nőtt fel, itt kezdett
zenélni. A középiskola után Miskolcra költözött, majd Budapestre, ahol folytatta zenei
karrierjét, és rockopera-énekes lett. Néhány
éve visszatért a gyökerekhez, ismét saját zenekart alapított, és most 27 év után újra Tiszaújvárosban zenélt. Lajost arra kértem,
hogy próbáljuk meg a lehetetlent, foglaljunk
össze röviden 27 évet.
- Kezdjük ott, hogy mi történt veled a középiskola után?
- A szüleimmel Miskolcra költözünk. Ott még
csináltam egy zenekart, játszottunk pár helyen,
de ahogy lenni szokott, összejöttem egy lán�nyal, és évekre abbahagytam a zenélést. Aztán úgy alakult az életem, hogy a környékünkön megismertem néhány hegymászó srácot.
Miskolc egy új világ volt nekem, Tiszaújvárosban ott volt a puszta, Miskolcon pedig hegyes
vidéken laktunk. Elkezdtem feljárni a hegyekbe, és a következő három évet ebben a hegymászó közösségben töltöttem. Ment a hippi élet,
jártuk Európát hátizsákkal. Nem volt pénzünk,
stoppoltunk. Elmentünk hegyet mászni Olaszországba, Spanyolországba, Franciaországba.
Jártuk a világot.
- Hogy kerültél vissza a zenei életbe?
- Volt egy amatőr színház Miskolcon, a Pécsi
Sándor Guruló Színház, és felkértek, hogy a
Padlás című musicalhez játsszak fel nekik egy

„Erre azt mondták, hogy van hangom is, mi lenne, ha nem csak zenélnék, hanem el is játszanám a herceg
szerepét.”

Varga Lajos újra tiszaújvárosi színpadon.

zenei részletet. Ez úgy történt, hogy anyukám
egyik ismerőse eljött hozzánk, jött vele a fia is,
aki látta, hogy van gitárom. Elmondta, hogy ő
ebben a színházban játszik, és kérdezte, hogy
tudnék-e nekik segíteni. Mondtam, hogy persze. Elmentem hozzájuk felvenni a zenét, és
közben dúdolgattam. Erre azt mondták, hogy
van hangom is, mi lenne, ha nem csak zenélnék, hanem el is játszanám a herceg szerepét
- ezt a szerepet akarták megkettőzni. Én akkor egy 24 éves, hosszú hajú hegymászó voltam, semmi közöm nem volt az egészhez, de
mivel előtte voltak zenekaraim, érdekelt a dolog. Nagyon nehéz volt az elején, mert semmit nem tudtam erről a világról, de egy évig ott
maradtam. Aztán innen Budapestre kerültem,
mert felvettek a Pesti Broadway Stúdióba, Toldy Mária iskolájába, aki tehetségeket karolt fel.
Ekkor kezdtem el komolyan színházat tanulni.
Egy évet voltam ott, és ez alatt az idő alatt többet fejlődtem, mint más évek alatt. Megtaláltam a hangomat, és egy szintre kerültem azokkal az énekesekkel, akiket hallgattam. Így aztán egy év iskola után elkezdtem szabadúszóként dolgozni.
- Hegymászóból két év alatt rockopera-énekes
lettél, gondolom folyamatos utazás, turné következett.
- Az iskola kétszer is visszahívott egy-egy amerikai turnéra. Az 1956-os Pongrátz-testvérek
közül az egyiknek az volt az álma, hogy kiviszi
az István, a királyt amerikai magyaroknak, egy
kisebb létszámú előadásban. Eljöttek az iskolába, meghallgattak, és minket választottak. Másfél hónapos turnén voltunk, bejártuk busszal
Amerikát. Tizenhét nagyvárosban voltunk, a
Grand Canyonon át lementünk Las Vegasig, és
New Yorkban is voltunk négy napot. A következő évben már Kanadában is voltunk, Montreal, Torontó, aztán megint Amerika, de akkor
már csak New York és környékén. Ez a két turné nagyon fontos volt az életemben, mert később sokat segített. Innen kerültem be néhány
nagyobb produkcióba - nem sokba, mert azért
nem volt ez könnyű dolog - de mindig olyan
produkcióba, aminek volt neve, számított, és
így mindig feljebb tudtam lépni. Ezen kívül az
István, a király turné abban segített, hogy bekerüljek egy országos produkcióba. 2007-ben
az M1-en ment A Társulat című tehetségkutató műsor, és ez a műsor volt az újkori István,
a király szereplőválogatás. A nyolc főszerepből én nyertem meg az egyiket, Laborc szerepét. Fél évig turnéztunk az országban, megjelent CD-n, DVD-n a műsor, és platinalemez
lett. Ekkor már az Operettszínházban, a Rómeó
és Júliában játszottam Tybaltot. Mindig szerettem volna Kerényi Miklós Gáborral dolgozni,
és ez egy főszerep volt. A Madách Színházba is
szerettem volna bekerülni, ott kisebb kórusszerepekkel kezdtem, majd játszottam Az operaház fantomjában és a Volt egyszer egy csapatban. Miklós Tiborral is dolgoztam a Rock Színházban, ott a Rent című extravagáns rockmusicalben játszottam. Molnár Lászlónak is volt
egy musical színháza, az volt az egyik legnagyobb élményem, a Jézus Krisztus szupersztárban voltam Annás, az egyik pap, és Makrai Pállal, Tunyogi Bernadettel játszottam, esténként
ötezer nézőnek.

Elmaradt előadások
jegyei
Kedves Közönségünk!
A 2020. március 21-ei Fitt-Dance Gála és a 2020. március 25ei A Pál utcai fiúk című előadás elmaradt.
A Fitt-Dance Gála jegyei 2020. augusztus 24. (hétfő) - augusztus 31. (hétfő) között válthatók vissza.
A Pál utcai fiúk előadás jegyei a 2020. szeptember 23-ai előadásra ÉRVÉNYESEK, vagy visszaválthatók 2020. augusztus
24. (hétfő) - augusztus 31. (hétfő) között a jegypénztár nyitvatartási idejében.
A megadott határidőn túli visszaváltást nem áll módunkban
teljesíteni!
Megértésüket köszönjük!
Derkovits Művelődési Központ

The Age zenekar.
- Úgy hangzik minden álmodat megvalósítottad.
- Amikor az István, a királyba bekerültem, a
színházi álmaim fele már megvolt. Még nagyon
szerettem volna a Jézus Krisztus szupersztárban Júdást énekelni. Ezzel is nagy szerencsém
volt, mert pont, amikor lement az István, a királyos őrület, a Madách Színház elővette a szupersztárt. Elmentem a szereplőválogatásra, és
Júdás három szereposztásából megkaptam az
egyiket. Ez volt a legnagyobb rockoperás álmom. Három évig ment a Madáchban, de azóta erre a szerepre, és az István, a királyos Laborcra mindig visszahívnak, ezek a szerepek
mindig adnak munkát. Aztán 2013-ban, amikor
már 15 éve énekeltem, úgy éreztem, kevésbé
akarok a színházi élettel foglalkozni. Nem volt
magánéletem, rengeteget buliztunk, ami rendben is van, mert nagy a nyomás, egy színházban ott van a nyolcszáz fős közönség, a táncosok, egy egész nagyzenekar, nem hibázhatsz.
Vissza akartam térni az átlag szintre, könyveket olvasni, saját zenekarban énekelni, és azon
gondolkodtam, milyen jó lenne megint gitározni. Elkezdtem filmezni, ami abból állt, hogy
először statisztáltam. A mai napig, ha van valami amerikai produkció, akkor megyek - például, most jön majd ki a Dűne című film decemberben, abban is benne voltam kiemelt statisztaként. Sokat filmeztem, és a mai napig szívesen vállalok olyan szerepet, ami érdekel.
- Eleged lett a rohanásból? Már mókuskeréknek érezted ezt az életet?
- Fura körforgás lett az életem a zene körül.
Amiről álmodtam azt megcsináltam, majd továbbmentem. Nem akartam büfészínésszé válni. A társulatoknál már annyira sok volt a média, meg annyira sok a butaság, ami ma a tévében megy. Ami ma itt történik, abban én
nem akarok részt venni. Nem fogok ugrálni,
meg bohóckodni mondjuk egy főzőműsorban
és megmondani, hogy kell rákot sütni, amikor
fogalmam sincs róla. Az ilyen förmedvényekben - mert ami itt történik, az úgy gondolom
népbutítás - nem akarok részt venni. Nem akarom, hogy eljöjjön hozzám egy bulvármagazin,
hogy csináljunk egy történetet. Azt gondolná
az ember, hogy elmesélek nekik egy történetet,

A Hamvas Béla Városi Könyvtár
TÁJÉKOZTATÁSA
A Hamvas Béla Városi Könyvtár
és a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
2020. AUGUSZTUS 31-ig
SZOMBATI NAPOKON ZÁRVA TART!
A várostörténeti kiállítás a központi könyvtár épületében
AUGUSZTUS 31-ig SZOMBATON ÉS VASÁRNAP IS
NYITVA TART 11.00 – 19.00 óráig!
A belépés díjtalan.
(BEJÁRAT AZ ÜZLETSOR FELŐL!)

„Elmentem a szereplőválogatásra, és
Júdás három szereposztásából megkaptam az egyiket. Ez volt a legnagyobb rockoperás álmom.”
de nem, ők kitalálják, hogy mondjam azt, hogy
tegnap leestem a létráról. Kitalálják a sztorit, és
akkor írjunk köré valamit. Szerettem volna ember maradni. Amiket csináltam, azok nagyon
jó dolgok voltak, értéket adtak, nem akartam
olyan dolgokat csinálni, amiről pár év múlva
azt mondom, hogy inkább ártottam, mint használtam.
- 27 év után először vagy itt a zenekaroddal,
hogy játszatok egy koncertet, ez milyen érzés?
- Megláttam a várost, és nagyon jó érzés volt.
Visszajöttek a régi emlékek, hogy mik történtek, miket csináltam itt tizenévesen. Más dolog az, amikor kiállok több tízezer ember elé
- Erdélyben a nulladik napon hatvanezer ember előtt játszottuk az István, a királyt -, és más,
amikor van egy álmom, hogy a kis zenekarommal elérjek dolgokat, és csinálom, és tökmindegy hány embernek játszok. Most, hogy itt Tiszaújvárosban ötvenen, vagy tízen vannak, nem
számít, az, hogy a saját dalaimat játszom, az nekem mindennél többet jelent. Most lesz egy bemutatónk, az Aliz csodaországban. Szeretem a
színházat, de nekem ma egy koncert többet ad.
Egy saját koncert. Visszatérek a gyökerekhez.
Ez egy körforgás, ami visszavisz oda, aki vagyok. Ez ad nekem inspirációt, mert a színházat már ismerem kívül-belül. Mindig más darabot játszok, amit valaki más megírt, sokan elénekelték már előttem, megrendezték, újra megrendezik. A színház nekem munkahely, azt kell
csinálni, amit a rendező mond, a zenekarom pedig az, ahol meg tudom valósítani magam, saját számokat játszok. Ha egy ilyen szabad életet választasz, akkor ezt választottad - ez is egy
élet, és nagyon szépen el lehet vele lavírozni.
Surányi P. Balázs

A Tisza TV műsora

Augusztus 27. csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: HétHatár: Ünnepeltünk: Augusztus 20. - Kezdődik az iskola, de hogy?
- Szabadtéri kertmozi - Időközi választás - Horgászok a Dísztó partján - Szederkény vendégei voltunk – Dombkoncert
Hétről-Hétre: Újra az iskolapadban - Mamma mia 2. - Profi hangstúdió zenekaroknak - Unicef futás a gyermekekért - Foci kapcsolás élőben: Tiszaújváros
- Kisvárda II. - TUG koncertek - Hangstúdió, próbaterem zenekaroknak
Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése
18:00 A Tiszaújváros - Kisvárda II labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
Szeptember 2. szerda
18:00 HétHatár: Ülésezett az önkormányzat - Időközi választás - Iskola- és
óvodakezdés számokban - Tetőzik a parlagfű - Szezonvég - Kosárlabda
18:15 Hétről-Hétre: Hogy telt a nyár? - Labdarúgás UP - Felnőni tilos! - Újranyit a kultúra
Szeptember 4., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

