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Gyötrő, csípő, tigris

Nyakunkon a szúnyogszezon 

A hétvégén elkezdődött a szú-
nyogirtás Tiszaújvárosban. Er-
ről, illetve a várható szúnyog-
helyzetről nyilatkozott la-
punknak Kerékgyártó Ist-
ván, a Tiszaújvárosi Város-
gazda Nonprofit Kft. ügyve-
zetője.

- Ezer hektáron, helikopterről juttattuk ki 
a szúnyogirtó szert - mondta Kerékgyártó 
István. -  A csípőszúnyog-gyérítést meg-
előzte egy csípésszámlálás és május kö-
zepétől szúnyogcsapdát is üzemeltetünk. 
A BG-Sentinel speciális szúnyogcsapdát 
széndioxid és octenol csalogató- anya-
gokkal működtetjük. A széndioxidot, me-
lyet az emberek is kilélegeznek, már hat-
van méterről megérzik a csípőszúnyogok, 
az octenol „illata” pedig hasonlít az em-
beri verítékhez. Az illó anyagokra oda-
csalogatott szúnyogokat a ventillátor be-
gyűjti egy rovargyűjtő zacskóba.
- Milyen eredményt hozott a számlálás? 
Mire számíthatunk a nyáron?
 - A csípésszámlálás és csapdázás méré-
sei enyhe szúnyogártalmat mutattak, ami 
azonban már indokolta a szúnyoggyérí-
tést. Tiszaújvárosban utoljára 2010-ben 
volt nagymértékű szúnyogártalom, ami-
kor a Tisza és Sajó harmadfokkal tetőzött 
és az árterületeket hosszú ideig víz borí-
totta, ez kedvezett az ártéri gyötrő szú-
nyogok kifejlődésének. Idén február vé-

gén, a Sajón és a Tiszán kisebb árhullám 
vonult le, a Sajó kiöntött. A vízborítás 
kedvez az ártéri szúnyogok kifejlődésé-
nek, a föld felszínére lerakott tojások ek-
kor alakulnak át lárvákká, de ehhez lega-
lább 10 0C fokos vízhőmérséklet kell, ami 
nem volt március elején. Az igen csapa-
dékos februárt - (91,5 mm/hó - kevesebb 
csapadékot hozó március követte, így a 
tenyészőhelyek kiszáradtak, a szúnyogok 
nem fejlődtek ki nagy mennyiségben.
- A szúnyogokról az olimpia miatt na-
gyon sokat lehet hallani, olvasni a médi-
ában. Brazíliában zika vírus járvány tört 
ki. Hallani a tigrisszúnyog európai jelen-
létéről is. Van mitől tartanunk?
 - A vírust 1947-ben fedezték fel Ugan-
da Zika nevű erdejében, majmok véré-
ben mutatták ki először, innen kapta a 
nevét. A betegség általában enyhe le-
folyású, nem halálos, azonban a fertő-
zés terhes nők magzatára különösen ve-
szélyes, súlyos fejlődési rendellenessé-
get, az úgynevezett kisfejűséget okozhat-
ja. A vírus legfőbb terjesztője az egyip-
tomi szúnyog, melyet sárgaláz szúnyog-
nak is szoktak nevezni, de terjesztheti az 
ugyancsak e nemzetségbe tartozó ázsi-
ai tigrisszúnyog is. Az utóbbi szúnyog-
faj valóban megjelent Dél Európában, de 
észlelték Szlovéniában és Horvátország-
ban is. Mindkét szúnyogfaj a házak kö-
zelében tenyészik, esővízgyűjtő hordók-

ban, sírvázákban, szétdobált gumiabron-
csokban, a nappali órákban is agresszíven 
támadják az embereket. Németországban 
már régóta „várják” a tigrisszúnyog be-
jövetelét, 2015 szeptemberében, Heidel-
berg városában nagy mennyiségű és ag-
resszíven támadó tigrisszúnyogot észlelt 
a lakosság. Európában Olaszországban a 
legnagyobb az állomány, valószínűleg te-
herautókon jutott Németországba, mivel 
a faj nem repül jól.  Sajnos Magyarorszá-
gon már nem forgalmazzák a házi, kerti 
felhasználásra készült Culinex Plus bio-
lógiai szúnyoglárva irtó tablettát, így ma-
radnak a fizikai módszerek és a hordóvíz 
cseréje.  

Nyárs-party

Szederkényi szalonnázás

Ismét sikeresnek bizonyult Tiszaszederkényben a Nyárs-par-
ty elnevezésű közös szalonnasütés. A művelődési ház mellet-
ti rendezvénytéren családok, baráti társaságok nyársaltak zene-
szó mellett, s beszélgettek, szórakoztak szombaton kora este. A 
hagyományt követve megsütötték Szederkény szalonnáját is, 
melyből mindenki kaphatott kóstolót - ahogy a jóféle nedűből is.

Utak, járdák

Közterületi felújítások

Javában zajlanak az idei közterületi rekonstrukci-
ók első ütemének munkálatai.

A legelőrehaladottabb állapotban a Szent László út mindkét ol-
dalát érintő járdafelújítás van, ahol a régi, töredezett aszfalt he-
lyére térkő burkolatot fektetnek le.
A jelenlegi munkálatok nagy részét Tiszaszederkény városrész-
ben végzik. A Bajcsy-Zsilinszky úton, egy rövid szakaszon - a 
84-86. szám előtt - a  járdát, a Petőfi úton az útburkolatot újít-
ják fel. A Szabadság és a Hunyadi úton a járda-, valamint az út 
burkolata is megújul. A beruházások bruttó költsége 42,7 mil-
lió forint.

’56-os Vértanúk Emléknapja
Tisztelettel meghívjuk Tiszaújváros lakóit az ’56-os Vérta-
núk Emléknapja alkalmából rendezendő néma megemléke-
zésre 2016. június 16-án (csütörtök) 16.00 órára az ’56-os 
Emlékhelyre.

                Derkovits Kulturális Központ

Tiszaújváros hetilapja    2016. június 9.    XXXIV. évfolyam, 23. szám

A rettegett tigrisszúnyog. 

Forgatják Szederkény szalonnáját. 

A Szent László úti járdák térkő burkolatot kapnak. 

Az esős időjárás miatt sokáig kérdéses volt, hogy lesz-e légi szúnyogirtás, de szombaton felemelkedhetett a helikopter. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Kedden és szombaton 18 órakor, szerdán, csütörtökön és pén-
teken 8:30-kor, vasárnap 11:00 órakor lesznek a szentmisék 
templomunkban.

Református
Csütörtökön 18.00 órától bibliaóra lesz a városban. 
Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 
11:00 órától lesz istentisztelet. A városban a délelőtti alkalom 
ideje alatt az imaházban gyermek istentiszteletet tartunk.
A Tiszaújvárosi Református Egyház 2016. június 20-24. kö-
zött a 12 év feletti korosztály számára angol tábort rendez 
anyanyelvi segítőkkel. 2016. június 27-július 01. között a már 
hagyományos hittantábor lesz. Érdeklődni és jelentkezni a lel-
készi hivatalokban vagy a 49/542-064 –es számon lehet!

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy

Táboriné Koncz Mária
2016. június 5-én, életének 63. évében elhunyt.

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2016. június 10-én, pénte-
ken 13.00 órakor lesz a tiszapalkonyai temetőben. 

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik  
drága szerettünk,

 Magyar LászLó
 temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyez-

tek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és sze-
rették, hogy

FöLdvári JózseFné

(annusKa)
2016. június 4-én, életének 82. évében elhunyt.

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2016. június 10-én, pénte-
ken 12.30 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben.

A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
BaraBás Ernő Zoltán

volt festékgyári dolgozó
2016. május 28-án, életének 73. évében 

betegségben elhunyt. 
Hamvait június 13-án 11 órakor helyezzük örök nyuga-

lomra a berettyószentmártoni családi sírban. 
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

 szenTgyörgyi PéTer
 55 éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt. 
Búcsúztatása 2016. június 10-én (péntek) 16.30 órakor 

a tiszaújvárosi református templomban lesz. 
                                                         Magdi

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot június 12-ig (vasárnapig) a 
Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., te.: 20/400-1952),  majd 
június 13-tól (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.  
Vasárnap és ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 
óra között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.  
Gyógyszertárak nyitvatartása:
                                    Hétköznap            Szombat     Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 -

kronika@tiszatv.hu

Egy szemtelen szemete
Szereted a pizzát, gyakran rendelsz ház-
hoz szállított ételt habdobozban, szívesen 
kortyolsz mellé dobozos Borsodit, lezárt 
papírpohárban hozod haza a kávédat. Va-
sárnap óta már azt is tudom, 42-es férfici-
pőben jársz. Keveset tudok rólad, mégis 
eleget. És most már elegem is lett!
Bemutatkozni még nem volt lehetősé-
gem, személyesen sohasem találkoztam 
veled, csak a szemeteddel, amit hetek óta 
magad után hagysz. Arról a kommunális 
hulladékodról beszélek, ami a tiéd, és ami 
rendszeresen a köztéri, nevezetesen az 
Erzsébet téri utcai szemétgyűjtőben lan-
dol, saját, otthoni hulladéktároló edényed 
helyett. 
Megjegyzem, szemtelen vagy! Sárga sze-
meteszsákba gyűjtött hulladékodat - ha 
már otthon nem fér - pofátlanul beletusz-
kolod a köztéri kis kukákba. De volt, hogy 
csak úgy rátetted a kupacodat az edény te-
tejére, hadd vigye a szél az apraját.
A látvány önmagáért beszél, én pedig 
sokunk nevében nyitottam szóra a szám. 
Nem akarom szagolni a melegben rot-
hadó ételmaradékodat, a tejfölös dobo-

zodban poshadó sárgás-zöldes lét és a 
kilyukadt szemeteszsákodból folyó zsí-
ros trutyi sem szép látvány, amikor vé-
gigcsorog a lyukacsos edényzeten. És jó 
lenne, ha a köztér padján pihenve, ká-
vét kortyolgatva, végre az én  papírpo-

haramnak is jutna egy kis hely a köz  ku-
kájában.
Mert én is a köz vagyok, ezért is van kö-
zöm hozzá!
Neked van közöd hozzá?

Név és cím a szerkesztőségben

Az idei - június 18-19. között megrendezendő - Sportfesztivá-
lon nosztalgiázásra is lesz alkalom.
A szervezők ugyanis június 18-án, szombaton 14 órától „Volt 
egyszer egy játék…” címmel találkozót rendeznek a Játék Ha-
tárok Nélkül televíziós versenyen részt vett tiszaújvárosi csa-
patok részére, melyen felidézik az 1995 és 1999 közötti sike-
res szereplések emlékezetes perceit, történéseit.
A csapattagok névsora ismert, többségük elérhetősége azonban 
nem, ezért a szervezők lapunkon keresztül is szeretettel hívják 
és várják a régi játszótársakat, arra kérve egyúttal őket, hogy 
amennyiben tudják, értesítsék csapattársaikat az eseményről. 
Íme a névsor: Rakusz Éva, Kasza Anita, Kurucz Erzsébet, 
Bazsó Andrea, Pilipecz Marianna, Száraz Éva, Oláh Mária, 
Daróczi Erika, Hajdú Hajnalka, Bálint Lóránt, Tóth Papp Ta-
más, Venglovecz Zoltán, Nemes Nándor, Filep Csaba, Balogh 
Tamás, Koncz Gyula, Nemes Lajos, Jakab István, Bodnár At-
tila, Hegedűs Tibor, Veres Judit, Kiss Mariann, Sávolyiné Ru-

dolf Ildikó, Balogh Olga, Rácz László, Kiss Zoltán, Skobrák 
Alfréd, Markovics István, Antal István, Brugós Zita, Csehné 
Nagy Róza, Farkas Márta, Krisztin Judit, Lükő Judit, Molnár 
Timi, Szabó Szilvia, Lázár Zoltán.

Aki látja, adja át!

Volt egyszer egy játék…

Szikla
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik júniu-

si sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton 

a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 

16. címre.

2. oldal 2016. június 9.Sokféle

Erzsébet téri csúfság. 



A pedagógusokat köszöntötték 

Szabadság, bizalom, szeretet
Június első vasárnapja peda-
gógusnap. Városunkban több 
ünnepséget is rendeztek, az ön-
kormányzat valamennyi köz-
nevelési intézmény pedagó-
gusait vendégül látta, így kö-
szönve meg munkájukat. 

Teljes személyiséggel
A sort a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos 
Óvoda kezdte. Az Arany Holló étterem-
ben rendezett ünnepségen Bráz György 
polgármester köszöntötte az óvodapeda-
gógusokat, dajkákat. 
- Az a különlegessége az idei pedagógus-
napnak, hogy a várossá nyilvánítás ötve-
nedik évfordulóját ünnepeljük - mondta 
a polgármester -, és úgy gondolom, hogy 
a kezdetekre nagyon nagy nyugalommal 
tudunk visszatekinteni. Nem voltak köny-
nyűek a kezdetek, de olyan ez, mint egy 
ház építése: ha jók az alapok, akkor utána 
van mire építkezni.
Az óvodások énekes-táncos műsorral kö-
szöntötték az óvó néniket, dajkákat, majd 
Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető bú-
csúzott nyugdíjba vonuló kollégájuktól, 
Vaszil Bélánétól, s köszöntötték a jubi-
láló dolgozókat is. A folytatásban az in-
tézmény által öt éve alapított Gyermek-
mosoly díjat adták át, melyet évről-év-
re egy óvodapedagógus és egy technikai 

munkatárs kap meg, a dolgozók szavaza-
tai alapján. Az óvodapedagógusok közül 
Oláh Lászlóné kapta az elismerést.
- 1980-ban döntöttem úgy, hogy óvónő 
szeretnék lenni, így felvételiztem a sáros-
pataki főiskolára, innen már nem volt ki-
térő. A gyerekek szeretete és a folyama-
tos megújulás a kezdetektől sok erőt ad - 
mondta a díjazott. 
A díj másik birtokosa Sipos Vincéné daj-
ka, aki 1987 óta dolgozik az óvodában. 
- Gyerekek között nehéz dolgozni, fizika-
ilag és szellemileg is - mondta -, de pont 
ők adnak erőt a mindennapokban, hisz 
nincs annál jobb érzés, mint amikor egy 
gyerek átölel, és azt mondja: Szeretlek, 
Borika néni!
Az óvodapedagógus hivatás szépségei-
ről, nehézségeiről beszélt Micskiné Bo-
dó Erzsébet is. 
- Megtiszteltetés, hogy ilyenkor megem-
lékezik rólunk a város, az ország, hiszen 
azt gondolom, hogy pedagógusként tel-
jes személyiségünkkel dolgozunk. Gyer-
meket nevelni felelősségteljes feladat - 
mondta -, ilyenkor az ember nem csak 
ésszel dolgozik. Amikor a kicsik beke-
rülnek, akkor még nagyon sok fizikai se-
gítségre van szükség, aztán ahogy nőnek, 
cseperednek, nyiladozik az értelmük, ak-
kor indulhat el intenzíven a képesség- és 
készségfejlesztés, az ismeretek átadása. 

Nyitottság, törődés
A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázi-
um, Szakközépiskola és Kollégium pe-
dagógusnapi ünnepsége a Derkovits Kul-
turális Központban kezdődött. A nyu-
galmazott és aktív pedagógusokat Pogo-
nyi-Simon Edit intézményvezető köszön-
tötte. Ünnepi beszédében kiemelte: a nyi-
tottság, a törődés, az adni tudás és aka-

rás a pedagógusok legjellemzőbb tulaj-
donságai. 
- Sokan emlékszünk olyan pedagógu-
sokra, akiket szerettünk - mondta az in-
tézményvezető - és akit szerettünk, an-
nak a tanítására is nyitottak voltunk. Cso-
dálhatnak, elismerhetnek azért, amit tu-
dunk, de szeretni azért a kapcsolatért sze-
retnek, ami kialakul a tanár és tanítványa 
között - tette hozzá Pogonyi-Simon Edit, 
aki hangsúlyozta, a pedagógus munkájá-
nak eredménye sokszor évek, évtizedek 
múlva mutatkozik meg. 

- Tanárnak lenni ma bátorság és gerinc 
kérdése - mondta ünnepi beszédében dr. 
Fülöp György alpolgármester -, tanár-
nak lenni szabadság kérdése, bizalom és 
szeretet kérdése is - tette hozzá, majd el-
mondta: nem ért egyet az iskolák államo-
sításával, és azért küzdenek, hogy pár-
beszéd alakuljon ki. - A köznevelés, a 
közoktatás fontosabb és komolyabb an-
nál, minthogy kísérletezgessenek vele, és 
hogy kiszakítsák a helyi társadalomból - 
mondta az alpolgármester. 
Hagyomány már, hogy ilyenkor köszön-
tik azokat, akik 50 évvel ezelőtt vették át 
tanári diplomájukat. Idén ketten, Bazsó 
Jánosné és Vajda József jubiláltak. Bazsó 
Jánosné 1966-ban költözött az akkori Ti-
szaszederkénybe, és lett az induló közép-
iskola biológia-földrajz szakos tanára. 
- Rögtön vezető beosztásba kerültem, 
hisz munkaközösségvezető lettem - 
mondta -, és boldogan kapcsolódtam be 
a Vöröskereszt munkájába is. Szerettem a 
gyerekeket, és úgy érzem, hogy ők is sze-
rettek engem. Többször volt olyan, hogy 
megkérdeztem, akarnak-e dolgozatot ír-
ni, de mivel mondták, hogy hát már ma 
írtak, így végül csak szavaltunk, versel-
tünk - emlékezett vissza a tanárnő. 
Vajda József a testnevelési főiskola el-
végzése után alapító tantestületi tagként 
kezdett a mai Eötvösben. 
- Akkor még a kettes iskolában voltunk - 
mondta -, együtt voltak az általános isko-
lások és a középiskolások. Nem volt még 
meg a kellő óraszámunk, ezért az általá-
nos iskolásokat is tanítottuk, egészen a 
harmadik és negyedik osztályig. 
Az aranydiplomások köszöntése után ad-
ták át az iskola legmagasabb szintű kitün-
tetését, az Eötvös-díjat, melyet idén Ba-

rabás Katalin és Nagyné Remeczki Adri-
enn kapott meg. 
- Nagyon nagy megtiszteltetés ez a díj - 
mondta Barabás Katalin -, egyrészt azért, 
mert saját középiskolámban kapom meg, 
ahol magam is töltöttem a diákéveimet, 
másrészt pedig azért, mert idén húsz éve 
kezdtem a tanítást, és ezt a kerek évfor-
dulót méltó módon ünnepli meg ez a díj. 
- Egykor én is itt voltam diák - mondta a 
másik kitüntetett, Nagyné Remeczki Ad-
rienn -, így nagy elismerés számomra ez 
a díj. Azok közül a díjak közül, melye-
ket egy pedagógus kaphat, számomra ez 
a legnagyobb kitüntetés. 
A folytatásban az iskola diákjai adtak mű-
sort, melyet a tantestület kedvenc dalai-
ból, verseiből állítottak össze. 

A szeretet ajándéka
Az állami általános iskola pedagógusait is 
az Arany Holló étteremben köszöntötték. 
- Nagyon örülünk, hogy megemlékeznek 
rólunk ilyenkor - mondta Kántor Bence -, 
ez a megbecsülés egy formája, szerintem 
mindenkinek jólesik, nagyon fontos ün-
nep a mi életünkben. 
- A legnagyobb boldogság ilyenkor nem a 
virág, az ajándék, a bonbon - mondta Rácz-
kevi Erzsébet -, hanem a gyerekek szere-
tete. Ez számunkra a legnagyobb kincs, a 
legnagyobb ajándék. 
A pedagógusokat dr. Fülöp György alpol-
gármester köszöntötte. Nem csak ünnepi 
gondolatait osztotta meg a hallgatóság-

gal, hiszen a közoktatás, köznevelés rend-
szere jelentős változások előtt áll. 
- Vannak nehézségek - mondta.  -  Egyet-
len egy mondat volt, ami az elmúlt fél év-
ben nagyon bántotta a fülemet. Amikor a 
miniszter úr azt mondta, hogy hát túltol-
tuk a biciklit. Szeretnék politikailag kor-
rekt lenni, tizenegynéhány évvel ezelőtt, 
amikor a középiskolában igazgatóhe-
lyettes lettem, azért az akkor is látszott, 
hogy a biciklinek a kormánya nem áll jó 
irányban. De azt nem gondoltuk, hogy 
ez a kormány a biciklit össze-vissza fog-
ja tologatni. Be kell végre fejezni a bicik-
lizést, az ötletelést, békében kell hagyni 
a köznevelés rendszerét - mondta az al-
polgármester, aki hozzátette, akárhogy 
is alakul az önkormányzatok közoktatás-
ban vállalt szerepe, Tiszaújváros képvise-
lő-testülete a jövőben is támogatni fogja 
az oktatási-nevelési intézményeket. 

Fodor Petronella

Újranyitás a könyvtárban

A gyermekrészlegre 
még várni kell

Nem teljes kapacitással, de már kinyitott a Ham-
vas Béla Városi Könyvtár. Áprilisban kezdődtek a 
felújítások az intézményben és a Tisza-parti Fiók-
könyvtárban is.

A hűséges olvasók kedden már nyitáskor ott sorakoztak a könyv-
tár bejárata előtt. Nyolc héttel ezelőtt lehetett utoljára könyve-
ket kölcsönözni, a felújítás ideje alatt nem, csak a köteteket visz-
szahozni. Az átépítés ideje alatt nyitva volt a helytörténeti gyűj-
temény, az előadóteremben rendezték be átmenetileg a hírlapol-
vasót, de lehet itt internetezni és fénymásolni is.
- Nekem nagyon hiányzott már a könyvtár - mondja Balogh Jó-
zsefné, aki kosarába jó néhány olvasnivalót gyűjtött már össze. - 
Én egyszerre többet is viszek haza, most is válogattam már pá-
rat. Egy füzetbe szoktam jegyzetelni, hogy mikre van szüksé-
gem, és mit olvastam már, ezeket keresem a polcokon. Nagyon 
szeretek olvasni, tévézés helyett is inkább a könyveket forga-
tom. Örülök, hogy végre újra itt lehetek.
A földszint egy része már a régi, de az emelet és a hátsó traktus 
leginkább munkaterülethez hasonlít. Friss festékszag van a lép-
csőházban, hátul munkások fúrnak-faragnak, miközben zajlik a 
megszokott könyvtári élet. Akadálymentesítették a bejáratot és 
a mosdót, irodahelyiségeket alakítottak ki, hamarosan egy sze-
mélylift is lesz az épületben. 
- A végeredményt látva nem is gondolják a városlakók, hogy 
mennyi könyvet mozgattunk a munkálatok miatt - mondja Tom-
páné Mészáros Hedvig, a könyvtár vezetője. - Sajnos a gyer-
mekrészleget nem tudtuk még megnyitni, ott jelenleg is tart a 
tisztasági festés, amit július végére szoktunk ütemezni minden 
évben. Jó hír, hogy most nem zárunk be a nyár közepén, hiszen 
az akkorra tervezett munkálatokat is mostanra ütemeztük. Kol-
léganőim épp több ezer kötetet pakolnak át a festés miatt, de a 
jövő héten már ezek is visszakerülnek a helyükre. Egyelőre csak 
a földszintet tudtuk megnyitni az olvasók előtt, a felnőtt köl-
csönzőt, a médiatárat, a folyóirat olvasót és az internethelyisé-
get. A lift még nem készült el, de a kőműves munkák befejeződ-
tek, a szerelési munkákra még várni kell, várhatóan a jövő hét-
re ez is elkészül. 
Újdonság, hogy bővítették a helytörténeti gyűjtemény nyitvatar-
tási idejét. Hétfő kivételével minden nap 11-19 óra között láto-
gatható a kiállítás. 

berta

Triatlon

Hankó újra bajnok
Másodszor bizonyult a középtávú szakág legjobb magyarjának 
Hankó Dávid, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolója, aki júni-
us 5-én, Keszthelyen lett újra országos bajnok.
- Elképesztően örülök, hogy ismét magyar bajnok lehetek, illet-
ve harmadszorra is megvédtem a „Keszthely Triathlon Bajno-
ka” címemet - mondta Hankó Dávid. - Úgy érzem sikerült fel-
nőnöm, ehhez a távhoz. Remélem továbbra is tudok majd meg-
lepetést és örömet szerezni a magyar szurkolóknak, akár már jú-
nius 12-én, Olaszországban, a Pescara Ironman 70.3 viadalon.

3. oldal2016. június 9. Aktuális

A Gyermekmosoly díjas Oláh Lászlóné.

Az óvodások műsorral köszöntötték az óvó néniket, dajkákat. 

Az Eötvös-díjas Nagyné Remeczki Adrienn és Barabás Katalin, valamint az 
aranydiplomás Bazsó Jánosné és Vajda József. Már nagyon várták a könyvtár nyitását. 

Sok-sok ezer könyvet mozgattak meg a munkálatok alatt. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Hok Csaba

a 7. sz. választókerület képviselője
2016. június 15-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői szoba.
              Polgármesteri Hivatal

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 

történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli esemé-
nyek bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. 

A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérke-
ző hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 

üzenetrögzítő rögzíti. 

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a  Tisztelt Lakosságot, 
hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van köz-
érdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon 
üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített beje-
lentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szüksé-

ges intézkedéseket. 

Nyári óvodai rend
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, 
hogy a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda egész nyáron át 
biztosítja a gyermekek óvodai ellátását. 
A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvo-
dai épületek zárvatartása, illetve a folyamatos ellátás biztosítása 
érdekében az épületek nyitvatartása az alábbiak szerint alakul.

Zárvatart

Nyitvatart és összevont ügyeletet biztosít

2016. augusztus 22-től minden épület teljes nyitvatartással üze-
mel.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás

Szünidei gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Szülők/Törvényes Képviselők figyel-
mét, hogy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény alapján a gyermek lakó-
helye, vagy ha a gyermek életvitelszerű-
en a bejelentett tartózkodási helyén la-
kik, a tartózkodási helye szerinti telepü-
lési önkormányzat a szünidei gyermekét-
keztetés keretében a szülő, törvényes kép-
viselő kérelmére a déli meleg főétkezést 
a hátrányos, halmozottan hátrányos gyer-
mek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a he-
lyi rendelete alapján a déli meleg főét-
kezést ingyenesen biztosítja azon álta-
lános- vagy középfokú iskolával tanulói 
jogviszonyban álló, rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülő kisko-
rú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban 
lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási 
hellyel rendelkezik és életvitelszerűen be-
jelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szü-
netben valamennyi, azaz 55 munkana-

pon keresztül (2016. június 16-tól 2016. 
augusztus 31-ig) a Központi Étteremben 
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), valamint 
a Tiszaszederkény városrészben élők ese-
tében az „Esély” Napközi Otthonban (Ti-
szaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) helyben fo-
gyasztással vehető igénybe.
Amennyiben az étel helyben történő el-
fogyasztását a gyermek betegsége akadá-
lyozza, lehetőség van a szülője, más tör-
vényes képviselője vagy a szülő, más tör-
vényes képviselő által megbízott személy 
számára a gyermek részére biztosított étel 
ételhordóban történő elvitelére. 
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes 
Képviselők figyelmét, hogy a gyermek 
betegsége esetén az étel ételhordóban tör-
ténő elvitele orvosi igazolás benyújtása, 
illetve a szülő, más törvényes képviselő 
által megbízott személy számára az elvi-
tel írásbeli meghatalmazás alapján lehet-
séges. 
A szünidei gyermekétkeztetés forma-
nyomtatványon igényelhető 2016. június 
15. napjáig, ezt követően a nyári szünet 

időtartama alatt folyamatosan benyújt-
ható.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
Ügyféltájékoztató helyisége (Tiszaújvá-
ros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tisza-
újváros, Bocskai u. 33., kedden és csütör-
tökön 9,00-13,00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybe-
vételéhez szükséges nyilatkozat benyúj-
tása személyesen ügyfélfogadási időben 
a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal In-
tézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztályán (I. em. 111. iroda), valamint 
postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen 
G. út 7.) lehetséges. 

Tiszaújvárosi 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.

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a szelek-
tíven gyűjtött hulladékok (papír, műanyag) házhoz menő be-
gyűjtését a közszolgáltató a következő héten, 2016. június 

15-én (szerdán) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Uniós támogatások 
A GINOP 5.1.1 „Út a munkaerőpiacra” kiemelt projektet a 
Nemzetgazdasági Minisztérium vezetése mellett a megyei kor-
mányhivatalok konzorciumban valósítják meg, az Európai Szo-
ciális Alap és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított összeg-
ből. A program célja a 25-64 év közötti munkanélküliek, külö-
nösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságá-
nak javítása, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének támoga-
tása, illetve a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlé-
pés elősegítése. 
2016 májusában megkezdődött az uniós forrásból finanszírozott 
képzések szervezése, melyek a programba belépők részére egy 
új, piacképes szakma megszerzésének lehetőségét teremtik meg. 
A képzés teljes ideje alatt keresetpótló juttatás és igény szerint 
az utazás felmerülő költsége is biztosítható.
A programról és az igényelhető támogatásokról a járási hiva-
tal foglalkoztatási osztályának munkatársai adnak részletes tá-
jékoztatást (3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 8. 49/544-030).

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium rendkívüli felvételi eljárást hirdet a 2016/2017-es 
tanévre, a következő tanulmányi területekre:
- tagozatkód: 003; gimnáziumi emelt szintű matematika osztály;
- tagozatkód: 011; szakgimnáziumi közgazdasági osztály.
A rendkívüli felvételi eljárás időpontja: 2016. május 30. és 2016. 
augusztus 25. között.
A rendkívüli felvételi eljárásra egy új jelentkezési lap kitöltésé-
vel lehet jelentkezni, a kitöltött jelentkezési lapot a szülő juttat-
ja el intézményünkbe. (Jelentkezési lapok kérhetők az iskola tit-
kárságán, vagy letölthetők honlapunkról: http://www.eotvos-tuj.
sulinet.hu.)
Amennyiben a rendes felvételi eljárás során nem felvételizett is-
kolánkba, kérjük csatolni az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi bizo-
nyítvány hitelesített fénymásolatát.

Pogonyi-Simon Edit
  intézményvezető

Rendkívüli felvételi eljárás!

A Derkovits Kulturális Központ pályáza-
tot hirdet 1 fő művelődésszervező mun-
kakör betöltésére, 3 hónap próbaidő ki-
kötéssel, határozatlan időre szóló kineve-
zéssel. 
Munkaköri feladatok: művelődésszerve-
zői feladatok ellátása, a kulturális köz-
pont rendezvényeinek szervezése és lebo-
nyolítása.
Pályázati feltételek: 
- főiskolai művelődésszervezői szak                                                         
- büntetlen előélet
- magyar állampolgárság
- egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- felhasználói szintű számítógépes isme-
retek (office programok)
- társalgási szintű angol nyelvismeret
- művészetek terén szerzett jártasság
- PR anyagok tervezésében és kivitelezé-
sében szerzett szakmai gyakorlat
Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi  XXXIII. törvény rendel-
kezései  az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- iskolai végzettséget igazoló oklevél má-
solata
- szakmai önéletrajz
A pályázat benyújtásának határideje:

 2016. június 24.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. 
június 28.
Az állás 2016. július 1. napjától tölthető 
be.
Érdeklődni a 49/542-004-es telefonszá-
mon lehet.
A pályázatot az alábbi címre kérjük be-
nyújtani:
Derkovits Kulturális Központ 
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a munkakör megneve-
zését feltüntetni.

Mátyás Zoltán igazgató

Álláspályázat

Művelődésszervező munkakör

Az érettségi vizsga után a továbbtanul-
ni szándékozó diákoknak módjukban áll, 
hogy két év alatt gyakorlatorientált OKJ-s 
szakképesítést szerezzenek, és techniku-
si vizsgát tegyenek. A szakképzés egy-
ben átjárást biztosít a diploma felé, a diák 
nem csupán az elméletet tudja, hanem a 
szakma gyakorlati részét is. A szakképzés 
további átalakítása során várható, hogy 
érettségi utáni sikeres szakirányú szak-
képzési tanulmányok beszámításával a 
felsőfokú tanulmányi idő rövidül.
A Szerencsi SzC Brassai Sámuel Szak-
képző Iskolája ezt a lehetőséget szeret-
né biztosítani a szakmát tanulni vágyók-
nak, ezért érettségi utáni szakképzéseket 
indít a 2016/2017-es tanévben. A jelent-
kezés feltétele sikeres érettségi vizsga, 
vagy 4 befejezett középiskolai évfolyam 

és az első szakképzési évfolyam félévé-
nek zárásáig megszerzett érettségi bizo-
nyítvány. Szívesen látjuk azok jelentke-
zését is, akiket nem vettek fel felsőokta-
tási intézménybe sem, de szeretnének to-
vábbtanulni.
A következő területeken indítjuk képzése-
inket:
1. Villamosipar és elektronika ágazat, 
elektrotechnika-elektronika szakmacso-
port
A szakképzési évfolyamok után tervezett 
kimenet az elektronikai technikus szakké-
pesítés megszerzése.
(OKJ-szám: 54 523 02).
2. Gépészet ágazat, gépészet szakmacso-
port
A szakképzési évfolyamok után tervezett 
kimenet a gépgyártástechnológiai techni-

kus szakképesítés megszerzése.
(OKJ-szám: 54 521 03).
3. Ügyvitel ágazat, ügyvitel szakmacso-
port
A szakképzési évfolyamok után terve-
zett kimenet az irodai titkár szakképesí-
tés megszerzése. 
(OKJ-szám: 54 346 03).
A jelentkezés határideje: 2016. június 24., 
pótjelentkezés: 2016. augusztus 31.
A jelentkezési lapok beszerezhetők az in-
tézmény portáján, vagy letölthetőek az is-
kola honlapjáról, ahol bővebb informá-
ció is található az iskoláról, a benne folyó 
képzésekről, illetve a szakképzésben rej-
lő lehetőségekről.
A honlap elérhetősége: www.brassai-ti-
szaujvaros.hu 

Jakab Dénes mb. igazgató

Tájékoztató érettségi utáni szakképzésről

Célzott ellenőrzés
Összesen 250 millió forint bírságot kellett kiszabni a NAV tava-
szi akciójában. Az országszerte végzett több mint 8 ezer ellenőr-
zés felének eredménye valamilyen hiányosságot mutatott. Mint-
egy 60 üzletet kellett 12 napra bezárni, és 3 esetben kellett üzlet-
bezárást helyettesítő bírságot megállapítani. A NAV saját adataira 
és információra támaszkodva választotta ki, mely vállalkozásokat 
kell ellenőrizni, azaz hol a legnagyobb a szabálytalanság esélye.
Tavasszal a szépészeti szolgáltatókra, zöldség-, gyümölcskeres-
kedőkre, vendéglátósokra, szálláshely-szolgáltatókra, autómo-
sókra, gumiszervizekre, ruhatisztítókra, virág- és ajándék üz-
letekre fordított nagyobb figyelmet a NAV. A célzott kiválasz-
tásnak köszönhetően majdnem minden második esetben talál-
tak jogsértést. 
Továbbra is arra utalnak a szokatlan időben - késő délután, éj-
szaka, hétvégén - végzett ellenőrzések, hogy ezekben az idősza-
kokban jóval gyengébb a nyugta- és számlaadás fegyelme. Pozi-
tív eredményt mutatnak viszont a szezonális terméket árusítók-
nál (például zöldség, gyümölcs) végzett ellenőrzések, ugyanis 
kiderült, hogy ezeknek az adózóknak a többsége az előírások-
nak megfelelően működik.

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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 A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány éves beszámolója 
és közhasznúsági jelentése a Polgármesteri Hivatal honlapján 
( www.varoshaza.tiszaujvaros.hu/dokumentumtár), valamint 
weboldalunkon (www.mecenas.tiszaujvaros.hu/dokumentu-
mok) is megtekinthető.

Az alapítvány kuratóriuma

Tisztelt Olvasók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Mecénás Köz-
alapítványról bővebben a www. mecenas.tiszaujvaros.hu 
weboldalon is tájékozódhatnak.
Hírek, információk, fotók a közalapítványról, a város fiatalja-
iról, nem csak fiataloknak.

 Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány

Álláspályázat

Szociális gondozó 
munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, 
Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére szociális gondozó 
munkakör betöltésére.
Feladatai: 
- szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása (házi segítség-
nyújtás).
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés. 
Pályázati feltételek: 
- szakmunkás végzettség,
- szociális gondozó és ápolói végzettséget (OKJ) igazoló bizo-
nyítvány, 
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz, 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően,  
-  hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt szemé-
lyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges ke-
zeléséhez.
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Po-
ropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni, Tiszaújváros, 
Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben fel-
sorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a 
pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat 
azonosító számát: 2115/2016., valamint a munkakör megneve-
zését: szociális gondozó. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati 
eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2016. június 23.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. június 30.
A munkakör 2016. július 01. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intéz-
ményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. A pályá-
zati felhívás az NKI honlapján 2115/2016. azonosító számon 
2016. június 06. napján is megjelent.
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A gyógyszer méreg is lehet

Házi patikák felülvizsgálata
Évek óta június első szerdá-
ján rendezik meg országszer-
te a Patika napokat. Tiszaúj-
város is csatlakozott a prog-
ramokhoz, többek között in-
gyenes egészségügyi szűré-
sekkel és az otthon tárolt 
gyógyszerkészlet átvizsgálá-
sával, felhívva a figyelmet a 
házi patikák rendszeres elle-
nőrzésének fontosságára. 

Nyitás után nem sokkal már vérnyomást 
és vércukorszintet is mértek az Arany 
Sas Patikában, az épület előtt az ünnepé-
lyes megnyitóra készülődtek, miközben 
a gyógyszertárban sem állt meg az élet, 
ugyanúgy, mint máskor, folyamatosan 
szolgálták ki a betérőket.
Valaki vénnyel érkezett, mások recept 
nélkül kapható készítménytért álltak sor-
ba, és volt olyan is, aki a gyógyszertár ál-
tal meghirdetett játékos felhívásra jelent-
kezve hozta otthon fellelt régi mediciná-
ját.
- Ez a doboz még az édesanyámé volt, aki 
1962-ben elvégzett egy elsősegély tan-
folyamot, majd megkapta ezt a dobozt, 
gyógyszerekkel, kötszerekkel és ő volt 
abban azt utcában az elsősegélynyújtó, 
ahol Polgáron lakott - mutatja régi, fes-
tett egészségügyi ládáját Muhi Dániel-
né. - Bár a felhívás szerint gyógyszereket 

vártak a szervezők, de azt gondoltam, el-
hozom ezt a ládát, hiszen ez is kuriózum 
a ’60-as évek elejéről. Később a család 
tartott benne kötszereket, gyógyszereket, 
egy még volt is benne 1992-ből, meg né-
hány doboz gyógyszer, a régmúltból, Cal-
cifedrin, Amidazophen. 
Hasfogók, injekciók, tabletták, sok olyan 
receptre felírt készítményt hoztak be a vá-
roslakók, melyeket otthon találtak a fió-
kok mélyén. Mindegyiknek lejárt a sza-
vatossága, hiszen van köztük 30 éves 
gyógyszer is, de olyan is, amit fel sem 
használtak, bontatlanul őriztek a mai na-
pig a házi patikában.

- Ez az injekció 51 éves, 1965 novembe-
rében gyártották, ez a legrégebbi darabja 
jelenleg a beérkezett medicináknak. Már 
lejárt a szavatossága, de kuriózum - mu-
tatja Dr. Laki Tibor, az Arany Sas Pati-
ka vezetője. - Jó néhányan találtak otthon 
olyanokat is, ami nekem is meghökken-
tő volt. Van köztük olyan is, amit kezdő 
gyógyszerészként én magam is expediál-
tam, de van olyan is, amit én is most lá-
tok először. Vannak gyerekgyógyszerek, 
az idősek számára ismerősen csengő ne-

vű tabletták, ízületi bántalmakra, gyulla-
dáscsökkentő, értágító 1972-ből, régi cso-
magolású Colerit tabletta, ami sokadik vi-
rágzását éli, ez 1979-es gyártású.
A patika tárának kulisszatitkait felfedez-
ve, az épület előtt kezdődött az ünnepé-
lyes megnyitó. A vendégeket Dr. Laki Ti-
bor gyógyszerész köszöntötte, aki azt is 
elmondta, hogy az idei Patika napra ter-
vezett téma, a házi patikák felülvizsgála-
ta nem csak egy napra szól, hanem kere-
ken egy esztendőig. Jövő június első szer-
dájáig bárki elhozhatja otthoni gyógy-
szerkészletét, és ellenőriztetheti a gyógy-
szerészekkel, akik tanácsokat is adnak 

tárolási, és egyéb kérdésekben is. Bráz 
György polgármester is köszöntötte a 
szakmát és a rendezvény iránt érdeklődő-
ket, majd Dr. Nyíri László, a B-A-Z me-
gyei Gyógyszerészi Kamara elnöke mél-
tatta a szakma helyi dolgozóit, de beszélt 
a jövőbeni feladatokról is.
 - Az étrend kiegészítő készítmények, me-
lyek a gyógyszertárakban is elérhetők, ha-
tósági kontrollja nagyon hiányos, ami azt 
jelenti, hogy bárki bármit gyárthat, csu-
pán bejelentési kötelezettséggel tartozik 
a hatóság felé. A terméket csak véletlen-
szerűen vizsgálják, így a minőségbiztosí-
tási kontrollja aggályos. Most, a Magyar 
Gyógyszerészi Kamara kezdeményezésé-
re négy meghatározó szervezet, melyek 
az étrend kiegészítők forgalmazásban 
részt vesz, összeállt és egy önszabályo-
zó mechanizmust dolgoz ki annak érde-
kében, hogy ezek a készítmények is biz-
tonságosan legyenek elérhetők a gyógy-
szertárakban - mondta az elnök. 
A nap szervezői egy másik játékot is hir-
dettek, totót kellett kitölteniük a résztve-
vőknek, a szerencsések egy-egy ajándék-
kal gazdagodtak. A nap folyamán bárki 
ellenőriztethette egészségi állapotát, de 
otthoni gyógyszerkészletét is. Ebben a 
gyógyszerészek álltak a lakosság rendel-
kezésére.
- Az a tapasztalat, hogy sokat halmozunk 
fel otthon. A készletet érdemes rendsze-
resen átvizsgáltatni a patikussal, hiszen 
soknak időközben lejár a szavatossága, 
amit így beszedni már veszélyes, de olyan 
kérdésekkel is bejönnek hozzánk a város-
lakók, hogy nézzük át a gyógyszereiket, 
hogy mit, mivel szednek. Ami még na-
gyon fontos, és igyekszünk rá minél több-
ször felhívni a figyelmet, az a gyógysze-
rek gyermekektől való távol tartása, és a 
nem megfelelő használatuk, hiszen ilyen 
esetben a gyógyszer akár méreg is lehet  - 
nyilatkozta lapunknak Dr. Szalay Doroty-
tya, az Arany Sas Patika gyógyszerésze.

berta

kronika@tiszatv.hu

Lúdtollírás 
a Hunyadiban

A Hunyadi-évforduló eseménysorozata a végéhez közeledik. 
2016. május 24-én Lúdtollírást szerveztünk a gyerekeknek. 22 
tanuló nyerhetett bepillantást Mátyás kódexmásoló műhelyébe. 
Itt készültek azok a gyönyörű rajzok és írások, amelyekből kiál-
lítás nyílt a Hunyadi Mátyás Iskola aulájában. A gyerekek nagy 
örömmel vettek részt ezen a foglalkozáson, és szebbnél szebb 
alkotások készültek. A lúdtollat ajándékba kapták a gyerekek. 
Többen úgy mentek haza, hogy tintát vásároltak, és otthon is 
folytatták ezt az aprólékos, ősrégi írást.

A szervezők nevében: Viszóczki Anett tanító

Sálat kaptak

Súlyemelés

Ministránsavatás

Aranyeső Tégláson

Több éves tanulás és gyakorlás után 14 fiatal tett sikeres mi-
nistráns vizsgát a római katolikusoknál: Ferencsik Dorka, Ko-
vács Gréta, Szénégető Gerda, Ferencsik Bálint, Ferencsik So-
ma, Kiss Botond, KissHunor, Kovács Kende, Kovács Vendel, 
Lucz Levente, Orbán Lehel, Pék-Szentgyörgyi Ádám, Sirokai 
Szilárd, Zavarkó Dávid. Vasárnap a nem katolikus iskolák hitta-
nosai részére celebrált szentmisén közülük egy főt főministráns-
sá, 11-et ministránssá avattak. Ketten aznap országos diákolim-
piai döntőn versenyeztek, ők a következő vasárnap vehetik ma-
gukra sáljaikat.

Tégláson rendezték meg a régió kölyök és serdülő súlyemelő or-
szágos bajnokságot. Négy tiszaújvárosi fiatal szállhatott harcba 
a bajnoki címekért. Valamennyien hozták legjobb formájukat és 
akárcsak az elmúlt versenyen, Barcikán, most is aranyéremmel 
tértek haza. A serdülők abszolút versenyében is tiszaújvárosi si-
ker született, a legjobb versenyző címet és a vele járó különdíjat 
Páhány Tamás érdemelte ki. 
Serdülő korcsoport:
45 kg 1. Hudik Krisztián (össz: 77 kg), 69 kg 1. Páhány Tamás 
(össz: 138 kg), 85 kg 1. Egyed Martin (össz: 150 kg), +85 kg 1. 
Lucz Levente (össz: 128 kg) 

Az összefogás jegyében
Ahogy az elmúlt négy évben, most is az összefogás jegyében 
zajlott Polgáron a Patika nap. A helyi Vöröskereszt retro véra-
dást szervezett, az Egészségfejlesztési Iroda komplex szűrő-
vizsgálatot tartott orvos és dietetikus tanácsadással. A Főnix 
Patikában a szokásos méréseken kívül csontsűrűség-vizsgála-
ton vehettek részt az érdeklődők. Itt is a házi patika volt a fő té-
ma. Aki igényelte, annak ellenőrizték az otthoni készleteit, és 
hogy rend legyen a gyógyszerek között, a résztvevőknek egy 
házi patika dobozt adtak ajándékba.
 Volt kutyás bemutató az Arany Tappancs Állatmentő Alapít-
vány jóvoltából, mediterrán táncbemutató, játékos vetélkedők, 
és rajzverseny. A tűzoltóság még üzemképes, de már megle-
hetősen hadviselt Csepel autóját örömmel szállták meg a gye-
rekek. Sikeres volt az Aura Segítőkutya Alapítvány terápiás 
kutyáinak bemutatója is. Az egész napos program a Fuku-do 
Egyesület karate bemutatójával zárult. 200 fő vett részt a mé-
réseken, 57-en adtak vért, a programokon pedig több százan 
voltak jelen.
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A lúdtollal rajzolt, írt alkotásokból kiállítás is nyílt.

A 14 ministráns közül 12 Mata István plébánossal.

Kezdetnek nem rossz, a jövő tiszaújvárosi súlyemelő külö-
nítménye: Lucz, Hudik, Páhány, Egyed.

A szűrővizsgálatokon 200 fő vett részt, a retro véradáson 
57-en adtak vért. 

Muhi Dánielné egy 1962-es évjáratú elsősegély dobozzal lepte meg Dr. Laki Ti-
bor gyógyszerészt. 

A régi medicinák között volt 30 éves gyógyszer, sőt egy 51 éves injekció is. 



Tíz év, több ezer riasztás

Jelzőrendszeres segítségnyújtás
Tíz éve indult Tiszaújváros-
ban és térségében a jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás 
szolgáltatás. A tapasztalatok-
ról Poropatich Pétert, a rend-
szert működtető Tiszaújvá-
rosi Humánszolgáltató Köz-
pont vezetőjét kérdeztük.

- Június elsején volt egy rövid megemlé-
kezés, köszöntés, ahol Bráz György pol-
gármester köszöntötte a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtásban dolgozó kollégá-
kat, megköszönve munkájukat. Tíz évvel 
ezelőtt ez egy új tevékenység volt, amit 
mi együtt vezettünk be az akkor még mű-
ködő kistérségi társulással, így nem csak 
Tiszaújvárosban, hanem a környező tele-
püléseken is elláttuk, ellátjuk a feladatot. 
Kezdetben 80, jelenleg 140 készülékkel 
működtetjük a szolgáltatást.
- Hogyan működik a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás?
- A készülék egy mobiltelefonhoz hason-
lít, de csak egyetlen nyomógomb hasz-
nálható rajta. Amennyiben az ilyen ké-
szülékkel rendelkező ellátott hirtelen se-
gítségre szorul, akkor megnyomja ezt a 
riasztógombot, a jelzés befut a diszpé-
cser központba, illetve a készenlétben 
lévő gondozóhoz, aki vissza tudja hív-

ni az ellátottat, és azonnal tud intézked-
ni. Mentőt vagy orvost hív, esetleg ki-
megy a helyszínre és ott nyújt segítséget. 
Általában idős, beteg, egyedülálló embe-
rek veszik igénybe a szolgáltatást, akik-
nek nincs hozzátartozójuk, nem tudnak 
rájuk figyelni.
- Gyakran van riasztás?
- Évente 300-400 hívásunk van. Tiszaúj-
városban 4 gondozó látja el folyamatosan 
az ügyeletet, illetve a készenlétet. Ami-
kor bevezettük, akkor nekem voltak két-
ségeim, hogy a számítógépes, mobiltele-
fonos világban van e létjogosultsága en-
nek a szolgáltatásnak, de az idő bebizo-

nyította, hogy nagyon nagy igény van rá. 
Folyamatosan érkeznek a kérelmek, nem 
tudjuk kielégíteni az igényeket, és egye-
lőre többletkapacitást nem tudunk leköt-
ni, mert nem kapunk rá központi finanszí-
rozást.
- Hányan veszik igénybe Tiszaújvárosban, 
illetve a környékén a szolgáltatást?
- A 140 készülékünkből 80 Tiszaújvá-
rosban működik, a többi pedig lakosság-
arányosan a környező járási települése-
ken. Húsz kolléganővel látjuk el a felada-
tot. Mi úgy mondjuk, hogy tiszteletdíjas 
gondozónők, akik nem főállásban látják 
el a tevékenységet, hanem főállású mun-
kaviszonyuk mellett. Amikor végeznek 
a főállásban, akkor folyamatos készen-
létben állnak, akár éjjel, akár nappal, ün-
nepnapokon is ott van a zsebükben a te-
lefonkészülék. A rendszer úgy működik, 
hogy amennyiben az ügyeletes, készenlé-
tes kolléganő valamilyen okból nem tudja 
felvenni a riasztást, akkor automatikusan 
továbblép a jelzés egy következő szintre, 
ahol egy szuperes kolléganő veszi fel. Te-
hát többszörös a biztosítás. 
- Mi történik akkor, ha valaki rosszul van, 
még tud jelezni, de már nem tudják felhív-
ni, mert akkora a baj. Mi az eljárási rend 
ilyenkor?
- Amikor megkötjük a megállapodást 
a szolgáltatásra, akkor kapunk egy la-
káskulcsot, amit egy lezárt borítékban 
kiadunk a készenlétes kolléganőnek. 
Amennyiben jön a riasztás, de már nem 
tudjuk visszahívni, elérni az illetőt, akkor 
a kolléganő kimegy a helyszínre és be-
megy a lakásba. Volt olyan esetünk, hogy 
párhuzamosan értesítettük az orvost is, 

a mentőket is. És pont ez volt a jó, mert 
olyan súlyos eset volt, hogy egyszerre 
kellett közbelépni a mentőknek is, az or-
vosnak is, akik egyszerre értek ki a gon-
dozónővel az ellátotthoz. Egyébként, ha 
olyan jelzésünk van, hogy valószínűsít-
hető, hogy szaksegítségre is szükség van, 
akkor az az első lépés, hogy értesítjük a 
mentőket, illetve a közelben lévő házior-
vost.
- Tíz éve működik  a jelzőrendszer, hány-
szor mentettek ennek köszönhetően éle-
tet? 
- Ilyen jellegű statisztikát nem vezetünk, 
mert számunkra minden eset egyformán 
fontos, és egyformán kell reagálni rá. A 
kolléganők közül szinte mindenki fel tud 
sorolni olyan esetet, amikor életet men-
tett, és nagy szerencse, hogy ő volt, és tu-
dott intézkedni, és egy súlyosabb meg-
betegedéstől mentette meg az ellátottat. 
Volt, akit stroke gyanúval, volt akit in-
farktus gyanújával utaltak be a kórházba. 
Sajnos nagyon sok ilyen esetünk is volt.
- Ha valaki most értesült a jelzőrendszer-
ről, és igényelné a szolgáltatást, akkor 
mit kell tennie, hová forduljon?
- Keresse fel a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központot. A kolléganőktől vagy 
akár tőlem is lehet érdeklődni a szolgál-
tatás iránt. Elmondjuk, hogy hogyan és 
milyen feltételekkel lehet igénybe venni. 
Mindenféleképpen orvosi igazolás kell 
hozzá, és egyedül élőnek kell lennie az 
ellátottnak. Azt azért hozzá kell tennem, 
hogy van várakozási idő, jelenleg is két 
igénylőnk vár az ellátásra, a készülékre.

Véradás
A Magyar Vöröskereszt területi szervezete június 10-én, pén-
teken 8.00-tól 16.00-óráig véradást szervez a MOL Petrolké-
mia Zrt. Főnix Med orvosi rendelőjében. 
A biztonságos vérellátás érdekében a nyári melegben is külö-
nösen fontos, ezért a szervezők kérik, hogy minél többen ve-
gyenek részt a véradáson.

Bemutatják, támogatják 

Fotókon a légi mentés
A hazai légi mentés történe-
tét és a Miskolci Légi Mentő-
bázis 15 évét mutatja be az a 
vándorkiállítás, mely most a 
Tiszaújvárosi Járási Hivatal-
ban kapott helyet. A fotók ta-
valy szeptember óta járják a 
megyét, június 12-ig láthatók 
Tiszaújvárosban. 

- Nagyon fontos, hogy vannak olyan szer-
vezetek, melyek, ha szükségünk van rá, 
akkor segítséget tudnak nyújtani - mondta 
a megnyitón Bráz György polgármester, 
aki megköszönte azt is, hogy a  légi men-
tők részt vettek a közelmúltban a Bizton-
ság napja bemutatóján. 
A tárlatot a Magyarországi Légi Menté-
sért Alapítvány szervezte.
- A kiállítás célja egyrészt az, hogy be-
mutassuk alapítványunkat - mondta Nagy 
Boglárka, a szervezet alapítója -, más-
részt, hogy megismertessük az emberek-
kel a légi mentők munkáját, belepillant-
hassunk a mindennapokba. Az alapítvány 
elsődleges célja a légi mentők tárgyi fel-
tételeinek javítása. Most olyan ultrahang 
készülékek beszerzését határoztuk el, me-

lyek alkalmasak folyadék kimutatására, 
ezek darabja 2 millió forintba kerül. 
A fotókat elsőként a megyeházán láthat-
ta a közönség.
- A vándorkiállítást a megye valamennyi 
járási hivatalában megtekinthetik - mond-
ta Török Dezső, a megyei közgyűlés el-

nöke. - Jó tudni, hogy léteznek légi men-
tők, akik segítséget tudnak nyújtani, fon-
tos, hogy ez a szolgáltatás hosszú távon 
megmaradjon, hiszen mindannyiunk ér-
dekét szolgálja. 

fp

Könyvek, dísztárgyak, bizsuk és sok egyéb aján-
déktárgy közül választhattak azok, akik egy nem 
mindennapi vásáron úgy döntöttek, támogatják 
azt az egyesületet, mely azokkal az állatokkal fog-
lalkozik, akiket gazdáik az utcára kényszerítettek.

A Minimentő Állatvédők Egyesülete jelenleg kilenc, ideiglenes 
befogadónál lévő állatról gondoskodik. Számukra szerveztek jó-
tékonysági vásárt Tiszaújvárosban.
- Brájen babéziás volt, amikor megtaláltuk Kesznyéten határá-
ban - mondja Nagy Gábor, aki önkéntesként és ideiglenes befo-
gadóként segíti az egyesület munkáját. - Annyira le volt gyen-
gülve, hogy nem is akart menekülni.
Látszik, a most egyéves kutyusnak nem volt könnyű sorsa. Far-
kát behúzva közlekedik és a felé irányuló mozdulatokra lehúz-
za fejét. 
- Verhették - mondja Gábor, - de már gyógyul a lelke is.
Ez azonban nem olcsó mulatság. A begyűjtött állatokat előbb or-
vosnak kell látni - sok esetben hitelbe -, gyógyítják, majd ami-
kor ideiglenes gazdikhoz kerülnek, az ellátásukról is gondos-
kodni kell. 
- Januárban fogadtam örökbe egy kiskutyát épp a minimentő-
söktől - mondja Czibere Zsuzsanna, egy akkor választott könyv-
vel a kezében. - Mindenféleképpen támogatni szeretném őket.
Olyanok is voltak, akik nem vásároltak, hanem az ebeknek szánt 
élelmiszeradománnyal a hónuk alatt érkeztek.
- Allergiás vagyok, majdnem mindenféle állatra, de ettől függet-
lenül nagyon szeretem őket - mondja motivációjának okát Szar-
ka Emese. - Van ugyan egy tengerimalacom, de nincs befoga-
dott állatom.
Most először szervezett jótékonysági vásárt a Minimentő Állat-
védők Egyesülete. 
- Nem csak a kilenc befogadott állatot és ideiglenes gazdáikat 
segítjük - mondja Rózsa Tímea, az egyesület alelnöke. - Segí-
tünk olyan állattartó személyeknek is, akik rászorulnak. Élelmi-
szerrel, ha van rá lehetőségünk, vagy olyan családokat, akiktől 
elvennék oltás hiányában az állatukat.
Az egyesület folyamatosan várja és fogadja a felajánlásokat. Er-
ről az egyesület honlapján, a www.minimentoallatvedok.hu ol-
dalon, vagy facebook oldalán egyeztethetnek a szervezettel az 
adakozni szándékozók.
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egy fekvő egy álló Vásár az állatokért

Életmentő 
jótékonykodás

7. oldal2016. június 9. Vészhelyzet

A gondozói és a gondozotti készülék. 

Bráz György polgármester köszönte meg a gondozók munkáját. 

A hétvégéig látható a fotókiállítás. 

Bőven volt portéka a jótékonysági vásárban. 

Nagy Gábor és befogadottja, Brájen, akinek már gyógyul 
a lelke is. 
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Eötvös-diákok a Jabilban
Az Eötvös Gimnázium 10. A és 10. B 
osztályos tanulói közül 39-en vettek részt 
május 24-én a Jabil tiszaújvárosi gyárá-
ban szervezett gyárlátogatáson az intéz-
mény pályaorientációs tevékenységének 
keretein belül. Az évfolyam tanulói jelen-
leg fakultációválasztás előtt állnak, ezzel 
is szerettük volna segíteni és megkönnyí-
teni döntésüket.
A közel kétórás programon tanulóink 
megismerhették az előttük álló lehetősé-
geket, valamint betekintést nyerhettek a 
gyár mindennapjaiba is.
A diákoknak először a Jabil toborzócso-
portjának egyik alkalmazottja tartott in-
teraktív előadást, melyen megismerhet-
ték a gyár történetét, hallhattak a gyártott 
termékekről, azok felhasználásáról, vala-
mint ismertette a szervezeti felépítést és 
a munkavállalók lehetőségeit. Ezt köve-
tően a diákok védőruhát kaptak (köpenyt 
és sarokpántot) és három kisebb csoport-

ra bontva megtekinthették a gyártócsar-
nok gépeit, valamint a sorokon készített 
termékeket.
Tanulóink érdeklődését felkeltette a vál-

lalat által ismertetett többféle munkavál-
lalási lehetőség. Akár már érettségi után 
is munkát vállalhatnak, de a felsőfokú ta-
nulmányok sikeres befejezése után még 
több lehetőség nyílik meg előttük. A gyár 
bekapcsolódott a duális képzésbe is, több 
felsőoktatási intézménnyel építve ki kap-
csolatot. Különösen tetszett a tanulóknak, 
hogy a gyár támogatja dolgozói tovább-
tanulását, így akár tanulmányi szerződést 
kötve is elvégezhetik felsőoktatási tanul-
mányaikat.
Többen kedvet kaptak arra, hogy nyári 
diákmunkán kipróbálják munkabírásukat, 
tájékozódjanak a munka világában.
Köszönjük a Jabil Circuit Magyarország 
Kft.-nek, hogy a fakultációválasztás előtt 
álló tanulóink beleláthattak a gyár életé-
be, megismerhették a munkaerőpiaci té-
nyezőket. 

  Molnár Róbertné
pályaválasztási felelős

Juniális másképp

Családias főzőcske
Huszadik alkalommal juniá-
lisozott a TVK-s kollektíva 
közösen, ám első ízben MOL 
Petrolkémia néven. De nem 
csak a név változott, hanem 
maga a rendezvény is, mely 
idén a kulináris élvezetek kö-
rül zajlott.

- Halászlé készül lófejből - mutatja be tré-
fásan a készülő étket Harnisféger Árpád a 
bogrács mellett állva, majd komolyra for-
dítva a szót elmondja, hogy marhalábszár 
és csülök alapanyagból betyáros pörkölt 
rotyog, titkos összetevővel.
Bár hasonlít a hangulat a Triatlon Nagy-
hét hagyományos főzőversenyére, a Bog-
ratlonra, ez azonban mégis más. Ebben 
a formában ugyanis a régi TVK juniális 
született újjá MOL főzőnap néven.
- Ami maradt az a kollektíva, a családok 
és a nyugdíjasaink - mondja Huff Zsolt 

vezérigazgató, aki az egyik főzőcsapat 
mellett szemlélte az eseményeket. - Ami 
új egy kicsit, az a helyszín és a koncepció. 
De továbbra is az az elképzelésünk, hogy 
a munkahelyen kívül is szeretnénk, ha a 
kapcsolat megmaradna és együtt tudnánk 
örülni a kisebb-nagyobb sikereinknek.
A Sportcentrumban rendezett eseményen 
erre megvolt minden lehetőség. Kispá-
lyás foci a felnőtteknek, ugráló vár és arc-
festés a legkisebbeknek. De volt íjászat és 
paint ball is, csak hogy még néhány dol-
got megemlítsünk.
- Együtt van az egész család - tudom meg 
Tóthné Rusznák Margittól, aki az ugrá-
ló várak mellett figyelt csemetéjére. - A 
gyerekekkel együtt tudunk játszani, szó-
rakozni, és találkozunk a munkatársakkal 
is. Ez így mindenféleképpen jó nekünk.
Aki elfáradt, az a számtalan színpadi pro-
dukció közül választhatott magának ked-
vére az első MOL főzőnapon.

Horgászok 
figyelem!

2016. június 24-én (pénteken) 17 órától koszorúzással egybe-
kötött megemlékezést tartunk Tiszaújvárosban, a Teleki Blan-
ka u. 5. szám alatti Zabos Géza emléktáblánál.
2016. június 25-én (szombaton) Zabos Géza horgász csapat-
versenyt szervezünk az Erdészeti és a Tolnai tavon. 
3 fős csapatok jelentkezését várjuk. Nevezési díj: 3.000,- Ft/
csapat. 
PROGRAM:    
5.00-tól gyülekezés
5. 30-tól sorsolás
6.00-10.00-ig verseny
11.00-13.00- technikai versenyszámok:  totó, darts. 
Mérlegelés, eredményhirdetés, tombola.  
Ebéd
A horgászverseny nevezési díját az egyesületi irodán (Tisza-
újváros, Bartók B. u. 7.) lehet befizetni nyitvatartási időben 
(hétfő, szerda, péntek 13-17 óráig, kedd, csütörtök 8-12 órá-
ig) 2016. június 23-ig.

Nevezést a horgászversenyre (fantázianévvel ellátva) csak tel-
jes létszámú, 3 fős csapattal fogadunk el!  (Horgászni a ver-
senyszabályzatnak megfelelően legfeljebb 2 bottat, készségen-
ként 2 horoggal lehet!)
Ebédjegy ára: 1.100,- Ft, amely tartalmazza az ebédet, egy üdí-
tőt és a verseny utáni horgászati lehetőséget. Megvásárolni az 
egyesületi irodán lehet.  
A Zabos Géza Emléknapon az Erdészeti és a Tolnai tavon csak 
az a horgász horgászhat, aki csapatversenyben vesz részt, vagy 
aki ebédjegyet váltott!

Makó Zoltán
versenyfelelős

8. oldal 2016. június 9.Rendezvények

A három... mesterszakács. 

A sikereket célozták meg. 

Három csoportban tekintették meg a 
gyárat. 



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Városi Kiállítóterem
 Válogatás. Iklódiné Bodolai Judit, Kányási Katalin, Kapczár 
Klára, Kormos Dénes, Lukácsné Szabó Anikó, Molnár Vik-
tor, Papp Edit, Siska Bogi, Tóth Ferenc közös tárlata. Láto-
gatható: 2016. június 28-ig.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Írók, költők fürdőruhában - kamarakiállítás. Helyszín: a 
könyvtár aulája.  A kiállítás július 30-ig tekinthető meg.
Június 14. (kedd) 17.00 óra: HAMVAS MOZAIKOK. Vil-
lon-Faludy: Megáldva és leköpve mindenütt - a Csavar Szín-
ház irodalmi estje. Helyszín: a könyvtár aulája
Ingyenes belépőjegyek a könyvtárban igényelhetők.
Helytörténeti Gyűjtemény
KÖZLEMÉNY
Az „Egy modern város született - Életmódváltás a dél-borso-
di térségben” című felújított, állandó várostörténeti kiállítás 
június 1-től augusztus 31-ig szombaton és vasárnap is nyitva 
tart 11.00 - 19.00 óráig!
(Bejárat az üzletsor felől!)
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a „TE ENGEMET, 
ÉN TÉGEDET…” című időszaki kiállítás  a „Villa Sceder-
kyn” Tájházban június 26-ig tekinthető meg!

A Tisza TV műsora

Június 9., csütörtök 

9:00 Héthatár: A légi mentés története - MOL családi nap - 

Újra nyitva a könyvtár - Válogatás - Jótékonysági vásár

9:15 Hétről-Hétre: A pedagógusokat köszöntötték - Félmúlt - 

Sportfesztivál előtt - Sport

(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Június 15., szerda

18:00 Héthatár: Ballagások - Strandnapok - Sportfesztivál - 

Robotépítő gimnazisták  

18:15 Hétről-Hétre: Tábormustra - Félmúlt - Sport

Június 16., csütörtök

9:00 A szerdai adás ismétlése

Itt a nyár, és ilyenkor megszaporodnak a kerékpá-
rosok és a motorosok is. Így volt ez 1994-ben is. A 
megnövekvő forgalom azonban magában hordoz-
za a lehetséges baleseteket is. Sajnos ez bizonyoso-
dott be 12 éve is. Erről a Krónika így számolt be 
1994. június 9-én.
„Az elmúlt héten több közlekedési baleset történt 
a városunkban és a környékén. A balesetek nagy 
részéért a figyelmetlenül közlekedő kerékpárosok 
vonhatóak felelősségre.”
Az első - szerencsére könnyebb - baleset a TVK 
bekötőútnál történt.
„M. Lajos, 28 éves helyi lakos versenykerékpár-
jával a TVK-ból hazafelé tartott. A bekötőúthoz 
érve kerékpárjával nem állt meg, s nem érzékelte, 
hogy balról motorkerékpár érkezik.” 
Az eredmény két könnyű sérült lett. Egy másik 
esetben egy kismotor és egy autó ütközött. 
„M. Tibor, 51 éves tiszaújvárosi lakos személygép-
kocsijával az Örösi útról a Mátyás király útra ka-
nyarodott. Nem vette észre, hogy szemben vele T. 
József  segédmotor kerékpárjával a Mátyás király 
útról az Örösi útra igyekszik.”
Az ütközést szerencsére itt is nyolc napon be-
lül gyógyuló sérülésekkel megúszták. A harma-
dik baleset legfiatalabb elszenvedője azonban már 

nem volt ilyen szerencsés.
„V. Annamária, 14 éves tiszaújvárosi kerékpáros 
figyelmetlenül közlekedett a Nyékládháza és hejő-
keresztúri kereszteződésben. Ennek következté-
ben egy Wartburg személygépkocsival ütközött.”
A fiatal lányt kórházba kellett szállítani. Reméljük 
idén nem így kezdődik majd a nyár. A jövő héten 
1993. 24. hetébe látogatunk vissza.
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Két keréken
Hétről hétre évről évre

Rajzpályázat

A nagy ho-ho a Nagyhéten 
Kedves gyerekek!
Bizonyára ismeritek azt a peches pe-
cást, aki hű „társával”, a csalafinta 
csalival képtelen halat fogni. Ő a 
nagy ho-ho-horgász, aki július 7-én 
ellátogat városunkba, hogy részt ve-
gyen a Triatlon Nagyhét eseménye-
in. Közületek sokan horgásztok, leg-
utóbb a gyermeknapi versenyen bi-
zonyítottátok, hogy nem is akár ho-
gyan. Most rajztudásotokat mutat-
hatjátok meg.  Szerkesztőségünk ugyanis rajzpályázatot hir-
det „A nagy ho-ho-horgász a Nagyhéten” címmel. A felhívás-
ra óvodás és iskoláskorú gyerekek rajzait várjuk. Bármilyen 
technikával készített alkotással nevezhettek, a lényeg, hogy 
A3-as méretű legyen. A feladat, hogy ábrázoljátok a nagy ho-
ho-horgászt és csaliját a Triatlon Nagyhét bármelyik esemé-
nyén. A pályázatokat július1-ig várjuk szerkesztőségünkben, 
a Szent István út 16. szám alatt. Egy kis ajándékkal már akkor 
is meglepünk benneteket, de az eredményhirdetéssel várnotok 
kell július 7-ig, a Triatlon Nagyhéten a Város napjáig. Aznap 
10 órakor a nyerteseknek Balázs Péter, a nagy ho-ho-horgász 
magyar hangja, és Bráz György polgármester, a rendezvény 
fővédnöke adja át a díjakat. 
Izgalommal várjuk a rajzokat!

A szerkesztőség

Vers, próza, ének, tánc

Roma fiatalok tehetségkutatója
Az Országos Rendőr-főkapi-
tányság 12-16 év közötti ro-
ma fiatalok részére „Ki Mit 
Tud” tehetségkutató vetélke-
dőt szervez ének, tánc, vala-
mint vers és próza kategóri-
ákban. 

Ennek helyi szintű előzetes válogatója a 
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság szerve-
zésében május 26-án a Hejőkeresztúri IV. 
Béla Általános Iskolában volt. A rendez-
vény megvalósításához a KLIK Tiszaúj-
városi Tankerülete, Hejőkeresztúr önkor-
mányzata és a Hejőkeresztúri IV. Béla Ál-

talános Iskola is segítséget nyújtott.   
A vetélkedőn ének kategóriában Ke-
rékgyártó Gergő (Tiszaújvárosi Brassai 

Sámuel Szakképző Iskola), vers és próza 
kategóriában Farkas Péter (Tiszaújvárosi 
Brassai Sámuel Szakképző Iskola), tánc 
kategóriában Baba Valentina, Balogh 
Róbert, Illés Balázs, Rontó Eszter Vivi-
en, Rontó Krisztina Valéria, Rontó Ren-
átó (Dőri Ferenc Körzeti Általános Isko-
la Girincs) alkotta tánccsoport ért el első 
helyezést. 
Az első helyezést elért diákok részt ve-
hetnek a júniusban a B-A-Z Megyei Ren-
dőr-főkapitányság által szervezett terüle-
ti döntőn. 

Képzőművészeti kiállítás

Változatos, sokszínű válogatás
Kilenc kiállító, kilenc stílus, 
kilenc hangulat. Válogatás 
címmel nyílt kiállítás a Váro-
si Kiállítóteremben a Derko-
vits Kulturális Központ gyűj-
teményéből.

Kilenc amatőr képzőművész munkáit 
láthatják az érdeklődők. A kilenc ember 
ugyan  különböző stílust képvisel, a mű-
vészeten kívül még egy dolog összekap-
csolja őket, a Tiszaújvároshoz való kötő-
désük. Bodnár Imre, a Derkovits Kultu-
rális Központ szakmai igazgatóhelyettese 
köszöntötte a vendégeket, Kormos Dénes, 
kutató-fejlesztő szakpedagógus nyitotta 
meg a kiállítást. Beszédében bemutatta az 
alkotókat és röviden a munkásságukat. - 
Sok-sok év munkája, érzelmei, hangula-
tai jelennek meg a vásznon - mondta. - A 
képek tükröt mutatnak a világnak a készí-
tő szemszögéből. 
Tóth Ferenc a hétköznapokban művelő-
désszervező a Derkovits Kulturális Köz-
pontban. Sokakat meglepett képeivel, te-
hetségével.
 -  A témám főleg a nő, a világ, a környe-
zet, a természet. A képeimmel az elmúlt 
10 évben történt változásomat mutatom 
be - magyarázta. - A festményeket kezdet-
ben részletesen kidolgoztam, próbáltam 
hű maradni a látványhoz. Majd egyszerű-
sítettem a formákat, most pedig egyszerű-
sítem a színeket is. Próbálok mindent szí-
nes-szürkében bemutatni.
 A tárlat, címének megfelelően magába 
foglalja a sokszínűséget, a változatossá-
got. Nem csak a stílusok különböznek, 
hanem sokféle technika is felvonul a kiál-

lításon. Molnár Viktor tussal és filccel ké-
szítette el annak a sorozatnak az első ré-
szeit, melyeket elhozott a kiállításra. 
-  Ez a sorozat egy átalakulást dolgoz fel. 
Egy kis emberről szól, akit Philipnek hív-
nak. Az ő felnőtté válását és a fejlődé-
sét lehet nyomon követni a történet so-
rán. A főszereplő különböző jellemek-
kel találkozik, akiktől sokat tanul és el-
sajátít olyan dolgokat, amelyektől egyre 
jobban fejlődik és egy idő után fizikailag 
is átalakul - mesél az alkotó a képeiről, 
aki érdekességképp elmondta, hogy az 
alap karakterek megtervezésében tiszaúj-
városi általános iskolás gyerekek segítet-
tek neki. - Elmondtam, hogy mi a törté-
net, ők elképzelték a szereplőket, kitalál-

ták, megrajzolták, én pedig átdolgoztam a 
saját stílusomban. 
Kormos Dénes alkotásaiban a technika 
nem játszik fontos szerepet. Mindig a té-
ma hangulatától függ az eszközválasztás.
- Azóta foglalkozom a festészettel, ami-
óta abban a helyzetben vagyok, hogy amit 
gondolok a világról azt képekben meg tu-
dom jeleníteni, tulajdonképpen gyerekko-
rom óta - mondta. - Korábban elsősorban 
tájjellegű képeket csináltam, azoknak is a 
rendje, belső szerkezete érdekelt. Az utób-
bi időben az adja az ötletet, ami az embere-
ket foglalkoztatja a hétköznapokban, a vi-
lág dolgai, és ezek íródnak át képi jelekké.
A kiállítás június 28-ig látható. 

                            -ema-
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A válogató résztvevői.

A kilenc, Tiszaújvároshoz kötődő alkotó. 



2016. július 1. 20:30 
Tiszaújvárosi Sportcentrum
Jegyek az alábbiak szerint válthatók:
2016. június 13. és 23. között hétköznaponként 16:00-tól 
18:00-ig, csak Tiszaújváros Kártyával rendelkezők részé-
re (lakcímkártya kíséretében) INGYENESEN, kizárólag a 
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal épületének főbejárata 
előtti mobilárusító helyen.

2016. június 24. és 30. között hétköznaponként 16:00-tól 18:00-ig, minden érdeklődő számá-
ra 1000 Ft-os áron, kizárólag a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal épületének főbejárata előt-
ti mobilárusító helyen.

2016. július 1-én, 16:00-tól 20:00-ig, minden érdeklődő számára 2000 Ft-os áron, kizárólag a 
helyszínen a Tiszaújvárosi Sportcentrumban.
 

További infó: www.tiszatriatlon.hu

A Tiszaújvárosi Krónikában is megjelenik la-
kossági apróhirdetése,  amennyiben azt a Tisza 
TV Képújságában legalább  5 napra (2500 Ft), 

legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

Gyakorlattal rendelkező 
autószerelő munkatársat 

felveszünk. Tel.: 30/9687-967

10. oldal 2016. június 9.Rendezvények/Hirdetés



A Sportcentrum eseményei
Június 11. szombat

09.00  Nyitott kapuk

	 Teremlabdarúgás		 	 Edzőterem

Asztalitenisz

Ügyes kicsik
Cegléden	 randevúztak	Kelet-Magyarország	 legjobb	serdülő	és	
újonc	versenyzői,	a	2016.	évi	korosztályos	területi	ranglista	ver-
senyen.	A	TSC	10	 éves	 versenyzője,	Köllő Ábel az	U11-esek	
mezőnyében	remek	versenyzéssel	a	döntőig	menetelt,	és	végül	
az ezüstérmet szerezte meg. 
Nyírbátor	adott	otthont	a	2016.	évi	országos	újonc	„Húszak	baj-
nokságának”.	Az	elit	mezőnybe	meghívást	kapott	a	TSC	11	éves	
asztaliteniszezője	Fónagy-Árva Péter	is.	A	fiatalember	az	U13-
asok	mezőnyében	lépett	asztalhoz	és	az	idősebbek	között	is	re-
mekül helytállt. 

Diáksport

Remek atléták
Székesfehérváron rendezték meg az Orszá-
gos	Diákolimpia	atlétikai	versenyt,	melynek	
egyéni	összetett	versenyszámában	Oláh At-
tila,	a	Tiszaújvárosi	Szent	István	Katolikus	
Általános	 Iskola	 4.a	 osztályos	 tanulója	 (a	
megyei	2.	helyezés	után)	országos	6.	helye-
zést	ért	el.	Tanítója:	Oláh Bertalanné,	felké-
szítője:	Jakab István.
Az	Eötvös	Gimnázium	döntőbe	jutott	diák-
jai is szép eredményeket értek el a válogatott 
és	aranyjelvényes	atléták	között.
Eredmények:	V.	kcs.	fiú	200	m	síkfutás	Kris-
tály	Csanád	IV.	hely,	fiú	100	m	síkfutás	Kristály	Csanád	 	
X.	hely,	leány	3000	m,	Molnár	Sára		 IX.	 hely.	 Felkészítők:	 Ja-
kab	István,	Lehmann	Tibor.	Testnevelő:	Tóth	Papp	Tamás.

Oláh Attila

Kajak-kenu

Diáksereg Sukorón
Rekord létszámú - közel 3000 
- fiatal vett részt a Kajak-Ke-
nu Országos Diák-Kupa, Fő-
iskolai és Egyetemi Bajnok-
ságon a sukorói pályán.

	A	jövő	reménységei	ezúttal	nem	klubjai-
kat,	hanem	iskoláikat	képviselték,	többek	
között	az	itt	elért	eredményeket	is	figye-
lembe	veszik	a	„Jó	tanuló,	jó	sportoló”	dí-
jak	odaítélésénél.	A	mezőnyben	ott	voltak	
a	tiszaújvárosi	diákok	is,	akik	a	TVSE	és	
a	TKKSE	igazolt	versenyzői.	
A TVSE diáksportolóinak eredményei: 
K-1	ffi	ifi	200	m:	3.	Gömöri	Dénes,	K-1	
kölyök	 leány	 U13	 2000	 m	 2.	 döntő:	 8.	
Erős	 Kinga,	 Mk-1	 kölyök	 leány	 U13	
2000	m	2.	döntő:	10.	Vitos	Zsófia,	Mk-4	
kölyök	leány	U13	2000	m:	
5.	Erős	Kinga-Vitos	Zsófia-Márton	Tün-
de-Seres	Laura.
Szabadidős	diákolimpia:	Mk-2	fiú	II.	kcs	
500	m:	 1.	 Császár	 Dávid-Dudás	 Bence,	

Mk-2	 fiú	 I.	 kcs	 500	 m:	 5.	 Komlós	 Bo-
tond-Mezei	Balázs,	K-1	fiú	V.	kcs	500	m:	
3.	Varga	Béla,	K-1	fiú	IV.	kcs	500	m:	5.	
Dudás	Csongor,	K-1	leány	VI.	kcs	500	m:	
8.	Biczó	Dalma,	Mk-1	fiú	I.	kcs	500m:	9.	
Szabó	Dániel.
Egyetemista	és	főiskolás	bajnokság:	K-1	
ffi	500	m:	4.	Lőrincz	Tibor
A TKKSE diáksportolóinak eredményei:
MK-1	 fiú	U11	 2000	m:	 4.	 Kórik	 Ákos,	
MK-1	lány	U11	2000	m:	10.	Nagy	Mira,	
MK-1	fiú	U10	2000	m:	6.	Makrányi	Gá-
bor,	MK-1	lány	U10	2000	m:	10.	Utassy	
Melinda,	MK-4	női	U13	2000	m:	7.	Zöl-
di	Csenge	-	Tóth	Zsófia	-	Marosi	Panna	-	
Bíró	Eszter,	MK-4	fiú	U10-12	2000	m:	7.	
Takács	Márton	-	Kórik	Ákos	-	Deim	Mar-
cell	-	Makrányi	Gábor,	MK-4	lány	U10-
12	2000	m:	5.	Nagy	Mira	-	Tóth	Petra	-	
Makrányi	 Laura	 -	 Kovács	 Gréta,	MK-2	
lány	U-10	500	m:	1.	Nagy	Luca	-	Marosi	
Csilla,	MK-1	fiú	U-10	500	m:	2.	Skokán	

Máté,	 3.	 Balogh	Martin,	MK-2	 fiú	U10	
500	m:	2.	Skokán	Máté	-	Balogh	Martin,	
MK-1	 lány	 U10	 500	 m:	 1.	 Nagy	 Luca,	
K-1	női	U13	2000m	„B”	döntő:	6.	Tóth	
Zsófia,	MK-1	lány	U12	2000	m	„B”	dön-
tő:	1.	Kovács	Gréta,	MK-1	fiú	U11	2000	
m	„B”	döntő:	3.	Deim	Marcell,	C-1	férfi	
U15	200	m:	1.	Kőszegi	Milán,	C-1	 férfi	
U15	1000	m:	3.	Kőszegi	Milán,	C-1	fiú	
U10-12	2000	m:	4.	Szegi	Zsombor,	K-1	
női	U16	200	m:	2.	Gábor	Netta,	K-1	női	
serdülő	 U15	 200	 m:	 1.	 Kovács	 Mirtill,	
K-1	férfi	ifi	U17-18	200	m:	2.	Erős	Pat-
rik,	K-1	női	 serdülő	U15	500	m:	2.	Ko-
vács	 Mirtill,	 K-1	 férfi	 ifi	 U17-18	 1000	
m:	2.	Erős	Patrik,	MK-4	női	kölyök	U13	
2000	m:	2.	Nagy	Anna	Csenge	-	Kovács	
Emese	-	Nagy	Mirella	-	Kanyó	Viktória,	
MK-1	női	kölyök	U13	2000	m:	2.	Nagy	
Anna	Csenge,	K-1	női	kölyök	U13	2000	
m:	6.	Kanyó	Viktória.

Labdarúgás

Szezonzárás győzelemmel
A 2015/2016-os bajnoki évad 
utolsó mérkőzését játszotta 
az NB III Keleti csoportjá-
nak mezőnye. 

Különösebb	 tétje	már	 nem	volt	 a	 „záró-
akkordnak”,	hiszen	már	korábban	eldőlt,	
hogy	a	Nyíregyháza,	a	Cegléd	és	a	Cigánd	
jövőre	 az	NB	 II-ben	 szerepel,	 valamint,	
hogy	 a	 Felsőtárkány-M.kövesd-Zsóry	
csapata	a	kieső.	A	Termálfürdő	FC	Tisza-
újváros	 is	 biztos	 bennmaradóként	 lépett	
pályára	 és	 a	diósgyőriek	fiatalokból	 álló	
tartalék	csapatát	magabiztosan	győzte	le,	
megszerezve	így	a	15.	helyet.	

TFCT - DVTK II 3-1 (2-0)
Tiszaújváros:	250	néző,	V.:	Csontos	(Var-
ga,	Kövér)
Termálfürdő FC Tiszaújváros:	 Tóth-Fo-
dor,	 Angyal,	 Kerekes,	 Kovács	 Sz.,	 Ko-
vács	 P.,	 Hussein,	Molnár	 F.,	 Horváth	T.	
(Hajdu),	Holecz,	Potyka.
DVTK II:	Egyed-Germán,	Bodnár	 (Tim-
kó),	Ivánka,	Lőrincz,	Kövér,	Szabó,	Oláh,	
Icsó	(Krakkai),	Boros,	Kádas	(Balogh).
10. perc:	A	bal	oldalról	rúghatott	szabad-
rúgást a Tiszaújváros. A beívelt labdára a 
hosszú oldalon Angyal	 érkezett,	 akinek	
lábáról	a	kapu	bal	alsó	sarkába	pattant	a	
labda,	úgy,	hogy	a	vendégek	kapusa	még	
bele tudott érni. (1-0)
20. perc: Horváth	végezhetett	el	bedobást	
a	bal	oldalról.	Kovács	fejjel	tovább	csúsz-
tatta	 a	 labdát,	 középen	 érkezett	Angyal,	
lefordult	a	védőjéről	és	hat	méterről	a	ka-
pu	bal	alsó	sarkába	lőtt.	(2-0)
54. perc:	Holecz	szabálytalankodott	a	ti-
zenegyes pont magasságában. A játékve-
zető	 tizenegyest	 ítélt.	 A	 büntetőt	 Boros	
végezte	el,	a	kapu	bal	alsó	sarkába	 tartó	
lövését	Tóth	gyors	vetődéssel	megfogta.

85. perc:	Egy	szöglet	után	a	rövid	olda-
lon	Germán	fejjel	tovább	csúsztatta	a	lab-
dát,	a	mögötte	érkező	Boros	pedig	öt	mé-
terről,	senkitől	sem	zavartatva	a	kapu	kö-
zepébe fejelt. (2-1)
89. perc: Kovács	a	jobb	oldalról	ívelte	a	
kapu	elé	a	labdát.	A	diósgyőri	védők	nem	
tudtak	 felszabadítani,	a	 labda	Hajdu elé 
pattant,	aki	a	bal	oldali	kapufa	előtt,	két	
méterről	a	hálóba	kotorta	a	labdát. (3-1)
Az	utolsó	 fordulóra	eldőlt,	hogy	a	 tisza-
újvárosi	fiúknak	nem	kell	remegő	lábak-
kal	 pályára	 lépniük,	 hiszen	 biztos	 benn-
maradóként	várhatták	a	mérkőzés	kezde-
tét.	Az	igen	fiatal	diósgyőri	csapat	jófor-
mán	csak	a	védekezéssel	törődött,	de	nem	
sokáig	tudták	megvédeni	kapujukat	a	gól-
tól.	 Angyal	 tíz	 perc	 különbséggel	 2-0-s	
vezetéshez	juttatta	csapatát.	Ezt	követően	

az	első	félidő	zárását	jelző	sípszóig	csak	a	
két	tizenhatos	között	pattogott	a	labda.	A	
fordulás után hamar szépíthettek volna a 
vendégek,	de	Boros	tizenegyesét	Tóth	re-
mek érzékkel hárította. Kicsit bátrabban 
játszott	 a	Diósgyőr,	de	 továbbra	 sem	 je-
lentettek	veszélyt	a	 tiszaújvárosi	kapura,	
csak a hajrában. Végül a csereként beállt 
Hajdu	állította	be	a	3-1-es	végeredményt.	
Antal István, vezetőedző:	Úgy	érzem,	hogy	
megérdemelten	nyertük	meg	a	mérkőzést,	
a helyzeteinket maximálisan kihasználtuk. 
A	 lelkesen	 és	 pontosabban	 játszó	DVTK	
ellen	 megérdemelten	 győztünk.	 Nagyon	
mélyről	jöttünk	fel,	nehéz	időszak	van	mö-
göttünk.	Nehezen	fogadták	el	az	új	típusú	
munkát	 a	 játékosok,	 de	 az	 eredmény	 en-
gem	igazolt,	hiszen	bent	tudtunk	maradni.	
Sütő Szilárd, vezetőedző: Gratulálok	 a	
csapatnak a tavaszi teljesítményéhez. A 
kezdetekhez	 képest	 rengeteget	 fejlőd-
tünk,	de	meg	nagyon	sok	munka	áll	előt-
tünk.	A	mai	mérkőzéssel	sajnos	nem	tud-
tuk	méltóképpen	lezárni	ezt	a	félévet.
További eredmények
Tállya	-	Somos	1-2
Nyíregyháza	-	Hatvan	2-1
Nyírbátor	-	KBSC	0-1
Jászberény	-	Rákosmente	2-2
Cegléd	-	REAC	3-2
Putnok	-	Cigánd	3-1
Újpest	II.	-	DVSC-DEAC	II.	0-2

A hajrá jól sikerült

A	Tiszaújváros	U19-es	és	U17-es	csapatai	
is	befejezték	a	2015/2016-os	bajnoki	éva-
dot.	A	tállyai	kiruccanás	remekül	sikerült,	
mindkét	gárda	győzelemmel	búcsúzott.	
Az eredmények:
U19	Tállya	-	TFCT	0-3
U17	Tállya	-TFCT	1-6

„Városi kalandozás” 
a IV. Sportfesztivál 

keretében
Kedves városlakók és nem városlakók!                                             
Újra egy kellemes sétára invitálunk kicsiket és nagyokat né-
mi	feladattal,	versennyel	tarkítva.	

Jól	 tudunk	tájékozódni	a	városban?	Ismerjük	a	várost?	Itt	a	
lehetőség	az	érdeklődők	részére	tájékozódási	ismereteik	gya-
korlati	kipróbálására,	bővítésére,	Tiszaújváros	szépségeinek	
megismerésére,	felismerésére.	Tavaly	már	több	mint	20	csa-
pat	kipróbálta,	minden	kategóriában	szép	eredmények	szület-
tek.	Itt	a	lehetőség	a	bizonyításra,	avagy	a	trónfosztásra!

Időpont: Tiszaújváros, 2016. június 19. 

Rajt-Cél:	a	Sportcentrumban	a	Játékcsarnok	előtt	09.00	órá-
tól	5	percenként.

A	benevezett	csapatok	indulás	előtt	1-1	térképet,	illetve	a	fel-
adatokat	részletesen	leíró	menetutasítást	kapnak.	
A	verseny	„pontbegyűjtő”	jellegű,	a	megadott	 időn	belül	ki	
mennyi	pontot	gyűjt	be.	

Egy pálya és 5 kategória lesz : 
-	Kiscsaládos	(legalább	1fő	7	év	alatti	gyermek)
-	Családos	(legalább	1	fő	7-16	év	alatti	gyermek)	
-	Nagyszülők	(legalább	1	fő	60	év	feletti)
-	Ifjúsági	(csak	19	év	alattiak)
-	Felnőtt	(bármilyen	korosztály)

A	menetidőt	mindenki	magának	osztja	be,	aki	túllépi	a	meg-
adott	időt,	hátra	kerül!	
A	csapatlétszám	2-5	fő,	de	ha	valaki	egyedül	szeretne	indul-
ni,	megteheti!
Előzetes pályaadatok:	táv:	kb.	4-5	km,	versenyidő:	2,5	óra.

A verseny díjazása:
A	kategóriában	legtöbb	pontot	elért	I.	helyezett	csapat	elnyeri	
kategóriájának	kupáját,	az	I-III.	helyezettek	oklevél	díjazás-
ban részesülnek.
Minden	résztvevő	a	célba	érkezéskor	hűtött	italt,	csokit	kap.
Eredményhirdetés:	beérkezést	követően.

Minden	érdeklődőt	szeretettel	vár	a	Sport-Park	Kft.	és	a	Ter-
mészetjáró	Szakosztály	!

Nem marad Antal
A	Termálfürdő	-	FC	Tiszaújváros	egye-
sület	 elnökségének	 döntése	 alapján	 a	
2016/2017	 idényben	 nem	Antal	 István	
lesz	a	felnőtt	csapat	vezetőedzője.
Antal	István	2016.	március	22-től	3	hó-
napon	keresztül	töltötte	be	ezt	a	pozíci-
ót,	mérlege	10	mérkőzésen	3	győzelem,	
4	döntetlen	és	3	vereség.	A	csapat	a	ve-
zetésével	biztosította	NB	III-as	tagságát,	
melyet a klub vezetése nagyra értékel és 
melyhez	ezúton	is	gratulál	a	szakvezető-
nek	és	stábjának.	Az	elnökség	a	jövőbe-
ni	tervek	Antal	Istvánnal	történt	egyez-
tetését	követően	-	figyelembe	véve	a	há-
rom	hónap	tapasztalatait	is	-	hozta	meg	
döntését.
A	Football	Club	Tiszaújváros	Antal	Ist-
vánnak	a	jövőre	nézve	jó	egészséget	és	
további sportsikereket kíván.
A	 klub	 elnöksége	 június	 végéig	 kíván	
döntést	 hozni	 az	 új	 vezetőedző,	 illetve	
az	utánpótlás	csapatok	edzőinek	szemé-
lyéről	is.
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Antal Istvánnal 13 pontot gyűjtött 
be a TFC Tiszaújváros. 

Angyal, és ami fontosabb, a labda is a hálóban.
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