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Tiszaújváros hetilapja

Lecsaptak a nyomozók
Szúnyoginvázió

Légi kémiai és melegködös irtással védekezünk

Szinte egyik pillanatról a másikra szúnyogok lepték el a várost. Üresen állnak a boltokban a szúnyogriasztós polcok, ki így,
ki úgy védekezik a vérszívók ellen. Bosszankodunk a kialakult helyzeten, s reméljük, hamar megoldódik. Lapunk 3. oldalán Kerékgyártó István, a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője, Mukics Dániel, a katasztrófavédelmi főigazgatóság szóvivője és Lenner Ádám természetvédelmi és tájgazdálkodási menedzser nyilatkozik a kialakult helyzetről.
Fotó: Multicopter Hungary

Húsztonnás övezet

Aki rossz útra téved, az fizet

Június elsejétől 20 tonnás
korlátozott forgalmú övezet a
Nyékládháza - Debrecen közötti 35. sz. főút borsodi szakasza, azóta már nem hajthatnak át a zónán a 20 tonnánál nehezebb tehergépjárművek.
Az érintett szakaszon „Tehergépkocsival behajtani tilos” táblákat raktak ki,
így a 20 tonna feletti össztömegű járművek már csak a M30-M3-as autópálya útvonalon haladhatnak korlátozás nélkül.
A súlykorlátozás bevezetését az útszakasz teherforgalma indokolta. A korláto-

Még vannak, akik rossz útra tévednek.

A sajószögediek több demonstrációt
is tartottak.

zás célja, hogy Nagycsécs és Sajószöged
lakott területét védjék a járművek okozta
környezeti hatásoktól, tehermentesítsék a
településeket a teherautóktól. Az intézkedés után két héttel a tapasztalatokról érdeklődtünk a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságon.
- A 20 tonnás övezet bevezetése óta folyamatosan ellenőrzi az utakat a hatóság,
az akciók során azt tapasztaljuk, hogy a
sóderszállító tehergépjárművek forgalma
jelentősen csökkent, azonban a külföldi gépjárművezetők száma még mindig
magas, velük szemben még mindig több
esetben kell intézkednünk. Ennek kiszűrése érdekében több ellenőrzés van a 35-

ös főúton, az elmúlt héten is nyolc alkalommal szankcionáltunk a 20 tonnás zóna megsértése miatt, ami jelenesetben
30.000 forint közigazgatási bírságot jelent. Ezek a sofőrök, azt gondolom, hogy
tudnak a változásról, ám ezt belekalkulálják az útdíjakba, hogyha netalántán belefutnának egy közúti ellenőrzésbe, ami
esetleg bírsággal is járhat. Ilyenkor arra
hivatkoznak, hogy a GPS erre hozza őket,
azonban ez nem mentség, hiszen ki van
táblázva, hogy tilos behajtaniuk. Most hetente több alkalommal is ellenőrzünk, és
próbáljuk kiszűrni ezeket a járművezetőket - tájékoztatta lapunkat Lipták Ferenc
közlekedésrendészeti alosztályvezető.
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Levél az illetékesnek

Bráz György polgármester az alábbi levelet küldte el június
12-én, szerdán dr. Sipos-Bence Nóra tűzoltó alezredesnek, a
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági
Ellátó Központ Hivatala vezetőjének.
Tisztelt Hivatalvezető Asszony!
Tiszaújváros Város Önkormányzata részéről az Önökhöz címzett leveleinkben jeleztük, hogy Tiszaújváros a közvetlen környezetében található vizes élőhelyek miatt veszélyeztetett a szúnyoginváziótól. Több alkalommal is kérelmeztük, hogy Tiszaújvárost vegyék fel az országos szúnyoggyérítési programba.
A 35002/18319/2019. iktatószámú levelükben szakértői vizsgálatok tavaszi időszakban történő elvégzésétől tették függővé a programba való felvételünket, melynek lefolytatását követően értesíteni fogják önkormányzatunkat.
Ennek eredményéről a mai napig semmiféle értesítést nem
kaptunk.
A program lehetőségeire való hivatkozásukat a jelenlegi katasztrófa közeli állapotot figyelembe véve nem tudom elfogadni. Érthetetlen, hogy az időben küldött jelzéseink ellenére nem nyertünk
felvételt az országos szúnyoggyérítési programba.
A Tiszán és a Sajón jelenleg levonuló árhullám következtében a hullámtéren kialakult vízállás, a hirtelen beállt meleg időjárás tovább súlyosbították a helyzetet. A költségvetési forrásaink terhére elvégzett légi kémiai és földi melegköd
képzéses kezelések sem javítottak a helyzeten. A város szinte
lakhatatlanná vált, mert a lakosság nem tud kimenni a szabad
levegőre, a nevelési-oktatási intézmények udvarait nem tudják használni a gyerekek.
Ezért újra arra kérem Önöket, hogy Tiszaújváros és a környező települések lakóinak védelme érdekében tegyenek soron
kívüli intézkedéseket a szükséges kezelések végrehajtására a
szúnyoginvázió megszüntetése érdekében.
Várom Hivatalvezető Asszony válaszát.
Tiszaújváros, 2019. június 12.
Tisztelettel:
Bráz György
polgármester

Hőségriadó!

Az országos tisztifőorvos szerdán életbe léptette az országos
hőségriasztást. A legmagasabb szintű, harmadfokú riasztás vasárnap éjfélig van érvényben.
Hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri, vagy meghaladja a 27 Celsius-fokot. A Nemzeti Népegészségügyi Központ azt
javasolta, hogy a legmelegebb órákban, 11 és 15 óra között lehetőleg senki se tartózkodjon a tűző napon, ügyeljünk a fokozott folyadékfogyasztásra, és kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását.
Figyelmeztettek továbbá arra, hogy a déli órákban a vízparton
pihenők is kerüljék a napozást és ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel. Ajánlásukban az is olvasható, hogy védjük a bőrünket naptejjel és világos, jól szellőző bő ruházattal, és még néhány percre se hagyjunk gyermekeket, továbbá házi kisállatokat parkoló autóban.
Felhívták a figyelmet arra is, hogy a tartós hőség az egészséges
szervezetnek is extrém igénybevételt jelent, és az autózók koncentrációját is negatívan befolyásolhatja.

Sokféle
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Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

Gyógyszertári ügyelet

Szociális alapszolgáltatások 1.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén tárgyalta és fogadta el a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2018-ban végzett tevékenységéről szóló beszámolót.
Ebből közlünk részleteket elkövetkezendő számainkban.
A humánszolgáltató központ, mint integrált intézmény, szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatást, valamint szakosított
szociális ellátásokat nyújtott - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a
Család- és Gyermekjóléti Központ esetében szélesebb ellátási terület mellett - Tiszaújváros lakói számára.
Étkeztetés
Étkeztetésben azok a szociálisan rászorult személyek részesülhetnek, akik koruk,
egészségi állapotuk, betegségük, hajléktalanságuk miatt a napi egyszeri meleg étkezésükről nem tudnak gondoskodni. A beszámoló szerint az étkeztetésben részesülők
száma 2017-hez viszonyítottan lényegesen
nem változott. A 2018. december 31-én étkeztetésben részesülők száma mindössze
49 fővel nőtt. Az étkezést igénybe vevők
(944 fő) továbbra is döntően maguk szállítják el a napi egyszeri meleg élelmet a főzőhelyről (810 fő), az ebéd házhoz szállítását az igénybe vevők mindössze 12%-a
(111 fő) kérte az elmúlt év során, akik döntően nők (85 fő), leginkább 80 év fölöttiek.
Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás a segítségre, ápolásra szoruló idős, beteg emberek lakó-

környezetében nyújtott szolgáltatás. Ide
tartozik többek között a személyi higiéné megtartásában való segítségnyújtás,
a háztartási munkában való közreműködés, ápolási, gondozási feladatok ellátása.
A 2018. december 31-én ellátottak száma (77 fő) szinte megegyezik az egy évvel korábbi állapottal (76 fő), mint ahogy
az ellátásban részesülők gondozási óraszáma is az elmúlt évihez hasonlóan alakult. Tavaly 41 főt vettek ellátásba, és 40
fő esetében szűnt meg a szolgáltatás. Az
ellátottak közül 12 fő részesült szociális
segítésben, azaz takarításban, bevásárlásban, ügyintézésben nyújtott segítséget a
gondozónő, a 65 személyi gondozásban
is részesülő ellátott esetében pedig az előzőeken túl gondozási, ápolási tevékenységet is ellátott az intézmény. Az év során
házi segítségnyújtásban részesülők (117
fő) döntő többsége, 74%-a nő, elsősorban
80 év fölötti. Az intézmény 58 fő ellátására rendelkezik engedéllyel, ennek megfelelően a napi igénybevétel alapján összesített ellátotti igények szerint 2018-ban
42 főre kapott állami támogatást, 2019ben 41 főre igényel. Egyébként 2017. december 31-én 76 fő, 2018. december 31én 77 fő ellátására vonatkozóan rendelkezett érvényes megállapodással az intézmény. Ezért javasolt annak vizsgálata,
hogy a rendelkezésre álló kapacitás elégséges-e a felmerülő gondozási szükségletek kielégítésére.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készüléket használni tudó időskorú, vagy beteg emberek számára a krízishelyzet elhárítása céljából nyújtott szolgáltatás. A Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött támogatási szerződés alapján 140 készülékkel, Tiszaújvárosban és 9 környező településen biztosította az intézmény
a szolgáltatást. Az év során 169 fő vette
igénybe a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, jellemzően nők (90%), döntően
80 év fölöttiek. 2018-ban az ellátottak által kezdeményezett 437 segélyhívó riasztásból 346 volt a segítségnyújtást igénylő
riasztások száma.
Időskorúak nappali ellátása
A koruk vagy egészségi állapotuk miatt
szociális és mentális támogatásra szoruló,
önmaguk ellátására részben képes személyek számára biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A mindösszesen 95 férőhel�lyel működő, három idősek klubja szolgáltatásait igénybe vevők száma stagnál,
a klubok kihasználtsága az előző évhez
hasonlóan 90% körüli. Az év folyamán 11
fő kérte a felvételét a klubokba, ugyanakkor 10 fő kikerült az ellátásból.
f.l.

kronika@tiszatv.hu

Köszönet a gondoskodásért

„Mama, mondd meg kérlek, jó emberré
lettem én?
Ősz suhan át homlokomon, gyermekem
int felém.
Ráncos kezed volt a kincsem,
Fognám újra, de már nincsen.”
Istohan Hanna
Tisztelt „Ezüsthíd” Idősek Otthona Gondozóhölgyei!
Édesanyám az idősek otthona lakójaként
87. évében 2019. május 12-én elhagyott
bennünket. Az újság hasábjain e sorokkal szeretném tiszteletemet és köszöne-

Jó
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik júniusi sorozatunk. A megfejtéseket a hónap végén egyben várjuk e-mailben a
kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István
út 16. címre.

temet kifejezni Önöknek, azért az odaadó
gondoskodásért, odafigyelésért, amivel
édesanyámat, Rózsika nénit ápolták. Miután legyengült állapotban hazakerült az
idősek otthonába a kórházból, sebeit kezelték, etették, itatták, gondoskodtak róla. Hatalmas türelemmel, odaadóan ápolták, próbálták utolsó napjait elviselhetővé
tenni. Ezt a gondoskodást a párom és én
munka mellett nem tudtuk volna megadni Neki, de az „Ezüsthíd” Idősek Otthona
munkatársai igen, de legfőképpen Önök,
akik gondozták. Még egyszer minden

tiszteletem és megbecsülésem az Önöké,
és fogadják hálás köszönetemet a gondoskodásukért.
„A felmenőinkről gondoskodni talán a
legnagyszerűbb felelősség az életben.
Azok, akik előttünk jártak, annyi mindent
adtak, és ők tették lehetővé azt az életet is,
amit élünk.”
John Hoeven
Üdvözlettel:

Gintner György
Tiszaújváros

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot június 16-ig (vasárnapig) a
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050)
, majd június 17-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) 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
8-20		
8-20
8-15
Tisza Gyógyszertár

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852
E-mail: kronika@tiszatv.hu

Egyházi hírek
Római katolikus

Csütörtökön, pénteken és szombaton a szentmisék 18.00 órakor, szerdán 08.30 órakor kezdődnek. A vasárnapi szentmise kezdete 11.00 óra. Kedden kivételesen nem lesz szentmise templomunkban.
Júniustól kezdve a keresztelők minden hónap 3. vasárnapján
lesznek.
Akiknek születésnapjuk, névnapjuk, házassági évfordulójuk
van júniusban, jelezzék a plébánián (ünnepeltek szentmiséje a
hónap utolsó vasárnapján).
Június 15-én ifjúsági hittan, június 28-án felnőtt katekézis
19.00 órától a plébánián.
Plébániairoda nyitvatartási idő: Hétfő: 09.00-11.00, Kedd:
09.00-13.00, Szerda: 09.00-13.00, Csütörtök: 15.30 - 17.30,
Péntek: 15.30 - 17.30.

Görögkatolikus

Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Vasárnap
10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Szerdán
8.00 Szent Liturgia.
Június 22-én egyházközségi családi napot szervezünk, melyre
nagy szeretettel hívjuk és várjuk egyházközségünk idősebb és
fiatalabb tagjait egyaránt. Lesz főzés, ugráló vár, különféle játékok, az idősebbek számára pedig lehetőség egy kis beszélgetésre, játékos vetélkedőre. Gyülekezés 11 órától.

Református

Tiszaújváros
Június 13-án, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra kezdődik.
Június 16-án, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz.
Tiszaszederkény
Június 16-án, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az istentisztelet.
Fájdalommal tudatom, hogy édesanyám

Kalina Istvánné
életének 82. évében elhunyt.
Temetése 2019. június 17-én, hétfőn 11 órakor lesz
a Városi Temetőben.
Kalina Zsuzsa
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
ha látni akartok, nézzetek az égre!”
Fájó szívvel emlékezünk

Kovács József
halálának 3. évfordulójára.
Szerető családja
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Légi kémiai és melegködös irtással védekezünk

Szinte egyik pillanatról a másikra
szúnyogok lepték el a várost. Üresen állnak a boltokban a szúnyogriasztós polcok, ki így, ki úgy védekezik a vérszívók ellen. Bosszankodunk a kialakult helyzeten, s reméljük, hamar megoldódik.

Áradás, apadás, gyérítés

szúnyogokat. Térségünk még fehér folt ezen a
térképen, a május 20-a óta kezelt területek közt
sem szerepel, ahogy a június 11-16. közötti tervezett gyérítések sem érintik. A témában megkerestük az OKF-et, szóvivőjük készséggel válaszolt kérdéseinkre.
- Egy-másfél héttel előre lehet tudni, látni,
hogy hol lesz szúnyoggyérítés - mondta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság szóvivője. - Nagyon sok helyszínen kell gyérítést végezni, országszerte rovarszakértők elemzik, hogy melyik településen
milyen a szúnyoghelyzet és ez alapján határozzák meg a heti programot. Természetesen mindig ott gyérítenek először, ahol a legrosszabb a
helyzet. Április 30-án indult a katasztrófavédelem által szervezett központi szúnyoggyérítési
program. Hetedik hete zajlik és ez alatt az idő
alatt már közel 300 településen és 9 budapesti kerületben volt szúnyoggyérítés. Közel 120
ezer hektáron. Ezen a héten összesen 156 településen és 70 ezer hektáron lesz szúnyoggyérítés és 9 budapesti kerületben. A szúnyoggyérítésnek a pontos helyét nem lehet előre meghatározni, tehát nincs egy előzetes program, ami
azt mondja, hogy akkor Miskolcon július közepén, illetve augusztus elején lesz szúnyog�gyérítés. Azt mindig csak egy-másfél hétre előre lehet látni. Ez azért van így, mert ez egy dinamikusan változó program. Mindig attól függ
a szúnyoggyérítés helyszíne, hogy hol sok éppen a szúnyogok száma. Ezt pedig rovarszakértői vizsgálatok alapján határozzák meg. Magyarországon országszerte több helyszínen rovarszakértők folyamatosan elemzik a szúnyoghelyzetet, és ez alapján határozzuk meg, hogy
az éppen aktuális heti szúnyoggyérítés mely területekre terjed ki.

- Egyértelmű, hogy az árvíz miatt van ekkora
szúnyoginvázió, ami egyébként várható is volt
- mondta el lapunk kérdésére Kerékgyártó István, a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
ügyvezetője. - Körülbelül egy hónapja vonult
le egy kisebb árhullám a Tiszán, amikor apadni kezdett, a visszamaradt pocsolyákat biológiai szúnyogirtó szerrel lekezeltük. Ezt háti géppel, gyalogosan végezték a cég munkatársai. A
Tisza újabb árhulláma már nagyobb volt, mint
az előző, így elég nagy mennyiségű víz került a
hullámtérre, mindez párosult egy elég erős felmelegedéssel, és így robbanásszerűen keltek ki
a szúnyogok.
- Mit lehet ilyenkor tenni?
- Gyakorlatilag ezt nem lehet megelőzni, csak
utólag kezelni. A mostani szúnyogirtó szerek
mind kontakt, tehát érintkezési idegmérgek,
vagyis a kikelt és kifejlett szúnyognak, az imágónak találkoznia kell a szúnyogirtó szerrel. A
múlt héten csütörtökön végeztünk egy légi kémiai irtást ezer hektáron, és közben pünkösdkor már újra apadt a víz. A szúnyogok pedig
akkor kelnek ki a vízből, amikor az oxigén már
elfogyott.
- A csütörtöki szúnyogok tehát elpusztultak, és
a mostaniak már „újak”?
- Igen, ez így van. Legutoljára 2010-ben volt
egy komolyabb árvíz, akkor a harmadfokot is
meghaladta, a szúnyogok lerakták a petéiket az
ártérre, és ezek gyakorlatilag 9 éves szúnyogok, amik most kikeltek.
- Mivel lehet őket irtani?
- Az engedélyezett szer hatóanyaga a Deltametrin. Ebben a hónapban 4-5 szúnyogirtó szert
vonnak ki a forgalomból, így 2019. július 1-jétől egy szúnyogirtó szer marad a piacon, ez is
egy Indiában gyártott újfajta szer, de a régi hatóanyag van benne. Kedden este volt egy melegködös szúnyogirtás, ami azt jelenti, hogy a
szúnyogirtó szert egy melegköd képző generátorba juttatjuk, és ez füstködöt képez. A hatóanyag megtapad a füstszemcséken és ez bevi- A katasztrófavédelem szerint ennyi szúnyog
szi a cserjék, fák alá is a szúnyogirtó szert, ezál- még nem elegendő a gyérítéshez.
tal ha találkoznak a kikelt szúnyogokkal, akkor
elpusztulnak. Most nagyon sok hím szúnyog
- Térségünkben mikor volt, illetve lesz szúis van, azt lehet látni, hogy most van a párzási nyoggyérítés?
időszak, tehát ez a szúnyogártalom még foko- - Észak-Magyarország, és ezen belül is Borzódik, ezért csütörtökre tervezünk még egy lé- sod megye nem tartozik kifejezetten azon tegi kémiai irtást, ami engedélyeztetés alatt is áll rületek közé, amelyek szúnyogokkal fertőzöt- mondta az ügyvezető.
tek lennének. Ennek ellenére tavaly többször is
Sok a szúnyog, viszont kevés az irtásukkal fog- volt szúnyoggyérítés Borsod-Abaúj-Zemplén
lalkozó szervezet, így ezekben a napokban-he- megyében. Tavaly összesen 70 településen pertekben nagyon leterheltek, nem lehet egyik pil- meteztek a katasztrófavédelem által irányított
lanatról a másikra megszervezni, engedélyez- szúnyoggyérítés során, összesen 21 ezer hektetni a szúnyogirtást. Amit egyébként árterüle- tárt érintettek a szakemberek. Az idei szezonten nem is lehet végezni. Közel a Tisza, közel a ban még nem volt a megyében permetezés, ez
Sajó, sok a szúnyog.
azonban nem azt jelenti, hogy nem is lesz. Ez
időjárásfüggő és a rovarszakértők véleményétől függ, tehát ők azok, akik megnézik hogy
Nem elég a csípésszám
pontosan hol van jelenleg szúnyoginvázió. Ez
2013-ban az állam úgy döntött, hogy az árvízi határozza meg a gyérítésnek a területét.
védekezés mellett az árvíz miatti szúnyogárta- - Milyen módon lehet mérni, hogy egyes terülelom elleni védekezést is a katasztrófavédelem tek mennyire fertőzöttek?
feladatai közé utalja. Azóta minden évben a ka- - Többféle eljárás is létezik, a hivatalos a csítasztrófavédelem irányítja a szúnyogok elleni pésszámlálás. A rovarszakértő kiáll a helyszínre, és azt számolja össze, hogy egy adott interközponti védekezést.
Április 29-én közben elkezdődött a közpon- vallumon belül hány szúnyog kezdi meg rajta a
ti szúnyoggyérítési program, melyre mintegy táplálkozást. Aztán a szakértő egy szívócső semásfél milliárd forintot különítettek el. Ebből gítségével felszippantja ezt a szúnyogot, amely
az összegből várhatóan kilencszáz településen, egy kis elzárt csapdába kerül be, így nem csak
kettő-hat alkalommal gyérítenek, illetve ebből a számát tudhatjuk meg az adott területen, hafizetik a szakértőket is. A program keretében nem azt is, hogy milyen szúnyogfajokról van
légi kémiai módszerrel összesen mintegy 400 szó. Aztán a meghatározott időintervallumot
ezer, földi kémiai módszerrel 300 ezer, biológi- csak fel kell szorozni, ha az ember 10 percig
ai módszerrel pedig 15 ezer hektár kezelése tör- állt, az hattal megszorozva máris megtudjuk,
ténhet meg. Elsőként biológiai eljárással lép- hogy mennyi az egy fő / óra / csípés arányszám.
Ez, ha eléri az 50 csípés /fő /óra limitet, akkor
tek fel a szúnyoglárvák ellen. Az Országos Kaa település bekerül a központi szúnyoggyérítétasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján bársi programba.
ki nyomon követheti, hogy mikor és hol irtják a

Melegködösítés a Szent István úton.

Szövetségeseink,
a fecskék és a denevérek
A szúnyogügy egy komplex probléma. Afféle
ördögi kör, hisz egyre kevesebb a városi környezetben a fecske, a denevér, amik igencsak
hasznos állatok e tekintetben is. Lenner Ádám
természetvédelmi és tájgazdálkodási menedzser szerdán reggel látogatta meg szerkesztőségünket. S ha már itt volt, ajándékot is hozott. Épp egy fecskefészek épül szerkesztőségünk bejáratánál, a kisfecskéknek hozott földet, s vízzel sárrá gyúrva ki is készítette nekik.
Jól jött a segítség, a fecskék megtalálták a sarat,
s egész nap szorgoskodtak. Ádámmal az okokról, következményekről beszélgettünk, s arról,
mi mit tehetünk, hogy kevesebb szúnyog legyen a környezetünkben.
- Egy úgynevezett gradációnak vagyunk most a
mindennapos elszenvedői és megélői - mondja Lenner Ádám. - A nagy esőzések olyan szaporodó közeget biztosítottak a szúnyogoknak,
amely hatására most berobbant a szúnyogállomány. 3500 szúnyogfaj van, Magyarországon is nagyon sok megél ezek közül, nagy részük egyáltalán nem szív emberi vért, viszont
van, amelyik igen, ezek közül is a nőstények.
Ennek az az oka, hogy a peteelőállításhoz az
emberi vérben található fehérje nagyon fontos
számukra. A nagy esőzések miatt tehát a szaporodás megtörtént és 50-300 petét is lerakhat
egy szúnyog. Nagy eséllyel ők most kikeltek és
megleptek minket. Ez egy természetes dolog,
de nagyon kellemetlen.
- Hogyan tudunk védekezni ellenük?
- Sokan azonnal a permetezésre gondolnak,
ami jó megoldás lehet, most szükséges és elkerülhetetlen is. Nem is olyan régen megjelent a
National Geographic hasábjain egy cikk, hogy
ezek a szúnyogirtók ténylegesen elpusztítják
a szúnyogokat, viszont az egyéb más rovarokat is. Az elpusztult rovarmennyiség mindös�sze 0,1 százaléka a szúnyog, tehát a permetezés
viszonylag káros.
- Mi lehet a környezetbarát megoldás?
- A fecskék és a denevérek. Ők nagy mértékben tudják csökkenteni a szúnyogállományt.
Mind a kettő rovarokkal táplálkozik, a dene-

Lenner Ádám ajándéka az építkező fecskéknek.

Fotó: Multicopter Hungary
vér éjszaka, a fecske nappal. A permetezések
hatására 65 százalékkal csökkent a molnárfecskék állománya, és mivel eltűnik az élelemforrásuk, ezáltal éhen halnak a fiókák.
Ez egy ördögi kör, mert azért van egyre több
szúnyog, mivel egyre kevesebb természetes
ellenségük van, mert mi valamilyen szinten
elpusztítjuk őket. A lehetőség viszont adott.
Most itt észrevettük, hogy a füstifecskék
építkeznek, ezért készítettünk egy kis sarat,
segítjük tehát az ő munkájukat. Sokan leverik a fészkeket, mert zavarja őket az ürülék,
ez ellen léteznek fecskepelenkák, ami tökéletes megoldás az ürülék összegyűjtésére. Egy
törpedenevér 3200 szúnyogot fogyaszt el egy
éjszaka alatt, csakúgy, mint a fecskék nappal. Láttam Tiszaújvárosban nem egy olyan
erkélyt, ahol a molnárfecskék megjelentek,
leverték a fészkeket, nem költési időszakban
tehát önmagukban a fecskéket nem károsították, és utána szalagokat ragaszottak oda,
hogy vissza se menjenek a fecskék. Most ott
három pár fecskéről volt szó, ha a fiókáikat
is belevesszük, az nagyon-nagyon sok tízezer, akár százezer szúnyog pusztulását okozhatták volna egy évben. Remélhetőleg átköltöztek egy másik házhoz, de ha mindenhonnan elzavarjuk őket, egy idő után nem lesz
nekik hova menniük. Ami még érdekes, hogy
a Phoenix Hotel tetején nagyon sok a sarlós
fecske, ami ugyan nem fecske, de mi fecskének hívjuk. A lényeg, hogy ők is repülő rovarokkal, köztük szúnyogokkal is táplálkoznak, és az ő számuknak a növelésére is vannak lehetőségek. Vannak úgynevezett sarlós
fecske odúk, amelyeket ha a panelházak tetejére kihelyezünk, akkor ugyanolyan hasznot hajtanak. A denevéreknél pedig a denevértornyok és a denevérodúk kihelyezése nagyon fontos és nem egy két darab, hanem városi szinten több helyen több odú kihelyezése
nagyon hasznos lenne, illetve egy-két toronyé is. Ez nappali menedékként szolgál a denevérek számára. A természet egy komplex
rendszer, ha belenyúlunk, akkor mi is pórul
járunk. Ez most egy nagyon jó példa rá, amit
most átélünk mindannyian. De ha lehetőségünk van, akkor mindenképpen segítsünk.
- Víz közelében van a Szamárháti tanya. Ott is
sok a szúnyog?
- Nekünk száz pár fecskénk van, molnár és
füsti vegyesen, nincs annyi szúnyogunk,
mint itt Tiszaújvárosban. Van természetesen,
de nem ennyire rengeteg, mert ők nagyon sok
szúnyogot összeszednek. Ötven méterre, ha
elsétálunk a tanyától ott hasonló szúnyogmennyiséggel találkozunk, mint itt a városban. Bennünket mocsaras vizes közeg vesz
körbe, tehát azt gondolná az ember, hogy
még több szúnyognak kéne lennie. Ez valószínűleg így is lenne, ha az a száz pár fecske
nem lenne ott a telepen, akik tényleg nagyon
hasznos munkát végeznek. És az általunk kihelyezett denevér odúk, illetve az odvas fák
biztosítják a denevérek jelenlétét is. Érezhető a különbség.
Fodor Petra

Gyermekek

4. oldal
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Levél a tokaji erdei iskolából

Kedves Olvasó!
Május utolsó hetében mi, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 4. évfolyamos tanulói egy ötnapos szenzációs táborozáson vettünk részt. Táborhelyünk a
Tisza és a Bodrog összefolyásánál volt. S
ha egy hétig nem csinálunk semmit, csak
ezt a vadregényes tájat csodáljuk, már akkor is gazdagodtunk volna. De természetesen nem így történt.
Tokaj hegyalja, mint a világörökség része, számtalan lehetőséget kínált. A szőlőtermesztés, borkészítés fortélyait egy
patinás, többszázéves borospincében ismerhettük meg. Majd a Bormúzeumban egy interaktív, játékos tárlatvezetésen tettük maradandóvá ezen új ismereteket. Egy késő délutáni órában lovas fogat röpített minket víg nótaszó mellett
a szabad-állattartással foglalkozó gazdákhoz. Juhok és szarvasmarhák legelésztek békés egyetértésben. Csak ámultunk, amikor a ménes egy szakaszon kiséretként együtt futott a lovas kocsinkkal. A folyók mellett - gondolhatják - a
vízi járművek sem maradhattak ki. A hetes kenukban lapátot ragadtunk, s így fedeztük fel a Bodrog-zug egyedülálló madár-, és növényvilágát. Majd nemsokára
újra a vízen ringatóztunk. Ekkor már egy
sétahajón szeltük a hullámokat, ami az
áradás miatt félelmetesen gyors volt. Így
érkeztünk Szabolcs község honfoglalás
kori földvárához. Megtudtuk, hogy az

A sárospataki várat is bevette a csapat.
itteni ezer éves református templomban
nyilvánította Szent László királyunk augusztus 20-át Szent István ünnepévé. Sárospatakon egy közös énekléssel még a
várat is bevettük. A fergetegesre sikeredett búcsúesten a tanárok és diákok mulatságos előadásain gurultunk a nevetéstől.
Nem iskolapadban töltöttük ezt a hetet,
de szereztünk annyi értékes és használható tudást, és erősödött közösségünk oly
mértékben, ami valószínűleg felülmúlt
egy heti tanrendet. Mindenkinek szeretettel ajánljuk az erdei iskolában való tapasztalatszerzést.

Üdvözlettel: a 4.a és 4.b osztály tanulói
és tanítói
Ui.: Kedves Tanító Nénik!
Köszönettel tartozunk azért, hogy egy héten át vigyáztak gyermekeinkre, gondoskodtak a biztonságukról. Mivel nagyon
sokuknak ez volt az első ottalvós tábora,
így az itt szerzett élményeknek még komolyabb szerepe volt, mint azt hinnénk!
Úgy gondolom, hogy csodálatos emlékeket sikerült a gyerekeknek szerezni és
tényleg köszönjük, hogy épen és egészségesen hazahozták nekünk ŐKET!
Czenéné Kristóf Nikoletta
Szülő, 4.b
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Gyereknap és kopaszavató

Május 24-én, pénteken a Brassai dolgozói
idén is gyermeknapot szerveztek az iskola tanulóinak.
A kilencedik osztályos tanulók hagyományos kopaszavatója is ezen a napon volt,
melyet mindannyian izgalommal vártuk.
A régi tanulók nevetve gondoltak vissza
arra a napra, amikor ők álltak ott mindenki előtt és végezték el a vicces és olykor
meglehetősen nehéz feladatokat, míg az
új tanulók kissé megrettenve és megszeppenve álltak a kihívások elé.
A feladatok a diákok ügyességét és állóképességét mérték fel, egyesek ping-pong
labdát pattogtattak hullahoppozás közben, mások táncoltak, vagy éppen új iskolatársaik mentették meg őket az éhségtől egy-egy keksszel, amit csak az arcizmaik használatával juttathattak a homlokukról a szájukba.
Az iskola tantermei szabaduló szobává
alakulták át, ahonnan csak fejtörők megoldásával lehetet kijutnunk. A napot más
ügyességi, logikai és sportprogramok is
színesítették.
Ha valakinek mégsem lett volna elég a
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Bendegúz eredmények
a Széchenyiben

A Bendegúz levelezős verseny zárásaként a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolában volt a megyei döntő, aminek
eredményeként iskolánk diákjai szép számmal kerültek az országos döntőbe.
Eredmények:
Matematika: 1. osztály: 3. Futó Ádám 1.a, 4. Dósa Csenge 1.b,
5. Juhász Annabella 1.b, 7. Gál Bíborka 1.a, 9. helyezés György
Kinga 1.a (felk.:Kiss Piroska, Szendi Adrienn). 2. osztály: 1.
Kiss – Kulcsár Zsuzsanna 2.a, 2. Suba Flóra 2.a, 3. helyezés Bihari Mira Hanna 2.a (felk.: Iványiné Burai Éva). 3. osztály: 1.
helyezés Veréb Emma 3.a (felk.: Bana – Bátori Judit). 4. osztály: 5. helyezés Hadobás Örs (felk.: Izsó Alexa). 5. osztály: 5.
Görömbei Levente 5.c , 8. helyezés Csipke Emese Zselyke 5.b
(felk.: Kassainé Kovács Anett). Környezetismeret: 1. osztály: 4.
helyezés Emődi Bianka 1.b (felk.: Kun Albertné). 2. osztály: 4.
Matuscsák Ákos László 2.b, 5. Czinege Botond 2.b, 7. Katona
Laura 2.b, 10. helyezés Betlenfalvi Regő 2.b (felk.: Farkas Tivadarné). 4. osztály: 6. Lukács Eszter 4.a, 7. helyezés Suba Dániel
4.b (felk.: Deák Etelka, Petrikné Kiss Edina).
Természetismeret: 5. osztály: 1. Csipke Emese Zselyke 5.b, 6.
Pápai Petra 5.b, 10. helyezés Vámosi Regő László 5.a (felk.: Böcsödiné Hadházi Anikó).
Anyanyelv: 1. osztály: 2. György Kinga 1.a, 6. Gál Bíborka 1.a,
7. helyezés Pöstényi Jázmin 1.a (felk.: Szendi Adrienn). 2. osztály: 6. Suba Flóra 2.a, 9. helyezés Berta Nóra 2.c (felk.: Tuza
Katalin, Szabó Éva). 3. osztály: 3. Mészáros Anna 3.c, 4. Nagy
Zsófia 3.a, 5. Veréb Emma 3.a, 10. helyezés Dósa Fruzsina 3.c
(felk.: Bóna Mária Anikó, Lövei Judit). 4. osztály: 7. helyezés
Mészner Regina 4.a (felk.: Szabóné Tóth Irén). 5. osztály: 2.
Vámosi Réka 5.b, 6. Puskár Anna 5.c, 8. helyezés Pap Gréta 5.b
(felk.: Makrai Marianna, Réthi Zoltánné) Irodalom, szövegértés: 1. osztály: 2. helyezés Kiss Dóra 1.b (felk.: Kiss Piroska). 2.
osztály: 1. Farkas Rebeka Ágnes 2.b , 2. helyezés Gáspár Marianna 2.b (felk.: Nagy Zsuzsa). 3. osztály: 1. Juhos Lia 3.c, 5. Tiborc Emília 3.b, 6. Gál Boglárka 3.b, 8. helyezés György Réka
3.b (felk.: Bóna Anikó, Hajduné Vásári Nóra).
Az országos döntőben György Kinga 1.a osztályos tanuló anyanyelv, Kiss-Kulcsár Zsuzsanna 2.a és Veréb Emma 3.a osztályos tanuló matematika, Juhos Lia 3.c osztályos tanuló irodalom, szövegértés, Csipke Emese Zselyke 5.b osztályos tanuló
természetismeret, és Puskár Anna 5.b osztályos tanuló irodalom tantárgyakból képviselik iskolánkat. Gratulálunk az eredményekhez!
Rácz Zita
munkaközösség-vezető

Pedagógusünnep

Köszöntés
és köszönet

Nagy volt a nyüzsgés a Brassaiban.
keksz a feladatok alatt és után, szeretett
tanáraink és az iskola többi dolgozója virslivel és üdítővel kínált minket, valamint
a büfében akár egy finom gulyást is ehettünk.
Köszönjük ezt a napot iskolánk minden

dolgozójának, tanárainknak és diáktársainknak!
Lovas Laura
3/11.TG osztályos tanuló
DÖK elnök

Futással tisztelegtek

Június 6-án a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulói rendhagyó
módon emlékeztek meg a nemzeti ös�szetartozás napjáról. Az első alkalommal
megrendezett 1920 méteres futás a nemzeti összetartozás emlékére és megőrzésére hívta fel a figyelmet. A megemlékezést Balla András történelem szakos tanár
szavai nyitották meg az iskolarádión keresztül, melyben a történelmi események
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felelevenítése mellett elmondta, mit is jelent a mai világban magyarnak lenni.
Ezt követően az intézmény összes diákja és pedagógusa nemzeti színekbe öltözve a városi Ifjúsági parkba indult, ahol rövid zenés bemelegítés után Hok Csaba intézményvezető kerékpáros felvezetésével teljesítették az 1920 méteres távot.
Az időjárás is kegyes volt iskolánkhoz,
így mindenki kényelmesen a saját tempó-

jában futhatott. Célunk a megemlékezés,
valamint a közösségformálás volt, mert a
futás összekapcsol minket egymással és a
természettel is. Gratulálunk minden résztvevőnek!
Köszönet a szervezőknek: Markovicsné
Szabó Enikő, Forrainé Ipacs Marica és
Demblovszky Gábor pedagógusoknak.
Hok Csaba
intézményvezető

A pedagógusnap alkalmából városunk óvónőit is köszöntötték. Nem csak az aktív, hanem a már nyugdíjba vonult egykori
kollégáikat, óvodapedagógusokat is. Az ünnepi műsort az Eötvös középiskola diákjai adták, városunk polgármestere, Bráz
György pedig elődeinket idézve mondott köszöntőt és egyben
köszönetet is a városalapítóknak, akik annak idején az oktatási, nevelési intézmények építése mellett döntöttek. Az ünnepeltek közül hárman - Füredi Zoltánné, Farkas Lászlóné és Gedrus Jánosné vasdiplomát kaptak. Ők 65 éve, 1964-ben szerezték meg felsőfokú óvónői képesítésüket. Budai Károlyné 50 éve
végzett a főiskolán, őt aranydiplomás óvodapedagógusként köszöntötték.
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SzakMa tábor

Vakáció gyárakban,
tanműhelyekben

Sokan fogtak össze a táborért.
Huszonnégy, többségében hetedik osztályos gyerekkel startol el idén nyáron először a SzakMa tábor. A nyári programot a Tiszaújváros és Térsége
Foglalkoztatási Tanács ötlete nyomán szervezték
meg, a testület, mint koordináló vett részt az előkészítésben, vállalatokat, cégeket is bevonva.
Idén már harmadszor ült össze
a tanács a résztvevő szervezetekkel és az érdeklődő iskolákkal együtt egy közös beszélgetésre. Legutóbb már konkrétumokról is beszámoltak, hiszen
már biztos, hogy lesz tábor. Érdeklődők vannak, támogatók is
akadtak, így nincs semmi akadálya az indulásnak.
- Meghirdettük a térség iskoláinak a lehetőséget néhány hónapja, a sajószögedi Kölcsey
Ferenc Általános Iskolából és a Kovács József
tiszaújvárosi Széchenyi iskolából jelentkezett sok diák, onnan
jelezték a pedagógusok az érdeklődést. Mostanra összeállt minden. Júniusban, ahogy vége az iskolának, kezdünk is, 17-ével,
egy turnusban 24 fővel - tudtuk meg Kovács Józseftől, a Tiszaújváros és Térsége Foglalkoztatási Tanács elnökétől.
- Mennyibe kerül a tábor?
- Jó hír, hogy nem kell fizetni a táborért, hiszen vannak támogatóink is. Tiszaújváros önkormányzata szponzorálja a napi háromszori étkezést. A tanárokat, felügyelőket a Brassai és a Szerencsi Szakképzési Centrum adja, az ő díjukat pedig több nagyvállalat állja. Nagyon súlyos munkaerőhiány van az országban,
kevés a szakember, kevés a jó szakember, nincs utánpótlás, így
már az általános iskolában el kell kezdeni ráirányítani a szakmákra az iskolások figyelmét, mi ezzel a SzakMa táborral megtettük az első, úttörő lépéseket.
- Mi lesz a tábor programja?
- Sokszínű és sokrétű lesz, több szakmát is bemutatva és nem
csak fiús programok, hanem lányoknak valók is. A gyerekeket
elsősorban az informatika érdekli, de megmutatjuk a műanyagfeldolgozást, a petrolkémiát, az ipari koromgyártást, minden
olyan technológiát, ami bent van az MPK Zrt. iparbázisán belül.
Betekintést nyerhetnek a gyerekek a mechanikai dolgokba is,
a villanyszerelő, a műszerész és az esztergályos szakmákba, és
bekerül a repertoárba a programozás is természetesen, az ipari
robotok lehetőségét is megmutatják a gyerekeknek. Mindeközben a szakma szépségét megismerve, gyakorolnak is.
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Elektromos zárlat

Tűz a garázsban

Tűzesethez riasztották a tiszaújvárosi tűzoltókat pünkösdhétfőn
délután. A Szent István úton az egyik családi ház garázsa gyulladt ki. A tüzet egy konnektor elektromos zárlata okozta. A minimális lánggal égő tűz eloltása után a tűzoltók a garázsban álló
járművet kitolták, és átszellőztették az épületet.

Sporttáborok

5. oldal

Nyáron is mozogni!

Tiszaújváros életében mindig jelen van a sport. Nincs ez
másképp nyáron, a vakáció
ideje alatt sem. A különböző
sportegyesületek nyári napköziket szerveznek sportolóiknak és azoknak, akik kíváncsiak és ki szeretnék próbálni a sportágat.
Évek óta nagy népszerűségnek örvend a
foci napközi. Idén is lesz, kétszer egy hét.
- Június 24-étől június 28-áig és július 28tól augusztus 2-ig rendezzük idén a sporttáborunkat - mondta Barabás Zoltán, aki
a Tiszaújvárosi Futball Club U9-es utánpótlás csapatának edzője. - A jelentkezők
között természetesen sokan már itt fociznak az egyesületnél, de vannak olyanok
is, és nagy szeretettel várjuk őket is, akik
még nem futballoztak szervezett, egyesületi keretek között. Jöjjenek el, próbálják
ki, és ha tetszik nekik, akkor ősztől járhatnak rendszeresen az edzéseinkre. Itt
a nyári napköziben nem kimondottan az
edzésekre helyezzük a hangsúlyt. Nem
akarjuk elriasztani a gyerekeket, azzal,
hogy például futóedzést tartunk, és 10
kört kell futni. Na, ilyet nem csinálunk.

A focitábor célja megszerettetni a sportágat.
képpen előnyt jelent, ha nem fél a gyerek
a víztől. Szükség van egy jó kerékpárra
is, mivel így fogunk kijárni a Tisza-partra. Minden reggel fél 9-kor az Ifjúsági
parkban találkozunk, és fél 4-kor indulunk vissza a városba. Tervezünk minden
héten egy strandnapot is, ezt általában az

Mindenki mentőmellényben ülhet hajóba.
Játékos technikai gyakorlatokat találunk
ki nekik, hogy minél inkább megszeressék a gyerekek ezt a sportot. Nekünk is
jó, hiszen látjuk, ki mennyire ügyes. Az
egésznek a lényege, hogy együtt legyünk
és jól érezzük magunkat. Délelőtt és délután is van fociedzés, közben pedig kimegyünk majd a strandra kicsit lehűlni, pihenni.
A napközi egy hétre 15.000 forintba kerül, ami napi háromszori étkezést és a
strandbelépőt is tartalmazza.
Kajakot népszerűsítő táborok is indulnak
a nyáron. Mindkét egyesület, a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület és a Tiszaújvárosi Vízi Sport Egyesület is várja a kajakozni vágyókat.
- Egy komplex nyári napközis tábor szervezésén dolgozunk - nyilatkozta lapunknak Bardóczi Krisztián, a TKKSE elnökségi tagja, aki utánpótlás edzőként is dolgozik. – Természetesen a fő tevékenység
a kajakozás, de emellett tervezzük például, hogy megtanítjuk a gyerekeket sátrat
állítani, közösen fogunk szabadtéren sütni-főzni. A napközit első sorban az egyesületünk tagjainak szervezzük, de persze jöhetnek olyan gyerekek is, akik még
csak kíváncsiskodnak, ismerkednek a
sportággal. Mivel nálunk van olyan csoport, ahol hétéves kortól foglalkozunk a
gyerekekkel, így a táborban is ettől a korosztálytól várjuk az általános iskolásokat.
- A mi napközis táborunk június 22-étől
egészen augusztus 2-áig tart majd - tudtuk meg Rakusz Évától, a TVSE edzőjétől. - Így hat héten keresztül fogadjuk és
várjuk a gyerekeket. Elsődleges szempont
a kajakozás alapjainak elsajátítása lesz,
fontos, hogy mindenkit mentőmellénnyel
ülhet a hajóba. Nem kizáró ok, ha valamelyik gyerek nem tud úszni, de minden-

utolsó napra szoktuk tenni, hiszen a gyerekek már fáradtak, jólesik olyankor már
egy kis lazítás, pihenő. A tábor egyesületi tagoknak 9 ezer forintba kerül majd, a
külsősöknek 15 ezer forintot kell fizetni.
A Tiszaújvárosi Sportcentrum is készül a
nyárra, kétféle táborral.
- Tapasztalataink szerint egyre nagyobb
az igény a napközis táborokra és évről-évre egyre több gyerek vesz részt ezeken - mondta Lukácsné Szabó Anikó, a
Sportcentrum programmenedzsere. - Az
egyik egy kifejezetten alsósoknak induló foglalkoztató tábor lesz, ahol rengeteg játékkal, programokkal készülnek a
Hunyadi iskola pedagógusai a gyerekeknek, ezért 19.000 forintot kell fizetni. Valamint, mint ahogy már évek óta, idén is
indul úszó napközi. Ez utóbbit azoknak
szoktuk ajánlani, akik inkább a sportot
részesítik előnyben, hiszen naponta kétszer is tartanak úszóedzést a Sportcentrum uszodájában. A jelentkezőket kezdő,
haladó és profi csoportba sorolják és természetesen itt is pedagógusok, testnevelő tanárok vezetik majd a tábort. Egy hét
17.000 forintba kerül.
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Előny, ha a gyerek nem fél a víztől.

Az úszó napközi központja a Sportcentrum uszodája.

Sportfesztivál

6. oldal
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Tiszaújvárosi Sportfesztivál

Mozgás, egészség mindenekfelett

Hetedik alkalommal rendezték meg a hétvégén a
Tiszaújvárosi Sportfesztivált. A kétnapos rendezvényen számtalan sportág mutatkozott be, és számos sportág képviselői jöttek el, hogy játszanak,
sportoljanak és népszerűsítsenek.
A színpadon egymást váltották a helyi egyesületek, bemutatkoztak a csapatok, egy rövid műsor erejéig bepillanthattunk a
munkájukba. A Tiszaújvárosi Sportcentrum minden szegletében más-más mozgásforma várta az érdeklődőket. A városunkban elérhető sportágak szinte mindegyike megmutatta magát. A
népszerű labdarúgás minden korosztálya rúgta a bőrt a pályákon. A kosárlabda szerelmesei is eljöttek, versenyeztek, mec�cseztek. Sőt, egy látványos akrobatikus kosárlabda bemutató is
borzolta a kedélyeket a Lord of Gravity előadásában. Azt nem
tudom, a négyes fogat lélegzetelállító műsora mennyire hozta
meg a kedvet a kosarazáshoz, de az biztos, hogy levegőt visszatartva figyeltük a fiúkat.
- Először is képzett tornászok vagyunk - mondta Borlay Csanád,
a csapat szóvivője. - Az egyetemen találkoztunk és egy bemutatóra készülve úgy gondoltuk, csináljunk valami mást, mint eddig, és ekkor jött képbe a kosárlabda. A bemutatóinkkal sok országot bejártunk az elmúlt évek alatt, mostanában azonban azt
tapasztaljuk, hogy szerencsére Magyarországon is egyre inkább
igény van arra, amit csinálunk.
A labdarúgás és a kosárlabda mellett a teniszezők is megtöltötték a salakos pályákat. Nem csak kedvtelésből ütögettek, regionális bajnokságot hirdetett a tiszaújvárosi klub.
- Senior korcsoportban hirdettük meg a bajnokságot - nyilatkozta Mecsei József, a Tiszaúvárosi Tenisz Club elnöke. - Ez azt

jelenti, hogy 35 éves kor felett lehetett nevezni a versenyre. A
környező megyékből érkeztek jelentkezők, akik összemérik tudásukat egyéniben, párosban és vegyes játékban. Nagyon örülök, hogy sikerült ezt a bajnokságot most, a sportfesztivál keretein belül megrendezni, hiszen ez egy nagyon jó alkalom mindenkinek arra, hogy ne csak a tenisszel, hanem minden sportággal megismerkedjen.
A hagyományos sportágak mellett idén számos újdonságot is kipróbálhattak a vállalkozó szelleműek. A színpad mellé felállított airtrack csapat légszőnyegén egész nap pörögtek-forogtak a
tornához közel álló fiúk és lányok. Majd a Flip Uniti Team profi
tagjai mutatták meg, milyen magasra repíti őket a levegővel teli szőnyeg, lenyűgöző mutatványokkal kápráztatták el a közönséget.
Az uszoda felé sétálva fák közé kifeszített szalagokon egyensúlyoztak a gyerekek. Ők a slackline-t próbálták ki. A kötéltánchoz
hasonló sporthoz elsősorban koncentrációra és egyensúlyozásra
volt szükség, hogy végig tudjanak lépdelni a talaj fölött néhány
centire kifeszített szalagon. Azoknak, akik a sup-ot akarták kipróbálni ugyancsak stabil egyensúlyra volt szükségük, hogy ne
boruljanak bele a vízbe, hiszen ez a vízen úszó, a szörfdeszkához hasonló deszka, bár szélesebb és vastagabb a szörfnél, mégis óvatosnak kellett lenni, hiszen elég volt egy rossz mozdulat,
és már billent is. A sup-pal való haladást egy evező segítette. A
kezdők ülve, a középhaladók térdelve, a profik pedig állva eveztek az uszoda medencéjében. Aki megúszta a vízbe csobbanást,
egy új, egyre népszerűbb közlekedési eszközre pattanhatott fel,
a hoverboardra.
- A mozgáskoordináció és az egyensúly fejlesztésére nagyon jó

A slackline koncentrációt, egyensúlyérzéket követel.

A Flip Uniti Team elkápráztatta közönségét.

Tisza Trail harmadszor

Bővelkedett önfeledt pillanatokban a fesztivál.
- mutatta be Bakos Alexandra különleges járművét. - De nem
csak ügyességfejlesztésre lehet használni, egyre többször találkozunk vele az utcákon. Főleg a gyerekek használják, mert
gyors és praktikus. Én nagyon szeretem, amikor bátor felnőttek is idejönnek hozzám, hogy szeretnék kipróbálni. Valamiért
a gyerekeknek jobban megy, az idősebb korosztály óvatosabb.
A nap végén állványon szaladgáló, onnan leszaltózó, egymást
átugráló parkour csapat mutatta be szenzációs műsorát.
Természetesen idén sem hiányozhatott a sportfesztiválról a kajak, a kenu és a trambulin sem. Az erős emberek is megmérettették magukat a Strongman Kupán. Aki pedig elfáradt a sportolásban egy hideg üdítő mellett az egészségsarokban pihenhetett meg, ahol vérnyomást, vércukorszintet és testtömegindexet
mértek.
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A profik állva eveznek a supon.

Nálunk futott az ország apraja, nagyja

Háromszázan neveztek a sportfesztivál futóversenyére, a Tisza Trailre. Harmadik alkalommal rendezték meg a terepfutóversenyt, amire évről-évre
egyre nagyobb az érdeklődés.
Rekkenő hőségben, gyenge széljárás mellett, az első forró nyári hétvégén startoltak el a futók. Közös bemelegítéssel kezdtek,
hogy agyban és testben is „ott legyenek” a pályán, azon a terepen, amit idén is újra kellett tervezni az eső miatt, hiszen az eredeti útvonal jócskán felázott. A terep azért terep maradt, hiszen
futottak erdőben, földúton, murván, aszfalton. A nevezők egyharmada tiszaújvárosi volt, többség azonban az ország minden
területéről futott be a Tisza Trailre.
Nemzetközivé tette a versenyt egy pekingi lány és egy vietnámi
fiú, akik a debreceni egyetem hallgatói.
- Én magyar nyelvet hallgatok az egyetemen, a futótársam Le
Vinh Hoi Thong pedig orvostanhallgató. Most épp vizsgaidőszakunk van, itt kapcsolunk ki és felfrissülünk. Szoktunk futni, de ez az első magyarországi futóversenyünk. Hallottunk róla és jöttünk, mert közel volt és jónak tűnt - mondta Fan Xiaoye.
Nyíri Mariann sportos fogorvos, futószenvedélye családjára is
átragadt, ők együtt neveztek, mint sok más család, munkahelyi közösség is.
- Nagyon fontos nekem a futás, ami kikapcsol a hétköznapokból, ez lazítás is nekem. Hét kilométert vállaltam ma, amit rend-

szeres lefutok, de ez a meleg biztos, hogy nehezíteni fog. Ez az
első Tisza Trailem, soha nem voltam itt, de tavasszal több futóversenyen voltam, Pesten és Debrecenben és úgy gondoltam,
hogy ezt a helyi versenyt nem hagyhatom ki - nyilatkozta lapunknak Nyíri Mariann.
- Azért jöttem, hogy élvezzem a futást, a sportot, gyakoroljak,
mert szeretek futni. Két kilométert vállaltam, a hét kilométert jövőre biztos megpróbálom, ha nagyobb leszek. Fontos nekem az
egészség, azért jöttem, és mert szeretek futni, mert nagy élmény
- mondta a sajóörösi Bodolai Zsombor Csanád.
A futótávok versenyzőit negyedóránként indították el, egymás
után startoltak, egymást követve futottak végig a kijelölt pályán.
Menet közben és a befutónál frissítőállomások várták a versenyzőket, a célnál pedig érem, ami minden befutónak járt a részvételért.
- Az elvesztett folyadékot pótlom épp, rengeteget vesztettünk a
nagy melegben. 7 kilométerre neveztem ma, de minden évben
itt voltam, tavaly 14-et mentem, az előtt 21-et. A terep „bokaféltős”, ezért fontos volt a bemelegítés, hogy a bokaízületek bírják
a terepet. Kemény volt a terep, volt olyan ösvény is, amin szerintem mi jártunk először, emberpróbáló volt - nyilatkozta a célba érkező Andirkó József debreceni induló.
Az utolsó métereket hatalmas kiáltással kísérte Ducsai Tibor, ám
ez nem örömujjongásnak hangzott.

Örömfutás a terepen.
- Már nagyon fájt a lábam, mire beértem, négy napja edzettem
utoljára, talán azért is. Már a negyedik kilométernél gondolkodtam, hogy meg kéne állnom, de nem adtam fel, persze átfutott
az agyamon, hiszen több mélypont van ilyenkor, mint kilométer. Szerintem most megyek és keresek egy masszőrt a lábamnak, vagy megmutatom itt a mentősöknek, mert most eléggé fáj.
Február óta hat vagy hét versenyen voltam szerte az országban,
de ez nagyon színvonalas volt, frissítők is voltak, a pálya is jó
volt - mondta a tiszadobi férfi.
A meghirdetett négy táv mindegyikében négy kategóriában osztottak kupákat és díjakat, a verseny indulóit a házigazda Sportcentrum mindenkit vendégül látott egy vasárnapi energiadús
ebédre.
berta

III. TiszaTrail terepfutóverseny
abszolút győztesei:
XS táv (2 km) Nők: Bede Fanni, Férfiak: Földvári Levente.
S táv (7 km) Nők: Karsay Bíborka, Férfiak: Harsányi Zsolt.
M táv (14 km) Nők: Hreskó Zsuzsanna, Férfiak: Harsányi TaLe Vinh Hoi Thong első magyarországi futóversenye Tiszaújvárosban volt.

Jól jöttek a frissítőállomások.

más. L táv (21 km) Nők: Sebestyén Tímea, Férfiak: Kotra
Zoltán.
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Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Derko MiniGaléria
Horváthné Szegedi Beáta kézműves alkotásai
Látogatható: július 5-ig

VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM

Stark István festőművész „Érfestés” című grafikai kiállítása
Látogatható: június 22-ig

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Június 17. (hétfő) 19.00 óra
Csillaglesen - Hobbink a csillagos ég
Klubvezető: Szutor István amatőr csillagász
Június 22. (szombat) 9.00 - 11.00 óráig
Pöttöm börze
Baba- és gyermekruhák, játékok, használati tárgyak, kiegészítők, kismama holmik börzéje
Óvárosi KULT Galéria
B. Gulyás Erika „Bohóckodásaim” - velencei karneváli babakiállítás
Látogatható: június 15-ig

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

Június 14. (péntek) 17.00 óra
Az ember, ahogy én gondolom
Az ember, mint egy energiarendszer - Vitaindító beszélgetés
A beszélgetést vezeti: Szigeti Péter, nyugalmazott vegyipari gépészmérnök
Június 25. (kedd)
Varázslatos helyek Magyarországon - kamarakiállítás
Látogatható: augusztus 30-ig

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR

Június 14. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai
játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
Június 18. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit

A Tisza TV műsora
Június 13., csütörtök

9:00 Héthatár: Garázstűz - Foglalkoztatási Tanács - Kátyúzás
- Súlykorlátozás - Könyv gyerekeknek - Nyársparty - Pedagógusnap - Pünkösd - Sulisárkány
18:15Hétről-Hétre: Sportfesztivál - Tisza Trail - Szúnyogkérdés - Halászi Aladár: Esszék Comenius és Kazinczy életművéről - Sporttáborok nyáron - Közelmúlt - Foci évadzáró
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

7. oldal

Gyerekeknek gyerekekről

Bálint nyári nyomozása

A múlt héten tartotta a Hamvas Béla Városi Könyvtár
a 90. Ünnepi Könyvhét és
Gyermekkönyv- napokat. A
záró rendezvényen egy gyermekeknek szóló könyvet mutattak be. A könyvtár előadóterme megtelt alsó tagozatosokkal és az őket kísérő pedagógusokkal, ahol Lipták Ildikó, színész és drámatanár
hozta el első kötetét, a Nyári
nyomozást.
- Egy 11 éves fiú a könyv főszereplője mondta Ildikó. - Ez a korosztály már pont
az életének abban az időszakában van,
amikor elkezdenek foglalkozni az élet
nagy kérdéseivel. Például, hogy ki vagyok én, mi lesz belőlem, mi akarok lenni, esetleg mitől félek? A történet főhősében is ilyen és ehhez hasonló kérdések
merülnek fel, és olyannyira nem hagyják
nyugodni ezek a gondolatok, hogy egy
nyári kaland során egészen komoly és
mélyreható nyomozásba kezd, hogy kikutassa a saját hátterét és körülményeit.
- A könyv címéből ítélve nyári olvasmánynak szánja?
- Természetesen egy nagyon jó nyári olvasmány, bár hozzáteszem, hogy azok a
kalandok és élmények, amiken keresztülmegy a főhős, nem feltétlenül a nyárhoz,
a vakációhoz kapcsolódnak.
- Azok az események, amik Bálinttal, a főhőssel megtörténnek, lehetnek valóságosak vagy inkább képzelet és fikció?
- Teljesen valós a történet. Az olvasó gye-

Nyárs-party

Gyerekeknek gyerekekről.
rek beleélheti magát az eseményekbe,
esetleg fel is fedezhet hasonlóságot Bálint és a saját élete, érzései között. Mondok egy példát. Úgy kezdődik a regény,
hogy a főhősre rászakad a nyári szünet
és azzal együtt az egyedüllét. Véleményem szerint nagyon sok gyerekkel előfordul, hogy nyáron magára marad. Nem
kell járni iskolába, kevesebb a program,
a kapcsolata a kortársaival meglazul, kevesebbet találkoznak. Ilyenkor magára marad a gondolataival. Azt gondolom,
hogy a 10-12 éves gyerekeket ilyen hozzájuk közel álló történetekkel tudjuk olvasóvá nevelni. Meg kell találni azt a témát, ami őket érdekli, ami közel áll hozzájuk. Sokszor halljuk, hogy a mai gyerekek keveset olvasnak. Nézzünk magunk-

ba, mi felnőttek! Annak idején mi sem olvastunk el minden könyvet, amit a felnőttek elénk tettek. Gondolok itt, mondjuk a
kötelező olvasmányokra és tegyük hozzá,
hogy a mai iskolásoknak ugyanazt kell
olvasni, amit évtizedekkel ezelőtt nekünk
kellett. Már nekünk is nehéz olvasmány
volt, nemhogy a mostani gyerekeknek.
Így nem is fogják megszeretni az olvasást. Keressünk a gyerekkel együtt egy jó
történetet és az se baj, ha kezdetben a szülő vagy a pedagógus felolvassa, mert ezzel is felkelti az érdeklődését a gyereknek
és legközelebb már nem vár arra, hogy a
szülő ráérjen neki felolvasni, hanem saját
maga szórakoztatására olvasni kezd.
ema

Szederkényi szalonnázás

Idén is megsütötték Szederkény szalonnáját. A városrészben sokéves hagyomány már, hogy a nyár elején
megrendezik a Nyárs-partyt. A szabadtéri szalonnázásra most is szép
számmal jelentkeztek.
A művelődési ház melletti rendezvénytéren családok, baráti társaságok
nyársaltak zeneszó mellett, s beszélgettek, szórakoztak pénteken kora este. A nyársalókat Bráz György polgármester köszöntötte, majd a Pántlika
néptánc együttes adott műsort. A zenei aláfestésről Erdélyi György gondoskodott.
A hagyományt követve megsütötték
Szederkény szalonnáját is, melyből
mindenki kaphatott kóstolót - ahogy a
jóféle nedűkből is - amíg el nem fogyott….

Pom-Pom meséi a nagyhéten

Rajzpályázat gyerekeknek

Június 19., szerda
18:00 Héthatár: Hőség - Drága gyümölcs, sok eső - Kátyúznak a városban - Ballagások, évzárók - ‚56-os vértanúk napja - Banki adategyeztetés - Nyári gyermekétkeztetés - Sport
18:15 Hétről-hétre: 40 éves a Szivárvány óvoda - Sulirádiós
sikerek - Vízi sportcentrum-avató - Közelmúlt
Június 20., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Kedves Gyerekek!
Közületek már egészen biztosan csak kevesen tudják, hogy ki
is volt Gombóc Artúr, az „enyhén molett” madár, a csokoládék
nagy szerelmese! Neki aztán mindegy volt, hogy kerek vagy
szögletes, töltött, vagy töltetlen, kicsi, vagy nagy volt a csokoládé, odáig volt mindegyikért. Olyannyira, hogy mesesorozat is született történeteiből, Pom-Pom meséi címmel. PomPom, aki általában Picur fejére huppant és úgy mesélt, így vallott magáról: „ ha akarom, olyan vagyok, mint egy szőrpamacs, vagy paróka, vagy egyujjas kifordított bundakesztyű,
vagy szobafestő pemzli, vagy papucs orrán pamutbojt. Most
leginkább szőrsapkához hasonlítok, ahogy ülök az ágon, egy
szép hosszú ágon, föl-he-he-he, le-he-he-he, mivel egy szellő
hintáztatja az ágat”.
Nos, azért volt ez a hosszú bevezető, hogy meginvitáljunk benneteket legújabb rajzpályázatunkra, Pom-Pom és Gombóc Artúr a nagyhéten címmel. Várjuk bármilyen technikával készített alkotásaitokat A3-as méretben, július 4-én 15 óráig a Tiszaújvárosi Krónika szerkesztőségében. Kérjük, írjátok rá a rajz
hátoldalára a neveteket, valamint hogy hány évesek vagytok,

és az elérhetőségeteket. Eredményhirdetés július 11-én a Városháza előtti téren. A nyertesek értékes jutalomban részesülnek!
A behozott rajzokért - ahogyan eddig is - mindenkit apró meglepivel várunk, de most mással, mint tavaly!
Nagyon várjuk a rajzokat!

Közlemények

8. oldal

Tájékoztató

Óvodák nyáron

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 óvodai épületek zárvatartása, illetve a folyamatos ellátás biztosítása
érdekében az épületek nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:
Zárva
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Szederinda Óvodája
(Tiszaújváros,
Dózsa u. 9.)

2019.
június 24. - július 19. között

Bóbita óvoda
(Tiszaújváros,
Kazinczy út 1.)

2019.
július 01. - július 26. között

Szivárvány óvoda
(Tiszaújváros,
Pajtás köz 13.)

2019.
július 29. - augusztus 23. között

Tündérkert óvoda
(Tiszaújváros,
Alkotmány köz 1.)

2019.
június 24. - augusztus 23. között

Nyitva és összevont ügyeletet biztosít
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
2019.
június 24. - június 28.
között

Bóbita óvoda
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

2019.
július 01. - július 19.
között

Szivárvány óvoda
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

2019.
július 22. - július 26.
között

Szivárvány óvoda
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

2019.
július 29. - augusztus
23.
között

Szederinda óvoda
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

„Szivárvány Óvodája”
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

Szederinda óvoda
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

Bóbita óvoda
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

2019. augusztus 26-ától minden épület teljes nyitvatartással üzemel.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató

A Tiszaújvárosi Református
Óvoda nyári zárva tartásáról

A Tiszaújvárosi Református Egyházközség értesíti a lakosságot,
hogy a karbantartási munkálatok elvégzése érdekében a Tiszaújvárosi Református Óvoda nyári zárva tartása az alábbiak szerint alakul:
ZÁRVA
2019. július 22. - augusztus 16.
2019. augusztus 05. - 16.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Bóbita épülete biztosítja az összevont ellátást.
NYITVA

2019. augusztus 21. - 31.

Nyitva és összevont ügyeletet
biztosít a Tiszaújvárosi Református Óvoda.

Kérjük az óvodáskorú gyermekek szüleit, hogy nyári szabadságuk tervezésénél a fenti időpontokra legyenek tekintettel, és a
felmerülő óvodai ellátási igényekről az óvoda vezetőjét időben
értesíteni szíveskedjenek.
Tiszaújvárosi Református Egyházközség

Zöld növényi hulladék

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 2019. június 20án (csütörtökön) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosztották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is kihelyezhető az átadási pontokon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi munkatárs
munkakör
Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot
hirdet a Polgármesteri Hivatalban 1 fő pénzügyi munkatárs
munkakör betöltésére, határozatlan időre szóló kinevezéssel,
6 hónap próbaidő kikötéssel.
Főbb munkaköri feladatok:
Az ASP Gazdálkodási szakrendszerében pénzügyi, számviteli feladatok ellátása.
Közreműködés az önkormányzat költségvetési javaslatának,
év végi beszámolójának elkészítésében.
Havi és negyedéves adatszolgáltatások (időközi költségvetési jelentés, időközi mérleg-jelentés) készítése.
Képviselő-testületi anyagok előkészítése.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatásban szerzett gyakorlat,
- közigazgatási alap-, illetve szakvizsga,
- ASP program felhasználói szintű ismerete,
- mérlegképes könyvelői szakképesítés.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és Tiszaújváros Város Önkormányzatának
9/2014. (III.28.) rendelete szerint.
Cafetéria juttatás: bruttó 200.000 Ft/év.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt a 2011. évi CXCIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alapján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 2.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 10.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi szakreferensnél lehet. Tel: 49-548-085.

Szünidei
gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes
Képviselők figyelmét, hogy az ingyenes szünidei étkezés a
nyári szünetben, 2019. június 15-tól 2019. szeptember 1-ig
valamennyi, azaz 54 munkanapon keresztül a Központi Étteremben (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény városrészben élők esetében az Esély Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe, helyben történő elfogyasztással. A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2019. június 14. napjáig, ezt követően a
nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges
nyilatkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben
a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti,
Szociális és Sport Osztályán (I. em. 114. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges. Ha
a Szülő/Törvényes Képviselő a gyermek számára a szünidei
gyermekétkezetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szelektív begyűjtés

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz
menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató
2019. június 13-án (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2019. június 13.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Bráz György polgármester
2019. június 17-én (hétfőn)
13.00 órától 15.00 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
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket,
hogy 2019. június 20-án (csütörtökön)
karbantartás miatt
a Tiszaújvárosi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya
12:00-tól 18:00 óráig
tart ügyfélfogadást!
Tiszaújvárosi Járási 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

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi
internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/ index.php/
szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit főigazgató

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

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező 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
közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes.
A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a
szükséges intézkedéseket.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Molnár István
a 8. sz. választókerület képviselője
2019. június 19-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Mindenes

2019. június 13.

Tisza úti vásár

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár
következő időpontja 2019. június 14. (péntek)
				
Tiszaújvárosi
Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Köszönet az 1 %-ért
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány köszönetet mond
mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ával segítették munkánkat.
A 2018-ban kapott támogatást közalapítványunk tanulmányi
ösztöndíjak kifizetésére fordította.
Adószámunk: 18412262-1-05
Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
kuratóriuma

Lakossági gombavizsgáló
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Városközponti piac és vásárcsarnok területén a lakossági gombavizsgálat
2019. április 3-ától újból nyitvatart.
Gombavizsgálat időpontja:
• Szerda 18:00 – 20:00 óra
• Vasárnap 18:00 – 20:00 óra
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
			

üzemeltető

Tiszaújváros
babát vár program
Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. június 1-jén a miskolci Auchan Áruházak együttműködésével babaváró programot indít útjára, melynek keretében az újszülöttek családja
megközelítőleg 10.000 Ft értékű ajándékcsomagban részesül.
A babaváró program keretében az a szülő támogatható, aki:
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik,
• életvitelszerűen Tiszaújvárosban él,
• gyermeke 2019. június 1. napján, illetve azt követően született.
Az ajándékcsomag átvételére jogosító, az Auchan Magyarország Kft. által kiállított kupon átvehető az alábbi helyszínen:
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 22.,
24., 27. iroda.
A kupon átvételének feltételei:
• a szülő tiszaújvárosi lakóhelyének igazolása (lakcímkártya),
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatása,
• szülői nyilatkozat az életvitelszerű tiszaújvárosi tartózkodási helyről.
Az ajándékcsomag miskolci Auchan Áruházakban történő átvételére a szülő a gyermek születési anyakönyvi kivonatának
kiállításától számított 30 napon belül jogosult.
Bráz György polgármester
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Tiszaújvárosi Sportfesztivál eredmények
A Héttusát 297 fő teljesítette. A Tiszaújvárosban Sportoltam házi bajnokságon
110 fő vett részt.
Sport-Park labdarúgó bajnokság
2018/2019
1. Kesznyéten SE
2. Galaktikusok
3. FC Konako
4. Keszi legendák
5. SC Grund
6. GEMS Sport
7. Special J.
8. Garázs FC
9. Sajó Fenyő
10. R.E.M.
B-A-Z megyei női labdarúgó torna
A 2019. évi Megyei Női Kupa végeredménye: 1. Mezőkövesd 2. Sajóvámos 3.
Tokaj 4. Edelény
Nemzetközi senior labdarúgó torna
1. FC Tiszaújváros
2. Sajóörös
3. Kassa
A torna különdíjasai:
Gólkirály: Irhás Ignác (Sajóörös)
Legjobb kapus: Molnár Zoltán (FC Tiszaújváros)
Legjobb játékos: Anton Spisak (Kassa)
Legjobb hazai játékos: Pap Zsolt
Csúszókorong 1. BKV I. 2. TIFIT 3.
Kecskemét 4. Rákosszentmihály 5. Csömör
Erős Ember verseny eredményei
I. Endrei Zsolt (Tiszaújváros)
II. Szeghi Attila (Kaba)
III. Szabó Gyula (Tiszaújváros)
IV. Mengyi Rajmund (Tiszaújváros)
V. Somogyi Kund (Kaba)
VI. Balogh Szabolcs (Kaba)

Nem kisasszonyfutballt játszottak a hölgyek.
nyok, 3. Cserje Csapat
„Kiscsaládos” 1. Zozó Team, 2. Villám
„Ifjúsági” 1. Csiga Team, 2. Olümposz
kalandorai, 3. Minnie egerek
„Felnőtt” 1. Stop&Go, 2. Orbán Norbert,
3. Na, hol vagyok
Streetball
14 év felett lányok
1. Csajok
14 év felett fiúk
1. Mezőcsát Warriors
2. Újvárosi kecskék
14 év alatt lányok/ vegyes
1. Soma és a lányok
2. Basket girls
3. Miki Manók
14 év alatt fiúk
1. Basket kings
Női röplabda torna

Gyalogolni jó. Jó? Jó!!!
VII. Imre Tamás (Kaba)
VIII. Gere Béla (Kaba)
Nemzetközi utánpótlás labdarúgó torna
2007. jan. 1 után születettek:
1. MVSI
2. Alsózsolca
3. Sajóvölgye Focisuli
4. FC Tiszaújváros
5. Miskolc Népkert VSE
6. Tiszakeszi
A torna különdíjasa
Legjobb hazai játékos: Elek Mátyás
2008. jan. 1 után születettek:
1. BTE Felsőzsolca
2. FC Tiszaújváros
3. Miskolci Népkert VSE
4. Sajóörös
5. Csíkszereda
6. MVSI
A torna különdíjasai:
Gólkirály: Gulácsi Márk
Legjobb hazai játékos: Katlan Adrián
2010. jan. 1 után születtek:
1 FC Tiszaújváros A
2. FC Tiszaújváros B
3. Miskolci Népkert VSE
4. Alsózsolca
5. MVSI
6. Emőd
A torna különdíjasai
Gólkirály: Derzsényi Áron
Legjobb hazai játékos: Suhajda Gábor
Városi tájékozódási verseny
„Nagyszülők” 1. Kolimatyi 77
„Családos” 1. Királyság, 2. Bálint és a lá-

1. MVSC
2. Eötvös József Gimnázium Tiszaújváros
3. DEAC
4. Berzeviczy
Asztalitenisz
1. Varga Bence
2. Gyuricskó Adrián
3. Varga Botond
Bajtársak labdarúgó torna
1. Tűzoltók
2. Mentők
3. Önkormányzat
4. Rendőrség
Senior tusa
Tenisz
1. Varga László
2. Mecsei József

Itt a labda, hol a labda bajtársak?

Húzd, húzd!
3. Sipőcz Lajos
Asztalitenisz
Nők
1. Kurucz Jánosné
2. Holló Józsefné
3. Barna Miklósné
Férfiak
1. Tóth Béla
2. Barna Miklós
3. Kiss Sándor
Lövészet
Nők
1. Domenikné Dobos Ildikó
2. Barna Miklósné
3. Alexa Ottília
Férfiak
1.Csoma Bertalan
2. Tóth László
3. Kiss Sándor
Úszás
Nők
1. Pöstényiné Harangi Gizella
2. Csoma Bertalanné
Férfiak
1. Tóth Béla
2. Csenge József
3. Barna Miklós
Gyaloglás
Nők
1. Pöstényiné Harangi Gizella
2. Molnár Jánosné
3. Holló Józsefné
Férfiak
1. Tóth Béla
2. Tóth László
3. Vismeg Miklós
50+ Senior labdarúgó torna
1. Tiszaújváros
2. Budaörs
3. Miskolc
4. Miskolc Főnix

Közlemények/Hirdetések
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2019. június 13.

Haltelepítés

A Tiszaújvárosi Krónikában
is megjelenik lakossági apróhirdetése,
amennyiben azt a Tisza TV Képújságában
legalább 5 napra (2500 Ft) legkésőbb kedden
12 óráig feladja.

Megbízható takarítónőt keresek többszobás
családi házhoz Tiszaszederkényben.
Rugalmas munkarend.
Érdeklődni: +36 30 3038374

A Zabos Géza HE 2019. június 14-én (pénteken) 2.200 kg pontyot telepít az alábbiak
szerint:
Erdészeti tó: 		
600 kg
Csécsi tó: 			
600 kg
Tolnai tó: 			
300 kg
Örösi tó.:			
200 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a
Kürti tó megközelítését, akkor Kürti tó: 500
kg - ha nem, akkor ezt a mennyiséget is az
Erdészeti és Csécsi tóba telepítjük.
A változtatás jogát fenntartjuk.
Horgászni 2019. június 15-én (szombaton)
reggel 05.00 órától lehet.
Serfőző Gergely
horgászmester

Sport

2019. június 13.

Triatlon

Bundesliga ezüst

Lehmann Csongor (balról), Richard Murray és a német
Valentin Wernz a Bundesliga-futam eredményhirdetésén.
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub két élversenyzője,
Lehmann Bence és Lehmann Csongor a napokban
a Triathlon Bundesliga 1. osztályában versenyzett,
majd június 4-én Bulgáriába utaztak, ahol két társukkal együtt június 21-éig magaslaton edzőtáboroznak.
- Bence és Csongor továbbra is korábbi csapatuknál, a TEAM
WITTEN-nél versenyeznek, a Triathlon Bundesliga 1. osztályában - tudtuk meg Lehmann Tibortól, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzőjétől. - Ezek a versenyek be vannak
illesztve a felkészülésbe, általában edzésből mennek a fiúk. Az
a célunk, hogy tét nélkül, de világkupa színvonalú mezőnyben
tudják megméretni magukat. A június első hétvégéjére eső Kraichgau-i erőpróbát egy héttel előzte meg a Tisza Triatlon, ahol
Bence duplázott, Csongor viszont csak egy napot ment a Yokohama-i felnőtt világbajnoki szériaverseny (WTS) utáni időeltolódás és fáradtság miatt. A sprint távú német verseny legnagyobb neve a WTS-győztes dél-afrikai Richard Murray volt, de
számos világkupa dobogóst is találhattunk a 80 tagú mezőnyben. A 750 méter úszás után Csongor a 2-3., Bence a 10. hely
körül jött ki a depóból. A kerékpározás közben egy 35-40 fős
boly állt össze, mely 45 km/h átlaggal teljesítette a 20 km-t. Néhány bukás volt még közben, de ezt tudták kezelni a srácok. A
második depó után Murray rögtön az élre állt, Csongor és Bence a 4-6. helyeken váltottak. Az éllovas után összeállt egy négyfős boly, ebben volt Csongor, és őket követte Bence, aki a futás
féltávjánál a 6. helyen fordult. A táv második felében kissé megálltak Bence lábai, Csongor viszont nem hagyta a hajrára, 10 mp
után élre állt, és tempóból, az utolsó 1 km-en leszakította a többieket, így a tavalyi futam után ismét ezüstérmet szerzett. Bence végül kis időkülönbséggel a 17. helyen futott be a rendkívül
szoros versenyen.

Jabil 3Próba

Úszással
folytatódik

Az idei Jabil 3Próba eseménysorozat június 16án, vasárnap, úszással folytatódik a Tiszaújvárosi Sportcentrumban. A pontvadászat július 12-én,
pénteken a Jabil 1/3 Maraton keretében megrendezendő futópróbával fejeződik be.
A Tiszaújvárosi Sportcentrum uszodája előtt az úszópróba napján 6:45- 9:00 óra között lehet regisztrálni a 400 méteres, 3 pontot érő kispróbára és az 1000 méteres, 6 pontos nagypróbára.
Előnevezés nincs. Aki már rendelkezik próbafüzettel, az vigye
magával a díjmentes regisztrációhoz! Fontos, hogy elvesztett
próbafüzetet a szervezők nem tudnak pótolni.
Rajt 8 órától folyamatosan, a regisztráció sorrendjében beosztott futamokban.
Mindenki, aki az úszópróbát teljesíti, egyedi emblémázott pólót
kap ajándékba a rendező Tiszaújvárosi Triatlon Klub munkatársaitól. Továbbá kisorsolnak a helyszínen a Jabil dolgozók és a
lakosság között 1-1, egyedileg emblémázott fürdőköpenyt, 2-2
db egyedileg emblémázott tornazsákot, valamint a Jabil dolgozóinak 5 db meglepetés ajándékot is.
Warrior-válogató
Szintén a Tiszaújvárosi Triatlon Klub programjai közé tartozik
az idei, XXI. MOL Triatlon Nagyhét új eseményének, a „Tiszaújváros Warrior”-nak az előválogatója, melyet június 22-én,
szombaton rendeznek meg. Az előválogatóra a klub honlapján
és facebook oldalán lehet jelentkezni.
További információ: Tiszaújvárosi Triatlon Klub, Tel: 49/540094, +36 30 645-2746, e-mail: tiszaujvaros@triatlon.t-online.
hu, web: www.tiszatriatlon.hu

Labdarúgás

Teljesült a célkitűzés

Egy héttel az NB III.-as bajnoki szezon végeztével évet
értékeltek a Termálfürdő
FC Tiszaújvárosnál. A felnőtt együttes - teljesítve a célkitűzést - a 7. helyen végzett
a harmadosztály keleti csoportjában, de az utánpótláscsapatok eredményei sem adnak okot szégyenkezésre.
A bajnoki rajt előtt az NB III. Keleti csoportjában szereplő labdarúgócsapat célja
a 4-8. hely megszerzése volt. Az őszi szezon ugyan nem indult jól, hiszen az évad
felénél 19 ponttal mindössze a 11. helyen
állt Gerliczki Máté együttese. A kék-sárgák viszont a folytatásban remekeltek, és
29 pontot termelve, a tavaszi szezonban
a 3., összesítésben pedig a 7. helyet szerezték meg.
Hágen Zsolt, az egyesület elnöke az évadzárón arról beszélt, hogy ez a szereplés
vállalható és külön öröm, hogy a csapat
több alkalommal is sok góllal tudott nyerni. A Sajóbábonyt 5-2-re, a DVTK II-t és
a Gyöngyöst 4-1-re, a Tállyát 4-0-ra, az
SBTC-t pedig 6-0-ra győzték le. A klubvezető sikerként értékelte a Magyar Kupa-szereplést is, ahol a legjobb 32 között
a későbbi döntős Budapest Honvéd tudta
csak megállítani a tiszaújvárosiakat.
Az utánpótláscsapatok sem szerepeltek rosszul, hiszen a Bozsik programban
résztvevő együttesekben is sok tehetség
tűnt fel. A nagypályás utánpótlásgárdák
két 4., egy 5. és egy 9. helyet szereztek.
A fiatal korosztályból Kovács Kristóf és
Tóth Simon már a felnőtt keretben edzett,
és utóbbi játékos 10 mérkőzésen pályára
is léphetett az NB III.-ban.
Gerliczki Máté, az együttes trénere kiemelte a tavaszi remek szereplést, valamint azt, hogy csapata hazai pályán mindössze háromszor kapott ki (Putnok, Szolnok és ESMTK), valamint okozott meglepetéseket, a Jászberény hazai, valamint a
Putnok és a Füzesgyarmat idegenbeli le-

Sulisárkányok

A bajnokságban 54-szer volt ok gólörömre.
győzésével. A szakvezető pozitívumként
értékelte, hogy az együttes kapta a 5. legkevesebb gólt, valamint a 6. legtöbb gólt
rúgta a szezon során. A jövőben az a cél,
hogy a gárda a tavaszhoz hasonló őszt
produkáljon, hiszen akkor van esélye a
még előkelőbb helyezés elérésére.
Bráz György polgármester az évadzárón
hangsúlyozta, Tiszaújváros sportszere-

Gerliczki Máté szerződését újabb egy
évre meghosszabbították.

tő város, amely támogatja a labdarúgókat, hogy továbbra is eredményesek legyenek. A város vezetője arról is beszélt,
hogy fontos szerepet kapott a Sportcentrum területén megvalósult beruházás, az
új eredményjelző átadása, mely a Gyöngyös elleni találkozón debütálhatott.
A felnőtt csapat július 1-jén, a nagypályás
utánpótlás csapatok július 15-én, a Bozsik
csapatok augusztus 12-én kezdik meg az
alapozásukat.
A felnőtt együttes a tervek szerint a
DVTK II, a Putnok, a Hajdúböszörmény,
a Sényő és Nagyvárad csapata ellen játszik edzőmérkőzést. Hír a csapat háza tájáról, hogy a szakmai stábból Hegedűs
Zoltán, Kurucz Gábor és Csikós László
távozik. A játékoskeretet illetően változás, hogy Lipusz Norbert, Illés Gábor és
Pataki Zsolt távozik. Papp Ferenc és Kertész Tamás sorsa bizonytalan, velük még
tárgyal a klubvezetés. A távozó labdarúgók helyére 2-3 játékos igazolását tervezik. A jövőben az utánpótlás korosztályoknál tevékenykedik majd Kupecz Tamás és Vámosi Csaba, jelentették be az
évadzárón.
Brézai

Az utánpótlás nevelés a cél

Tizennegyedik alakalommal
rendezték meg a Sulisárkányok nyílt iskolai sárkányhajó bajnokságot a városi Dísztavon, a Tiszaújvárosi Sprintarénában, amit a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség és Tiszaújváros önkormányzata
támogatott.
A versenyre három iskola, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és egy nyékládházi általános iskola
nevezett, összesen 17 csapattal. Idén először bevonták az első, második és harmadik osztályosokat is azzal a céllal, hogy
az utánpótlás nevelést már időben elkezdjék. Délelőtt az alsósok szálltak hajóba,
délután a felső tagozatosok futamaival és
döntőivel zárult a verseny.
Eredmények:
1-2. évfolyam
1. Angolnák (Hunyadi)
2. Siklók (Hunyadi)
3. Delfinek (Hunyadi)
3-4. évfolyam

Kajak-Kenu
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Amikor a 2-es az első.
1. Sárkánykölykök (Hunyadi)
2. Sárkánytánc (Hunyadi)
3. Hu-Boat (Hunyadi)
4. Víztörő Sárkányok (Hunyadi)
5-6. évfolyam
1. Torpedók (Hunyadi)
2. Vadkacsák (Kazinczy)
3. Vadludak (Kazinczy)

4. Hunyad Cápák (Hunyadi)
5. Tó Ördögei (Hunyadi)
7-8. évfolyam:
1. Team Dísztó (Kazinczy)
2. Aladár (Hunyadi)
3. Eve(z)Ő (Nyékládháza)
4-6. Tonhalak (Hunyadi), Fel ne borulj a
kanyarban! (Hunyadi). 6tyúk (Kazinczy)

Párban sokkal jobban ment

A Tiszaújvárosi Vízi Sport
Egyesület eredményei az
RSD OPEN kajak-kenu versenyen.
K-2 ffi. kölyök U-14 2000 m Mezei Balázs - Csikós Bálint 7.
Mk-1 női gyermek U-12 2000 m Tóth
Petra 12.

K-1 ffi. ifjúsági U-17-18 2000 m Pásztor Dániel 11., Dudás Csongor 12., Varga Béla 13.
K-1 ffi. kölyök U-14 2000 m Csikós Bálint 21., / a 3.helyen evező Mezei Balázst
kiborították/
Mk-2 női gyermek U-10-11 2000 m Tóth
Anna - Kohári Dóra 5.

K-1 női serdülő U-16 2000 m Molnár
Bernadett 5.
Mk-1 ffi. kölyök U-13 2000 m Andrássy
Dénes 6.
Mk-2 ffi. gyermek U-12 2000 m Skokán
Máté - Mircse Zoltán Iván 3.
K-2 női serdülő U-16 2000 m Tóth Eszter
- Molnár Bernadett 5
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Rendezvények

2019. június 13.

