
Májustól új bőrgyógyásza van Tiszaújváros-
nak. Dr. Almádi Tamás személyében egy fia-
tal szakorvos érkezett városunkba, aki szerint
egyedülállóan családias a szakrendelő légköre.

/3. oldal

A TiszaSzolg 2004 Kft. elkészí-
tette a távfűtéses lakóépületek
hőfogyasztásáról szóló kimuta-
tást.
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Új doktor a faktorokról Búcsú az iskolától Hőfelhasználás

Tiszaújváros hetilapja 2015. június 18. XXXIII. évfolyam, 25. szám

Öt iskola összesen 196 tanulója
ballagott el az elmúlt napokban
a tiszaújvárosi általános isko-
lákból.

/8. oldal

Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György pol-
gármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Június 24-én,
szerdán 18.30 órai kezdettel válaszol Tiszaújváros polgármes-
tere a lakossági kérdésekre. Ezeket most a társaságunknál zajló
felújítási munkánk miatt telefonon nem, hanem e-mailben a
fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen, vagy levélben, 3580,
Tiszaújváros, Szent István út 16. tehetik fel.

Védőnők napja

Június 13-a a védőnők napja. Ez alkalomból köszöntötték szerte
az országban az egészségügyi dolgozókat. A városi rendelőinté-
zetben megtartott ünnepségen dr. Fülöp György alpolgármester
és Pap Zsolt önkormányzati képviselő köszöntötte a terhes- és
csecsemőgondozásban nap mint tevékenykedő védőnőket, fel-
hívva a figyelmet munkájuk fontosságára.

Diákmunka

Önkéntesek a szigeten
Az elmúlt években sokan vál-
laltak önként munkát a ha-
lászléfőző fesztiválon.

Segédkeztek a beléptetésnél, s a szervezők
keze alá dolgozva mindenben helytálltak,
ahol éppen feladat adódott. Így lesz ez az
idén is. A Derkovits Kulturális Központ a
korábbi években toborzót hirdetett, mely-
re szép számmal jelentkeztek. Idén azon-
ban már nem verbuválják a segítőket -
tudtuk meg a kulturális intézmény igazga-
tóhelyettesétől. Bognár Imrétől.
- Nagyon jól együtt tudtunk dolgozni azok-
kal, akik a korábbi években már tapaszta-
latot szerezhettek itt a fesztivál sűrűjében,
azt gondoltuk idén, hogy a rutinjukra építve
őket hívjuk meg segítőknek. Ettől az évtől
már diákokat is „alkalmazhatunk”, hiszen
a két helyi középiskolával szerződést kötve
lehetősége lesz az intézmények tanulóinak
kötelező közösségi munkaszolgálatuk egy
részének teljesítésére. Néhány éve már ez is
szükséges az érettségi bizonyítványhoz,

több városi intézményhez, szervezethez
járhatnak a diákok, most ezen a nyáron a
Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztiválon

már hozzánk is. Számítunk is rájuk, a telje-
sített óraszámukat természetesen leigazol-
juk - mondta Bognár Imre.

Június 16-án az 1956-os forradalom mártírhalált halt miniszter-
elnökéről, Nagy Imréről és mártírtársairól, a forradalmat követő
megtorlás áldozatairól emlékezett meg az ország. Tiszaújváros-
ban a hagyományoknak megfelelően néma megemlékezést tar-
tottak a Nagy Imre szobornál.
1989. június 16-án, az újratemetésen, Budapesten, a Műcsarnok

lépcsőjén ravatalozták fel Nagy Imre, Maléter Pál, Gimes Miklós,
Losonczy Géza és Szilágyi József koporsóját, valamint a szabad-
ságharc minden hősi halottját jelképező hatodik, üres koporsót. A
kormány és az ellenzék közös szervezésében zajló gyászszertartá-
son mintegy 250 ezer ember búcsúzott a hősöktől. A mártírok ha-
lála a magyar szabadság és demokrácia mélypontja volt, ezzel
szemben újratemetésük, a végső tisztesség napja a szabadságért és
demokráciáért zajló rendszerváltozás csúcspontja lett. Az ’56-os
emlékhelyen az önkormányzat, az intézmények, a gazdasági tár-
saságok, a pártok, civil szervezetek képviselői helyezték el a meg-
emlékezés virágait és gyújtottak mécsest június 16-án délután.

Az önkéntesek többek között a beléptetésnél segítenek.

Virágok, mécsesek

A vértanúkra emlékeztek

Kutya meleg volt

Az idei első kánikulai hétvége

Az idei esztendő eddigi legmelegebb napjait éltük meg a hétvé-
gén. Aki csak tudott, víz közelébe menekült a perzselő hőség-
ben. Ki így, ki úgy hűtötte magát. A Tiszaújvárosi Gyógy- és
Strandfürdő medencéiben szombaton és vasárnap is ezrek lubic-

koltak. Hétfőn még úgy, ahogy tartotta magát a meleg, de ezt kö-
vetően 10-15 fokot csökkent a hőmérséklet. Ezen a hétvégén nem
lesz forróság, az előrejelzések szerint a jövő héten emelkedik a
hőmérséklet 30 fok fölé.
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Egyházi hírek
Római katolikus
A szentmisék 18:30-kor, szombaton 18:30-kor, vasárnap dél-
előtt 11:00 órakor lesznek templomunkban.
Júliusban nem lesz hétköznap szentmise templomunkban.
Szombaton a szentmise 18:30-kor, vasárnap 11:00 órakor lesz.
A plébániairoda nyitva tartása júliusban SZÜNETEL.

Református
Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban
11:00 órától lesz istentisztelet.

Görög katolikus
Szombaton 18:30 esti istentisztelet. Vasárnap 8:30 Szent Litur-
gia Sajóörösön, 9:30 Sajószögeden, 11:00 Tiszaújvárosban.
Hétfőn és kedden 17:30 vecsernye. Szerdán (24-én) Keresztelő
Szent János születését ünnepeljük: 18:00 Szent Liturgia.
„A természet szépségei apró szeretetdarabkák, amelyek a Nagy
Szeretethez, Krisztushoz vezetnek bennünket.” (Áthoszi Szent
Porfíriosz atya)

Remény
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik júniusi

sorozatunk. A megfejtéseket a hónap

végén egyben várjuk, e-mailben a kro-

nika@tiszatv.hu címre, vagy postai

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István

út 16. címre.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot június 21-ig (vasárnapig) a Bo-
rostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050),
majd június 22-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.
Vasárnap és ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra
között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitva tartása:

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 -

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.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

IGAZ IMRE
hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után
2015. június 14-én, 39 éves korában elhunyt.

Hamvasztás utáni temetése 2015. június 24-én, szerdán 13
órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben.

Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
Gyászoló párja, kisfia és családja

A gyászoló család hálás szívvel mond köszönetet
mindazoknak, akik szeretett édesapánk

POLÓNYI JÁNOS

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
gyászunkban osztoztak.

Biztonságban a vízparton, a vízben
A nyári kánikula a vízparton, illetve a vízben
viselhető el leginkább. Hazánk szabad vizek-
ben - folyók, tavak - rendkívül gazdag, ezáltal
számtalan lehetőséget biztosít a fürdőzésre, a
sportra, a horgászatra és a szabadidő egyéb
módon történő hasznos eltöltésére. Azonban
ennek veszélyességét jól jelzi, hogy az elmúlt
hétvégén a Balatonból és Velencei-tóból több
tucat embert mentettek ki a vízirendőrök.
Annak érdekében, hogy szabadságuk alatt jól
érezzék magukat, pihenésük, nyaralásuk gond-
talanul végződjön, kérjük tartsák be a szabad
vizeken való tartózkodás alapvető szabályait.

Tilos fürdeni
Tilos a fürdés hajóútban, hajóutat és hajózási
akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munka-
gépek és fürdés célját nem szolgáló úszómű-
vek 100 méteres körzetében. Vízlépcsők és vízi
munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek,
egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhe-
lyek 100 méteres körzetében. Kikötők, vesz-
teglő- és rakodóhelyek, kijelölt zárt vízisí és
vízi robogó (jetski), valamint egyéb motoros
vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pá-
lyák, hajóállomások területén. Egészségre ár-
talmas vizekben. A kijelölt fürdőhelyek ki-
vételével a határvizekben és a városok belterü-
letén lévő szabad vizekben. Éjszaka és korlá-
tozott látási viszonyok között, kivéve ha a
vízfelület megvilágított, és legfeljebb a mély
víz határáig; ahol azt tiltó tábla jelzi.
Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven
aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügye-

lete mellett fürödhet a szabad vizekben.
Hasznos tanácsok

Szabad vizeken a legbiztonságosabb a kijelölt
fürdőhelyen történő fürdőzés. Itt megvannak a
feltételek, amelyek lehetővé teszik a gyors
mentést, a vízminőség is biztosan megfelelő.
De ezeken a helyeken is lehetőleg csak a für-
dőhelyet kijelölő bóják között, hiszen csak itt
garantálható a maximális biztonság.
Úszni nem tudók, gyengén úszók csak sekély
vízben fürdőzzenek. Úszni nem tudók minden-
képpen, de lehetőség szerint a jól úszók is hasz-
náljanak mentőmellényt vagy mentőgallért!

Erősödő szélben csónakkal, fürdőeszközzel el-
sodródók lehetőség szerint maradjanak a csó-
nakban, amíg kis vízre érnek vagy ameddig
megérkezik a segítség! Elsodródott játékok,
matracok után ne ússzanak mély vízre!
Fürdés, illetve fürdőeszköz használata előtt ne
fogyasszanak nagy mennyiségű alkoholt!
Ne étkezés után közvetlenül menjenek úszni,
fürdeni!
Ne ugorjanak felhevült testtel a vízbe, valamint
kerüljék el a vízjárművekről, fürdőeszközök-
ről (vízibicikli, stb.) való hirtelen vízbeugrást!
Ismeretlen helyen ne ugorjon vízbe, ugyanis a
vízfelszín alatt található és nem látható kövek,
cölöpök, karók maradandó csigolya- és ge-
rincsérülést, rosszabb esetben akár halált is
okozhatnak!
Csónakban, fürdőeszközön ne aludjanak el!
Szív és érrendszeri-, légző-, továbbá mozgás-
szervi betegségben szenvedők egyedül soha ne
fürödjenek!
Mindig vegye figyelembe és tartsa be a vihar-
jelző szolgálat - ahol található - által adott jel-
zéseket!
Ha fázik, remeg a vízben, azonnal menjen ki a
partra és törölközzön, vagy szárítkozzon meg!
Bízunk benne, hogy betartják és megfogadják
tanácsainkat, melyek az Önök biztonságát szol-
gálják, ezáltal kellemesen és gondtalanul pi-
henhetnek, szórakozhatnak és élvezhetik a nyár
örömeit a szabad vizek partján.

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

A szabad vizek veszélyesek lehetnek.

Lisztérzékenyek
figyelmébe

A lisztérzékenyek tiszaújvárosi csoportja szeretettel meghívja
önt a következő találkozójára, melyet 2015. június 22-én 17
órai kezdettel tartunk. Érdeklődni a (49) 738-140-es telefon-
számon lehet a délutáni órákban.
A csoport nevében:

Szentirmai ÁgnesA Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub ezúton szeretné meg-
köszönni Tiszaújváros önkormányzatának támogatását ahhoz,
hogy a XVI. Határon túli pedagógusnapi baráti találkozónk ren-
dezvényeit ebben az évben is megtarthattuk.
Klubfoglalkozásunkat Bráz György polgármester úr, és Sóvágó
Gábor a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének elnöke is
megtisztelte, ahol köszöntötték Kassáról és Ungvárról érkezett
barátainkat és a jelenlevő klubtagokat pedagógusnap alkalmából.
Másnap autóbuszos kiránduláson vettünk részt, melynek során
bejártuk Észak-Magyarország szépséges tájait és nevezetessé-
geit. A harmadik napot fürdőzéssel és városnézéssel töltöttük.
Vendégeink elismeréssel beszéltek városunkról ,termálfürdőnk-
ről, és vendégszeretetünkről. Kellemes élményekkel távoztak, és
jó hírét vitték városunknak és klubunknak.

Várkonyi Ilona
klubvezető

kronika@tiszatv.hu

Köszönet a szép napokért

Helyesbítés
Múlt heti számunkban a gyászhírek rovatban helytelenül jelen-
tettük meg Polónyi János temetésének időpontját, amiért elné-
zést kérünk az elhunyt hozzátartozóitól és olvasóinktól.

Radácsi Zsuzsa
főszerkesztő
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Naponta 85 adag ebédet osztanak ki.

Jó kollektíva van a napközi otthonos óvodában.

Gyermekmosoly a kollektívától

Ünnepeltek
az óvodapedagógusok

Véget értek a pedagógusnapi ünnepségek váro-
sunkban. Utolsóként a napközi otthonos óvoda je-
lenlegi és egykori dolgozóit köszöntötte Tiszaújvá-
ros önkormányzata.

Számtalan elismerést vehettek át az ünnepeltek. Volt, aki mun-
kában töltött évei után részesült jubileumi jutalomban, volt, aki
nyugdíjba vonulása alkalmából kapott díjat.
- Nagyon jó érzés visszagondolni a munkámra, az életemre -
mondta Takács Istvánné, aki negyven éves munkaviszonya után
jubileumi, nyugdíjba vonulása kapcsán pedig minisztériumi pe-
dagógus szolgálati emlékérem elismerést vehetett át. - Nekem ez
volt a vágyam, meg az egész életem. Nagyon szerettem a gyere-
keimmel foglalkozni, a gyerekek között lenni.
Már negyedik éve, hogy a kollektíva maga közül is választ egy
pedagógus és egy segítő dolgozót, akiket Gyermekmosoly díjjal
jutalmaznak.
- Nagyon jóleső érzés - mondta Kertész Irma dajka, akit nagyon
meglepett az elismerés. - Tényleg nem számítottam rá, nagyon
örülök neki.
Az óvónők maguk közül idén Botosné Simon Editet tartották ér-
demesnek a díjra.
- Az, hogy a kollégák észreveszik az ember erőfeszítéseit az na-
gyon sokat ér - mondta. - Egyszer egy főnököm azt mondta, ha
elismerést kapsz, az egy jó kollektívát és jó vezetést feltételez, hi-
szen észreveszik az ember erőfeszítéseit.
Az ünnepelteket Bráz György polgármester és dr. Fülöp György
alpolgármester is köszöntötte.

borza

Június 16-tól augusztus 28-ig, 53 munkanapon ke-
resztül 85 rászoruló gyermek kap egyszeri meleg
étkezést. Erről még májusi ülésén döntött Tiszaúj-
város képviselő testülete.

A nyári szociális gyermekétkeztetés fedezetét saját forrásból, 6,2
millió forintból finanszírozza a város.
- Idén is a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben része-
sülő kiskorú gyermekek kaphatják ezt a támogatást - nyilatkozta
lapunknak dr. Simon Adrienn, az Intézményfelügyeleti, Szociá-
lis és Sportosztály osztályvezető helyettese. – Az egyetlen válto-
zás a korábbiakhoz képest, hogy idén már csak az étel helyben
fogyasztására van lehetőség, míg korábban haza lehetett vinni a
konyhákról.
Az igénybevétel helyszínei változóak: a tiszaszederkényi isko-
lások az Esély Napközi Otthonban, a Szederinda óvodásai az idő-
sek klubjában ebédelhetnek, míg a városi gyerekek július 14-ig
az Eötvös gimnáziumban, utána pedig a központi étteremben ve-
hetik igénybe a nyári étkeztetést.

Májustól új bőrgyógyásza
van Tiszaújvárosnak. Dr. Al-
mádi Tamás személyében egy
fiatal szakorvos érkezett vá-
rosunkba, aki szerint egye-
dülállóan családias a szak-
rendelő légköre.

- Debrecenből érkeztem, ott is végeztem
el az egyetemet, diplomámat 2008-ban
szereztem - mondja a bőrgyógyász. - Ez-
után a 2014-es szakvizsgám kézhezvéte-
léig a Debreceni Bőrgyógyászati Klinikán
tevékenykedtem, egészen az átigazolásom
pillanatáig, mint szakorvos. Eddig rövid
távú tapasztalatokról tudok beszámolni, de
azt mindenképpen megjegyezném, hogy
már ez alatt a rövid idő alatt is nagyon po-
zitív kép alakult ki bennem az itteni paci-
entúráról, a kollégákról és az intézmény-
ről. Remélem, hogy a betegek elégedettek,
az első visszajelzések még most érkeznek.
Azt meg kell említenem, hogy az itteni be-
tegek kiegyensúlyozottabbak és türelme-
sebbek, ami a rendelés jellegéből is

adódik. Tiszaújvárost még most igyek-
szem felfedezni, de amit eddig láttam be-
lőle, az nagyon tetszik.
Az ifjú doktorral a nyárra jellemző bőrpa-
naszokról beszélgettünk, hiszen nyakun-
kon a napsütés, a nyaralás, a strandolás.
- Fontos a megfelelő fényvédelem - mond-
ja Almádi doktor. - Délelőtt 10 és délután
3 között minél kevesebbet tartózkodjunk a
napon. Általában az 50 faktoros fényvédő-
ket szoktuk ajánlani. Fontos tudni, hogy
ezt a fényvédőt általában 3-4 óránként újra
kell alkalmazni, különösen akkor, ha ned-
ves, vizes környezetben vagyunk. Ezen
kívül a ruházat is védelmet nyújt, tehát a
nyári fejvédők és a megfelelő napszem-
üveg használata is elengedhetetlen. Első-
sorban azok számára ajánlott az 50
faktoros fényvédő készítmény, akiknek va-
lamilyen fény provokálta bőrbetegségük
van. Egy teljesen egészséges bőrre a 30
faktoros krém is bőven elegendő. Vannak
olyan bőrbetegségek, melyeket a napfény
okoz, illetve olyanok, melyeknek a lefo-
lyását a napfény tudja módosítani. Ez lehet

pozitív, vagy negatív. Nyáron nagymérték-
ben megszaporodnak az allergiás betegsé-
gek, a rovarcsípések, illetve a csípésekből
kiinduló fertőzések. Ezekben az esetekben
érdemes orvoshoz fordulni. Szintén a nyár-
ral együtt jönnek a könnyed, de annál kel-
lemetlenebb elváltozások, mint például a
szőrtüszőgyulladás, az izzadás okozta irri-
tációk, kiütések, vagy gombás fertőzések.
Ezekkel nem feltétlenül kell orvoshoz for-
dulni, hiszen ezek spontán is meggyógyul-
nak. Fontos azt is megemlíteni, hogy
létezik a növényeknek egy olyan csoportja,
melynek nedvei fényérzékenyítő anyagot
tartalmaznak, mely ha rákerül a bőrre és
megsüti a nap, akkor kiütések keletezhet-
nek a bőrön. Mindenképpen ki kell emelni,
hogy ilyenkor nyáron a legtöbb esetben
azokon a bőrfelületeken jelenek meg az el-
változások, melyek szabadon vannak, tehát
a ruházat nem védi. Ezekben az esetekben
a viszketés a kellemetlen és ez az, ami a
legtöbb esetben a „beviszi” a pácienseket a
rendelőbe.

Dá

A Jabil Circuit Magyarország
Kft. kötelességének tekinti,
hogy a régióban működő kö-
zösségeket és oktatási intéz-
ményeket szervezett keretek
között támogassa. E célból a
vállalat meghirdette az „E-
gyütt egymásért” támogatási
programot.

A nyilvánosan meghirdetett pályázaton az
észak-magyarországi régió területén megva-
lósuló, maximum 1 év időtartamú, a Jabil tár-
sadalmi felelősségvállalási irányelveivel
összhangban lévő programokkal lehetett in-
dulni, így elsősorban az itt működő civil szer-
vezetek és oktatási intézmények (óvodák,
iskolák, középfokú és felsőfokú oktatási in-
tézmények) pályázatait várták a szervezők.
A sikeres pályázatok akár a költségeik 100
százalékát is igényelhették, egy pályázat
pedig maximum 1 millió forintot kérhe-
tett.
A benyújtott pályázatokat a részletes ki-
írásban megadott olyan szempontok alap-
ján bírálták el, mint például, hogy az adott
elképzelés magvalósulása hány embert
érint pozitívan, mennyire fenntartható az
adott tevékenység, vagy mekkora a kért te-
vékenység össztársadalmi hasznossága.
Természetesen számítottak a korábbi refe-
renciák, sikeresen megvalósított projektek,
vagy, hogy az igényelt támogatás a tevé-
kenység megvalósításának mekkora részét
teszi ki, illetve vannak-e a megvalósításá-
ban közreműködő más támogatók is.
A régióból több mint 50 pályázat érkezett.
A hét nyertesnek ünnepélyes keretek kö-

zött nyújtották át a támogatást. A nyertes
pályázók:
• Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesü-
lete
• Pap József Faluszépítő Egyesület Botor-
ka néptánc csoportja (Tiszakeszi)
• Eötvös József Gimnázium, Szakközép-
iskola és Kollégium (Tiszaújváros)
• Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkány-
hajó Egyesület
• Special J. (tiszaújvárosi futball csapat,
ősztől feljutottak teremlabdarúgó bajnok-
ság I. osztályába)
• Tardi Sándor (Tiszaújváros, nemzetközi
távirányítású hajómodell versenyző, célja
a Világbajnokságon történő részvétel)
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
500 ezer forintot kapott, melyből a Sze-
derinda óvodában alakítanak ki sófalat. A
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium 756 ezer
forint támogatást nyert, a Kockatábor és a
Csibetábor megrendezéséhez. A Tiszaúj-
városi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egye-
sület elképzeléseit 743.712 forinttal segíti
a Jabil. A sportegyesület az utánpótláscsa-
pat fiú és lány öltözőjének felújítására for-
dítja a kapott összeget.
A „Együtt Egymásért” támogatási prog-
ram folytatódik, az újabb pályázat kiírása
az év végéig várható.

berta

Nyári gyermekétkeztetés

Hétköznapi
meleg étel

Nyári bőrvédelem

Az új doktor a faktorokról

Nedves, vizes környezetben 3-4 óránként kell használni a fényvédőt.

Dr. Almádi Tamás szerint családias a légkör
a rendelőben.

Támogatás a Jabilnál

Együtt egymásért program

Az Eötvös középiskola 756 ezer forintot nyert el a Kockatábor és a Csibetábor megrende-
zéséhez. Az erről szóló oklevelet Aczél Krisztián ügyvezető igazgató adta át Pogonyi-Simon
Edit intézményvezetőnek.
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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 hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

TOKAJI EDIT
a 4. sz. választókerület képviselője

2015. június 24-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal

földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

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 üzenetrögzí-
tős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a

Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Álláshirdetés

Jogi és igazgatási munkatárs munkakör
Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegy-
zője pályázatot hirdet a Polgármesteri Hiva-
talban jogi és igazgatási munkatárs munkakör
betöltésére, 6 hónap próbaidő kikötéssel, ha-
tározatlan időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: jogi előkészítési-,
közbeszerzési-, törvényességi-, a képvi-
selő- testület és a bizottságok munkájával
kapcsolatos feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
- jogász szakképzettség, vagy
- felsőoktatásban szerzett közigazgatási
végzettség,

- felhasználói szintű számítógépes isme-
retek,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet.
A közigazgatási, illetve közbeszerzési

gyakorlat előnyt jelent.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint.
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:
2015. június 20.
A pályázat elbírálásának határideje:
2015. június 30.
Az állás 2015. július 1-től tölthető be.
A pályázatokat Tiszaújváros jegyzőjéhez
címezve lehet benyújtani.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi
szakreferensnél lehet. Telefon: 49-548-085.

Banki károsultaknak
Banki károsultak és eladósodott családok részére INGYENES
segítségnyújtási lehetőség. Segítjük a lakosságot a banki elszá-
moltatással kapcsolatos feladataiban.
A több mint 90 napot meghaladó tartozással rendelkező ügyfelek
részére ingyenes válságkezelési tanácsadást biztosítunk.
Az eladósodott családok részére tanácsadást biztosítunk most, il-
letve a későbbi magáncsőd eljárások során.
Vállalkozások részére a vállalkozói hitelek (nem támogatott hi-
telek) esetében pénzügyi visszatérítési és könnyítési segítséget
biztosítunk. (Ez határidős, csak az elkövetkező 2 hónapban van
rá lehetőség.)
Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület
70/253-2910, 70/432-8868
valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu

Árverési hirdetmény

Használt tehergépkocsi
értékesítése

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. értékesítésre meg-
hirdeti a tulajdonában lévő alábbi tehergépkocsit.
A jármű adatai:
Rendszám: GSF - 802, márka: Toyota (D), modell: Dyna Dies
1995 - 2001, típus:2,5 D 100, hengerűrtartalom: 2.446 cm3, első
forgalomba helyezés: 1998. 09., tényleges futás: 329.857 km, ed-
digi tulajdonosok száma: 2.
A gépkocsit árverésen értékesítjük a kihirdetett alapárról induló
szabad licitálással.
Licit induló összeg (alapár): bruttó 600.000 Ft.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési lap,
- személyesen legalább egy alkalommal a gépkocsi megtekin-
tése,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó törvé-
nyesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje: 2015. június 23-án
12.00 óráig a cég titkárságán.
Árverés ideje, helye: 2015. június 24-én 09.00 óra a kft. tárgya-
lójában.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Zárva lesz a Szederinda konyhája
Tájékoztatjuk a Tiszaszederkény városrész-
ben élő étkezőket, hogy 2015. június 22-től
várhatóan 2015. augusztus 14-ig a Szeder-
inda Óvoda konyhája felújítási munkálatok
miatt zárva tart.
A munkálatok miatt a nyári szociális gyer-
mekétkezést igénybe vevők és a szociális ét-
kezők részére az étkezést - figyelembe véve
a tálalókonyhákon már kialakult ebédeltetési
rendet - intézményünk az Esély Napközi
Otthon, valamint a Tiszaszederkényi Idősek
Klubja tálalókonyhájáról biztosítja az aláb-
biak szerint:

Esély Napközi Otthon:
A Tiszaszederkény városrészben élő, nyári
szociális gyermekétkeztetési kedvezmény-
ben részesülő iskolások részére az étkezés
2015. június 16-tól augusztus 28-ig 12.30-
13.30 óra közötti időszakban biztosítjuk,
kizárólag helyben fogyasztva.
Tiszaszederkényi Idősek Klubja:
2015. június 22-től augusztus 14-ig 12.00
-13.00 óra közötti időszakban az étkezés
• a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Szederinda Óvodájába járó, nyári szociá-

lis gyermekétkeztetési kedvezményben ré-
szesülő gyermekek esetében saját ételhor-
dóban,
• szociális étkezők esetében változatlanul
intézményi ételhordóban történő elvitellel
vehető igénybe.
Kérünk minden étkezőt a tálalási idő pon-
tos betartására!
Köszönjük türelmüket és megértésüket!
Tisztelettel:

Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

Tájékoztató

Zsákosztás
Tájékoztatjuk, az érintetteket hogy a zöldnövényi hulladék-
zsákok a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephelyén
(Tisza út 2/A) a raktárépületben (volt Faipari termékek boltja)
vehető át munkanapokon 7 - 15 óra között. Megközelíthető a
Teleki Blanka út felőli kapun.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Tisztelt Fogyasztóink!
Ezúton értesítjük Önöket arról, hogy középfeszültségű hálóza-
tunkon felújítási, karbantartási munkát végzünk. A munkavég-
zés időtartama alatt az alábbi vételezési helyeken a villamos-
energia szolgáltatást szüneteltetni fogjuk.
2015.06.18. csütörtök: 07.00-tól 15.00-ig.
Érinti: Tiszaújváros-Tiszaszederkény: Ady E. köz 1-2., Petőfi u.
1-17., 2-16., Táncsics u. 1-27., 2-28.
2015.06.23., kedd: 07.00-tól 15.00-ig.

Érinti: Tiszaújváros-Tiszaszederkény: Rákóczi u. 1-23., 2-34.,
Kossuth u. 1-15/a., 2-18., Ady E. köz 3-17., 4-34., Petőfi u. 19-
25., 18-44., Dózsa u. végig, Bocskai u. végig.
Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra,
hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a há-
lózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.
Megértésüket és türelmüket köszönjük.

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Áramszünetek Szederkényben

Óvodai zárva tartás
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ér-
tesíti a lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi
Napközi Otthonos Óvoda egyes épületei-
nek nyári zárva tartása az alábbiak sze-
rint alakul:
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
„Szederinda Óvodája”:
(Tiszaújváros, Dózsa u 9.) 2015. június
22. - július 17.
2015. július 20. – augusztus 14.
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
„Tündérkert Óvodája”:
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.) 2015.
június 22. - július 17.
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
„Katica Óvodája”:
(Tiszaújváros, Irinyi János út 1.) 2015. jú-

nius 22. - július 17.
2015. július 20. – augusztus 14.
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
„Szivárvány Óvodája”:
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.) 2015. június
22. - július 17.
2015. július 20. – augusztus 14.
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
„Bóbita Óvodája”:
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.) 2015. július
20. – augusztus 14.
A nyári időszakban a Tiszaújvárosi Nap-
közi Otthonos Óvoda az alábbi rend sze-
rint szervezi meg nyitva tartását, illetve
biztosítja az összevont óvodai ellátást:
Nyitva tart és összevont ellátást biztosít:
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

„Bóbita Óvodája”:
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.) 2015. jú-
nius 22. - július 17.
Nyitva tart és összevont ellátást biztosít:
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
„Tündérkert Óvodája”:
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.) 2015.
július 20. - augusztus 14.
2015. augusztus 17-től minden épület teljes
nyitva tartással üzemel.
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 szíves-
kedjenek.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatá-
nak képviselő-testülete 2015.
június 25-én, csütörtökön
10.00 órakor ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanács-
kozó termében.

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat önkormányzati kitüntetések
adományozására
2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” adományozására
3. Javaslat az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok könyvvizsgálói meg-
bízására, a díjazás megállapítására, vala-
mint személyi kérdések megtárgyalására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének az ön-
kormányzat 2015. évi pénzügyi tervéről
szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati ren-
delet módosítására
2. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének a tele-

pülési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014.
(XII.19.) önkormányzati rendeletének mó-
dosítására
3. Javaslat a szociális rászorultságtól függő
pénzbeli ellátásokról, valamint a termé-
szetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet és
a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátá-
sokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.21.)
önkormányzati rendelet módosítására
4. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletéről, valamint elidegení-
téséről szóló 4/2015. (II.27.) önkormány-
zati rendelet módosítására, valamint szol-
gálati lakások bérbeadására
5. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ
igazgatói megbízására vonatkozó pályázat
elbírálására
6. Javaslat egyes önkormányzati fenntar-
tású intézmények alapító okiratainak mó-
dosítására

7. Javaslat könyvvizsgálói megbízásra
8. Javaslat Tiszaújváros Települési Esély-
egyenlőségi Programjának felülvizsgálat-
ára és módosítására
9. Javaslat a képviselő-testület mellett mű-
ködő Pénzügyi Ellenőrző, Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság tagjának megválasz-
tására
10. Javaslat a sakk népszerűsítése céljából
történő együttműködési megállapodás
megkötésére
11. Beszámoló a Derkovits Kulturális Köz-
pont Tiszaújváros Települési Értéktárral
kapcsolatos 2015. I. féléves tevékenysé-
géről
12. Tájékoztató a tavaszi közmeghallgatá-
sokon elhangzott közérdekű bejelenté-
sekre tett intézkedésekről
13. Egyebek
a.) Javaslat a kiemelt sportágak 2014. évi
támogatásának felhasználásáról szóló be-
számoló beterjesztési határidejének mó-
dosítására
Kérdések
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A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium

(Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.)
a 2015/2016-os tanévben felnőttek számára

gimnáziumi képzést indít
nappali vagy esti tagozaton

Nappali tagozatra a 16. életévüket, esti tagozatra a 18. élet-
évüket betöltöttek jelentkezhetnek. A képzés 3 éves, a 10. év-
folyamtól indul, előző tanulmányok beszámításával.
A jelentkezés feltétele a szakiskolai 9. és 10. osztály eredmé-
nyes elvégzése. Nappali tagozaton a tanulók utoljára abban az
évben kezdhetnek tanévet, amelyben a 21. életévüket betöl-
tik. A képzés csak az egyik tagozaton indul, a jelentkezők lét-
számától függően. Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 28.
Jelentkezési lapok beszerezhetők az iskolatitkárnál, illetve le-
tölthetők az iskola honlapjáról: www.eotvos-tuj.sulinet.hu

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet fel-
vételre keres munkavállalót az alábbi
munkakör betöltésére:

ANESZTEZIOLÓGIAI
ÉS INTENZÍV SZAKÁPOLÓ

(teljes munkaidőben, határozatlan időre
történő foglalkoztatásban, 3 hónap pró-
baidő kikötésével)
A munkakör betöltéséhez szükséges felté-
telek:
- felnőtt aneszteziológiai és intenzív terá-
piás szakápoló szakképesítés
- büntetlen előélet, egészségügyi alkal-
masság

- műtéti területen szerzett 1-3 év szak-
mai tapasztalat
- szakdolgozói kamarai tagság
- érvényes regisztrációs kártya
Jelentkezési anyag tartalma:
- Részletes szakmai önéletrajz
- Szakképesítést igazoló okiratok máso-
lata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a
pályázat tartalmát a bíráló bizottság min-
den tagja megismerheti
Egyéb információk:

- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2015. június 30.
- Az elbírálás határideje 2015. július 10.
- Az állás betölthető: elbírálás után azon-
nal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tisza-
újváros Városi Rendelőintézet Tiszaúj-
város, Bethlen Gábor út 11-13. 3580.
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zati azonosító számát: 50082/4/2015, va-
lamint a munkakör megnevezését: anesz-
teziológiai és intenzív szakápoló.

Nagyné Kántor Judit főigazgató

Első lakáshoz jutók
támogatása

Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakásépí-
tés és -vásárlás helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló
19/2006. (III.29.) rendelete alapján az 2. bírálati időszakban
(2015. április 1. - 2015. május 31.) az alábbi kérelmezők része-
sülnek első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában*

Szám Név

A visszatérí-
tendő támo-

gatás
összege E Ft Vásárolt ingatlan címe

1. Porkoláb Tímea 750 Lévay J. u. 5. 1/3.

2. Tirpák Ádám 700 József A. út 3. 3/2.
1 450

1 450

26 450

A kérelmezőknek megállapí-
tott összeg
Az előző bírálati időszakban
felhasznált összeg

Maradvány összesen

*1 fő nem járult hozzá nevének, a részére megállapított támogatás ösz-
szegének, valamint a vásárolt ingatlan címének nyilvánosságra hozata-
lához

Bráz György
polgármester

EGYSZERŰ ONLINE ÜGYINTÉZÉS:
TELEKOM FIÓK!

Lényegesen egyszerűbbé válik az előfizetések kezelése és az online ügyfélszolgálat igénybevétele a Telekom mobil, otthoni, va-
lamint üzleti előfizetéssel rendelkező ügyfelei részére.
Ezentúl nem kell fejben tartani különböző meglévő szolgáltatásaink azonosítószámait és jelszavait. A Telekom fiók létrehozása
után elég email címünket, vagy Facebook fiókunkat és azok jelszavait használni ahhoz, hogy online intézhessük telekomos ügye-
inket, és ha nem szeretnénk, ki sem kell lépnünk belőle.
Ráadásul az áttekinthető felületű, mobileszközökre is optimalizált, egykapus belépést biztosító Telekom fiókhoz tetszőleges számú
előfizetés kapcsolható: így egyszerre kezelhetjük saját és családtagjaink otthoni és mobil előfizetéseit, valamint az üzleti előfi-
zetéseket.
A Telekom fiók hatékony megoldást kínál azokra az esetekre, ha például nagyobb adatcsomagot szeretnénk, készülékbiztosítást
kötnénk, megnéznénk, mennyit netezett a gyermekünk, vagy befizetnénk a telekomos számláinkat. A különböző azonosítókat
pedig nyugodtan elfelejthetjük: egy egyszerű belépéssel az összes Telekom fiókhoz rendelt előfizetésünket elérjük.
A Telekom fiókot könnyű létrehozni: egy meglévő előfizetés kapcsán az online ügyfélszolgálaton keresztül, vagy akár abba be
sem lépve is ki lehet alakítani, és azt követően jelszó megadásával kapcsolhatjuk hozzá a különböző előfizetéseket.
A Telekom fiók használata a KKV és a nagyvállalati ügyfeleknek is egyaránt lehetséges, a fiók a belépést biztosítja, miközben
az üzleti online ügyfélszolgálat felület működése és funkciói változatlanok maradnak.
További információ a www.telekom.hu/tajekoztatok/telekomfiok oldalon található.

Tájékoztatás

Közterületi felújítások
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. június 17-én megkezdődtek
a közterületi rekonstrukciók az alábbi két helyszínen:
• Bartók Béla út mindkét oldalán a járdák felújítása, meglévő
parkolók felújítása, valamint új parkolók létesítése.
• Tiszaszederkény városrészben a Bajcsy-Zsilinszky úton jár-
dakialakítás, valamint az útburkolat felújítása.
Kérjük, hogy a kivitelezés ideje alatt csak indokolt esetben
hajtsanak be a Bartók Béla útra, ahol a parkolást megtiltjuk, a
parkolókat lezártuk és „Várakozni tilos” táblát helyeztünk ki.
A Kazinczy út elején lévő garázssor mögött ideiglenesen en-
gedélyezzük a parkolást.
A beruházások befejezésének várható ideje: 2015. szeptem-
ber 30.

Polgármesteri Hivatal

Tiszaújvárosi Járási Hivatal Okmányiroda
(Tiszaújváros, Tisza út 2/A.)

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13:00 – 16:00
Kedd: 8:00 – 12:00
Szerda: 8:00 – 12.00; 13:00 – 18:00
Csütörtök: 13:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 12:00

Időpontfoglalás: 49/548-023; 49/548-061

A postától való nagy távolság miatt javasoljuk ügyfele-
inknek a bankkártyás fizetés előnyben részesítését.

Néhány diák az Eötvös gimiből a szokásos év végi strandolás
helyett inkább a hűvösre vonult. Június 12-én a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe látogattunk.
Miután átjutottunk a félelmetes zsiliprendszeren, mindenkit el-
öntött a bezártság érzése.
Egy ismertető előadás után bepillantást nyertünk az ott tartóz-
kodók mindennapi életébe. A börtönőrök készségesen feleltek
minden kérdésünkre, amiből nem volt kevés, majd körbevezet-
tek minket a komplexumban. Benézhettünk néhány cellába és
magánzárkába, megtekintettük a gumiszobát és a zuhanyzót.
Szerettünk volna beszélgetni egy fogvatartottal, de erre sajnos
nem volt lehetőségünk. A kirándulás mindenki számára tanulsá-
gos volt. A büntetésüket ott töltők sorsa elrettentő példaként le-
begett a szemünk előtt.

Gulyás Zsuzsa és Tóth Panna 12.n

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapi-
tányság „Hét ellenszer a szer ellen” elnevezésű
bűnmegelőzési programsorozat keretében kapott
lehetőséget a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
arra, hogy egy helyi tanulói csoportot elkísérjen a
Miskolcon található büntetés-végrehajtási inté-
zetbe.

Tiszaújváros önkormányzata - megállapodás alapján - már évek
óta támogatja a városban tanuló diákok bűnmegelőzési célú fel-
világosítását az úgynevezett „Sulizsaru” programban. A csoport
utazása is ennek jóvoltából történt.
A látogatás június 12-én volt, melyen az Eötvös József Gimná-
zium, Szakközépiskola és Kollégium 10. és 12. osztályos tanu-
lóiból álló 20 fős csoport és 1 fő pedagógus kísérő mellett, a
rendőrkapitányság képviselője, a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum, valamint az önkormányzat munkatársa is részt
vett.
A program során a látogatók megismerhették az intézmény tör-
ténetét, megtekintettek egy minta zárkát, a börtönben lévő higi-
éniai lehetőségeket, a befogadó részleget, a magánzárkát és a
„gumiszobát” is.

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
Légi

szúnyogirtás
Tájékoztatjuk, a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. szer-
vezésében a 2015. június 18-20. közötti idő-
szakban légi kémiai szúnyogirtás lesz Tisza-
újváros belterületén.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

A Minimentő Állatvédők Egyesülete a közelmúltban adomány-
gyűjtést szervezett a Széchenyi iskolában. Köszönetünket sze-
retnénk kifejezni Hok Csaba igazgató úrnak és Kristályné
Medgyesy Andrea igazgatóhelyettes asszonynak, hogy lehetővé
tették, hogy ily módon is segíteni tudjunk a gazdátlan cicáknak
és kutyáknak. Köszönjük a Lexa Photography-nak, hogy most is
segítségünkre volt a munkánk során. Legfőképp pedig köszönjük
a támogatást az állateledelt adományozó diákoknak.

Minimentő Állatvédők Egyesülete

kronika@tiszatv.hu

Köszönet a lehetőségért
és a támogatásért

kronika@tiszatv.hu

Gimisek rácsok mögött

Börtönlátogatóban



6. oldal 2015. június 18.Távfűtés

A 2014/2015-ös fűtési időszak értékelése
Atávhőszolgáltató a vonatkozó jogszabályok értelmében az év szep-
tember 15. napja és a következő év május 15. napja között köteles a
fogyasztók számára fűtésszolgáltatással rendelkezésre állni. A jog-
szabályok alapján ezen időszakon belül - amennyiben külön kéréssel
nem fordulnak a fogyasztók a szolgáltató felé - jogszabályban rögzí-
tett hőmérsékleti viszonyok között kell biztosítani a fűtésszolgáltatást.
Amennyiben az átlaghőmérséklet egy adott napon 10 °C alá, vagy
három egymást követő napon 12 °C alá esik, a szolgáltatónak a fű-

tést el kell indítania. Ennek megfelelően Tiszaújvárosban a távfűtés
2014. október 8-án indult és 2015. április 27-én állt le.
A 202 fűtött nap külső átlaghőmérséklete 6,22 °C volt, az alábbi
1. számú diagramon látható hőmérséklet-eloszlás szerint. A leg-
melegebb hónapnak 2014 októbere bizonyult, havi 11,85 °C át-
laggal, a leghidegebb hónap pedig 2015 januárja volt 1,49 °C
havi átlaggal. A legalacsonyabb napi átlaghőmérséklet december
31-én -12,13 °C volt.

A 2014/2015. évi fűtési időszakban a lakosság 126,70 TJ (tera-
joule = 1000 gigajoule) hőenergiát használt fel, míg az előző,
2013/2014. évi fűtési idényben ez a mennyiség 121,89 TJ volt.
(2. diagram) Az alacsonyabb külső hőmérséklet indokolta a ma-
gasabb hőfelhasználást: a tavalyi szezon 6,89 °C, az idei időszak
6,22 °C átlaghőmérsékletű volt. (3. diagram)
diagram

TiszaSzolg 2004 Kft.

S.
sz.

CÍME TÁRSASHÁZ NEVE FŰTÉSI RENDSZER FŰTÉSKORSZER. SZIGETELÉS 2014 2015 ÖSSZES

október novemberdecemberjanuár február március április

1 Bartók Béla út 7-11. 145. épület kétcsöves, függőleges Lakásonkénti szabályozás Teljes Teljes 0,002 0,006 0,010 0,012 0,010 0,006 0,003 0,050
2 Árpád u. 18-24. RÁKÓCZI Társasház kétcsöves, függőleges Lakásonkénti szabályozás Teljes Teljes 0,004 0,009 0,014 0,015 0,014 0,010 0,005 0,071
3 Munkácsy M. u. 42-48.DÉLIBÁB Társasház kétcsöves, függőleges Lakásonkénti szabályozás Teljes Teljes 0,005 0,011 0,017 0,018 0,015 0,011 0,006 0,084
4 Alkotmány köz 3-9. ALKOTMÁNY Társasház kétcsöves, függőleges Lakásonkénti szabályozás Teljes Teljes 0,004 0,011 0,014 0,021 0,016 0,011 0,006 0,084
5 József A. u. 21. II. sz. Lakásszövetkezet egycsöves, átkötőszakaszos Lakásonkénti szabályozás Teljes Teljes 0,005 0,013 0,018 0,020 0,017 0,013 0,007 0,092
6 József A. u. 13-15. JÓZSEF ATTILA Társasház egycsöves, átkötőszakaszos Lakásonkénti szabályozás Teljes Teljes 0,006 0,012 0,018 0,020 0,017 0,013 0,007 0,093
7 Örösi u. 42-44. II. sz. Lakásszövetkezet egycsöves, átkötőszakaszos Lakásonkénti szabályozás Teljes Teljes 0,004 0,013 0,019 0,020 0,018 0,014 0,008 0,095
8 József A. u. 1-7. PIRAMIS Társasház egycsöves, átkötőszakaszos Lakásonkénti szabályozás Teljes Teljes 0,005 0,012 0,019 0,020 0,018 0,014 0,008 0,095
9 Örösi u. 50-56. PETŐFI Társasház kétcsöves, függőleges Lakásonkénti szabályozás Teljes Teljes 0,007 0,014 0,019 0,020 0,016 0,014 0,007 0,096
10 Árpád u. 9-19. SZÉCHENYI Társasház kétcsöves, függőleges Lakásonkénti szabályozás Teljes Teljes 0,005 0,012 0,017 0,022 0,019 0,014 0,008 0,097
11 Árpád u. 38-40. II. sz. Lakásszövetkezet egycsöves, átkötőszakaszos Lakásonkénti szabályozás Teljes Teljes 0,005 0,014 0,020 0,021 0,018 0,013 0,007 0,097
12 József A. u. 9-11. JÓZSEF ATTILA Társasház egycsöves, átkötőszakaszos Lakásonkénti szabályozás Teljes Teljes 0,005 0,014 0,019 0,021 0,017 0,013 0,007 0,097
13 Árpád u. 16. II. sz. Lakásszövetkezet egycsöves, átkötőszakaszos Lakásonkénti szabályozás Teljes Teljes 0,003 0,018 0,022 0,020 0,017 0,012 0,006 0,098
14 Árpád u. 21-27. BÜKK Társasház kétcsöves, függőleges Lakásonkénti szabályozás Teljes Teljes 0,006 0,014 0,020 0,021 0,018 0,013 0,007 0,098
15 Szent I. u. 13-15. TÓPART Társasház egycsöves, átkötőszakaszos Lakásonkénti szabályozás Teljes Teljes 0,006 0,013 0,019 0,022 0,018 0,013 0,008 0,099
16 Bolyai köz 9-15. NAPSUGÁR Társasház kétcsöves, függőleges Lakásonkénti szabályozás Teljes Teljes 0,007 0,015 0,022 0,022 0,018 0,013 0,007 0,104
17 Örösi u. 26-32. 222/A OTP Társasház kétcsöves, függőleges Lakásonkénti szabályozás Teljes Teljes 0,002 0,016 0,024 0,023 0,018 0,013 0,006 0,104
18 Hajdú tér 2. MEDITERRÁN Társasház kétcsöves, vízszintes Lakásonkénti szabályozás Teljes Teljes 0,005 0,013 0,021 0,023 0,020 0,015 0,008 0,105
19 Pajtás köz 1-3. ÉSZAK Társasház egycsöves, átkötőszakaszos Lakásonkénti szabályozás Teljes Teljes 0,007 0,015 0,020 0,021 0,019 0,016 0,008 0,107
20 Deák F. tér 12. II. sz. Lakásszövetkezet egycsöves, átkötőszakaszos Lakásonkénti szabályozás Teljes Teljes 0,007 0,015 0,022 0,023 0,019 0,015 0,009 0,109
21 Árpád u. 14. II. sz. Lakásszövetkezet egycsöves, átkötőszakaszos Lakásonkénti szabályozás Teljes Teljes 0,007 0,014 0,021 0,023 0,020 0,015 0,009 0,110
22 Örösi u. 10-16. FENYŐ Társasház kétcsöves, függőleges Lakásonkénti szabályozás Teljes Teljes 0,008 0,019 0,023 0,024 0,019 0,013 0,008 0,114
23 Bartók B. u. 2. PARK Társasház kétcsöves, függőleges Lakásonkénti szabályozás Teljes Teljes 0,003 0,017 0,025 0,027 0,022 0,016 0,008 0,119
24 József A. u. 23. BEM Társasház egycsöves, átkötőszakaszos Lakásonkénti szabályozás Teljes Teljes 0,008 0,017 0,023 0,025 0,021 0,016 0,010 0,119
25 Deák F. tér 14. II. sz. Lakásszövetkezet egycsöves, átkötőszakaszos Lakásonkénti szabályozás Teljes Teljes 0,008 0,017 0,024 0,026 0,022 0,015 0,008 0,119
26 Deák F. tér 10. II. sz. Lakásszövetkezet egycsöves, átkötőszakaszos Lakásonkénti szabályozás Teljes Teljes 0,007 0,017 0,024 0,026 0,023 0,017 0,009 0,123
27 Árpád u. 2-4. II. sz. Lakásszövetkezet egycsöves, átkötőszakaszos Lakásonkénti szabályozás Teljes Teljes 0,009 0,018 0,025 0,027 0,023 0,017 0,009 0,128
28 Építők útja 16-20. SZŐKE TISZA és ÉPÍTŐK Th. kétcsöves, függőleges Lépcsőház Teljes 0,008 0,018 0,025 0,027 0,024 0,018 0,010 0,129
29 József A. u. 35-37. II. sz. Lakásszövetkezet egycsöves, átkötőszakaszos Lakásonkénti szabályozás Teljes Teljes 0,009 0,020 0,024 0,025 0,020 0,020 0,011 0,129
30 Szederkényi u. 11. SZEDERKÉNYI ÚTI II. SZ. Th. kétcsöves, függőleges Lakásonkénti szabályozás Lépcsőház 0,009 0,018 0,024 0,029 0,023 0,018 0,009 0,131
31 Teleki B. u. 3. HÁMÁN KATÓ Társasház kétcsöves, függőleges Lakásonkénti szabályozás Lépcsőház 0,007 0,017 0,024 0,032 0,027 0,019 0,010 0,135
32 Bolyai köz 1-7. PANEL Társasház kétcsöves, függőleges Lakásonkénti szabályozás Lépcsőház Végfal 0,008 0,018 0,027 0,030 0,025 0,018 0,010 0,136
33 Szederkényi u. 13. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lakásonkénti szabályozás Lépcsőház 0,010 0,020 0,025 0,030 0,024 0,019 0,010 0,137
34 Munkácsy M. u. 20. MUNKÁCSY 20. Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház 0,010 0,019 0,028 0,031 0,027 0,019 0,010 0,144
35 Árpád u. 47-49. OLIMPIA Társasház egycsöves, átkötőszakaszos Lakásonkénti szabályozás Teljes Teljes 0,000 0,029 0,029 0,031 0,027 0,020 0,009 0,145
36 Széchenyi I. u. 1-5. VÖRÖSMARTY Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház NY-K-végfal 0,010 0,020 0,029 0,031 0,027 0,019 0,011 0,147
37 Barcsay tér 1-3. AUGUSZTUS 20 Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház Végfal 0,009 0,020 0,029 0,032 0,027 0,020 0,011 0,149
38 Hajdú tér 3. TVK A-B egycsöves, átkötőszakaszos Lakásonkénti szabályozás Lépcsőház 0,008 0,021 0,030 0,033 0,028 0,021 0,011 0,151
39 Rózsa u. 13. KOCKA Társasház kétcsöves, függőleges Lakásonkénti szabályozás Lépcsőház 0,009 0,020 0,031 0,034 0,029 0,020 0,010 0,153
40 Mátyás K. u. 22-32. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőház Teljes 0,008 0,018 0,029 0,035 0,030 0,023 0,013 0,156
41 Munkácsy M. u. 1-5. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőház Ny-végfal 0,009 0,021 0,030 0,034 0,030 0,022 0,013 0,157

42 Munkácsy M. u. 24. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőházi
ajtó Teljes 0,009 0,022 0,031 0,033 0,029 0,021 0,012 0,158

43 Bartók B. u. 13-21. MOBIL Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház K-NY-végfal 0,012 0,021 0,030 0,032 0,028 0,022 0,013 0,158
44 Tisza u. 24-28. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőház Teljes 0,010 0,022 0,031 0,034 0,029 0,023 0,012 0,161
45 Bolyai köz 4. PARABOLA Társasház egycsöves, átfolyós Végfal 0,009 0,022 0,031 0,034 0,031 0,023 0,013 0,162
46 Kazinczy u. 14-18. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőház Végfal 0,010 0,023 0,032 0,035 0,031 0,023 0,013 0,165
47 Bartók B. u. 6. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lakásonkénti szabályozás Lépcsőház 0,009 0,023 0,032 0,036 0,030 0,022 0,013 0,165
48 Bolyai köz 2. TORONY Társasház egycsöves, átkötőszakaszos Lakásonkénti szabályozás 0,011 0,023 0,032 0,035 0,030 0,023 0,013 0,168
49 Munkácsy M. u. 2-8. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőház 0,010 0,023 0,033 0,035 0,032 0,024 0,013 0,170
50 Béke u. 1-7. 34 SZ. Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház Végfal 0,013 0,024 0,033 0,035 0,031 0,023 0,013 0,172

A tiszaújvárosi távfűtéses lakóépületek fajlagos hőfogyasztása
ÉPÜLET FAJLAGOS HŐFOGYASZTÁS (GJ/légköbméter)
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91 Barcsay tér 6-8. SZEDERINDA Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház Végfal 0,012 0,027 0,038 0,042 0,036 0,028 0,015 0,198
92 Munkácsy M. u. 10-14. TISZA GYÖNGYE Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház É-D-Végfal 0,012 0,028 0,037 0,040 0,036 0,028 0,017 0,198
93 Mátyás K. u. 36-42. LIGET Társasház egycsöves, átfolyós Lépcsőház 0,013 0,027 0,038 0,041 0,037 0,027 0,016 0,199

94 Mátyás K. u. 14-20. FÉSZEK Társasház kétcsöves, függőleges Lakásonkénti
szabályozás Lépcsőház Végfal 0,012 0,024 0,038 0,040 0,037 0,029 0,017 0,199

95 Örösi u. 2-8. SOLÁR Társasház egycsöves, átfolyós Lépcsőház 0,012 0,027 0,038 0,041 0,036 0,028 0,016 0,199
96 Lorántffy Zs. u. 12-18. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőház 0,012 0,025 0,039 0,042 0,036 0,029 0,017 0,200
97 Szederkényi u. 3. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőház 0,013 0,028 0,039 0,041 0,035 0,029 0,016 0,200
98 Kazinczy u. 4-8. KAZINCZY Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház 0,013 0,028 0,038 0,041 0,036 0,028 0,016 0,200
99 Szederkényi u. 7. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőház 0,012 0,027 0,039 0,042 0,036 0,029 0,015 0,201
100 Barcsay tér 2-4. BÁSTYA Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház 0,011 0,028 0,039 0,043 0,037 0,027 0,015 0,201
101 Szent I. u. 29-31. VIHARSAROK Társasház egycsöves, átfolyós Lépcsőház 0,013 0,028 0,037 0,041 0,037 0,031 0,017 0,204
102 József A. u. 27-33. II. sz. Lakásszövetkezet egycsöves, átkötőszakaszos Lépcsőház 0,012 0,029 0,039 0,041 0,035 0,031 0,018 0,205
103 Árpád út 6-12 EDISON Társasház egycsöves, átfolyós Lépcsőház 0,013 0,027 0,040 0,043 0,038 0,029 0,017 0,206
104 Árpád u. 26-28. IKER Társasház egycsöves, átfolyós Lépcsőház 0,014 0,029 0,041 0,043 0,038 0,029 0,014 0,207
105 József A. u. 25. ÚJ Társasház egycsöves, átfolyós Lépcsőház 0,016 0,029 0,038 0,041 0,036 0,030 0,018 0,207
106 Szederkényi u. 25-31. ORGONA Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház Végfal 0,013 0,029 0,041 0,044 0,038 0,028 0,016 0,209
107 Szent. I. u. 1-11. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőház É-i végfal 0,013 0,029 0,040 0,043 0,038 0,029 0,017 0,210

108 Mátyás K. u. 10-12. CSALÁD Társasház kétcsöves, függőleges Lakásonkénti
szabályozás Lépcsőház 0,015 0,028 0,042 0,045 0,037 0,028 0,015 0,211

109 Szederkényi u. 15. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőház 0,013 0,030 0,035 0,048 0,035 0,033 0,018 0,211

110 Szederkényi u. 9. SZEDERKÉNYI ÚTI I. SZ. Th. kétcsöves, függőleges Lakásonkénti
szabályozás Lépcsőház 0,015 0,029 0,039 0,043 0,037 0,031 0,017 0,212

111 Szederkényi u. 5. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőház 0,012 0,030 0,040 0,044 0,035 0,034 0,018 0,213
112 Rózsa u. 2-8. HUNGÁRIA Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház 0,014 0,029 0,041 0,045 0,038 0,030 0,017 0,214
113 Lévay u. 9-11. SALLAI Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház 0,012 0,029 0,042 0,045 0,040 0,029 0,016 0,215

114 Árkád sor 9-12. ÁRKÁD Társasház kétcsöves, függőleges Lakásonkénti
szabályozás Lépcsőház É-Végfal 0,017 0,030 0,041 0,044 0,038 0,030 0,017 0,217

115 Mátyás K. u. 6-8. MODUL Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház Végfal 0,012 0,027 0,043 0,048 0,041 0,030 0,017 0,218
116 Örösi u. 18-24. TÖLGY Társasház egycsöves, átfolyós Lépcsőház 0,013 0,032 0,041 0,045 0,039 0,031 0,018 0,219
117 Árpád u. 31-41. VÁSÁRHELYI Társasház egycsöves, átfolyós Lépcsőház 0,014 0,029 0,042 0,045 0,039 0,031 0,019 0,219
118 Árkád sor 5-8. FEHÉRHÁZ Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház É-D-Végfal 0,015 0,030 0,041 0,046 0,040 0,030 0,018 0,219
119 Lévay u. 1-7. SIRÁLY Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház 0,014 0,032 0,043 0,045 0,039 0,031 0,019 0,223
120 Barcsay tér 5-7. SZERENCSE Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház 0,012 0,029 0,043 0,047 0,042 0,032 0,018 0,223
121 Építők útja 7. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőház 0,014 0,031 0,043 0,047 0,041 0,032 0,017 0,224

122 Rózsa u. 11. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lakásonkénti
szabályozás Lépcsőház 0,014 0,031 0,045 0,047 0,040 0,032 0,018 0,227

123 Pajtás köz 5-7. ADY Társasház egycsöves, átfolyós Lépcsőház 0,014 0,032 0,041 0,047 0,041 0,034 0,019 0,228
124 Deák tér 1-3. KÉKTORONY Társasház egycsöves, átfolyós Lépcsőház 0,015 0,032 0,045 0,048 0,041 0,032 0,018 0,230
125 Szederkényi u. 17-23. NYÍRFA Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház 0,015 0,033 0,047 0,049 0,041 0,031 0,017 0,233
126 Lorántffy Zs. u. 2. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőház 0,015 0,033 0,048 0,051 0,045 0,035 0,020 0,249
127 Rózsa u. 9. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőház 0,016 0,036 0,048 0,051 0,045 0,036 0,021 0,254
128 Építők útja 8. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőház 0,016 0,036 0,049 0,053 0,046 0,036 0,021 0,258
129 Szent I. u. 21-23. ARANYFŰZ Társasház egycsöves, átfolyós Lépcsőház 0,017 0,038 0,050 0,054 0,048 0,039 0,023 0,269

51 Örösi u. 34-40. II. sz. Lakásszövetkezet egycsöves, átfolyós Lépcsőház Végfal 0,010 0,025 0,034 0,036 0,032 0,024 0,013 0,173
52 Szent I. u. 6-8. AUGUSZTUS 20 Társasház kétcsöves, függőleges Lh+70% Teljes 0,011 0,024 0,034 0,038 0,032 0,023 0,013 0,173
53 Juhar köz 2-8. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőház 0,010 0,023 0,033 0,036 0,033 0,025 0,013 0,173
54 Árpád u. 30-36. FAVORIT Társasház egycsöves, átfolyós Lépcsőház 0,011 0,024 0,034 0,036 0,031 0,024 0,013 0,174
55 Lorántffy Zs. u. 1-7. ŐSZIRÓZSA Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház D-É-Végfal 0,011 0,024 0,033 0,037 0,031 0,024 0,014 0,174
56 Tisza u. 12-16. KOSSUTH Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház Végfal 0,010 0,023 0,033 0,037 0,033 0,025 0,014 0,174
57 Tisza u. 6-10. VÍZTORONY Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház Végfal 0,012 0,024 0,033 0,036 0,032 0,024 0,014 0,175
58 Bethlen G. 1-3. BETHLEN G. Társasház kétcsöves, függőleges Végfal 0,010 0,025 0,034 0,037 0,032 0,024 0,013 0,175
59 Építők útja 1-5. I. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőház Végfal 0,012 0,024 0,031 0,039 0,032 0,024 0,013 0,175
60 Építők útja 10-14. ÉPÍTŐK ÚTI Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház 0,011 0,024 0,034 0,037 0,033 0,025 0,014 0,178
61 Tisza u. 30-34. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőház Végfal 0,011 0,025 0,034 0,037 0,033 0,025 0,014 0,178
62 Építők útja 9-17. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőház 0,011 0,026 0,040 0,033 0,030 0,025 0,014 0,179
63 Szent I. u. 2-4. AUGUSZTUS 20 Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház É-K-NY Fal 0,010 0,025 0,035 0,038 0,033 0,024 0,013 0,179
64 Lorántffy Zs. u. 9-15. LORÁNTFFY Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház 0,013 0,024 0,034 0,037 0,033 0,025 0,014 0,180
65 József A. u. 17-19. ATTILA Társasház egycsöves, átfolyós Lépcsőház 0,011 0,027 0,037 0,036 0,032 0,025 0,014 0,181
66 Tisza u. 11-17. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőház 0,011 0,025 0,035 0,038 0,032 0,026 0,015 0,181
67 Munkácsy M. u. 30-36. MUNKÁCSY Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház Végfal 0,012 0,024 0,033 0,039 0,033 0,027 0,015 0,183
68 Béke u. 9-13. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőház É-D-Végfal 0,012 0,025 0,032 0,047 0,030 0,024 0,013 0,183
69 Teleki B. u. 1. EGYETÉRTÉS Társasház kétcsöves, függőleges 0,012 0,026 0,034 0,040 0,033 0,026 0,013 0,184
70 Munkácsy M. u. 38-40. HORIZONT Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház Végfal 0,011 0,026 0,036 0,038 0,033 0,027 0,016 0,186
71 Tisza u. 18-22. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőház D-É-Végfal 0,011 0,026 0,036 0,039 0,034 0,026 0,014 0,186
72 Lorántffy Zs. u. 4-10. VADVIRÁG Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház É-Végfal 0,011 0,023 0,037 0,040 0,035 0,026 0,015 0,187
73 Építők útja 2-6. I. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőház Végfal 0,012 0,027 0,033 0,040 0,035 0,026 0,015 0,187
74 Bethlen G. 10-16. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőház Végfal 0,012 0,026 0,036 0,038 0,034 0,026 0,015 0,187

75 Bartók B. u. 4. BARÁTSÁG Társasház kétcsöves, függőleges Lakásonkénti
szabályozás Lépcsőház 0,011 0,024 0,037 0,041 0,034 0,026 0,014 0,188

76 Juhar köz 1-7. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőház Végfal 0,012 0,026 0,036 0,039 0,034 0,026 0,014 0,188
77 Hajdú tér 1. TVK A-B egycsöves, átkötőszakaszos Lépcsőház 0,014 0,027 0,034 0,038 0,033 0,027 0,016 0,188
78 Szederkényi u. 1. LORDOK HÁZA Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház 0,011 0,026 0,037 0,040 0,035 0,025 0,014 0,189
79 Örösi u. 46-48. II. sz. Lakásszövetkezet egycsöves, átkötőszakaszos Lépcsőház Végfal 0,012 0,026 0,036 0,039 0,034 0,027 0,015 0,189
80 Munkácsy M. u. 7-11. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőház Végfal 0,015 0,029 0,038 0,037 0,032 0,024 0,014 0,190
81 Munkácsy M. u. 22. ZÖLDDIÓFA Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház 0,012 0,027 0,037 0,041 0,036 0,026 0,015 0,193
82 Hajdú tér 5. TISZA Társasház egycsöves, átfolyós Lépcsőház 0,014 0,028 0,036 0,039 0,034 0,027 0,016 0,193
83 Hajdú tér 7-13. FAGYÖNGY Társasház egycsöves, átfolyós Lépcsőház 0,008 0,022 0,038 0,044 0,038 0,028 0,015 0,194
84 Árkád sor 13-15. ARANY J. Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház É-D-Végfal 0,014 0,027 0,037 0,040 0,035 0,026 0,015 0,195
85 Rózsa u. 1-5. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőház Végfal 0,012 0,028 0,034 0,042 0,036 0,027 0,015 0,195
86 Rózsa u. 18-30. 168 SZ. Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház Végfal 0,015 0,027 0,037 0,039 0,034 0,027 0,016 0,196
87 Rózsa u. 7. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőház 0,012 0,026 0,038 0,043 0,036 0,026 0,014 0,197
88 Árpád u. 1-7. ÁRPÁDHÁZ Társasház kétcsöves, függőleges Lépcsőház 0,012 0,028 0,035 0,043 0,035 0,027 0,016 0,197
89 Mátyás K. u. 2-4. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőház É-i végfal 0,012 0,027 0,039 0,042 0,037 0,027 0,014 0,197
90 Árkád sor 1-4. II. sz. Lakásszövetkezet kétcsöves, függőleges Lépcsőház 0,012 0,027 0,038 0,042 0,037 0,027 0,015 0,198

A fűtési rendszer típusáról, a fűtéskorszerűsítésről, a nyílászárók cseréjéről, és a szigetelésről megjelent információkat a társaságunkhoz beérkezett bejelentések alapján szerepeltettük.
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A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskolának 23-an
intettek búcsút.

Középiskolás fokon

A tanév utolsó tanítási napján a középiskolások strandolhattak
ingyen a fürdőben. Ez volt a város önkormányzatának gyermek-
napi ajándéka. A sort az általános iskolások kezdték, közvetle-
nül a gyermeknap után, a múlt héten az óvodások és szüleik
tölthettek el egy napot a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő-
ben.

Ballagás

Elbúcsúztak az általános iskolások
Öt iskola összesen 196 tanu-
lója ballagott el az elmúlt na-
pokban a tiszaújvárosi álta-
lános iskolákból.Az ünnepsé-
gek sorát az Éltes Mátyás Is-
kola nyitotta.

Családias hangulatú ünnepségen búcsú-
zott iskolájától a négy végzős diák pénte-
ken. A speciális nevelési igényű gyerekek
többsége középiskolában folytatja tanul-
mányait.
- A négy ballagó diák közül kettő Mis-
kolcra, a Martin János speciális középis-
kolába megy - mondta Kovács-Balog
Imréné intézményegység vezető. - A har-
madik társuk Girincsen folytatja tanulmá-
nyait, míg a negyedik már elérte a
tankötelezettségi határt, így ő befejezi ta-
nulmányait.
Szombaton délelőtt a többi iskolából is el-
búcsúztak a végzős diákok. A Tiszaújvá-
rosi Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola Széchenyi iskolájából három
osztály 68 tanulója, a Tiszaújvárosi Szent
István Katolikus Általános Iskolából egy
végzős osztály ballagott el. A 23 nebuló az
osztályában várta az utolsó csengőszót.
- Örülök, mert továbbtanulok, de nagyon
fognak hiányozni az osztálytársaim -
mondta Bognár Ivett. - Az együtt töltött
közös időkre fogok a legszívesebben visz-
szaemlékezni.
A verőfényes napsütésben az udvaron tar-
tott ünnepségen a hetedikesek nevében
Tálai Borbála búcsúztatta a végzősöket.
- Mi, hetedikesek irigykedve, ugyanakkor
szomorúan vesszük tudomásul, hogy új fe-

jezetet kezdtek az életetekben - mondta. -
Üres és csendes lesz az iskola nélkületek.
Kicsivel később, 10 órakor egyszerre bú-
csúzott a Kazinczy Ferenc Református Ál-
talános Iskola két nyolcadik osztályának
39 tanulója és a Hunyadi iskola három
végzős osztályának 62 tanulója.
- Már a nyolcadik is arról szólt, hogy pró-
báltak egy kicsit érettebben kezelni minket
- mondta a hunyadis Lucskai Márton -, de
szerintem a középiskolában ez még inkább
igaz lesz. Már várom, és biztos vagyok
benne, hogy tartani fogjuk a kapcsolatot,
mert jó volt az osztályközösség.
A szülők legalább annyira izgultak a bal-
lagás előtt, mint a gyerekek.

- Fontos a ballagás, de nem akkora vízvá-
lasztó, mint amikor másik településre megy
tanulni a gyerek - mondta Bíró János, aki-
nek fia búcsúzott el a Hunyadi iskolától. -
Most még városon belül tanul tovább, de a
nagyobbik fiam már egyetemre jár, ő el-
hagyta a szülői házat.
Az intézményvezető Hamvas Béla szava-
ival búcsúztatta a ballagókat.
- A boldogságot csak az bírja el, aki el-
osztja, a fény csak abban válik áldássá, aki
másnak is ad belőle - mondta Hok Csaba.
A ballagásokat követően a tanévzárókkal ér
véget a 2014-2015-ös tanév, melyeket július
18-án és 19-én tartanak az általános iskolák.

borza

Itt a nyári szünet

Hittan- és angoltábor

Évtizedek óta megszervezi a Tiszaújvárosi Református Egyház-
község a nyári napközis tábort. Hétfőn benépesült a templom ud-
vara, megkezdődött az idei.
Adj király, katonát! - harsogják a gyerekek, majd elkezdődik a
játék. Ilyen szabadtéri programokat is szerveznek a gyerekeknek
a hittantáborban. De lesz strandnap és kézműves foglalkozás is.
Mint azt Uzsoki Aranka református lelkész elmondta, hosszú
évek óta megszervezik ezt a tábort, az elmúlt három évben már
a Kazinczy iskolával közösen.
- Tudjuk, hogy ilyenkor a gyerekek tele vannak energiával, ezért
megpróbáljuk megtalálni az arany középutat - mondta Uzsoki
Aranka. - Egyrészről hogy a lelki tartalom is helyet kapjon, van-
nak olyan foglalkozások, amikor például bibliai történeteket mu-
tatunk be mai eszközökkel, de nagy hangsúlyt fektetünk a
játékokra, vetélkedőkre is.
Deli Tünde nem először vesz részt a hittantáborban, mint mond-
ta, jó itt lenni, hisz sok a játék: fogócska, labdázás és persze a
vetélkedőket is szereti. Tünde idén még úszótáborba is megy.
Osztálytársa, Marosi Csilla Kitti a hittantáboron kívül még a ka-
jaktáborban vesz majd részt, ő is többször volt már hittantábor-
ban, és mindig nagyon jól érzi magát.
Nem ez az egyetlen nyári napközis tábor, melyet a Tiszaújvárosi
Református Egyházközség szervez. Június 29. és július 3. között
angol nyelvű tábor lesz a templomban, a foglalkozásokat ameri-
kai fiatalok tartják majd. Mivel egyházi szervezésű, így a ke-
resztyén értékek itt is helyet kapnak majd, a foglakozások főként
a szókincs fejlesztésére irányulnak. A táborba még lehet jelent-
kezni.

fp
Táborverés

Sport, játék, szórakozás, kultúra - széles a kínálat az idén is nyári
napközis táborokból. Foci, kosárlabda, úszás, vitorlázás, kajak-
kenu, olvasótábor, hagyományőrzés - csak néhány a kínálatból.
Idén is lesz kézműves és jógatábor, és a lovaglást is bárki kipró-
bálhatja. A lovas táborban nem csak lovagolni lehet, hanem el-
méleti oktatás és lóápolás is lesz.

Néhány hete a Hunyadi Mátyás Iskolában közel
40 fő óvodás és elsős mazsorett adott számot feb-
ruártól tanult mazsorett tánctudásáról. Menetelés,
botforgatás és mazsorett elemekkel tarkított nyílt
bemutatóóra, egyben záróvizsga is volt.
Minden kis tanítvány kiváló eredményt ért el. A
rendezvényen sok szülő, pedagógus és vendég
volt. A bemutató után ünnepélyes keretek között
vehették át a díszoklevelet a kis tanítványok.
Büszke vagyok rátok!

Ráczkevi Erzsébet
mazsorett oktató

kronika@tiszatv.hu

Mazsorettek a Hunyadiban

A legtöbben - 68-an - a Széchenyi István Iskolában ballagtak, elbúcsúzva az iskolazászló-
tól is.

Tündérkerti vásár

Kézműves portékákat, dísz- és emléktárgyakat kínáltak standja-
ikon a Tündérkert óvoda hagyományos vásárában az árusok, me-
lyeket saját kezűleg készítették az óvónők és gyerekek. Vásá-
rolni fabatkáért lehetett. A fizetőeszközt az óvoda udvarán ki-
alakított állomásokon gyűjthették össze a gyerekek. Játékos fe-
ladatokból is bőséges volt a kínálat.

A Kazinczy Ferenc ReformátusÁltalános Iskolát két osztály 39 ta-
nulója hagyta el.

Az Éltes Mátyás Iskolából négyen ballagtak el. Közülük hárman
folytatják tanulmányaikat.

AHunyadiMátyás Iskolában háromosztály 62 tanulója végzett az
idén.
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Leninváros, nevéből adódóan is, presztízs város volt
megszületésétől kezdve. Éppen ezért a hetvenes évek
elején mindinkább foglalkoztatta az itt élőket, hogy
merre is tart a szántóföldből kinövő település jövője.
A negyedik ötéves tervben (akkoriban ilyen interval-
lumban határozták meg az ország fejlesztési törekvéseit)
a még mindig kínzó lakáshiány helyi kielégítése volt az el-
sődleges szempont. Legalábbis erről számolt be a Bor-
sodi Vegyész 1970 nyarán.
„...több mint 1400 lakás felépítésére kerül sor. Az elő-
irányzott beruházási költség meghaladja az 540 millió fo-
rintot. Újszerű a programban, hogy az eddigi blokkos
építkezésről Leninvárosban is áttérnek a házgyári ter-
mékekkel történő építési módra.”
Azaz a manapság csak „régi” városrészként emlegetett
téglaépületeket felsorakoztató emeletes házas övezet ki-
egészült a panelekkel. Ha 1400 lakással számolunk, akkor
az 4 fős családokra vetítve 5600 új lakost jelentett a vá-
rosban. Őket ki is kellett szolgálni. Az ötéves tervben
erre a feladatra is gondoltak.
„Többek között felépítenek két 16 tantermes általános

iskolát, két egyenként 60 férőhelyes bölcsődét, egy két-
száz férőhelyes óvodát és egy ABC-áruházat.”
Azonban nem minden valósult meg a tervekből.
„Mint érdekesség említjük meg, hogy a lakóházak kö-
zött lesz egy 16 emeletes (96 lakásos) toronyház is.”
Sajnálom, hogy ez nem épült meg. Érdekes lenne a vá-
rosban egy „kilátó”.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Lakás- és intézményépítések
45 éve történt

A Tisza TV műsora
Június 18. csütörtök

9:00 Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Lakossági fórum -
Nyári szociális étkeztetés - Eötvös-ösztöndíj - Jabil támogatás
- Pedagógusnap az óvodában - Sport - Halászléfőző fesztivál
9:15 Hétről-hétre magazinműsor: - Ballagások - Buliszombat

- Napközi-nézőben - Alternatív gyógymóddal az allergia
ellen ( A műsor a szerdai adás ismétlése)

Június 24. szerda
18:00 Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Tanévzárók - Mecénás
ösztöndíjosztó - Felújítások városszerte - Összművészeti gála

- Halászléfőzőre fel!
18:15 Hétről-hétre magazinműsor: A jövő autója -Tábor-

mustra 3.- Sportfesztivál
18: 45 Fogadóóra Bráz György polgármesterrel
19: 30 Egy hajóban, a Tisza TV vallási műsora

Június 25. csütörtök
10:00 A képviselő-testület ülésének közvetítése

Utána: a szerdai adás ismétlése
Utána: a testületi ülés ismétlése

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Válogatás a Derkovits Kulturális Központ képzőművészeti
gyűjteményéből a kulturális központ aulájában és félemele-
tén. Látogatható június 26-ig.
Hamvas BélaVárosi Könyvtár
FELHÍVÁS
Nyári napközis tábor a „Villa Scederkyn” Tájházban
Július 20 - 24.
Olyan alsó tagozatos kisdiákok jelentkezzenek (max. 20 fő),
akik érdeklődnek hagyományaink, városunk története és a
népi kultúra iránt. A táborban múzeumpedagógiai és kéz-
műves foglalkozások mellett sok játékkal várjuk a résztve-
vőket. A napközisek egy egynapos buszos kiránduláson is
részt vehetnek.
Az érdeklődők jelentkezésüket Ferenczik-Lévai Fanni mu-
zeológusnál adhatják le a következő elérhetőségeken:
helytortenet@tujvaros.hu, 49/542-011; 49/542-006.
„Jaj, úgy élvezem én a strandot!” A fürdőruha története –
kamarakiállítás. Helyszín: a könyvtár földszintje. A kiállítás
augusztus 19-ig tekinthető meg.
Városi Kiállítóterem
A Diósgyőri Képzőművész Stúdió ’76 „Így látunk, s alko-
tunk mi” című képzőművészeti kiállítása. Látogatható július
10-ig, hétköznap 10.00-18.00 óra között..

Zene, zene, tánc

Nyárnyitó Buliszombat
A nyári szünet első hétvégé-
jén rekkenő hőségben szer-
vezték meg az idei Buliszom-
batot.

A már hagyományos rendezvény főleg
zenei élményt nyújt a látogatóknak, de idén
is szerveztek betétprogramot a Derkovits
Kulturális Központ munkatársai.
Dred és Doris lépett fel elsőként, és bár a
verőfényes napsütésben szinte mindenki
az árnyékot kereste, a dallamos popzenét
játszó formáció szép számú nézőt vonzott.
- Tudjuk, hogy ez az idősáv egy szabadtéri
koncert esetén nehéz, de mi szeretjük a kihí-
vásokat - mondtaDred a fellépést követően.
- Idén vagyunk 10 évesek, és a jubileumot
azzal ünnepeljük, hogy egész nyáron dolgo-
zunk. Szerencsére sok fellépésünk van.
A duót zumba bemutató követte a színpa-
don. Míg a kolumbiai eredetű táncos test-
mozgást kipróbálhatták a vállalkozó ked-
vűek, addig a tér másik részében a hőlég-
ballon bemutatót várták sokan.
Sajnos csak várták, mert az élénk szél
miatt a hatalmas szerkezet balesetveszé-
lyessé válhatott volna, így ez a program el-
maradt. Nem úgy az Alexa Country Band
koncertje, akik a hazai pálya előnyét ki-
használva egy koncert videóklipet is ké-
szítettek a fellépésen.
- A Tisza Televízió már készített nekünk
egy nagyszerű klipet - mondta a zenekar
énekes gitárosa Orliczki Frigyes -, ez a
hazai fellépés pedig remek alkalom, hogy
újabb videó készüljön.

A folytatásban a miskolci Sky Fanatic
együttes lépett színpadra. A formáció a
reggae és ska zenei elemeket ötvöző mu-
zsikájával szórakoztatta a közönséget.
- Bob Marley azt mondta, hogy akit nem
mozgat meg a reggae zene az vagy süket,
vagy halott - mondta Nahaj Péter, az
együttes frontembere. - Úgy gondolom
igazi bulihangulatot teremtünk, így a mu-
zsikánk teljes mértékben ide illik a Bu-
liszombatra.
A nap zárását a Zorall zenekar koncertje
jelentette. A rockerek nem hazudtolták
meg magukat. Specialitásuk, hogy magyar
slágerzenéket elegyítenek nemzetközi rock
és metál zenékkel. Az eredmény pedig egy

olyan hangzás, mely mindenkinek isme-
rős, ám mégis új zenei élményt nyújt.
- 2002-ben jött létre az együttes - mondta
Barbaró Attila gitáros, zeneszerző. - Azóta
töretlen a sikerünk, igaz már nem csak kü-
lönböző zenéket ötvözünk, hanem vannak
saját számaink is, illetve nemzetközi slá-
gerekre írunk magyar szöveget és azokat
adjuk elő.
A rendezvénnyel elindultak a tiszaújvá-
rosi nyári programok. Mostantól szinte
minden hétvégén lesz valamilyen rendez-
vény, mely nem csak a város lakóink,
hanem az ide látogató turistáknak is él-
ményt nyújt.

Borza

A jelenlegi Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskolája „Öreg Diákok és Tanáraik
Találkozóját” szervezi 2015. október 17-én, a Hunyadi Mátyás
Iskola épületében.
Jelentkezni minden „régi” diáknak és pedagógusnak előzetesen
a volt5iskola@gmail.com e-mail címen lehet.
Jelentkezési határidő: 2015. július 30.
Minden jelentkező regisztrációs számot kap a jelentkezés sor-
rendjében. A létszám korlátozott, ezért kérünk minden kedves je-
lentkezőt, hogy minél hamarabb regisztráljon.
Tájékoztató és felvilágosítás a Hunyadi Mátyás Iskola facebook
oldalán. A nagyszabású rendezvényhez szponzorokra és felaján-
lásokra is számítunk. Vetélkedő, nosztalgiázás, móka, kacagás, jó
szórakozás vár mindenkire!
Mindenkit szeretettel várunk!

A szervezők
Egyéni pályázatot hirdetett a Technikatanárok Országos Egyesü-
lete az általános iskolák felső tagozatos tanulóinak és a gimnáziu-
mok azonos korú tanulóinak. A pályázat témája: A mosás tech-
nikatörténete. A pályázatnak be kellett mutatnia, hogy az idők fo-
lyamán hogyan alakult ez a háztartási munka, és a technika fejlő-
dése hogyan segítette ezt a feladatot. A pályázatnak tartalmaznia
kellett a saját véleményt, riportot a szülőkkel, nagyszülőkkel, ké-
peket, fényképeket, grafikonokat, kapcsolódó rajzokat. A témába
be kellett építeni írók, költők, festők kapcsolódó munkáit. Jelölni
kellett a felhasznált szakirodalmi részleteket, azok forrásait.
A következő eredmények születtek: 3. helyezett Földvári Levente
6/9. Adorján Csillát a zsűri különdíjjal jutalmazta (Széchenyi
István Iskola, felkészítő nevelő: Bodnár Tiborné).

Hok Csaba intézményvezető

Az idén 60 diák részesült az
Eötvös alapítvány ösztöndíjá-
ban, melynek célja, hogy pénz-
beli támogatást nyújtson a te-
hetséges, de szociálisan rá-
szoruló diákok számára. Idén
több mint 80-an adták be pá-
lyázatukat.

Az alapítványt a Balla házaspár alapította,
akik a tantestület alapítói is voltak. Első
nyugdíjukat ajánlották fel a működésre.
Ezúttal összesen 306.000 forintot osztott
ki a kuratórium a nyertes pályázók között.
- Ez egy nagyon jóleső érzés - mondta
Potyka Tamás, az egyik díjazott - termé-
szetesen nem úgy élem át, hogy azért ta-
nulok jól, hogy kapjak ösztöndíjat, ez el-
várás magammal szemben. Bárki pályáz-
hatott az ösztöndíjra, de termesztésen el
kell érni egy bizonyos szintet, hogy legyen

reális esélye az adott személynek. Nem
csak a tanulmányi eredmény, hanem pél-
dául a közösségi munka, vagy a sporttel-
jesítmény is nagyon sokat számít.
A kuratórium idén a gimnazisták esetében
a 4,5-es átlag, a szakközépiskolás diákok-
nál pedig a 4,0-es átlag felett teljesítő ta-
nulók pályázatát bírálta el.
- Kevés olyan iskola van ma Magyarorszá-
gon, melynek az alapítványát egykor itt dol-
gozó pedagógus házaspár hozott létre -
mondta Pogonyi-Simon Edit, az Eötvös
József Gimnázium, Szakközépiskola és Kol-
légium intézményvezetője. - Az alapítók
szívügyüknek tekintették az iskolába járó te-
hetséges diákoknak a sorsát, és a szociálisan
rászorult tanulóknak is próbáltak segíteni te-
hetségük kibontakoztatásában. Idén egy
szponzor is támogatta az alapítványt egy na-

gyobb összeggel, melynek különösen örü-
lünk, hiszen az adók 1%-ából évről-évre ke-
vesebb összeg folyt be. Most azon vagyunk,
hogy a támogatók sorát bővítsük, ezáltal nö-
velve az egy diákra jutó összeget is.

Dá

Találkozó és mosás

Volt 5-ös iskolások
és hunyadisok figyelem!

AZorall zárta a bulit.

Díjazták a jó tanulókat

Eötvös ösztöndíjak

Hatvan diák részesült ösztöndíjban.
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Nyékládházán, a temető fölötti kövesúton megközelíthető zártkert
eladó. Területe 2400 m2. 2 db 30-30 m2 téliesített téglaházzal, pincé-
vel, szerszámossal, 15 db termő gyümölcsfával, nagy terasszal. 12 m3

föld alatti víztárolóval (ivóvíz nincs.) Villany van. Érd.: 06-30/871-
2715, 06-30/871-2738

Iroda kedvező áron kiadó,
Tiszaújváros városközpontban.

Földszinti, külön bejáratú, bútorozott,
két iroda+előtér+WC.
Érd.: +36 30 915 4451

Süsü a Nagyhéten
Kedves Gyerekek!

Emlékeztek még a híres egyfejűre, akit a családja ugyan kitaga-
dott, de jó szíve, kedvessége miatt nagyon sok barátot szerzett?
Ő Süsü, a sárkány, aki augusztus 6-án ellátogat városunkba,
hogy részt vegyen a Triatlon Nagyhét eseményein. Ebből az al-
kalomból rajzpályázatot hirdet szerkesztőségünk Süsü a Nagy-
héten címmel. A felhívásra óvodás és iskoláskorú gyerekek
rajzait várjuk Bármilyen technikával készített alkotással nevez-
hettek, a lényeg, hogy A3-as méretű legyen. A feladat, hogy áb-
rázoljátok Süsüt kedvetek szerint a Triatlon Nagyhét bármelyik
eseményén. A pályázatokat augusztus 1-ig várjuk szerkesztősé-
günkben, a Szent István út 16. szám alatt. Ici-pici ajándékkal
már akkor is meglepünk benneteket, (ti is hozhattok nekünk fa-
gyit!), de az eredményhirdetéssel várnotok kell augusztus 6-ig,
a Triatlon Nagyhéten a Város napjáig. Aznap 10 órakor nyitjuk
meg Süsü, a sárkány birodalmát, és akkor hirdetünk eredményt
is a pályázók között. A nyerteseknek Bodrogi Gyula, a Nemzet
Színésze, Süsü magyar hangja, és Bráz György polgármester, a
rendezvény fővédnöke adja át a díjakat.
Izgalommal várjuk a rajzokat!

A szerkesztőség
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A Sportcentrum eseményei

A SPORTFESZTIVÁLON nyitott kapukkal várunk min-
den érdeklődőt!

Sportolási lehetőségek
Június 20. szombat 09.00-19.00 óra között
Június 21. vasárnap 09.00-18.00 óra között

Június 20. szombat
10.00-16.00 Héttusa

Kosárlabda
16.30 Phoenix All Star-Nyíregyháza

barátságos mérkőzés
Játékcsarnok

Június 21. vasárnap
09.00 Strandröplabda kupa
Nemzetközi utánpótlás labdarúgó torna
10.00 Lábtenisz kupa
14.00 Városi tájékozódási verseny
Kézilabda
10.00 Meghívásos női kézilabda torna

Játékcsarnok
Részletes program a plakáton.

Kajak-kenu

Érmek az öbölben

Szombaton, Budapesten az Újpesti-öbölben nagy-
szabású utánpótlás versenyt rendeztek „DIÁK-
KUPA” néven.

A népes seregszemlén részt vettek a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és
Sárkányhajó Egyesület fiataljai is. Mérlegük 3 arany-, 3 ezüst- és
3- bronzérem.
K-1 serd. U-15 2000m 1. Gábor Netta, K-1serd. U-16 2000m 2.
Somodi Viktória, K-2 serd. U-15-16 2000m 2. Somodi Viktória-
Gábor Netta, Mk-1 U-10 2000m 1. Kórik Ákos, Mk-1 U-11
2000m 3. Kovács Gréta, 4. Tóth Petra, 7. Makrányi Laura, Mk-
2 U-10-11 2000m. 3. Kovács Gréta-Zöldi Csenge, 4. Tóth Petra-
Makrányi Laura, Mk-1 U-12 500m 1. Mizik Dominik, Mk-1
U-10 500m 1. Makrányi Gábor, 2. Deim Marcell, Mk-1 U-10-
12 500m 3. Zöldi Csenge, Mk-2 U-10-12 500m 4. Zöldi Csenge-
Makrányi Noémi.
A versenyen nem csak a sportolók vizsgáztak a vízen, hanem a
szárazföldön a jövő versenybírói is. Közöttük volt a TKKSE el-
nökségi tagja, Somodi Bertalan, aki sikeres vizsgát tett.

Kicsi a bors, de erős és kitartó. A képen Kórik Ákos, aki korosz-
tályában a 2000 méteres maratoni számban szerzett diák-
olimpiai első helyet.

Labdarúgás

Nő a létszám az NB III-ban
A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség elnöksége legutóbbi ü-
lésén döntött a 2015/2016-os
bajnoki évad NB-s osztályai-
nak kialakításáról.

Véglegessé vált, hogy az OTP Bank Li-
ga 2015/16-os első osztályú bajnokság
12 csapattal indul útjára. A bajnokság
végén az utolsó két helyezett csapat ki-
esik a másodosztályba. A lebonyolítás a
csapatok véleményének ismeretében
3x11 forduló lesz. Eszerint az első két
körben oda-vissza mérkőző csapatok a
harmadik körben úgy játszanak, hogy az
előző bajnokság első hat helyezettje lesz
hatszor pályaválasztó, míg a 7-10. he-
lyezett, valamint a két újonc öt alka-
lommal.
Az NB I-es csapatok jogosultak tartalék-
csapatot indítani az NB III-ban. A csapa-

tok többsége él ezzel a lehetőséggel, ezért
az NB III-as bajnokság három 20 csapa-
tos csoportban zajlik jövőre. Ismeretes,
hogy az NB I-esek második csapata -
amelyben legfeljebb három 23 év feletti
játékos lehet - nem juthat fel a másod-
osztályba, de gyenge szereplés esetén ki-
eshet a megye I-be. Az első osztály
küzdelmei július 17-én indulnak, és a
jövő nyári Eb-döntő miatt május 8-án zá-
rulnak. Az NB II-es és az NB III-as baj-
nokság augusztus elsején rajtol. Az NB
III-as pontvadászat 2016. június 5-én ér
véget. Az átigazolási időszak 2015. július
1-től július 31-ig tart.
Az NB II-es bajnokság 16 csapattal indul.
Ennek érdekében szükség lesz feltöltésre,
melyről a Versenyigazgatóság jogosult
dönteni a Versenyszabályzat előírásának
megfelelően. A bajnokság végén az első

két helyezett jut fel az élvonalba, míg az
utolsó kettő az NB III-ba esik ki, ahonnan
6 csapat jut majd fel a második ligába.
Ennek köszönhetően 2016/17-ben 20 csa-
patos lesz az NB II.
A hagyományok szerint ebben az eszten-
dőben is összecsap a bajnok és a Magyar
Kupa győztes a Szuperkupáért. Július 5-
én, Székesfehérváron, az elnökség döntése
szerint ugyanis a következő három évben
a Szuperkupát a mindenkori bajnok pá-
lyáján, a Magyar Kupa döntőjét pedig a
Groupama Arénában rendezi meg a szö-
vetség.
A Versenyszabályzat módosítása szerint a
férfi felnőtt nagypályás NB I-es és NB II-
es kluboknál legkésőbb jövő nyártól el
kell választani a felnőtt csapatot működ-
tető sportszervezetet az utánpótlást mű-
ködtető sportszervezettől.

Labdarúgás

Jól teljesített a csapat
Befejeződött a 2014/2015-ös
bajnoki évad az NB III Ke-
leti csoportjában. A Termál-
fürdő FC Tiszaújváros ki-
válóan teljesített, az előkelő
hatodik helyen zárta az éva-
dot.

Szokás szerint a fehér asztalnál értékel-
ték a szezont az egyesület vezetői, ed-
zői, a játékosok és a város vezetői. Ko-
vács Tamás elnök köszöntötte a résztve-
vőket, majd elismeréssel beszélt a fel-
nőtt gárda idei teljesítményéről. Köszö-
netet mondott mindenkinek, aki hozzá-
járult a csapat szép sikereihez. Bocsi
Zoltán edző rövid visszatekintésében ki-
emelte a pozitívumokat, tárgyilagosan
megemlítette a hiányosságokat is. Az
évadzárón részt vett Bráz György pol-
gármester és dr. Fülöp György alpolgár-
mester is, akik kiemelték, a csapat az

elvárásoknak megfelelően szerepelt. El-
hangzott az ígéret, hogy az önkormány-

zat támogatására a jövőben is számíthat
a Termálfürdő FC Tiszaújváros. A sze-
zonzáró értekezleten Lukács Flórián el-
nökségi tag bejelentette, hogy a lekö-
szönő Kovács Tamást július 1-jétől
Együd András váltja az elnöki poszton.
Az újdonsült elnök rövid bemutatkozás
után elmondta, hogy egy jól működő,
stabil lábakon álló egyesületet vesz át
elődjétől, aki egyébként marad a klub
kötelékében és elnökségi tagként dolgo-
zik tovább a tiszaújvárosi labdarúgásért.
A tárgyalások a jövő évi keret kialakítá-
sára már megkezdődtek, minden való-
színűség szerint továbbra is Bocsi Zol-
tán irányítja majd az együttest. A pi-
henő ezen a nyáron mindössze pár hét
lesz a játékosok számára, az első
edzésre július 3-án, pénteken kell je-
lentkezniük.

Rövidesen nagyszabású te-
niszverseny helyszíne lesz há-
rom napon keresztül a Sport-
centrum teniszkomplexuma.
Itt rendezik meg július 3-5.
között az Országos Vidék Sze-
nior Tenisz-bajnokságot.

Az esemény rendezője a Tiszaújvárosi
Tenisz Club. Legutóbb 10 évvel ezelőtt
adott otthont Tiszaújváros ennek a baj-
nokságnak. Most Tiszaújváros önkor-
mányzatának támogatásával pályázták
meg a rendezés jogát. A szervezők 100
fő körüli férfi és női nevezőre számíta-
nak. A 35-80 éves szenior korosztálynak

tíz korcsoportot alakítottak ki. A hat sza-
badtéri pályán három napon keresztül
nonstop játsszák majd a mérkőzéseket.
Pénteken és szombaton valamennyi ver-
senyzőnek vacsorával kedveskednek a
szervezők, továbbá valamennyi nevező a
verseny idejére ingyenes belépőt kap a
Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőbe.
Kategóriánként az első három helyezett
éremdíjazásban részesül, a bajnokok
pedig tárgyjutalmat is kapnak.
Információ, jelentkezés: Varga László,
+36-70/517-41-41, Sipőcz Lajos, +36-
20/458-44-32, valamint emailben a
ttc@ominet.hu címen.

Hét első hellyel és további hét éremmel
zárták a TVK-Mali Triatlon Klub sporto-
lói a június 7-én, Hajdúböszörményben
megrendezett triatlon diákolimpia négy
megye tanulóit felvonultató regionális
döntőjét.
Eredmények:
I. kcs., leányok: 1. Filep Zóra, 2. Bán Lilla,
3. Hajdu Panna, I. kcs., fiúk: 2. Varga Mar-
tin, II. kcs., leányok: 1. Berencsi Lili, ...4.
Lehmann Sára, 5. Kurucz Réka, II. kcs.,
fiúk: 1. Szabolcsi Bálint, ...3. Hajdu Máté
Bendegúz, 4. Kiss Marcell, 5. Oláh
Csongor, 6. Fekete Kende, III. kcs., leá-
nyok: 1. Kovács Anna, 2. Bóna Kinga, 3.
Putnóczki Réka, 4. Bodolai Lili, 5. Sánta
Rubin Helka, III. kcs., fiúk: 1. Vágási
Zoltán, 2. Danó Ádám, IV. kcs., leányok: 1.
TóthAnna, IV. kcs., fiúk: 1. Berencsi Ádám.

Bronz Bakuban
Molnár Péter, a TVSE válogatott kajakosa Totka Sándorral
párban bronzérmet szerzett kedden, a Bakuban rendezett Eu-
rópai Játékokon a férfi K–2 200 m. döntőjében.

Molnár és Totka öröme már a parton a célba érkezést
követően.

Bocsi Zoltán edző értékelését nagy figyelemmel kísérték a résztvevők.

Gólöröm tiszaújvárosi módra.

Triatlon

Hét plusz hét
Böszörményből

Tenisz

Kortalan sportág
koros versenye



12. oldal 2015. június 18.Rendezvények

M E G H Í V Ó

A TVK ZRT. vezetése és

a „BOROSTYÁN” ALAPÍTVÁNY Kuratóriuma

tisztelettel és szeretettel meghívja NYUGDÍJASAIT a

2015. június 27-én (szombaton)

10,00 órától 18,00 óráig

a Tiszaújvárosi Sportcentrum területén tartandó,

NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓVAL EGYBEKÖTÖTT

T V K J U N I Á L I S R A

Erre az alkalomra étel-ital utalványt biztosítunk, mely

csak a helyszínen, a bejáratnál vehető át 10:00-től

14:30-ig és kizárólag a Juniális napján használható fel.

Étkezni 12:00-től 15:00-ig lehet!

A rendezvény helyszínére autóbuszok 9,30-tól kezdő-

dően óránként indulnak a tiszaújvárosi autóbusz pálya-

udvarról és megállnak az üzletsornál is.
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