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Zene, tánc,
fesztivál
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Lecsaptak a nyomozók

Tiszaújváros hetilapja

Tisza Triatlon

Szinte mindent vitt Tiszaújváros

Mind a női, mind a férfi abszolút versenyt a Tiszaújvárosi Triatlon Klub nyerte a hétvégi klubcsapat országos bajnokságon.
Tudósítások a 14. oldalon.

Negyvenötezer tő

Színekbe, virágba borulva

Megkezdődött Tiszaújváros köztereinek, parkjainak virágosítása. Ha az időjárás nem
szól közbe általában fagyosszentekig a tulipánok és az
árvácskák virítanak az ágyásokban.
Idén azonban a hirtelen jött meleg, száraz idő miatt a rendszeres locsolás ellenére is hamarabb elszáradtak a virágok. Emiatt a Városgazda Nonprofit Kft.
munkatársai két héttel hamarabb szedték ki az elhervadt növényeket. Helyükre több mint 45.000 tő egynyári és hajtatott virágok kerülnek. Vinkák, paprikavirágok a körforgalom szigeteiben,
a muskátlik a lámpaoszlopokon virítanak. Ezek a fajták jól bírják a meleget
és a szárazságot, ezért ültetik olyan helyekre, ahol nem, vagy csak kevés árnyék éri őket. Természetesen ezeket is
minden nap locsolni kell, ha nem esik az
eső. Az árnyékos területekre gumós virágok kerülnek, ilyen például a begónia,
ami a többi kiültetett virághoz hasonló-

Nem sikerült
a döntő
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XXXVI. évfolyam, 21. szám

189,9

Olvasom a beszámolóját. Még zaklatott, még nem dolgozta fel
teljesen. Hónapok is eltelhetnek addig. Talán majd, ha újra benevez. Addig viszont többször is fog álmodni erről. Újra és újra
előtörnek majd az emlékek. A szépek, a várakozással teliek, a
könnyed kilométerek, és a durva dolgok is, amikről nekünk fogalmunk sincs. Nem is lehet. Így mi soha nem feszegettük a határainkat.
A fészbukon úgy fogalmaz, nem fejezte be a versenyt. Haha!
Elég merész ilyet állítani annak, aki szinte az agónia határát is megjárta!
Ilyesmire csak egy igazán elhivatott, felnőtt versenyző képes. Azt
olvastam egyszer, a gyerek versenyzők például nem, ők megállnak. Ha nem bírják, megállnak akkor is, ha nagy a tét. Az életösztön megállítja őket.
189,9 km. Belegondolni is őrület. Megszállott ez a nő! Mi hajtja? Mi az az erő, amivel túllép minden nehézségen? Fájdalmon,
szomjúságon, fáradtságon, könnyeken, hányingeren, hányáson,
megváltozott tudatállapoton? Mi ad erőt a következő lépéshez?
Amihez már fizikailag nincs is köze, hiszen 180 km körül már
fejben dől el minden további lépés. Ő nem állt meg még akkor
sem, 189,9-ig futott. Akkor azonban nem bírta tovább, és döntött. Félredobva a felkészülés olykor keserves kilométereit, félredobva a nagy álmát, hogy egyéni indulóként teljesítse az Ultrabalaton 220 kilométeres távját, félretéve az érzést, ahogyan a lánya szemébe nézhetett volna, ha sikerül. Döntött. Szerintem ő is
tudja már, hogy jól. És innen üzenem neki - azt hiszem sokunk
nevében -, hogy igenis befejezte a versenyt! Mert ez a 189,9 jut
majd eszünkbe, amikor a hetedik után a nyolcadik kilométernek is nekifutunk, és minden olyan helyzetben majd, amikor az
erőnkön túl valami másra lesz szükségünk. Ebben bizony te is
benne leszel Judit, mégpedig vastagon. Te, a tiszaújvárosi futónő,
akire büszkék vagyunk.
Radácsi Zsuzsa

Nem lesz meleg víz

Vinkát ültetnek hármas kötésben
an nem igényel különleges gondoskodást, viszont nem tesz jót neki, ha folyamatosan süt rá a nap. Minden évben pályázaton dől el, melyik termesztőtől érkeznek a virágok. A nyertes pályázó szigorú tervei határozzák meg, hogy mi-

lyen növényeket ültetnek az ágyásokba.
Ha már megvannak a tervek, akkor annak megfelelően palántáznak meghatározott rendben: hármas kötésbe - átlósan
helyezkednek el a tövek - és húsz centiméteres tőtávolságra.

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a fűtőerőmű karbantartási és a távhő vezetékrekonstrukció kivitelezési munkálatai miatt 2018. május 28-án (hétfő) 19 órától várhatóan 2018. május 31-én (csütörtök) reggel 6 óráig Tiszaújváros távhővel ellátott területén a használati meleg vízszolgáltatás szünetel.
A szolgáltatáskiesés okozta kellemetlenség miatt kérjük szíves megértésüket!
		
TiszaSzolg 2004 Kft.

Sokféle

2. oldal

250 éves a nagycsécsi templom

A búcsún ünnepelnek

A 2018-as esztendővel különleges évhez érkezett el Nagycsécs; a község temploma
idén ünnepli felszentelésének
250. évfordulóját.
A jeles alkalomból Nagycsécs Község
Önkormányzata és a Nagycsécsi Katolikus Egyházközség méltó ünnepséget
szervez a templom védőszentjének névnapja alkalmából megtartandó búcsú napján, 2018. szeptember 16-án. Az évforduló tiszteletére egy rövid kiadvány is készül, amely bemutatja a sajószögedi anyaegyház, a nagycsécsi egyházközség és a
Szűz Mária neve templom történetét, ami
azóta a Magyarok Nagyasszonya Római
Katolikus Egyházközség Nagycsécsi filiája.
A török hódoltság után a környék életben
maradt lakosai az 1690-es években tértek haza. Hogy pótolják a megfogyatkozott lakosságot, az 1710-es évektől felvidéki tót és kárpátaljai rutén jobbágyokkal
kezdték el betelepíteni a környező falvakat, többek között Sajószögedet, Sajóöröst és Nagycsécset, akiknek többsége a
görögkatolikus vallást gyakorolta. Templom csak Szögeden volt, amelyet egykor
a katolikusok építettek fából, de a reformátusok használtak. 1710-ben Borsy Mi-

A 250 éves templom.
hály földesúr átengedte ezt a templomot
az új jövevényeknek, így a reformátusok
idővel teljesen elfogytak. A falvak lakosai
nagyon sokáig ezt a fatemplomot használták, majd Borsy Mihály 1734-ben kőtemplom építését határozta el. A sajószögedi plébánia megalapítását Borsy Mihály két lánya, Anna (Almásy Jánosné) és
Katalin (özv. Melczer Györgyné) kezdeményezte Erdődy Gábor egri püspöknél.
Az 1737-ben felállított plébániát a miskolci egyházkerületbe sorolták be és filiaként megkapta Nagycsécset, Ónodot, Sa-

jóöröst, Bábát, Nemesbikket, Oszlárt és
Szederkényt.
A nagycsécsi hívek 1765-ben úgy döntöttek, hogy saját templomot emelnek
szilárd anyagokból. A templom építését - közös összefogással - 1768-ban fejezték be és Szűz Mária nevére szentelte
fel a polgári származású sajószögedi plébános, Domencsics Mihály. A templom
felszerelése egy szépen kialakított oltárból, szószékből, egy csengőből és egy keresztből állott. A fából készült toronyba
egy 30 fontos harang került, de azt nem
tudjuk, hogy kinek a tiszteletére szentelték fel. A kegytárgyakat és az istentisztelethez használt díszített ruhát a sajószögedi anyaegyház adta kölcsön.
A nagycsécsi iskola megalapítását 1806ban kezdeményezte az egri püspök. Az
erről szóló levélből kiderül, hogy a falu előjárói és bírái már régóta tervezték,
hogy beindítják az oktatást. A kezdeményezést ugyan örömmel fogadták, azonban olyan szegények voltak, hogy egy tanító felfogadását ekkor még nem engedhették meg maguknak. Ezért találták ki,
hogy a következő évben felépülő községházában a jegyző fogja a gyermekeket tanítani.
Kákóczki Balázs

Demonstrál a lakosság

Félpályás útlezárás Szögeden

2018. május 28-án, hétfőn a 7:30-8:30 közötti időszakban Sajószögeden félpályás útlezárással demonstrációt tart a Sajószöged 35-ös
számú főút >20 t teherautók számának korlátozásáért a településen áthaladó, 20 tonna
feletti gépjárművek számának korlátozásáért
facebook csoport. A helyszín az óvoda és a
művelődési ház előtti útszakasz.
2015. november 2-a óta ezek a járművek
nem haladhatnak át elviekben a településen, az M3-as és M30-as autópályára vannak terelve - írják a szerkesztőségünkbe
eljuttatott levelükben. Ennek ellenére 933
engedélyt adott ki a Magyar Közút Nonprofit Zrt., valamint nagyjából ennyi hajt
át a településen engedély nélkül.

Kellemes
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik májusi 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.

Egy tavaly novemberi baleset után a település lakossága összefogott, aláírásgyűjtésbe kezdett, közel 1000 aláírás gyűlt ös�sze. Ezeket megkapta a Magyar Közút is.
Koncz Ferenc országgyűlési képviselő támogatásáról biztosította a demonstrálókat.
Sajnos eddig semmilyen előrelépés nem
történt az ügyben.
A facebook csoport folyamatosan dokumentálja képekkel, videókkal az áthaladó
tehergépjárműveket. A megmozdulással
az illetékesek figyelmét kívánják felhívni a helyzet tarthatatlanságára. Ezt a megnövekedett teherautó forgalmat sem az út,
sem az itt lakók nem bírják már el - áll a
levélben.

2018. május 24.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot május 27-ig (vasárnapig) a
Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd
május 28-tól (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István
út 9-11., tel.: 49/340-052)látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
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		
8-17		
8-12
Remény Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-19
Tisza Gyógyszertár

Ruha- és burgonyaosztás
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tiszaújvárosi Roma Polgárjogi Mozgalom és a Tiszaújvárosi Cigány
Nagycsaládosok Szervezete a rászoruló roma családok részére
új és használt ruhákat, valamint vetőburgonyát oszt 2018. május 26-án (szombaton) 10,00 órától. Helyszín: Tiszaújváros, Rákóczi utca 81. szám.
Farkas Sándor
elnök

Egyházi hírek
Római katolikus

Szerdán, csütörtökön, pénteken 8:30 órakor, kedden és szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11 órakor lesz szentmise templomunkban.
Májusban a hétköznapi szentmisék után elimádkozzuk a májusi litániát.

Görögkatolikus

A csoport folyamatosan dokumentálja a forgalmat.

Csütörtökön 17.30 paraklisz. Pénteken 8.00 Szent Liturgia,
17.30 Akathisztosz (Dicsérőének az Istenszülőhöz). Szombaton 17.00 esti istentisztelet.
Vasárnap 10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 Szent Liturgia.
Hétfőn, kedden és szerdán 17.30 paraklisz.
Május 26-án egyházközségi napot tartunk, melyre szeretettel
várjuk közösségünk idősebb, fiatalabb és gyermek tagjait (lesz
főzés, beszélgetés, vetítés, a gyerekek számára népi játékok,
bábszínház, vetélkedők, kézműves foglalkozás).

Református

Tiszaújváros
2018. május 24-én, csütörtökön, 17.00 órakor bibliaóra lesz.
2018. május 27-én, vasárnap 11 órakor kezdődik az istentisztelet. Ezzel párhuzamosan az imateremben az óvodás és kisiskolás gyermekek számára foglalkozás lesz.
Tiszaszederkény
2018. május 27-én, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet lesz.
Sajószöged
2018. május 27-én, vasárnap 9.00 órakor istentiszteletet tartunk.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Tóth Józsefné
(szül.: Hajdú Borbála)
65 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2018. 05. 25-én (péntek) 12.30 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család
„Egy hangszer voltam Isten kezében,
ki játszott rajtam néhány dallamot.
Aztán eldobott és elhagyott,
de fölöttem ragyognak a csillagok.”
/ Juhász Gyula/
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk kislányunk

Baráti Klára

tragikus halálának tizedik évfordulójára.
Köszönet mindazoknak, akik emlékét szívükben őrzik!
A gyászoló család
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l
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Csípős ügyek

Bedagad, piros, fáj

Kedvező időjárásra, naplementére várva.
A hétvégén folytatódott a légi védekezés a szúnyogok ellen. A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit
Kft. szervezésében helikopterről irtották a vérszívókat. Nem csak a szúnyogok okoznak azonban
kellemetlenségeket, ez az időszak ugyanúgy szól az
egyéb rovarok csípéséről is.
Péntek délután landolt a helikopter Szederkény mellett, s várta a
kedvező időjárást és a naplementét. A szúnyogok ugyanis az esti órákban aktívabbak, esőben, szélben pedig nem irtanak. A légi irtásokat a Városgazda Nonprofit Kft. szervezi.
- Deltametrin hatóanyagú szert használunk - mondta Kerékgyártó István, a cég ügyvezető igazgatója -, ebből 0,6-0,8 liter kerül
egy hektárra, azaz tízezer négyzetméterre. A légi irtást ezer hektáron végezzük, ez nagyjából két órát vesz igénybe. A helikopter
egyszer száll le, ekkor tankol, a beépített repülési GPS segítségével pedig biztos, hogy mindenhová jut permetszer.
- Ez ma a leghatékonyabb módja a szúnyogirtásnak?
- Mikor már kialakul a szúnyoginvázió gyakorlatilag „utánanyúlunk” a dolgoknak, a deltametrin kiirtja a szúnyogokat. Ahhoz,
hogy biológiai irtást végezzünk, sokkal több településnek kellene összefognia, és akkor, amikor a szúnyogok még lárvaállapotban vannak, ekkor kellene végezni az irtást. A szúnyogok akár
15-20 km-re is el tudnak szállni, ha a szél segíti őket, akkor még
távolabbra is - mondta Kerékgyártó István.
Legyen az akár szúnyog, hangya, méh vagy darázs, nem kellemes, ha megcsípi az embert. Ilyenkor a csípés helye bedagad, piros, fáj, viszket. Ez normális reakció. Vannak azonban olyanok,
akiknek a szervezete másként reagál a méh- vagy darázscsípésre.
- A helyi reakción kívül ekkor az egész szervezet is reagál mondta Dr. Almádi Tamás bőrgyógyász -, ilyenkor a csípés helyétől függetlenül testszerte jelennek meg csalánkiütések, illetve
bedagadnak a lágyszövetek, a szemek környéke, a száj, és ami
az életet veszélyezteti, kialakulhat a gégeödéma. Helyi reakciók általában minden embernél vannak, ettől nem kell tartani. Ha
valakit megcsíp a darázs, akkor várhatóan a csípés helye bedagad, piros lesz, de ez három-négy nap alatt el is múlik. Akkor
kell nagyon figyelni, ha máshol is megjelennek a kiütések, vagy
pedig leesik a vérnyomás, bedagadnak a lágyszövetek. Ezt a reakciót anafilaxiának hívják, ilyen esetben azonnal mentőt kell
hívni - mondta a bőrgyógyász.
Fodor Petra

Szociális gyermekétkeztetés

Szünidőben is
ingyen ebéd

Egyre kevesebben igénylik a szünidei gyermekétkeztetést, pedig a napi egyszeri meleg ételt ingyen
kapják a rászorulók.
Tavaly 170 hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekből 31-en ebédeltek térítésmentesen a nyári szünetben. Az
igénylők létszáma azért is csökken évről-évre, mert 2016- óta
nem lehet elvinni, kizárólag helyben lehet elfogyasztani az ebédet. Tiszaújváros önkormányzata május közepéig levélben értesítette a jogosultakat a szociális gyermekétkeztetésről.
- Aki él a lehetőséggel, az a vakáció 54 munkanapja alatt ingyen ebédet kap június 16. és szeptember 2. között. Az étkezés
helyszíne a tiszaszederkényi Esély Napközi Otthon, ide mehetnek a szederkényben élő gyerekek ebédelni. A városban élőknek
idén először két helyszínen adják majd az ebédet. Június 6-tól
július 1-ig a Központi Étteremben, július 2-től augusztus 12-ig,
az Eötvös éttermében, augusztus 13-tól szeptember 2-ig újra a
Központi Étteremben vehető igénybe a térítésmentes étkezés.
Ez azért van, mert a szünidőben a Központi Étteremben felújítás
lesz a nyáron és erre az időre át kell költözni a gimnáziumba tudtuk meg dr. Hudák Adrienntől, az Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály osztályvezető helyettesétől.
A jogosultak, - a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetűek
és rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők - május15-ig levélben kapták meg az önkormányzattól az értesítőt,
illetve azokat a kitöltendő formanyomtatványokat, melyeket az
igényléshez vissza kell küldeniük a Polgármesteri Hivatalba.
berta

Aktuális

3. oldal

Táborok, napközis foglalkozások

Te mit csinálsz idén nyáron?

Kevesebb, mint egy hónap
van a várva várt nyári szünetig. A gyerekeknek nagy
öröm, a szülőknek inkább
gond a több mint tízhetes vakáció.
Nagyszülőtől, nagyszülőig járnak a gyerekek, a nagyobbak pedig telefonnal a
zsebükben, lakáskulccsal a nyakukban a
focipályán vagy a számítógép előtt, on-line üzemmódban töltik a szünidőt. A közös családi nyaralások természetesen nem
töltik ki a teljes nyarat, így megoldást jelenthetnek a táborok is.
- Szerintem a nyári szünet elég sok szülőnek problémát okoz - mondta Csátiné
Gerényi Dalma, akinek szintén gondoskodnia kell nyári elfoglaltságról kisiskolás gyermekének, hiszen Dalma és férje
is a nyár nagy részében dolgozik, mint a
legtöbb szülő. - Idén már mi is néztünk
tábort a fiunknak, és mivel nagyon szeret
szerepelni, verset, mesét mondani, ezért a
Sodrás Amatőr Színtársulat napközis táborát választottuk. Bár csak egy hét, de
már ez is nagy segítség, hogy olyan helyen lesz majd a gyerek, ahol jól érzi magát.

Színjátszás
Idén először indít tábort a Sodrás Amatőr
Színtársulat. Két turnust terveznek, két
korosztályban. Egy hetet június végén
héttől tíz éves korig és egy hetet július
elején tizenegy és tizennégy éves kor közötti gyerekeknek.
- Sokan kerestek meg minket azzal a kéréssel, hogy a gyerekek is szeretnék kipróbálni magukat a színpadon és ez adta az ötletet - mondta Jézsó Éva, a színdarabok rendezője. - Elsősorban olyan gyerekeket várunk a nyári táborba, akik szeretnek szerepelni, mert mindkét turnus végén, mindkét
korcsoporttal egy darabot szeretnénk színpadra vinni, amit az utolsó napon bemutatnánk a szülőknek, rokonoknak. A színjátszáson kívül lesznek kézműves foglalkozások is, mi magunk fogjuk elkészíteni a díszleteket, a kellékeket, a jelmezeket.
Mindkét korcsoportban maximum 15-15
főben gondolkodunk. Úgy vélem ez a létszám elég ahhoz a célhoz, amit kitűztünk
magunk elé. Ahhoz, hogy egy színdarabban mindenkinek jusson szerep és mindenki kipróbálhassa magát a színpadon, elég
ez a létszám. Egy hét 16.000 forintba kerül
majd, ami tartalmazza a szükséges kellékek, jelmezek költségeit, valamint háromszori étkezést naponta.

Napközik, táborok
Az iskolák is készülnek nyári programokkal. A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola és a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola napközis Erzsébet-tá-

Hat tonna alatt

A gyerekeknek öröm, a szülőknek gyakran gond a szünidő.
bort szervez hat és tizennégy éves kor kö- A Kazinczy Ferenc Református Általános
zötti diákjaiknak. Az Erzsébet-tábor meg- Iskola is szervez hittan tábort itt helyben,
szervezésére köznevelési, kötelező köz- a nyári szünet első heteiben, később pedig
művelődési feladatot ellátó intézmények, angol nyelvi táborral várják a gyerekeket.
valamint családsegítő szolgálatok és központok pályázhatnak. A napközi tábornak
az iskolák adnak otthont, így a gyerekek
Sportosan
a megszokott környezetben tölthetik el a
nyári szünet első két hetét. A tábor a sport
A sportkedvelők sem maradnak tábor nélés egészséges életmód, a környezettudakül. Lesz foci-, kosárlabda- és triatlon tátosság, a hagyományőrzés, a kézművesbor is, valamint a Vizipók Sport Napközi
ség, az önismeret és a közösségépítés téismét szervez úszótábort a kicsiknek.
májához kapcsolódó programokat és na- Elsősorban alsó tagozatos gyerekek jelentkezését várjuk - nyilatkozta Homródi Zsolt,
a Vizipók Sport Napközi vezetője. - Nem
csak úszni tudókat várunk, hiszen az első
napunk általában szintfelméréssel telik. Az
úszástudás alapján három csoportba osztjuk
a gyerekeket, így mindenki a saját szintjének megfelelő oktatást kap. A napközi július 2-án kezdődik és három hétig tart. Két
hetes turnusokat számolva 37.000 forintba kerül 10 nap, ami tartalmazza a mindennapi strandbelépőt a Tiszaújvárosi Gyógyés Strandfürdőbe, valamint napi háromszori étkezést. Arra is fel vagyunk készülve, ha
nem lenne strandidő, akkor különböző játékok és sportprogramok lesznek. A létszámunk közel nyolcvan százaléka visszatéIrány a medence!
rő gyerekekből áll, húsz százalék pedig az
újonc elsősökből, de mindig vannak vagány
pi négyszeri étkezés biztosít a gyerekek
ovisaink is.
számára. Az egyházi iskolák is tartogatNem csak az általános iskolásoknak van
nak elfoglaltságot a nyári szünetre. A Tilehetőségük táborozni. A Tiszaújvárosi
szaújvárosi Szent István Katolikus ÁltaEötvös József Gimnázium, Szakgimnázilános Iskola összesen kilenc táborral, ilum és Kollégium idén is két táborba várletve napközis foglalkozásokkal várja a
ja a diákjait.
vakációt.
- Évek óta nagy népszerűségnek örvend
- A nyári programjaink egy részét pályáaz ún. Koczka táborunk, ahová azokat a
zatok segítségével tudjuk megszervezni
felsőbb éveseket várjuk, akik érdeklőd- tudtuk meg Gál Benjáminnétól, az isnek az informatika iránt - mondta Erdélyi
kola igazgatójától. - Lesz például sportLajos, az intézmény vezetője. - Ebbe a táés egészség tábor, pihenő-játszó tábor itt
borba sokszor volt tanítványaink is vis�az iskolánkban. Egerbe szervezzük a hitszajárnak segítőként. A másik táborunk a
tan táborunkat és a Balatonra is elviszünk
Csibe tábor. Ezt a bejövő hetedikes és kiegy csapat gyereket. A táborok nagy rélencedikes tanulóknak szervezzük. Áltasze ingyenes, viszont a balatoni kiruccalában itt is nagy az érdeklődés, közel kinásért 15.000 forintot kell kifizetni, ami
lencven százalékos a részvételi arány.
az utazást, a szállást, az étkezést és az ot		
ema
tani programokat foglalja magába.

Veszélyes hulladék

Ahogy az lenni szokott, viszonylag kevés veszélyes
hulladék gyűlt össze az önkormányzat és az Ecomissio Kft. első negyedévi begyűjtési akcióján.
Persze a kevés jelző használatával csínján kell bánni, hiszen az
5.690 kg veszélyes hulladék sem elhanyagolható mennyiség.
Ahogy szinte mindig, ezúttal is az elektronikai berendezések adták a hulladék zömét. Ebből 2.490 kg-ot adtak le, egy tonnányit
jóval meghaladó volt a festékek és göngyölegeik mennyisége is
(1.650 kg). A lista harmadik helyére az autógumi „gördült be”,
500 kilogrammal.
Ettől alig maradt el a háztartási olaj, zsír (470 kg). Fáradt motorolajból 300 kg-ot, háztartási vegyszerekből 250 kg-ot vittek
el a gyűjtőpontokra. Érdekesség, hogy kozmetikumokból, fénycsövekből, illetve elemből, akkumulátorból egyaránt 10-10 kgot adtak le.
Végezetül egy ritkaság, növényvédő szerekből egy gramm sem
Ezúttal hat tonna alatt volt a „termés”.
gyűlt össze. Igaz, ezek szezonja most kezdődött.
f.l.

Távhő

4. oldal

2018. május 24.

A 2017/2018. évi fűtési időszak értékelése
A távhőszolgáltató a vonatkozó jogszabályok értelmében a
tárgyév szeptember 15. napja és a következő év május 15. napja között köteles a fogyasztók számára fűtésszolgáltatással rendelkezésre állni. A jogszabályok alapján ezen időszakon belül amennyiben külön kéréssel nem fordulnak a közös képviselők
a szolgáltató felé - jogszabályban rögzített hőmérsékleti viszonyok között kell biztosítani a fűtésszolgáltatást. Amennyiben az
átlaghőmérséklet egy adott napon 10 °C alá, vagy három egy-

mást követő napon 12 °C alá esik, a szolgáltatónak a fűtést el
kell indítania. Ennek megfelelően Tiszaújvárosban a távfűtés
2017. szeptember 22-én indult és 2018. április 16-án állt le.
A 207 fűtött nap külső átlaghőmérséklete 5,26 °C volt. A legmelegebb hónapnak 2018 áprilisa bizonyult havi 13,97 °C átlaggal,
a leghidegebb hónap pedig 2018 februárja volt -1,62 °C havi átlaggal. A legalacsonyabb napi átlaghőmérséklet 2018. február
28-án -12,87 °C volt.

A 2017/2018. évi fűtési időszakban a lakosság 127,726 TJ (terajoule = 1000 gigajoule) hőenergiát használt fel, míg az előző, 2016/2017. évi fűtési idényben ez a mennyiség 142,497 TJ
volt. Az alacsonyabb hőfelhasználás egyrészt a fűtött napok számának csökkenésével, másrészt az előző évekhez képest kedvezőbb időjárási viszonyokkal magyarázható.
TiszaSzolg 2004 Kft.

Rövidítések: egycs., átk.: egycsöves, átkötőszakaszos; egycs., átf.: egycsöves, átfolyós; kétcs., f.: kétcsöves, függőleges; kétcs., v.: kétcsöves, vízszintes
S.
sz.

Épület
Címe

Társasház neve

FAJLAGOS HŐFOGYASZTÁS (GJ/légköbméter)

Lakás
darabszám

Fűtési
rendszer

Fűtéskorszerűsítés

Nyílászárók
cseréje

szigetelés

2017

2018

Összes

szeptember

október

november

december

január

február

március

április

1

Építők útja 8.

II. sz. Lakásszövetkezet

17

kétcs., f.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0010

0,0041

0,0072

0,0103

0,0098

0,0113

0,0098

0,0021

0,0556

2

Bartók Béla út 7-11.

Bartók Béla úti Társasház

23

kétcs., f.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0005

0,0026

0,0077

0,0116

0,0111

0,0122

0,0106

0,0016

0,0579

3

Bolyai köz 1-7.

PANEL Társasház

60

kétcs., f.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0019

0,0060

0,0107

0,0119

0,0116

0,0122

0,0111

0,0026

0,0681

4

József A. u. 17-19.

ATTILA Társasház

30

egycs., átf.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0009

0,0074

0,0115

0,0166

0,0125

0,0128

0,0106

0,0014

0,0737

5

Rózsa u. 2-8.

HUNGÁRIA Társasház

60

kétcs., f.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0012

0,0043

0,0114

0,0156

0,0151

0,0155

0,0133

0,0022

0,0787

6

Árpád u. 18-24.

RÁKÓCZI Társasház

60

kétcs., f.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0013

0,0061

0,0114

0,0152

0,0148

0,0156

0,0138

0,0021

0,0803

7

Vörösmarty út
2/A-B

KELETKAPU Társasház

13

kétcs., f.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0046

0,0060

0,0098

0,0149

0,0144

0,0158

0,0144

0,0009

0,0808

8

Rózsa u. 13.

KOCKA Társasház

17

kétcs., f.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0011

0,0064

0,0111

0,0164

0,0159

0,0164

0,0149

0,0016

0,0838

9

Árpád u. 1-7.

ÁRPÁDHÁZ Társasház

60

kétcs., f.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0014

0,0060

0,0119

0,0162

0,0157

0,0166

0,0141

0,0021

0,0839

10 Hajdú tér 7-13.

FAGYÖNGY Társasház

60

egycs., átf.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0020

0,0070

0,0114

0,0163

0,0161

0,0168

0,0147

0,0024

0,0866

11 Bartók B. u. 4.

BARÁTSÁG Társasház

35

kétcs., f.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0027

0,0086

0,0104

0,0130

0,0161

0,0177

0,0156

0,0030

0,0871

12 Bolyai köz 2.

TORONY Társasház

55

egycs., átk. Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0013

0,0078

0,0138

0,0165

0,0165

0,0169

0,0151

0,0024

0,0904

13 József A. u. 21.

II. sz. Lakásszövetkezet

20

egycs., átk. Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0012

0,0079

0,0131

0,0184

0,0172

0,0179

0,0162

0,0029

0,0947

egycs., átk. Lak. szab.

14 József A. u. 9-11.

JÓZSEF ATTILA Társasház

30

Teljes

Teljes

0,0015

0,0071

0,0125

0,0189

0,0167

0,0189

0,0167

0,0029

0,0952

15 Örösi u. 50-56.

PETŐFI Társasház

60

kétcs., f.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0013

0,0056

0,0140

0,0188

0,0187

0,0197

0,0167

0,0027

0,0975

16 Hajdú tér 2.

MEDITERRÁN Társasház

45

kétcs., v.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0018

0,0073

0,0140

0,0190

0,0186

0,0190

0,0170

0,0025

0,0991

kétcs.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0025

0,0086

0,0131

0,0178

0,0182

0,0190

0,0174

0,0027

0,0993

egycs., átk. Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0017

0,0077

0,0131

0,0197

0,0171

0,0191

0,0181

0,0033

0,0998

17 Örösi u. 18-24.

TÖLGY Társasház

60

18 József A. u. 13-15.

JÓZSEF ATTILA Társasház

30

19 Örösi u. 10-16.

FENYŐ Társasház

60

kétcs., f.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0022

0,0075

0,0141

0,0195

0,0187

0,0195

0,0173

0,0026

0,1014

20 Alkotmány köz 3-9.

ALKOTMÁNY Társasház

58

kétcs., f.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0016

0,0068

0,0146

0,0196

0,0191

0,0202

0,0174

0,0026

0,1018

21 Árpád u. 16.

II. sz. Lakásszövetkezet

20

egycs., átk. Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0006

0,0068

0,0141

0,0204

0,0196

0,0206

0,0181

0,0019

0,1022

22 Örösi u. 2-8.

SOLÁR Társasház

60

egycs., átf.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0020

0,0083

0,0151

0,0200

0,0194

0,0193

0,0172

0,0026

0,1039

23 Mátyás kir. u. 10-12. CSALÁD Társasház

60

kétcs., f.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0015

0,0078

0,0155

0,0201

0,0198

0,0205

0,0175

0,0023

0,1050

24 Pajtás köz 1-3.

ÉSZAK Társasház

66

egycs., átk. Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0025

0,0097

0,0144

0,0196

0,0191

0,0195

0,0178

0,0032

0,1058

25 Örösi u. 34-40.

II. sz. Lakásszövetkezet

60

egycs., átf.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0024

0,0091

0,0158

0,0201

0,0194

0,0204

0,0172

0,0029

0,1074

26 József A. u. 35-37.

II. sz. Lakásszövetkezet

31

egycs., átk. Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0027

0,0098

0,0155

0,0197

0,0192

0,0198

0,0175

0,0034

0,1075

27 Szent I. u. 13-15.

TÓPART Társasház

66

egycs., átk. Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0021

0,0083

0,0150

0,0206

0,0203

0,0213

0,0182

0,0029

0,1085

28 Munkácsy M. u. 42-48. DÉLIBÁB Társasház

60

kétcs., f.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0020

0,0085

0,0155

0,0204

0,0197

0,0216

0,0184

0,0029

0,1089

29 Barcsay tér 2-4.

BÁSTYA Társasház

54

kétcs., f.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0017

0,0080

0,0155

0,0205

0,0203

0,0215

0,0188

0,0027

0,1090

30 Örösi u. 26-32.

222/A OTP Társasház

60

kétcs., f.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0025

0,0088

0,0159

0,0206

0,0204

0,0212

0,0181

0,0024

0,1099

31 Árpád u. 9-19.

SZÉCHENYI Társasház

90

kétcs., f.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0021

0,0088

0,0166

0,0209

0,0199

0,0208

0,0185

0,0033

0,1109

55

kétcs., f.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0029

0,0091

0,0162

0,0212

0,0201

0,0208

0,0187

0,0036

0,1126

32 Mátyás kir. u. 14-20. FÉSZEK Társasház
33 Örösi u. 46-48.

II. sz. Lakásszövetkezet

30

egycs., átk. Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0026

0,0095

0,0155

0,0212

0,0212

0,0212

0,0188

0,0031

0,1130

34 Deák F. tér 12.

II. sz. Lakásszövetkezet

20

egycs., átk. Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0026

0,0104

0,0141

0,0213

0,0213

0,0220

0,0201

0,0035

0,1153

35 József A. u. 1-7.

PIRAMIS Társasház

60

egycs., átk. Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0023

0,0099

0,0159

0,0218

0,0210

0,0222

0,0199

0,0035

0,1164

36 Árpád u. 21-27.

BÜKK Társasház

60

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0044

0,0091

0,0164

0,0216

0,0213

0,0215

0,0195

0,0028

0,1166

37 Örösi u. 42-44.

II. sz. Lakásszövetkezet

30

egycs., átk. Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0027

0,0100

0,0172

0,0210

0,0214

0,0219

0,0188

0,0038

0,1168

38 Árpád u. 38-40.

II. sz. Lakásszövetkezet

30

egycs., átk. Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0024

0,0106

0,0170

0,0229

0,0228

0,0235

0,0204

0,0036

0,1232

kétcs., f.

39 Árpád u. 14.

II. sz. Lakásszövetkezet

20

egycs., átk. Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0026

0,0109

0,0175

0,0225

0,0225

0,0232

0,0208

0,0033

0,1232

40 Árpád u. 2-4.

II. sz. Lakásszövetkezet

30

egycs., átk. Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0023

0,0103

0,0185

0,0239

0,0235

0,0246

0,0212

0,0035

0,1279

41 József A. u. 23.

BEM Társasház

20

egycs., átk. Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0027

0,0104

0,0181

0,0252

0,0242

0,0249

0,0218

0,0037

0,1310

egycs., átk. Lak. szab.

42 Deák F. tér 14.

II. sz. Lakásszövetkezet

20

Teljes

Teljes

0,0026

0,0111

0,0202

0,0254

0,0258

0,0262

0,0220

0,0029

0,1362

43 Szederkényi u. 1.

LORDOK HÁZA Társasház

29

kétcs., f.

Lépcsőház

Teljes

0,0019

0,0099

0,0190

0,0261

0,0253

0,0273

0,0236

0,0032

0,1363

44 Építők útja 16-20.

SZŐKE TISZA és ÉPÍTŐK Th.

46

kétcs., f.

Lépcsőház

Teljes

0,0025

0,0113

0,0192

0,0259

0,0254

0,0265

0,0229

0,0036

0,1372

45 Teleki B. u. 3.

HÁMÁN KATÓ Társasház

12

kétcs., f.

Lak. szab.

Lépcsőház

0,0036

0,0075

0,0179

0,0269

0,0262

0,0283

0,0241

0,0031

0,1375

46 Bartók B. u. 2.

PARK Társasház

36

kétcs., f.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0037

0,0108

0,0202

0,0271

0,0232

0,0267

0,0229

0,0038

0,1386

47 Deák F. tér 10.

II. sz. Lakásszövetkezet

20

egycs., átk. Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0029

0,0123

0,0204

0,0250

0,0251

0,0261

0,0230

0,0039

0,1389

48 Bolyai köz 9-15.

NAPSUGÁR Társasház

60

kétcs., f.

Teljes

Teljes

0,0028

0,0106

0,0198

0,0281

0,0273

0,0289

0,0249

0,0037

0,1460

49 Barcsay tér 1-3.

AUGUSZTUS 20 Társasház

29

kétcs., f.

Lépcsőház

Teljes

0,0027

0,0120

0,0215

0,0276

0,0274

0,0279

0,0242

0,0032

0,1463

50 Szederkényi u. 13.

II. sz. Lakásszövetkezet

12

kétcs., f.

0,0030

0,0120

0,0219

0,0269

0,0283

0,0289

0,0282

0,0043

0,1534

Lak. szab.

Lak. szab.

Lépcsőház

egycs., átk. Lak. szab.

Teljes

51 Árpád u. 47-49.

OLIMPIA Társasház

30

52 Munkácsy M. u. 20.

MUNKÁCSY 20. Társasház

20

kétcs., f.

53 Szederkényi u. 11.

SZEDERKÉNYI ÚTI II.
SZ. Th.

12

kétcs., f.

54 Tisza u. 24-28.

II. sz. Lakásszövetkezet

48

kétcs., f.

Lépcsőház

55 Mátyás kir. 2-4.

II. sz. Lakásszövetkezet

60

kétcs., f.

Lépcsőház

Lak. szab.

0,0039

0,0129

0,0226

0,0294

0,0286

0,0299

0,0261

0,0048

0,1582

Lépcsőház

Teljes

0,0036

0,0117

0,0239

0,0326

0,0283

0,0300

0,0261

0,0035

0,1597

Lépcsőház

0,0024

0,0120

0,0224

0,0302

0,0289

0,0305

0,0287

0,0049

0,1601

Teljes

0,0032

0,0132

0,0243

0,0312

0,0306

0,0314

0,0271

0,0043

0,1653

É-i
végfal

0,0038

0,0155

0,0278

0,0354

0,0349

0,0265

0,0205

0,0016

0,1660

Távhő

2018. május 24.

5. oldal

56

Bartók B. u. 13-21.

MOBIL Társasház

40

kétcs., f.

Lépcsőház

K-NY
végfal

0,0034 0,0143 0,0245 0,0309 0,0303 0,0310 0,0274 0,0050 0,1668

57

Mátyás kir. u. 6-8.

MODUL Társasház

60

kétcs., f.

Lépcsőház

Végfal

0,0039 0,0135 0,0249 0,0313 0,0309 0,0319 0,0283 0,0053 0,1699

Lépcsőház

Teljes

58

Mátyás kir. u. 22-32.

II. sz. Lakásszövetkezet

90

kétcs., f.

59

Hajdú tér 3.

TVK A-B

20

egycs., átk.

60

Munkácsy M. u. 7-11.

II. sz. Lakásszövetkezet

36

kétcs., f.

Lak. szab. Lépcsőház
Lépcsőház

61

Lorántffy Zs. u. 9-15.

LÓRÁNTFFY Társasház

32

kétcs., f.

Lépcsőház

62

Kazinczy u. 14-18.

II. sz. Lakásszövetkezet

60

kétcs., f.

Lépcsőház

63

Építők útja 10-14.

ÉPÍTŐK ÚTI Társasház

60

kétcs., f.

Lépcsőház

0,0031 0,0131 0,0250 0,0316 0,0316 0,0327 0,0284 0,0045 0,1700
0,0031 0,0151 0,0240 0,0330 0,0307 0,0324 0,0289 0,0055 0,1727

Végfal

0,0030 0,0130 0,0254 0,0330 0,0324 0,0337 0,0285 0,0041 0,1731

Végfal

0,0033 0,0144 0,0245 0,0328 0,0323 0,0334 0,0291 0,0047 0,1744

0,0037 0,0139 0,0254 0,0335 0,0323 0,0333 0,0272 0,0048 0,1742
0,0031 0,0144 0,0252 0,0334 0,0320 0,0335 0,0297 0,0047 0,1760

64

Bartók B. u. 6.

II. sz. Lakásszövetkezet

36

kétcs., f.

Lak. szab. Lépcsőház

0,0033 0,0135 0,0292 0,0348 0,0325 0,0322 0,0280 0,0041 0,1777

65

Széchenyi u. 1-5.

VÖRÖSMARTY Társasház

36

kétcs., f.

Lépcsőház

N Y - K - 0,0036 0,0144 0,0262 0,0334 0,0326 0,0333 0,0294 0,0049 0,1778
végfal
Végfal

66

Béke u. 1-7.

34. SZ. Társasház

34

kétcs., f.

Lépcsőház

67

Szederkényi u. 15.

II. sz. Lakásszövetkezet

12

kétcs., f.

Lépcsőház

0,0024 0,0160 0,0252 0,0318 0,0343 0,0338 0,0333 0,0061 0,1831

0,0037 0,0158 0,0266 0,0339 0,0333 0,0343 0,0298 0,0053 0,1827

68

Szent I. u. 2-4.

AUGUSZTUS 20 Társasház

29

kétcs., f.

Lépcsőház

É - K - N Y 0,0034 0,0139 0,0271 0,0350 0,0337 0,0363 0,0303 0,0043 0,1842
Fal

69

Építők útja 1-5.

I. sz. Lakásszövetkezet

36

kétcs., f.

Lépcsőház

Végfal

70

Béke u. 9-13.

II. sz. Lakásszövetkezet

36

kétcs., f.

Lépcsőház

É-D-vég- 0,0039 0,0159 0,0262 0,0355 0,0340 0,0360 0,0304 0,0045 0,1864
fal

Lépcsőház

71

Építők útja 2-6.

I. sz. Lakásszövetkezet

36

kétcs., f.

72

Bethlen G. u. 1-3.

BETHLEN G. Társasház

29

kétcs., f.

73

Juhar köz 2-8.

II. sz. Lakásszövetkezet

75

kétcs., f.

Lépcsőház

0,0035 0,0150 0,0260 0,0347 0,0347 0,0357 0,0310 0,0051 0,1858

Végfal

0,0036 0,0154 0,0265 0,0353 0,0347 0,0358 0,0311 0,0057 0,1881

Végfal

0,0034 0,0155 0,0284 0,0363 0,0355 0,0357 0,0310 0,0050 0,1908

Végfal

0,0008 0,0155 0,0271 0,0369 0,0362 0,0374 0,0342 0,0034 0,1915

74

Lorántffy Zs. u. 1-7.

ŐSZIRÓZSA Társasház

62

kétcs., f.

Lépcsőház

D-É-végfal 0,0024 0,0136 0,0246 0,0379 0,0344 0,0401 0,0337 0,0055 0,1921

75

Tisza u. 30-34.

II. sz. Lakásszövetkezet

48

kétcs., f.

Lépcsőház

Végfal

76

Árpád u. 26-28.

IKER Társasház

30

egycs., átf.

Lépcsőház

0,0034 0,0156 0,0284 0,0363 0,0359 0,0367 0,0316 0,0049 0,1927
0,0045 0,0189 0,0295 0,0355 0,0347 0,0349 0,0303 0,0049 0,1933

77

Hajdú tér 1.

TVK A-B

20

egycs., átk.

Lépcsőház

78

Juhar köz 1-7.

II. sz. Lakásszövetkezet

76

kétcs., f.

Lépcsőház

Végfal

0,0040 0,0193 0,0267 0,0382 0,0355 0,0374 0,0339 0,0040 0,1992

0,0035 0,0176 0,0274 0,0377 0,0357 0,0363 0,0325 0,0062 0,1970

79

Építők útja 9-17.

II. sz. Lakásszövetkezet

75

kétcs., f.

Lépcsőház

Végfal

0,0042 0,0174 0,0281 0,0377 0,0362 0,0379 0,0331 0,0059 0,2005

80

Szederkényi u. 7.

II. sz. Lakásszövetkezet

12

kétcs., f.

Lépcsőház

81

Tisza u. 12-16.

KOSSUTH Társasház

48

kétcs., f.

Lépcsőház

0,0030 0,0160 0,0300 0,0390 0,0366 0,0385 0,0324 0,0056 0,2011
Végfal

0,0040 0,0173 0,0296 0,0379 0,0371 0,0371 0,0329 0,0055 0,2015
0,0041 0,0187 0,0273 0,0388 0,0363 0,0385 0,0351 0,0042 0,2029

82

Bethlen G. u. 10-16.

II. sz. Lakásszövetkezet

77

kétcs., f.

Lépcsőház

Végfal

83

Szent I. u. 1-11.

II. sz. Lakásszövetkezet

156

kétcs., f.

Lépcsőház

É-i végfal 0,0037 0,0162 0,0291 0,0380 0,0377 0,0391 0,0338 0,0054 0,2030

84

Munkácsy M. u. 1-5.

II. sz. Lakásszövetkezet

36

kétcs., f.

Lépcsőház

Ny-végfal 0,0038 0,0171 0,0302 0,0379 0,0372 0,0381 0,0333 0,0060 0,2035

85

Bolyai köz 4.

PARABOLA Társasház

55

egycs., átf.

86

Tisza u. 11-17.

II. sz. Lakásszövetkezet

26

kétcs., f.

Lépcsőház

0,0045 0,0178 0,0292 0,0395 0,0379 0,0398 0,0319 0,0054 0,2060

0,0013 0,0171 0,0305 0,0396 0,0389 0,0401 0,0339 0,0036 0,2049

87

Lorántffy Zs. u. 4-10.

VADVIRÁG Társasház

63

kétcs., f.

Lépcsőház

É-i végfal 0,0048 0,0190 0,0316 0,0399 0,0396 0,0380 0,0287 0,0052 0,2068
Végfal

88

Rózsa u. 18-30.

168. sz. Társasház

103

kétcs., f.

Lépcsőház

89

Munkácsy M. u. 24.

II. sz. Lakásszövetkezet

20

kétcs., f.

Lépcsőházi Teljes
ajtó
Végfal

0,0044 0,0202 0,0305 0,0394 0,0368 0,0368 0,0327 0,0062 0,2070
0,0040 0,0170 0,0295 0,0397 0,0388 0,0402 0,0339 0,0054 0,2085

90

Tisza u. 6-10.

VÍZTORONY Társasház

48

kétcs., f.

Lépcsőház

91

Árpád u. 30-36.

FAVORIT Társasház

60

egycs., átf.

Lépcsőház

0,0044 0,0187 0,0321 0,0390 0,0368 0,0376 0,0341 0,0066 0,2095

0,0042 0,0178 0,0309 0,0395 0,0386 0,0395 0,0324 0,0061 0,2090

92

Hajdú tér 5.

TISZA Társasház

20

egycs., átf.

Lépcsőház

0,0035 0,0194 0,0291 0,0399 0,0378 0,0391 0,0361 0,0070 0,2119

93

Árkád sor 13-15.

ARANY J. Társasház

22

kétcs., f.

Lépcsőház

É-D-végfal 0,0052 0,0172 0,0314 0,0388 0,0385 0,0398 0,0348 0,0064 0,2121

94

Árkád sor 5-8.

FEHÉRHÁZ Társasház

26

kétcs., f.

Lépcsőház

É-D-végfal 0,0039 0,0160 0,0325 0,0400 0,0394 0,0402 0,0355 0,0063 0,2138

95

Munkácsy M. u. 10-14. TISZA GYÖNGYE Társasház

37

kétcs., f.

Lépcsőház

É-D-végfal 0,0047 0,0183 0,0316 0,0395 0,0384 0,0401 0,0363 0,0071 0,2161

96

József A. u. 25.

ÚJ Társasház

20

egycs., átf.

Lépcsőház

0,0043 0,0193 0,0302 0,0407 0,0393 0,0403 0,0362 0,0069 0,2172

97

Kazinczy u. 4-8.

KAZINCZY Társasház

47

kétcs., f.

Lépcsőház

0,0046 0,0192 0,0320 0,0399 0,0399 0,0405 0,0353 0,0067 0,2182

98

Lorántffy Zs. u. 12-18. II. sz. Lakásszövetkezet

33

kétcs., f.

Lépcsőház

0,0045 0,0195 0,0322 0,0403 0,0395 0,0405 0,0355 0,0071 0,2192

99

Árkád sor 1-4.

II. sz. Lakásszövetkezet

27

kétcs., f.

Lépcsőház

0,0035 0,0153 0,0275 0,0435 0,0422 0,0440 0,0384 0,0061 0,2206

100 József A. u. 27-33.

II. sz. Lakásszövetkezet

60

egycs., átk.

Lépcsőház

0,0049 0,0207 0,0322 0,0404 0,0399 0,0407 0,0365 0,0072 0,2224

101 Lévay u. 9-11.

SALLAI Társasház

30

kétcs., f.

Lépcsőház

0,0039 0,0167 0,0318 0,0419 0,0402 0,0452 0,0379 0,0054 0,2231

102 Szederkényi u. 9.

SZEDERKÉNYI ÚTI I. sz. Th. 12

kétcs., f.

Lak. szab. Lépcsőház

0,0048 0,0194 0,0332 0,0415 0,0408 0,0411 0,0373 0,0062 0,2243

103 Szederkényi u. 3.

II. sz. Lakásszövetkezet

12

kétcs., f.

Lépcsőház

0,0048 0,0189 0,0306 0,0413 0,0406 0,0431 0,0381 0,0075 0,2250

104 Mátyás kir. u. 36-42.

LIGET Társasház

60

egycs., átf.

Lépcsőház

0,0044 0,0190 0,0328 0,0420 0,0413 0,0424 0,0378 0,0065 0,2263

105 Teleki B. u. 1.

EGYETÉRTÉS Társasház

12

kétcs., f.

106 Tisza u. 18-22.

II. sz. Lakásszövetkezet

48

kétcs., f.

Lépcsőház

D-É-végfal 0,0043 0,0188 0,0337 0,0429 0,0417 0,0431 0,0374 0,0062 0,2281

0,0054 0,0189 0,0325 0,0417 0,0414 0,0419 0,0391 0,0067 0,2277

107 Árkád sor 9-12.

ÁRKÁD Társasház

27

kétcs., f.

Lak. szab. Lépcsőház

É-i végfal 0,0064 0,0216 0,0340 0,0413 0,0403 0,0408 0,0365 0,0074 0,2283

108 Szederkényi u. 5.

II. sz. Lakásszövetkezet

12

kétcs., f.

Lépcsőház

0,0048 0,0195 0,0341 0,0425 0,0411 0,0432 0,0382 0,0075 0,2309

109 Rózsa u. 11.

II. sz. Lakásszövetkezet

17

kétcs., f.

Lak. szab. Lépcsőház

0,0052 0,0212 0,0336 0,0435 0,0419 0,0424 0,0383 0,0067 0,2329

110 Munkácsy M. u. 38-40. HORIZONT Társasház

30

kétcs., f.

Lépcsőház

111 Munkácsy M. u. 2-8.

II. sz. Lakásszövetkezet

62

kétcs., f.

Lépcsőház

Végfal

0,0043 0,0216 0,0348 0,0441 0,0430 0,0411 0,0376 0,0069 0,2334

0,0031 0,0140 0,0341 0,0462 0,0460 0,0452 0,0377 0,0070 0,2333

112 Munkácsy M. u. 22.

ZÖLDDIÓFA Társasház

20

kétcs., f.

Lépcsőház

0,0036 0,0174 0,0339 0,0455 0,0433 0,0455 0,0402 0,0067 0,2362

113 Szent I. u. 6-8.

AUGUSZTUS 20 Társasház

29

kétcs., f.

Lh+70%

Teljes

0,0060 0,0236 0,0397 0,0437 0,0446 0,0429 0,0352 0,0047 0,2404

114 Barcsay tér 6-8.

SZEDERINDA Társasház

54

kétcs., f.

Lépcsőház

Végfal

0,0053 0,0225 0,0388 0,0434 0,0443 0,0428 0,0370 0,0067 0,2409

60

kétcs., f.

Lépcsőház

Végfal

0,0048 0,0207 0,0355 0,0451 0,0462 0,0462 0,0368 0,0057 0,2410

Végfal

115 Munkácsy M. u. 30-36. MUNKÁCSY Társasház
116 Szederkényi u. 25-31.

ORGONA Társasház

60

kétcs., f.

Lépcsőház

117 Deák tér 1-3.

KÉKTORONY Társasház

66

egycs., átf.

Lépcsőház

118 Rózsa u. 1-5.

II. sz. Lakásszövetkezet

36

kétcs., f.

Lépcsőház

0,0044 0,0196 0,0363 0,0472 0,0432 0,0494 0,0398 0,0062 0,2461
0,0049 0,0216 0,0366 0,0461 0,0441 0,0458 0,0402 0,0070 0,2462

Végfal

0,0052 0,0202 0,0370 0,0485 0,0450 0,0446 0,0402 0,0088 0,2495

119 Árpád u. 31-41.

VÁSÁRHELYI Társasház

90

egycs., átf.

Lépcsőház

0,0057 0,0224 0,0372 0,0455 0,0449 0,0456 0,0411 0,0083 0,2508

120 Szent I. u. 29-31.

VIHARSAROK Társasház

66

egycs., átf.

Lépcsőház

0,0040 0,0202 0,0345 0,0482 0,0458 0,0475 0,0430 0,0080 0,2512

121 Szederkényi u. 17-23.

NYÍRFA Társasház

60

kétcs., f.

Lépcsőház

Végfal

0,0050 0,0216 0,0365 0,0476 0,0467 0,0475 0,0411 0,0063 0,2523

122 Építők útja 7.

II. sz. Lakásszövetkezet

17

kétcs., f.

Lépcsőház

0,0036 0,0186 0,0346 0,0491 0,0471 0,0496 0,0434 0,0067 0,2528

123 Lorántffy Zs. u. 2.

II. sz. Lakásszövetkezet

26

kétcs., f.

Lépcsőház

0,0037 0,0200 0,0382 0,0485 0,0483 0,0504 0,0442 0,0066 0,2600

124 Barcsay tér 5-7.

SZERENCSE Társasház

54

kétcs., f.

Lépcsőház

Végfal

0,0045 0,0232 0,0383 0,0493 0,0498 0,0506 0,0431 0,0068 0,2658

125 Lévay u. 1-7.

SIRÁLY Társasház

60

kétcs., f.

Lépcsőház

Végfal

0,0055 0,0231 0,0378 0,0494 0,0474 0,0505 0,0440 0,0089 0,2666

126 Árpád út 6-12.

EDISON Társasház

60

egycs., átf.

Lépcsőház

0,0059 0,0262 0,0408 0,0508 0,0513 0,0484 0,0382 0,0060 0,2675

127 Rózsa u. 9.

II. sz. Lakásszövetkezet

17

kétcs., f.

Lépcsőház

0,0058 0,0244 0,0382 0,0499 0,0483 0,0499 0,0435 0,0080 0,2679

128 Pajtás köz 5-7.

ADY Társasház

66

egycs., átf.

Lépcsőház

0,0060 0,0239 0,0364 0,0502 0,0497 0,0549 0,0491 0,0110 0,2812

129 Rózsa u. 7.

II. sz. Lakásszövetkezet

17

kétcs., f.

Lépcsőház

0,0047 0,0192 0,0404 0,0549 0,0538 0,0543 0,0476 0,0093 0,2842

130 Szent I. u. 21-23.

ARANYFŰZ Társasház

66

egycs., átf.

Lépcsőház

0,0047 0,0272 0,0417 0,0531 0,0515 0,0531 0,0483 0,0099 0,2895
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Gyermeknap

2018. május 24.

2018. május 24.

Zene, tánc,
fesztivál

Tavaszi fesztivál
Csipketörténelem

7. oldal

A jelenbe zárt múlt

Egy igazán különleges világba enged bepillantást Kalóz
Zsóka képzőművészeti kiállítása, mely a csipke múltját, jelenét és jövőjét mutatja
be. Kalóz Zsóka tizenhat éve
foglalkozik csipkével, kutatja
a különböző tájegységek jellegzetes csipkéit, de ugyanúgy tanítja is a fortélyokat a
következő generációnak.
- Még mindig tanít a csipke - mondta a
megnyitó előtt Kalóz Zsóka -, önfegyelmet, szépérzéket, koncentráció-képességet. Azt gondolom, hogy a múltnak a
tiszteletét is, a hagyomány őrzését. Dédnagyanyáink idejében még tudták, hogy a
csipkekészítés egy igen magas művészet.
A küldetésemnek érzem, hogy a csipkekészítést újra művészi szintre emeljem,
remélem, ebből sikerül valamit megmutatnom ebben a kiállításban. A másik célom, hogy egyfajta útmutatást adjak,
hogy a mai modern világban is tudunk
úgy viszonyulni a gyökerekhez, hogy át
tudjuk értelmezni, új szintre tudjuk emelni. Vissza tudjuk állítani ezeket az értékeket, akár egy modern faliképpel, kis gallérral a ruhán, kis díszítéssel a lakásban.
Száz éve még a magyar csipke nem csak

A csipke világa szinte végtelen.
csolatot ezekkel az emberekkel - mondta Kalóz Zsóka.
Valahogy így gyűlt össze a kiállítás anyaga, sok-sok év kutató- és alkotómunkájának eredménye. A látogatók megcsodálhatták a csetneki csipkét is, melynek különleges története van.
Szontagh Erzsébet és Aranka a 20. század elején Párizsban járt unokatestvérüktől megtanulta az ír csipke készítését. Ez

A csipke önfegyelmet, szépérzéket, koncentrációt tanít - vallja Kalóz Zsóka.
Európában volt méltán híres, hanem világviszonylatban is aranyárban mérték.
Nagyon magas a művészeti értéke, remélem ezt tükrözi ez az anyag is.
- Sokan foglalkoznak ma csipkekészítéssel?
- Tizenhat éve még 75 ezren készítettek csipkét a Kárpát-medencében, sajnos már akkor is többnyire inkább az idősebb korosztály. Sokuk már a kora miatt
sem tud csipkét készíteni, vagy a szeme
nem olyan már, vagy a gerince nem bírja. Egész egyszerűen kiöregednek belőle.
Úgy vélem, mi vagyunk az a kapocs, az
a híd, amivel a generációk közötti folytonosságot tovább tudjuk vinni.
- Sikerülni fog?
- Én azt gondolom, hogy igen. Négy éve
tanítom a gyerekeket, a magyarság kincse
kurzus már óvodáskorban kezdődik, négy
korosztályba bontva írtam meg. Évről-évre megduplázódik a tanítványaim száma,
ha ez így marad, nagyon boldog leszek és
lehetek is.
- Van-e még felfedezetlen terület a csipke világában?
- Hát hogyne. A Kárpát-medencében még
nagyon sok szép hagyaték van, ami talán
nincs is feldolgozva. Két példát is tudok
mondani, itt ezen a kiállításon. Itt van a
felvidéki csetneki csipke, melynek műfaját a Szontagh testvérek honosították
meg, a hagyaték örököse is itt van velünk. A másik pedig a divattörténeti babák készítője, szintén eljött ma. Nagyon
fontos, hogy ezeket az embereket felkutassuk, hogy egymásra találjunk. És ez
pontosan olyan, mint régen, szájról szájra terjed, csak én veszem a fáradságot és
elutazom, személyesen felveszem a kap-

ekkor Európa-szerte az egyik legnépszerűbb csipkefajta volt. Ezt alapul véve, a
motívumokat megváltoztatva, a magyar
népművészet mintavilágát integrálva jött
létre a csetneki csipke. Az első kollekció
1905 nyarára készült el, a Szontagh testvérek tanfolyamokat is szerveztek, ahol
el lehetett sajátítani a fortélyokat. Hosszú
évtizedek teltek el, s most, a kiállítóterem
egyik tablóján ott a régi csetneki csipke,
1910-ből. Dobszainé Megyesi Ida hozta
el édesanyja hagyatékából.
- Édesanyám tizenegyféle csipkét készített, egyiket-másikat én is megtanultam mondja Ida néni. - Nagyon sokat kell gyakorolni, hogy szép legyen a kézimunka.
Sokféle technika van, horgolt, varrott mutat a tablókra -, ez például a villahorgolás, itt egy villán készítik el az alapot
és arra a mintát. Vagy van kötött csipke,
és itt van persze az ír csipkéből kialakult
csetneki csipke. Ezt édesanyám fedezte fel újra 1998 környékén, ő kapott egy
kis darabot a Szontagh testvérek örököseitől, és újrakészítette egy 1907-ben kiadott könyv segítségével az eredeti rajzok
alapján. Szerencsénk volt, mert az örökösök nagyon szívesen segítettek, felajánlották ezeket a kincseket, a mintarajzokat,
csipkéket.
Fodor Petra

Az ír csipkéből „alakult ki” a híres csetneki csipke.

Dobszainé Megyesi Ida édesanyja csipkéit hozta el a kiállításra.
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Rendezvények

2018. május 24.

2018. május 24.

A Derkovits Kulturális
Központ programja
Derkovits Kulturális Központ

Derkó MiniGaléria
Pataki János - Grácia tisztelettel című kiállítása.
Helyszín: aula és félemelet.
Látogatható: május 25-ig.
Városi Kiállítóterem
„Jelenbe zárt múlt” - Kalóz Zsóka - Lace Lady - csipkekiállítása.
Helyszín: Barcsay tér 2-4.
Látogatható: június 15-ig.

Tiszaszederkényi Művelődési Ház

Óvárosi KULTGaléria
Klasszikus és modern - Gondos Gyuláné Szabó Éva amatőr
festőművész kiállítása.
Helyszín: Bocskai út 33.
Látogatható: június 21-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Május 24. (csütörtök) 16.30 óra
ÖkoKalauz
Kirekesztve – Értelemnek helye nincs!
Beszélgetés Ben Stein dokumentumfilmjéről, amely az intelligens tervezést képviselő tudósok kirekesztéséről szól.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Május 29. (kedd) 16.30 óra
Családi játszóház
Virágok filcből és katicás hűtőmágnes készítése.
Helyszín: a Gyermekkönyvtár.
Belépődíj: 300 Ft
Május 30. (szerda) 10.00 óra
Lelki fitnesz várandósoknak és kisgyermekes anyukáknak.
Játék a nevelésben
A beszélgetést vezeti: Ujjné Tellér Gabriella könyvtáros, fejlesztő biblioterapeuta.
A beszélgetés közben a babáknak lehetőségük van közösen
játszani.
Helyszín: a Gyermekkönyvtár
Tudósnaptár - kamarakiállítás
A kiállítás június 2-ig látható.
Helyszín: a könyvtár földszintje.

Kultúra/Oktatás
Népzene, jazz és klasszikus elegye

Esszencia a világból

Világzenei koncerttel lépett a
Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál színpadára az Esszencia
produkció, melynek tagjai ismert, neves népzenészek, zenével foglalkozó, zeneszerető
művészek.
A koncert előtt a zenekar vezetőjével, a
Fonogram, Harmónia és Pro Pátria díjas
művésszel, a Kassai Thália Színház zenei vezetőjével, Lakatos Róberttel és a
magyar népzenei élet egyik meghatározó szereplőjével, a Kossuth-díjas Csík zenekar vezetőjével, Csík Jánossal beszélgettem.
- Amikor azt hallom, hogy világzenét játszik valaki, elgondolkodom, hogy vajon
világlátott-e az illető, vagy elég hozzá az
internet, egy lemez vagy a tévé?
Csík János: Ez egy fontos dolog, bár sokan, sokféleképpen kezelik a világlátottságot. Van, aki csak egyfajta turista világmegnézést, világlátást, utazást, a szabadidő egyfajta eltöltését érti ez alatt, van,
akinek pedig szakmai oldala is van. Aki
a világot látni akarja, odautazik egy régió
zenészeihez meghallgatni, hogy is muzsikál, gondoljunk csak a gyűjtőkre, de vi-

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár

Május 29. (kedd) 16.00 óra
„Társas” délután
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok felnőtteknek.
Tisztelt Közönségünk!
Értesítjük Önöket, hogy a 2018. május 23-24-én elmaradt
Egy bolond százat csinál című előadások új időpontjai 2018.
szeptember 18. és 19.
A Derkovits Kulturális Központban megvásárolt jegyek
2018. május 30-án, 16.00 óráig a jegypénztárban a jegyek leadásával visszaválthatóak.
A vissza nem váltott belépőjegyek a szeptemberi előadásra
NEM ÉRVÉNYESEK!
A Bölcs Bagoly könyvesboltban vásárolt jegyek a szeptember 19-i előadásra továbbra is érvényesek.
Megértésüket köszönjük!

A Tisza TV műsora
Május 24., csütörtök
9:00 Héthatár: - Strandnyitány - Ezeregyév a színpadon Diákmunka nyárra - Szünidei ingyen ebéd - Gyermeknapra várva - Sport
9:15 Hétről-Hétre: Te mit csinálsz a nyáron? - Közelmúlt Tisza Triatlon - Csík koncert - Dixiland koncert
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Május 30., szerda
18:00 Héthatár: Tüntetés - Gyermeknapi horgászverseny Foltvarró találkozó - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Játék és egészség, családi nap a strandon - Közelmúlt - Sport
Május 31., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: a szerdai adás ismétlése
Utána: a testületi ülés ismétlése

9. oldal

Csiba Júlia
láglátottság az is, amikor sok jó emberrel kapcsolatot tart az ember vagy egyszerűen csak megismeri őket. Kitanulja
az életüket, szokásaikat, gondolataikat.
Számomra ezeket a tapasztalatokat is jelenti a világlátottság, ami igencsak hasznos ahhoz, hogy az ő tudását belevetve
olyan zenei alkotásokat csináljon az ember, aminek a végén lehet ezzel a definícióval élni, ami a világzenét jelenti.

Mindig megtalálják azokat az embereket, akikkel jól érzik magukat.
- A nagyvilágból sok jó embert fújt Önök
köré szél?
Lakatos Róbert: Igen, például minket is
egymás útjába. Rengeteg jó barátra leltünk és nagyon sok jó zenésszel hozott
minket össze a sors. Valahogy mindig
megtaláljuk azokat az embereket, akikkel
jól érezzük magunkat, mert nagyon sok jó
zenész van szerte a világban. Magyarországon is, de nagyon kevés az az ember,
aki először ott áll a színpadon, és érzi,
hogy ez a két ember valamit mond egymásnak, valami közös van bennük. Úgyhogy ebből a szempontból szerencsések
vagyunk, mert nagyon sok ilyen jó baráttal vagyunk körülvéve.
- A világ ezerszínű, ez a sokféleség mit
adott a zenéjükhöz?
Cs.J.: Mivel én gyerekkorom óta a magyar népzene tisztelője vagyok, és ezt tekintem a legnagyobb alapnak, hogy bármilyen zenei világot lássak. De az is fontos, hogy az ember életében legyen sokféle zene a klasszikustól a jazzig. Szerencsések vagyunk, hiszen miközben
ezt a sok-sok tapasztalatot összeszedjük,
minden zenei stílust tekintve, sok jó embert megismerünk, sok jó embertől kapjuk meg az információkat. Van még egy
olyan szerencsés történetünk is, ami bennünk él és lüktet, és most itt nem csak a
személyiségre gondolok, hanem arra a
fajta szellemi kreativitásra, ami nagyon
sokszor segít egy érdekes, váratlan pillanatban, vagy egy jó zenei megoldás kitalálásában. Például a Robinak is nagyon
sokszor, és leginkább neki jutnak eszébe
meglepő zenei gondolatok, nem véletlen,
hogy a Kassai Thália Színház zenei ve-

zetője. Nagyon sok jó pillanatot tud adni a sok tapasztalat, amitől mi szerencsésnek érezhetjük magunkat, amiért a mi lelkünkben is van egy kis titok.
- Elérik a fiatalabb korosztályt is a népzenével, vagy ezzel a jazz, klasszikus és népzene elegyével ?
L.R.: Szerintem most Magyarországon
nagy jövője van a népzenének és a népművészetnek, néptáncnak, hisz egyfajta „bummot” élünk. Mindenhol azt látjuk a médiában, hogy teret kap a népzene, a néptánc, a népművészet és ez pozitívan hat a fiatalokra. Gondoljunk csak a
Fölszállott a pávára, amit millióan néznek, vagy gondoljunk a több milliós támogatásokra, amit kapnak a népművészettel foglalkozó emberek, ez ösztönzi
őket, hogy fiatalokat bevonjanak. De nagyon sokat tett Csík János is a Csík zenekarral azért, hogy a népzenét elvigyék
a tömegekhez. Ezt a pozitív dolgot már
senki nem fogja elvenni tőlük.
- A Esszencia produkció milyen esszenciális élményt hozott a Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál színpadára?
- L.R.: Ez a zene, amit hoztunk, ez egy érdekesen megfogalmazott művészet, ahol
többfajta zenei stílust egy stílussá próbálunk alakítani vagy magunkévá tenni.
Szeretném, ha azok a különböző zenei stílusok, amik egy-egy dalban megjelennek,
ne úgy hassanak az emberre, hogy most
ezek itt népzenét játszanak, hanem, hogy
igen, van benne, de azt látják, hogy egységeket hoztunk létre, ami valamit megmozgat az emberben. Remélem ma is sikerül létrehoznunk ezt a csodát.
berta

kronika@tiszatv.hu

Kazinczys hírek, eredmények

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola újabb kiemelkedő sikert ért el
a „Míg Megnövök Akkreditált Kiváló Tehetségpont” által szervezett Nyelvészkedők csapatverseny kárpát-medencei döntőjén. Iskolánk 4.a osztályos „Bölcs Baglyok” csapata szoros küzdelemben a III.
helyen végzett. A kiváló eredményhez
szükség volt a diákok kreativitására, józan okoskodására, nyelvi fantáziájára. A
csapat tagjai: Dajkó Virág Anna, Hanus
Máté, Mátyus Janka, Sipos Vilmos tanulók. Felkészítő: Bacsó Csilla.
A Matekguru - kárpát-medencei matematika csapatverseny döntőjében 6. helyezést ért el a 3.a osztály Tudásmanók csapata. A csapat tagjai: Csehovics Marcell,
Fónagy-Árva Zsófia, Ispán Gergely János, Kovács Veronika. Felkészítő: Csernikné Nagy Mária Krisztina.
A megyei atlétika diákolimpia többpróba, II. kcs. lány csapat: Ispán Panna Réka
5.a, Nagy Helga 4.b, Filep Zóra 4.b, Molnár Teodóra 4.a, Farkas Panka 4.a, Szabó Hanna 4.a: 5. helyezés. Nagy Helga
4.b, egyéni összetett 6. hely. Megyei atlétika diákolimpia egyéni verseny III. korcsoport: 60 m, Kundrák Adrián 7. helyezés, távolugrás, Petrányi Dorina 7. helye-

Terülj, terülj asztalok.
zés, 600 m, Bán Lilla 8. helyezés. Megyei
atlétika diákolimpia egyéni verseny IV.
korcsoport: 1500 m, Sánta Rubin Helka
2. helyezés, 1500 m, Vágási Zoltán 4. helyezés, súlylökés, Kanyó Viktória 5. helyezés.
A Jabil Circuit Magyarország Kft. hat
asztalt adományozott intézményünknek,
melynek átadása május 11-én volt. Isko-

lánkban hagyományosan évente többször
kerti partyt rendezünk diákjaink és kollégáink részére, ahol friss, hagyományos
magyaros kolbásszal, szalonnával, ízletes és egészséges zöldségekkel, gyümölcsökkel vendégeljük meg a jelenlévőket.
A cég által felajánlott asztalokon tálaltuk
a sok finomságot.
Makkainé Chmara Marianna igazgató

Hirdetmények

10. oldal

Felsőoktatási ösztöndíjpályázat

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
pályázatot hirdet a 2017/2018-as tanév
második félévére a tiszaújvárosi állandó
lakóhellyel rendelkező főiskolai, egyetemi hallgatók tanulásának támogatására.
Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2017/2018-as tanév második félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a
pályázati feltételekben közölt tanulmányi
eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló
alapképzésben (BA, BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori képzésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy államilag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve

Pályázat

6 féléves alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a
2017/2018-as tanév első félévében, melyet a
felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati
adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény
által hivatalosan igazolt átlagokat tudja
elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan
adat, amely több félév eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, halmozott, összesített eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2018. május 28. (hétfő).
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató vagy ügyfélfogadási időben az I.
emelet 110-es szoba.

Kötelezően beadandó mellékletek:
• pályázati adatlap (beszerezhető: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató, vagy
letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.
hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.
hu; weboldalak pályázatok menüpontjából,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 2017/2018-as tanév első félévi leckekönyv/ elektronikus leckekönyv másolata, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt,
• 2017/2018-as tanév második félévére
szóló hallgatói jogviszonyról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mértékéről és
módjáról.
a Tiszaújvárosi Mecénás
Közalapítvány kuratóriuma

Lakatos-karbantartó munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit
Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet lakatos-karbantartó munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három
hónapos próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló alkalmazással, mely
meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- Géplakatos (szakmunkás vagy szakközépiskolai) végzettség
- Büntetlen előélet
Előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány

Pályázat

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
(3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illetve elektronikusan a varosgazda@
tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző
49/540-636
Kerékgyártó István
ügyvezető

Parkgondozó munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
(3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet parkgondozó munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónapos próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló
alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8 általános iskolai végzettség
Előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány

Tájékoztatás

A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget
igazoló oklevél-másolatot
- Jogosítvány-másolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- A Társaság karbantartási feladataiban
szereplő épületek, ingatlanok állapotmegőrzésének és fenntartásának biztosítása, karbantartási és javítási feladatok ellátása.
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. május 29.

A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevél-másolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje:
2018. május 29.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
(3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illetve elektronikusan a varosgazda@
tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző
49/540-636
Kerékgyártó István
ügyvezető

Szünidei gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a
gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek
életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei
gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg
főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl, az önkormányzat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendeletének 9. § (1) bekezdése alapján, természetbeni ellátásként
a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt gyermekeken kívül a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon alap- vagy középfokú köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel,
vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen bejelentett
tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben (2018. június 16-tól 2018. szeptember 2-ig) valamennyi, azaz 54 munka-

napon igénybe vehető a következők szerint: 2018. június 16-tól július 1-ig, 10
munkanapon keresztül a Központi Étteremben ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
július 2-től várhatóan augusztus 12-ig,
30 munkanapon keresztül a Tiszaújvárosi
Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium éttermében (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.), augusztus 13tól szeptember 2-ig, 14 munkanapon keresztül ismét a Központi Étteremben. A
Tiszaszederkény városrészben élők esetében az étkezés 54 munkanapon keresztül az „Esély” Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében
a déli meleg főétkezés helyben történő
elfogyasztással biztosított. Amennyiben
az étel helyben történő elfogyasztását a
gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte akadályozza, a részére biztosított étel
elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, törvényes képviselő
által megbízott személy számára lehetővé kell tenni.
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes
Képviselők figyelmét, hogy a gyermek
előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte esetén az étel ételhordóban történő elviteléhez igazolás benyújtása szükséges, illetve a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel
csak írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyom-

tatványon igényelhető 2018. június 15.
napjáig, ezt követően a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Ügyféltájékoztató helyisége ( Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház ( Tiszaújváros, Bocskai u. 33., kedden és csütörtökön 9.00-13.00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
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.
A nem hátrányos helyzetű, 16. életévét
betöltött gyermek esetén a nyilatkozathoz iskolalátogatási igazolás becsatolása
szükséges.
Ha a Szülő/Törvényes Képviselő a gyermek számára a szünidei gyermekétkeztetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2018. május 24.

Közlemény

Temetői járat

A térítésmentesen igénybe vehető TEMETŐI AUTÓBUSZJÁRATOK 2018. május 1-től keddi és pénteki napokon az alábbi
menetrend szerint közlekednek:
Oda
16.20
16.30
16.31
16.32
16.33
16.34
16.37
16.38
16.39
16.40
16.50

Megálló
Tisza-part városrész
Tiszaszederkény, Kossuth út
Bajcsy Zs. E. út 67.
Bajcsy Zs. E. út 37.
Bocskai I. út
Bocskai I. úti iskola
Szederkényi út
Rózsa út (Brassai iskola)
Kazinczy út (Hotel)
Autóbusz-pályaudvar
Városi Temető főbejárata

Vissza
18.10
18.00
17.59
17.58
17.57
17.55
17.53
17.52
17.51
17.50
17.40

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
a 22. héten, 2018. május 31-én (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Lakossági
gombavizsgálat
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a városközponti piac és vásárcsarnok területén a lakossági gombavizsgálat újra
igénybe vehető.
Gombavizsgálat időpontja:
• Szerda 18:00 - 20:00 óra
• Vasárnap 18:00 - 20:00 óra
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető
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

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.

Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságothogy 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.

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.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Hok Csaba
a 7. sz. választókerület képviselője
2018. május 30-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

2018. május 24.

Ülésezik
az önkormányzat

Több fontos beszámoló megtárgyalása vár a testületre.
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2018. május 31-én, csütörtökön 10.00 órakor
ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.
Napirendi javaslat.
Zárt ülés:
1. Beszámoló a TiszaSzolg 2004 Kft. tevékenységéről, valamint
javaslat a 2017. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a kitűzött vezetői jutalomfeladat értékelésére
Nyílt ülés:
1. Javaslat az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
2. Javaslat Tiszaújváros Településrendezési Eszközei - Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat - felülvizsgálatára és módosítására
3. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, a
költségvetés végrehajtásáról
4. Javaslat az önkormányzat 2017. évi maradványának jóváhagyására, valamint pénzügyi tárgyú döntésekre
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában indítható óvodai csoportok számának meghatározására
6. Javaslat Tiszaújváros Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve (SECAP) elfogadására
7. Javaslat a „Biztonságos Tiszaújvárosért” Program megvalósításával kapcsolatos döntésekre
8. Javaslat Tiszaújváros mobiltelefonos város applikációjának
elkészítésére
9. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Közbeszerzési
Szabályzatának elfogadására
10. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti, illetve egyéb beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására
11. Beszámoló a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. tevékenységéről, valamint javaslat a 2017. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a kitűzött vezetői jutalomfeladat értékelésére
12.a. Beszámoló a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
2017. évben végzett tevékenységéről
12.b. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
13. Beszámoló a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 2017.
évi munkájáról
14. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évben végzett
munkájáról
15. Beszámoló a Derkovits Kulturális Központ 2016-2017. évi
tevékenységéről
16. Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés Tiszaújváros Város
Önkormányzatánál 2017-ben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól
17. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

Konyhakert-bérlés
Tiszaújváros önkormányzata tájékoztatja a konyhakertet bérlő
lakosságot, hogy a bérleti szerződések megkötésére és a bérleti díjak befizetésére 2018. június 01-ig van lehetőség az alábbi
helyen és időben.
Helye: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya (Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. szám, II.
emelet 215. szoba)
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:
13-16
Szerda:
8-12 és 13-17
Péntek:
8-12
Figyelem! A bérleti szerződés megkötéséhez feltétlenül hozza
magával a személyi igazolványát és lakcímkártyáját adategyeztetés céljából. A bérlő a területért 2.000 Ft/db bérleti díjat köteles fizetni.
Tiszaújváros Város Önkormányzata

Hirdetmények

Intézményvezetői pályázat

11. oldal

Tiszaújváros Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
(3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás
ellátására.
A megbízás időtartama: 5 év
A megbízás kezdő napja: 		
2018. október 1.
Megszűnésének időpontja:
2023. szeptember 30.
A vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gyermekjóléti alapellátást, valamint
személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakellátást nyújtó integrált
intézmény vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése és
irányítása. A költségvetés keretein belül
az intézmény személyi és tárgye feltételeinek biztosítása, az alapító okiratban foglalt feladatok ellátásáról való gondoskodás, és az intézmény által nyújtott szolgáltatások ellenőrzése.
Az intézmény vezetője az alkalmazottak
felett munkáltatói jogokat gyakorol. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, a különböző szakmai szervezetekkel, és intézményekkel.
Pályázati feltételek:
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről szóló 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklete, vagy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz.
melléklete szerinti felsőfokú végzettség.
- Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést
igénylő, a gyermekvédelem, vagy a szociális ellátás, vagy az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
- Legalább 5 év vezetői gyakorlat a gyer-

mekjóléti szolgálat és a szociális ellátás,
igazgatás területén.
- Cselekvőképesség.
- Büntetlen előélet.
- Vagyonnyilatkozattételi kötelezettség
vállalása.
- A magasabb vezető beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy
a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A betöltendő közalkalmazotti munkakör
a pályázó legmagasabb iskolai végzettségének megfelelően lesz megállapítva.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a
szociális szakvizsgával való rendelkezés.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a vezetői pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet 4. sz. mellékletében foglaltak az
irányadóak.
A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettséget igazoló okiratok
másolatai,
- részletes szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére
vonatkozó program,
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
tv. 20.§ (4) és (5) bekezdése alapján került kiállításra,
- nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek vállalásáról,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
- nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
- a pályázó nyilatkozata, amely szerint
a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem
áll fenn,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem
áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. június 28.
A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történő megjelenés időpontja: 2018.
május 10.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázat Tiszaújváros Város Önkormányzata Polgármesteréhez
történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a „Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ intézményvezetői pályázata” szöveget.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálására a pályázati határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen, 2018. augusztus 30-án kerül
sor.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója
által összehívott bizottság véleményezi.
A bizottság tagjai a 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet 1/A. § (10) bekezdésében
meghatározott személyek.
Az állás 2018. október 1. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztálya (06-49/548-031).

Tiszaújváros Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor
út 7.) igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A megbízás időtartama: 5 év
A megbízás kezdő napja: 		
2018. október 15.
Megszűnésének időpontja: 		
2023. október 14.
A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Irányítja, vezeti és ellenőrzi az intézményt, felelős az intézmény által ellátandó feladatok végrehajtásáért, az intézmény éves költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással, továbbá az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a vagyon használatával, védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért.
Feladata az intézményhez tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatainak irányítása, szervezése, ellenőrzése.
A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, az alapító okiratban foglalt feladatok ellátásáról való gondoskodás.
Az intézmény vezetője az alkalmazottak
felett munkáltatói jogokat gyakorol. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, a különböző szakmai szervezetekkel, és intézményekkel.
Pályázati feltételek:
- Gazdaságtudományi egyetemi végzettség.
- Büntetlen előélet.

- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalása.
- A magasabb vezető beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy
a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A betöltendő közalkalmazotti munkakör
a pályázó legmagasabb iskolai végzettségének megfelelően lesz megállapítva.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
költségvetési szervnél vagy gazdasági
társaságnál szerzett legalább 5 év vezetői
gyakorlat.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a vezetői pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvénynek a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményekben történő végrehajtását szabályozó
77/1993. (V. 12.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.
A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettséget igazoló okiratok
másolatai,
- részletes szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére
vonatkozó program,
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
tv. 20.§ (4) és (5) bekezdése alapján került kiállításra,
- nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.
évi CLII. törvény szerint előírt vagyon�nyilatkozat-tételi kötelezettségek vállalásáról,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pá-

lyázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
- nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. június 28.
A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történő megjelenés időpontja: 2018.
május 10.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázat Tiszaújváros Város Önkormányzata Polgármesteréhez
történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a „Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
igazgatói pályázata” szöveget.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálása a pályázati határidő
lejártát követő első képviselő-testületi ülésen, 2018. augusztus 30-án történik.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése
alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi. A
bizottság tagjai: alpolgármester, a Pénzügyi Ellenőrző, Tulajdonosi és Ügyrendi Bizottság elnöke, az Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke.
Az állás 2018. október 15. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztálya (06-49/548-031).

Igazgatói pályázat

Hirdetmény

12. oldal

2018. május 24.

Tájékoztató a 2017. évi helyi iparűzési adóbevallás benyújtásáról
tájékoztató gazdálkodók/egyéni vállalkozók/őstermelők részére
TISZTELT ADÓZÓ!
A 2017. évről benyújtandó állandó jellegű helyi iparűzési adó bevallásának benyújtási határideje:

2018. május 31.

• JOGSZABÁLYI HÁTTÉR:
A 2018. január 1-jétől hatályos adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 271. § (7) bekezdése szerint az adózónak az e törvény hatálybalépését követően, a hatálybalépést megelőző időszakra teljesítendő – többek között – adómegállapítási, bevallási, adófizetési, adóelőleg-fizetési kötelezettségét a 2017. december 31. napján hatályos szabályok szerint kell teljesítenie.
A fentiek értelmében a 2017-ben kezdődött adóévi helyi iparűzési adókötelezettség teljesítésével összefüggő – 2018. január 1-jét követő időszakra eső – eljárási kötelezettségek (az
adó megállapítása, bevallása és megfizetése) tekintetében a „korábbi” adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény szabályait kell alkalmazni.
• BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE:
A 2017. évi bevallási nyomtatványt azon adózóknak kell benyújtaniuk, akik/amelyek az iparűzési adó alanyának minősülnek és Tiszaújvárosban székhellyel, telephellyel rendelkeznek.
Az iparűzési adó alanyának (vállalkozónak) tekintendő a gazdasági tevékenységet saját nevükben és kockázatukra haszonszerzés céljából üzletszerűen végző:
- a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
- a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy
az őstermelői tevékenységből származó bevétele az adóévben a 600 000 Ft-ot meghaladta.
- jogi személy, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő jogi személyeket is,
- az egyéni cég, az egyéb szervezet, (alapítványok, egyesületek, társasházak, lakásszövetkezetek…) ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak.

• BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJAI ÉS CSATORNÁI:
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó - ide tartozik az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozó
is – 2018. január 1-jétől elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet elektronikus ügyintézésre kötelezett minden az elektronikus ügyintézést biztosító szervek feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben, így értelemszerűen helyi iparűzési adó ügyben is. A hivatkozott jogszabályhelyek értelmében az Eüsztv. szerinti gazdálkodó szervezet a 2017. évi helyi iparűzési adóbevallását az önkormányzati adóhatóság által - a 35/2008. PM rendelet szerint - rendszeresített
nyomtatványon, az ott biztosított elektronikus felületen köteles teljesíteni.
Elektronikus bevallási lehetőségek:
1. 2017. évi 17HIPA elnevezésű NAV által rendszeresített nyomtatvány, mely annak kitöltési útmutatójával együtt a NAV honlapjáról tölthető le. A bevallás az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával kitölthető, benyújtása az állami adóhatósághoz elektronikus úton történik. Az adózó meghatalmazottja akkor jogosult az állami adóhatóságon keresztül az iparűzésiadó-bevallás benyújtására, ha az állami hatóság hatáskörébe tartozó valamely közteherrel kapcsolatos eljárási kötelezettség teljesítéssel összefüggésben érvényes (állandó meghatalmazással) képviseleti jogosultsággal (EGYKE rendszerében nyilvántartott) rendelkezik, azaz az állami adóhatóság előtti eljárásra jogosult.
2. 2017. évi helyi iparűzési adóbevallási nyomtatvány, mely elektronikus űrlap az Önkormányzati Hivatali Portál (ELÜGY Portál) felületén /https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap/ alatt Tiszaújváros település kiválasztását követően érhető el. A gazdálkodó szervezet, illetve meghatalmazottja akkor jogosult ELÜGY Portálon történő iparűzésiadó-bevallás, kitöltésére és
a nyomtatvány online beküldésére, ha jogosult a gazdálkodó szervezet cégkapujának használatára, illetve, ha a benyújtást megelőzően az adóhatósági képviseletről szóló érvényes
meghatalmazását papír alapon megküldi az önkormányzati adóhatósághoz és az rögzítésre kerül. Egyéni vállalkozó a KÜNY tárhelye (korábbi nevén: ügyfélkapuja) útján tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.
Figyelem! Az ELÜGY Portál használatára vonatkozó részletes leírás az ELÜGY Portálon, illetve a Polgármesteri Hivatal honlapján található. A Portálon igénybe vehető elektronikus
ügyintézési szolgáltatások kialakítása folyamatban van, a szolgáltatások köre hamarosan bővülni fog.

Papíralapú bevallási lehetőségek (az Eüsztv. szerint elektronikus ügyintézésre nem kötelezett
adózók esetében):
3. 2017. évi HIPA World nyomtatvány, mely letölthető a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu honlapról az ügyfélterminál/adóügyek alól. Matematikai összefüggéseket nem tartalmaz, benyújtása kinyomtatást követően papír alapon, postai vagy személyes úton lehetséges.
4. 2017. évi HIPA Excel nyomtatvány, mely letölthető a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu honlapról az ügyfélterminál/adóügyek alól. Matematikai és adózási összefüggéseket, figyelmeztetéseket tartalmaz, benyújtása kinyomtatást követően papír alapon, postai vagy személyes úton
lehetséges.
5. Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentkezési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008.(XII.31) PM. rendelet 23. számú melléklete szerinti 2017.
évi HIPA nyomtatvány. Matematikai összefüggéseket nem tartalmaz, benyújtása kinyomtatást követően papír alapon, postai vagy személyes úton lehetséges.

• ADÓMÉRTÉK:
Az állandó jellegű helyi iparűzési adó mértéke az önkormányzat döntése alapján 2017. évben
az adóalap 1,5 %-a.
• ADÓALAP-MENTESSÉG:
A helyi iparűzési adóról szóló 26/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet értelmében az elmúlt
évekhez hasonlóan – 2017. évben is - az az adózó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja
nem haladja meg a 2.500.000,- Ft-ot, mentesül az adó megfizetése alól. A 2.500.000,-Ft-nál
magasabb vállalkozói szintű adóalap esetében a kedvezmény már nem érvényesíthető!
Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a vállalkozó adókötelezettsége nem áll fenn az egész adóévben, akkor a megkezdett hónapjaik alapján időarányosan vehetik figyelembe a kedvezmény összegét! Kérjük, hogy a fenti mentességre jogosultak az adóalap összegét, de maximum 2.500.000,- Ft-ot a bevallás VII/14. számú sorában szíveskedjenek szerepeltetni!
Azon adózóknak (vállalkozóknak/vállalkozásoknak) is be kell nyújtaniuk a bevallásukat,
akik önkormányzati adóalap-mentesség miatt mentesülnek az adó megfizetése alól!

• ADÓKEDVEZMÉNY:
Az önkormányzat 2016-tól jogosult a rendeletében a háziorvos, illetve a védőnő vállalkozó
számára kedvezményt, mentességet megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű
iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. A helyi adókról szóló törvényben meghatározásra került a háziorvos, védőnő vállalkozó fogalma, így ezen vállalkozónak minősül az a vállalkozó, aki/amely – gazdálkodó szervezetként vagy egyéni vállalkozóként – külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80 %-a e tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az Országos Egészség-biztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.
Tájékoztatjuk a Tiszaújvárosban telephellyel rendelkező háziorvos, védőnő vállalkozókat, hogy a helyi iparűzési adóról szóló 26/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet értelmében 2016. évtől a településre jutó adójából 50%-os mértékű adókedvezmény igénybevételére nyílik lehetősége. Kérjük, hogy az adókedvezmény összegét, a bevallás VII/19. számú
sorában szíveskedjenek szerepeltetni!
• ADÓELŐLEGEK SZÁMÍTÁSA ÉS BEVALLÁSA:
A bevallás VIII. számú blokkjában a 2018. szeptemberében és a 2019. márciusában esedékes adóelőlegeket is be kell vallani! 2018. évben Tiszaújvárosban a helyi iparűzési adó
mértéke vá1tozatlanul 1,5%, az előlegek számításánál ugyanezzel az adómértékkel kell
számolni!
A 2018. szeptember 17-ig esedékes adóelőleg általános esetben a 2017. évi adóalap
1,5%-ának 100 Ft-ra kerekített összege és a 2018. március 19-ig esedékessé vált (korábban már bevallott) adóelőleg pozitív különbözete. A 2019. március 18-ig esedékes adóelőleg összege általános esetben a 2017. évi adó 100 Ft-ra kerekített összegének a fele.
• ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK:
Határidő
2018. március 19.

Kötelezettség
2018. évi I. félévi adóelőleg befizetése a 2016. évi bevallás VIII/3.
pontja alapján
2018. május 31.
2017. adóévi bevallás benyújtása (egyidejűleg az előlegek bevallása), valamint a 2017. évre megfizetett adóelőleg és az éves tényleges adó közötti különbözet 100 Ft-ra kerekített összegének megfizetése, visszaigénylése
2018. szeptember 17.
2018. évi II. félévi adóelőleg befizetése a 2017. évi bevallás VIII/2. pontja alapján
2018. december 20.
2018. évi adóelőleg-kiegészítés (feltöltés) bevallása és befizetése
2019. március 18.
2019. évi I. félévi adóelőleg befizetése a 2017. évi bevallás VIII/3.
pontja alapján
A fenti időpontok a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó társaságokra nem vonatkoznak!
• SZÁMLASZÁM:
Az adót az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11734114-15350064-03540000 számú Tiszaújváros
Város Önkormányzata helyi iparűzési adó beszedési számlára kell megfizetni! Kérjük,
hogy az átutalási megbízásokon közleményként az önkormányzati nyilvántartási (mutató) számot vagy az adószámot szíveskedjenek feltüntetni!
Az 1000 forintot el nem érő adót az adózónak nem kell megfizetnie, és az adóhatóság az 1000
forintot el nem érő adóvisszatérítést nem utalja ki, és nem tartja nyilván. A 2017. évi helyi iparűzési adó túlfizetés visszautalását az adóhatóság a bevallás/kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkorábban az esedékesség napját (május 31.) követően teljesíti.
A bevallási nyomtatvány kitöltésével vagy a helyi iparűzési adóval kapcsolatos bármely problémájával szíveskedjen az ügyintézőhöz fordulni! Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 205.
szoba, telefon: 49/548-021, 49/548-044.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal,
Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály,
Adó és Végrehajtási Csoport

2018. május 24.

Közlemények/Hirdetés

13. oldal

Labdarúgó sportnapközi

Kőműves, nehézgépkezelő,
hegesztő,
csőelőkészítő köszörűs
szakmunka azonnali

Az FC Tiszaújváros egyesülete 2018-ban is meghirdeti nyári sportnapközi táborait 7 és 14 év közötti gyermekek számára.
Helyszín: Tiszaújváros Sportcentrum 3580 Tiszaújváros, Teleki B.
u 6.
Turnusok: 2018. június 18-tól (hétfő) – 2018. június 22-ig (péntek)
- 5 nap
2018. július 9-tól (hétfő) – 2018. július 13-ig (péntek) - 5 nap
Találkozó: Tiszaújvárosi sportcentrum labdarúgó egyesület épülete
előtt, minden reggel 7.30 és 8.00 óra között.
Az 5 napos turnus ára programokkal, belépőkkel, háromszori étkezéssel 15.000.-Ft/gyerek (Testvéreknek 10% kedvezmény)
A részvételi díjat egy összegben 2018. június 06-ig lehet megfizetni
az FC Tiszaújváros labdarúgó egyesület titkárságán, ügyfélfogadási
időben, keddi és csütörtöki napokon 15.00 - 18.00 óra között. A részvételi díj átutalással is teljesíthető az alábbi számlaszámon, (közlemény rovatba kérjük feltüntetni a gyermek nevét és születési évét).
Számlaszám: 11734114-20078711 OTP Bank Nyrt.
Egyéb információk:
Egyes turnusok minimum létszáma 17 fő, maximum létszáma 34 fő.
A tábort az FC Tiszaújváros szakképzett edzői vezetik (3 fő).
Érdeklődni: Barabás Zoltán táborvezetőnél a 70/501-0867 telefonszámon lehet.
A jelentkezési lapokat a titkárságon lehet leadni!
Információ: a www.fctiszaujvaros honlapon található!

munkakezdéssel,
versenyképes fizetéssel.
A munkavégzés helye:
Magyarország.
(A szállást, utazást a cég állja.)
Jelentkezés: 06204799542-es
telefonszámon.

Városi kalandozás a Sportfesztiválon

Ismét egy kellemes, feladatokkal és versennyel tarkított játékos túrára és megmérettetésre invitálunk kicsiket és nagyokat!
Jól tudunk tájékozódni a városban? Ismerjük a várost? Itt
a lehetőség a tájékozódási ismeretek gyakorlati kipróbálására, bővítésére, Tiszaújváros szépségeinek megismerésére,
felismerésére, a feladatok megoldására.
Tavaly több mint 20 csapat tette próbára magát és minden
kategóriában szép eredmények születtek. Itt a lehetőség a
bizonyításra, avagy a trónfosztásra!
Időpont: Tiszaújváros, 2018. június 10.
Rajt: Március 15. park Petőfi szobor melletti padsor, 09.00tól 10.00 óráig.
Cél: a Sportcentrum dísztere.

A benevezett csapatok indulás előtt 1-1 térképet, illetve a
feladatokat részletesen leíró menetutasítást kapnak, a verseny „pontbegyűjtő” jellegű.

Gyermek horgászok
figyelem!

A Zabos Géza Horgász Egyesület gyermeknapi horgászversenyt rendez 2018. május 27-én (vasárnap) a tiszaújvárosi Dísztavon.
A versenyzők az alábbi kategóriákban indulhatnak:
- gyermek kategória 6-9 éves korig
- serdülő kategória 10-14 éves korig
Program:
07.00 –től gyermek kategória regisztrációja, sorsolása,
helyfoglalása
07.30-tól gyermek kategória versenyének kezdete, serdülő
kategória regisztrációja, sorsolása
A versenyzők kategóriánként, létszámtól függő időbeosztásban versenyezhetnek.
Kategóriánként az első 3 helyezett versenyzőt díjazzuk.
A jelentkezők számára immár hagyományosan az Energofish Kft. biztosít a horgászathoz felszerelést. A versenyen
csak a kapott horgászbottal, és 2018. évre érvényes állami

5 kategóriában várjuk a csapatokat:
- Kiscsaládos (legalább 1fő 6 év alatti gyermek)
- Családos (legalább 1 fő 6-16 év közötti gyermek)
- Nagyszülők (legalább 1 fő 60 év feletti)
- Ifjúsági (csak 19 év alattiak)
- Felnőtt (bármilyen korosztály)
A csapatlétszám 2-5 fő, de ha valaki egyedül szeretne indulni, megteheti!
A menetidőt mindenki magának osztja be, aki túllépi a megadott időt, hátra kerül!
Előzetes pályaadatok: Táv: kb. 4,0 km, versenyidő: 2,5 óra.
A verseny díjazása
A kategóriájában legtöbb pontot elért csapat elnyeri a kategóriájának kupáját, az I-III. helyezettek oklevél díjazásban részesülnek.
Minden résztvevő a célba érkezéskor hűtött italt, csokit kap.
Eredményhirdetés: 13.00 órakor.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a Tiszaújvárosi Sportcentrum és a természetjáró szakosztály vezetősége!

horgász-, és területi jeggyel lehet horgászni. Összesen 100
fő jelentkezését várjuk, ezen túl nem fogadunk el nevezést.
A versenyre a nevezés díjtalan!
A versenyen a gyermekek csak szülői felügyelettel és felelősséggel vehetnek részt.
Állami horgász-, és területi jegyet váltani és a versenyre jelentkezni csak előzetesen lehet 2018. május 25-ig az egyesület irodájában (Tiszaújváros Bartók B. út 7) ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda, péntek 13-17 óráig és kedd, csütörtök 8-12 óráig) vagy a 06-49-343-000 telefonszámon.
A versenyre mindenkit szeretettel várunk.
A verseny támogatói:
CASTELLO Cukrászda
ENERGOFISH Kft
Magyar Országos Horgász Szövetség
NAPSUGÁR Horgászbolt
Tiszaújváros önkormányzata
Zabos Géza Horgász Egyesület
Makó Zoltán
versenyfelelős

Az Inno-Comp Kft., multinacionális, dinamikusan fejlődő,
alapanyaggyártó társaság Tiszaújvárosban keres
anyaggazdálkodási ügyintéző munkatársat
határozott időre
Elvárások:
• legalább középfokú szakirányú végzettség
• MS Office alkalmazások ismerete
• precíz, önálló munkavégzés
• terhelhetőség
• kiváló kommunikációs készség
• vezetői engedély és gyakorlat (B)
Előny:
• 1-3 év logisztikai területen szerzett szakmai tapasztalat
• idegen nyelvismeret
• azonnali munkakezdés
Fő feladatai:
• Az árumozgatásokhoz szükséges okmányok elkészítése, továbbítása
• Adatrögzítés a vállalatirányítási rendszerben
• A raktári nyilvántartások vezetése
• A rakodások koordinálása
Ajánlatunk:
• határozott idejű szerződés (minimum 2 év)
• széleskörű béren kívüli juttatások
• stabil munkáltatói háttér
• változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
• heti 40 óra rugalmas munkarend
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel
az elvárásoknak, kérjük, küldje el magyar nyelvű önéletrajzát
a következő postacímre, vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36(49)542084/121 mellék
Jelentkezési határidő: 2018. június 04.

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

14. oldal

A házigazda Tiszaújvárosi Triatlon Klub elit férfi csapata zsinórban harmadszor védte meg címét a
klubcsapat országos bajnokság elit
kategóriájában, mely egyet jelentett az abszolút első hellyel. A női
abszolút versenyt a Tiszaújvárosi
TK utánpótlás együttese nyerte, az
elitben első, de egy kerékpáros bukás miatt hátrányos helyzetbe került klubtársak előtt.
Óriási részvételi csúccsal vette kezdetét május 19-én, szombaton a XXVII. Tisza Triatlon.
Hazánk Tiszaújvárosban, a termálfürdőben és
környékén megrendezett klubcsapat országos
bajnokságára nem kevesebb, mint 139 egység
adta le nevezését, ami 15 csapattal több, mint
eddig bármikor.
Az utánpótlás korosztályos csapatok után a felnőttek, majd a szeniorok is megvívták a maguk
csatáját.
A Lehmann Tibor vezette Tiszaújvárosi Triatlon Klub (TTK) utánpótlás-2 kategóriás fiú
csapata nyitotta meg a hazai aranygyártást. A
helyi felnőtt férfiak 5., míg a szenior urak a 6.
hellyel szereztek értékes bajnoki pontokat.
Olimpiai- világ- és Európa-bajnok ökölvívónk,
az évek óta a triatlon szerelemeseként is jegyzett Kovács Kokó István ezúttal sem maradt távol egyik kedvenc versenyhelyszínétől, a Ferencvárosi TC szenior sorát erősítette.
A nap fénypontját az elit kategória képviselőinek csatája jelentette. A tavalyi végeredmény
fordított sorrendjében, 2 percenként rajtoló csapatok tagjaira 750 m úszás, 20 km kerékpározás és 5 km futás teljesítése várt. Az időrendből adódóan előbb a női abszolút verseny sorrendje dőlt el. Érdekesség, hogy a két junior
Európa-bajnokkal, Putnóczki Dorkával és Mátyus Lilivel felálló hazaiak, - igaz utóbbit ke-

Sport plusz

Szinte mindent vitt Tiszaújváros

Az utánpótlás-2 női csapat két bajnoki aranyat gyűjtött be.
rékpáros bukás hátráltatta a még jobb teljesítményben - a dobogó második fokára szorultak
az utánpótlás-2 korosztályos klubtársaik mögé. A harmadik helyet az Újbuda fiataljai érdemelték ki. A fentiekből adódóan az elit női és a
utánpótlás-2 leány arany szintén Tiszaújvárosban maradt.
A férfi elit versenyben a Tiszaújváros már az
úszásnál jelezte, hogy idén sem szeretné átadni
az elmúlt két évben elnyert aranyat. Az úszást
kereken 9 perc alatt teljesítették, de 2 mp-re ott
voltak mögöttük a világkupa-győztes Vanek
Ákos vezette budaörsiek. A középső számban
már eldőlni látszott az elsőség sorsa, hiszen a
középtávú magyar bajnok Hankó Dávid, a junior Európa-bajnok Lehmann Csongor, a felnőtt
magyar bajnok Lehmann Bence és német junior válogatott barátjuk, Frederic Funk 25 mp-es
előnyre tett szert a Budaörs és a Tiszakécske

előtt. A befejező számban a házigazdák még rátettek egy lapáttal és közel egy perces előnnyel
nyerték meg az aranyérmet, zsinórban harmadszor megvédve bajnoki címüket, mely a klub
történetének tizenegyedik férfi elit klubcsapat
aranya. A Tarnai László vezette Tiszakécske lehajrázta a Budaörsöt.
- A nemrégiben feltöltött 50 méteres medencében nem volt sok lehetőségünk a gyakorlásra,
ennek ellenére jól sikerült már ez a szám is - értékelt a célban Lehmann Bence, a tiszaújvárosi
bajnokcsapat versenyzője. - Kerékpározás közben nagyon erősnek éreztük magunkat, melyet
az óra is igazolt. A futás során arra figyeltünk,
nehogy meglepjenek bennünket, ami olyan jól
ment, hogy még magabiztosabbá tettük elsőségünket. A hazai környezet mindig inspirál bennünket, ezúttal is nagy öröm volt itthon versenyezni és győzni!

2018. május 24.

A klubcsapat OB végeredménye
Női abszolút: 1. Tiszaújvárosi TK -UP2 (Bóna Kinga, Molnár Sára Kata, Kovács Anna,
Tóth Anna, edzők: Lehmann Tibor, Fodor Ágnes, Balogh Bence, Baráth Tamás) 1:04:06 óra,
2. Tiszaújvárosi TK – Elit (Putnóczki Dorka,
Mátyus Lili, Szegedi Sára)1:04:13, 3. Equilor
Team Újbuda SE –UP2 (Petrov Dorottya,
Hortváth Karolina, Peszleg Dominika)1:04:56
Női elit: 1. Tiszaújvárosi TK (Putnóczki Dorka,
Mátyus Lili, Szegedi Sára, Jakab Ilka, edzők:
Lehmann Tibor, Fodor Ágnes, Balogh Bence,
Baráth Tamás) 1:04:13
Utánpótlás-2, leányok: 1. Tiszaújvárosi TK
(Bóna Kinga, Molnár Sára Kata, Kovács Anna,
Tóth Anna, edzők: Lehmann Tibor, Fodor Ágnes, Balogh Bence, Baráth Tamás) 1:04:06 óra
Férfi abszolút: 1. Tiszaújvárosi Triatlon Klub
(Hankó Dávid, Frederic Funk, Lehmann Bence, Lehmann Csongor, edzők: Lehmann Tibor,
Fodor Ágnes, Balogh Bence, Baráth Tamás)
54:33 perc, 2. Tiszakécske VSE (Tarnai László, Badar Gergő, Szilágyi Péter) 55:41, 3. Budaörsi TKE (Király András Benedek, Papp tamás, Kovácshegyi Bence, Vanek Ákos, Bujdosó Ferenc Sámuel) 56:08.
Férfi elit: 1. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Hankó Dávid, Frederic Funk, Lehmann Bence, Lehmann Csongor, edzők: Lehmann Tibor, Fodor
Ágnes, Balogh Bence, Baráth Tamás) 54:33
perc
Utánpótlás-2., fiúk: 1. Tiszaújvárosi TK (Sinko-Urobe, Ábel, Sinko-Uribe Aurél, Berencsi
Ádám, edzők: Lehmann Tibor, Fodor Ágnes,
Balogh Bence, Baráth Tamás) 58:36
Felnőtt férfiak: 5. Tiszaújvárosi TK (Balogh
Bence, Fróna Ákos, Németh Sándor) 1:02:42
Szenior férfiak: 6. Tiszaújvárosi TK (Bálint Lóránt, Bán Csaba, Rácz Róbert) 1:07:53.

Négy tiszaújvárosi az elitben
A német Frederic Funknak köszönhetően tiszaújvárosi színeket
képviselő versenyző sikerével ért
véget a XXVII. Tisza Triatlon második versenynapján megrendezett sprint távú országos ranglistaverseny. Az abszolút értékelésben Putnóczki Dorka, illetve a Lehmann-fivérek, Csongor és Bence
is dobogón zárt. Ezen kívül a különböző kategóriákban is jó néhány medált tartottak itthon a házigazdák.
A termálfürdőben kialakított versenyközpontban a ranglistaverseny mellett a paratriatlon
ob-n és a MEFOB érmeiért is versengett a 865
(!)tagot számláló mamut mezőny, melynek hatékony, szakszerű gardírozásában Márkus Gergely, a Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU)
sportigazgatója nyújtott nélkülözhetetlen segítséget földijeinek.
A nagy érdeklődéssel kísért, úszásból és futásból álló aquakid futamokon Hajdú Gréta Emma
az 1-es korcsoportban szerezte meg az első érmet, egy aranyat a Tiszaújvárosi Triatlon Klubnak. Ezt követően sorra foglalták el helyüket a
különböző korosztályok és kategóriák képviselői az 50 méteres medencében.

Ott volt az indulók között a paratriatlon világés Európa-bajnok, paralimpikon Boronkay Péter (Kecskeméti MSE) is, aki azonban nem a
speciális ob-futam keretében versenyzett, hanem az épek között, és lett ezüstérmes a férfi
felnőtt 4-es kategóriában!
A női abszolút verseny helyezéseit eldöntő futam 12.30-kor indult, tagjai között a rendező
TTK-t erősítő, tavalyi győztes, még mindig junior Putnóczki Dorkával, aki 9:25 perccel megnyerte a 750 méteres nyitószámot, az úszást.
A kétkörös, összesen 20 kilométeres kerékpározás fordítójához elsőként Dorka érkezett,
előnye közel egy perces volt ekkor. A depózás
idejére Zelinka Gabriella, az újpestiek elit kategóriás kiválósága 12 mp-re megközelítette a
magányos szökevényt, aki 100 méteres előn�nyel kezdhette meg az 5 km-es futást. 2,5 km
után, a strand területén kijelölt fordítónál megfordult a sorrend, Zelinka Gabriella állt az élre, aki a táv második felében biztosan őrizte,
sőt még növelte is az előnyét, megszerezve ezzel az abszolút első helyet. Másodikként a junior első hellyel vigasztalódó Putnóczki Dorka érkezett meg a célba, míg a harmadik pozíció az újbudai tehetségnek, Horváth Karolina
Hannának jutott.
A nap utolsó, 19. rajtjában voltak érdekeltek az

Putnóczki Dorka nyeregben. A juniorok aranya mellé abszolút ezüstöt szerzett.

Frederic Funk a célban.
elit és junior kategóriás férfiak. A medencét elsőként a 8:53 percet teljesítő Lehmann Bence
hagyta el. A kerékpározás közben, egész pontosan a második váltásig, a tiszaújvárosiak német
légiósa, Frederic Funk szépen „elszivárgott” a
többiektől és közel egy perces előnnyel, egyedül rohant ki a zárószámra. Fél távnál ugyan
felére csökkent a fórja az elit kategóriás sportolónak a még junior „szellőlábú” Lehmann
Csongorral szemben, de a második 2,5 km-en
6 mp-et meg tudott őrizni előnyéből, és nyert.
A 15:35 perccel a legjobb futóidőt produkáló
Lehmann Csongor az ezüstöt, bátyja Lehmann
Bence pedig a bronzot vehette át az eredményhirdetésen. A női abszolút 1-3. és a férfi abszolút 1-6. helyezettek pénzdíjban is részesültek.
Eredmények
Női abszolút: 1. Zelinka Gabriella (Újpesti
TE-Merida)1:02:09, 2. Putnóczki Dorka (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:02:46, 3. Horváth
Karolina Helga (Equilor Team Újbuda SE)
1:03:49
Női elit: 2. Szegedi Sára (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:07:17
Junior kcs.: 1. Putnóczki Dorka (Tiszaújvárosi
Triatlon Klub) 1:02:46

Ifjúsági kcs.: 3. Bóna Kinga (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:05:35
Felnőtt nők, 2-es kcs.: 2. Sávolyi Sára (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:08:37
Férfi abszolút: 1. Frederic Funk (német, Tiszaújvárosi Triatlon Club) 53:57 perc,2. Lehmann Csongor (Tiszaújvárosi Triatlon Club)
54:03, 3. Lehmann Bence (Tiszaújvárosi Triatlon Club) 55:05.
Férfi elit: 1. Frederic Funk (német, Tiszaújvárosi Triatlon Club) 53:57, …3. Lehmann Bence
(Tiszaújvárosi Triatlon Club) 55:05.
Junior kcs., fiúk: 1. Lehmann Csongor (Tiszaújvárosi Triatlon Club) 54:03, …3.Sinkó-Uribe
Aurél (Tiszaújvárosi Triatlon Club) 56:56
Ifjúsági kcs., fiúk: 2. Sinkó-Uribe Ábel (Tiszaújvárosi Triatlon Club) 58:03
Szenior 4-es kcs., férfiak: 1. Bálint Lóránt (Tiszaújvárosi Triatlon Club) 1:09:12, …3.Vígh
Sándor László (Tiszaújvárosi Triatlon Club)
1:14:09
Serdülő kcs., fiúk: 3. Vágási Zoltán (Tiszaújvárosi Triatlon Club).
(Részletes eredmények a www.evochip.hu oldalon.)
SZIS

Sport

2018. május 24.

Asztalitenisz

Labdarúgás

Sikerrel zárta a bajnokságot a TSC asztalitenisz szakosztálya az
NB III Észak-Magyarország „B” csoportjában. Az utolsó fordulóban a Kömlő csapatát látták vendégül.
TSC - Kömlő SC 15:3
A győzelmeket szerezték: Temesvári László 4, Fónagy-Árva Péter 3, Vécsei Péter 4, Gulyás László 4.

A bajnokság 28. fordulójában
fordulatos, hajtós meccsen 1-1es döntetlent ért el az FC Tiszaújváros a legutóbbi fordulóban Balassagyarmaton.
Balassagyarmati VSE - Termálfürdő
FC Tiszaújváros 1-1 (0-0)
Balassagyarmat, 300 néző. Vezette: Tamási P. (Nyerges Zs., Kulcsár D.)
Balassagyarmati VSE: Szűcs – Nagy G.,
Csendes, Pintér, Erdei (Kovács K., 86.) –
Szalászki, Molnár S., Tóth O. – Nagy O.
(Németh, 68.), Magos, Bódis (Szita, 60.).
Termálfürdő Tiszaújváros: Tóth Cs. –
Nagy P., Turcsik (Nagy D., 58.), Kovács
P., Illés – Faggyas, Bussy (Balogh, 18.),
Hussein, Orosz – Márton A., Molnár M.
(Pap, 76.).
50. perc: Jobb oldali bedobást követően a
hazai támadó bejátszotta magát a 16-oson
belülre, ám lövés helyett a büntetőterület bal oldalára gurította a játékszert, ahol
Tóth kapásból a rövid felsőbe lőtt. (1-0)
61. perc: A jobb oldalon mintegy 20 méterre a kaputól jutott szabadrúgáshoz a
TFCT. Bár Faggyas a lövés pillanatában
elcsúszott, így egy védőnek a kapu előterében sikerült kirúgnia a labdát, a felszabadítás azonban rövidre sikerült és Már-

Győzelem a végén

Kosárlabda

Jamboree arany

Hétvégén rendezték Debrecenben az U12-es korosztály országos leány kosárlabda döntőjét, ahová 16 csapat kvalifikálhatta
magát. Tiszaújváros leány csapata (DVTK-ÉLKSK Tiszaújváros) ismételten kivívta az indulás jogát, és sikeres szereplésen
van túl. Ebben a korosztályban még nem hirdetnek „valódi” magyar bajnokot, így a torna végeztével mind a 16 csapat tagjai
aranyéremmel, és oklevéllel gazdagodnak, ezzel koronázva meg
az egész éves kitartó, eredményes munkájukat.
A csapat tagjai: Bartha Viola, Albert Szidónia, Szemán Anna,
Kovács Regina, Molnár Sára, Nagy Regina, Gondos Panna, Dienes Angéla, Porkoláb Emma, Katona Csenge, Sirokai Kitti,
Gémes Blanka, Pap Gréta, Gellérfi Luca. Edzők: Benőcs Tibor,
Benőcs Zoltán.

Kajak-Kenu

Hat és három Giadának

Giada (jobbra) a dobogón.
Hatalmas sikert ért el a Szegeden zajló felnőtt világkupán Bragato Giada a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület versenyzője, hiszen a most érettségiző Giada 500 méter párosban az „A” döntőbe verekedte magát Kisbán Zsófiával az oldalán, és ott végül remek versenyzéssel a hatodik helyen zártak.
Majd egyesben ötezer méteren a dobogóra is felállhatott, a harmadik helyet érte el.

Kézilabda

Legyőzték a Gyarmatot

A bajnokság utolsó előtti fordulójában egygólos győzelmet aratott a TSC női kézilabda csapata a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bajnokságban
TSC - Fehérgyarmat 28-27 (17-13)
Gólszerzők: Bagdi Á.:9; Kovács É.:6; Nagy A.:4; Orosz A.:2;
Oláh A.:6
Nagyon jó és izgalmas mérkőzést játszottak a lányok. Szuper védekezés mellett látványos játékkal mutatták meg, hogy akarással és csapatmunkával meg lehet verni azt a csapatot is, amely a
3. a tabellán - áll a csapat facebook oldalán.
A bajnokság utolsó mérkőzésén idegenbe, Csengerre utaznak a
lányok.

Tenisz

Tavaszi éllovas

Lejátszotta utolsó mérkőzését a Tiszaújvárosi Tenisz Club a harmadosztályú bajnokság tavaszi körében. A Rudabánya ellen idegenben 5-4-re győztek, ezzel az első helyről várják az őszi fordulókat.
A győzelmeket szerezték: Gyuris Norbert, Nemes Nándor, Kórik László, valamint a Nemes-Szentandrássy és a Gyuris-Kórik páros.

Igazságos gyarmati döntetlen

Toborzó

A Football Club Tiszaújváros toborzót
tart U15-ös korosztályban, a 2004. január 01. után született labdarúgást szerető fiatal tehetségek részére.
Az egyesület az igazolt játékosoknak
egyenfelszerelést, melegítőt, táskát,
gálamezt és rövidnadrágot, illetve heti
háromszori edzéslehetőséget biztosít.
Jelentkezni az egyesület irodájában
személyesen, vagy az iroda@fctiszaujvaros.hu, valamint a +36 20/968-2213as telefonszámon lehet.

Kosárlabda

15. oldal

ton mintegy 12 méterről kapásból a kapu
bal oldalába lőtt. (1-1)
A hazaiak a kiesés elől menekülve mindent egy lapra tettek fel. A játékosok nem
ismertek elveszett labdát, akár 2-3 méterről is bevetődtek, becsúsztak. Egy ilyen
eset után Bussy súlyosnak tűnő sérülést
szenvedett, így hamar cserére kényszerült a TFCT.
Az első félidőben közel egyenlő mennyiségben forogtak veszélyben a kapuk, a védelmek sebezhetőek voltak, de gól nem esett.
A második félidő elején a hazaiak betaláltak, de a Tiszaújváros nem esett össze, és
sikerült egyenlíteni. Összességében igazságos döntetlen született.
Rob Kornél: Végig jelenlegi helyzetünkhöz méltóan küzdöttünk. Azt gondolom,
ha enyhén is, de fölényben játszottunk,
sajnos viszont megkaptuk a szokásos szerencsétlen gólunkat. A végén egyet értékesítenünk kellett volna a két ziccerből a
85. és a 93. percben, mert akkor begyűjthettük volna a számunkra nagyon fontos
három pontot és most kicsit boldogok lehetnénk.
Gerliczki Máté: A hazaiak nagyon kemé1. Monor 		
2. ESMTK
3. Putnok 		
4. Tiszaújváros
5. Jászberény 		
6. DVTK II. 		
7. Füzesgyarmat
8. Nyírbátor 		
9. Gyöngyös 		
10. Cigánd 		
11. MTK Budapest II.
12. Debrecen 		
13. Tállya 		
14. Balassagyarmat
15. Tiszafüred

nyen álltak hozzá a mérkőzéshez, ennek
Bussy Dávid esett áldozatául egy nagyon
komoly sérüléssel. A meccs nagy részében
a mi akaratunk érvényesült, néhány periódustól eltekintve jobban játszottunk ellenfelünknél. Az utolsó tíz percben mindkét
csapat előtt adódtak nagy helyzetek, amelyek kimaradtak, így a döntetlen reális.
További eredmények
Tállya - Jászberény 2-2
Gyöngyös - Nyírbátor 0-1
Tiszafüred - Putnok 3-0
Debrecen - MTK II. 6-4
ESMTK - Monor 0-1
DVTK II. - Füzesgyarmat 2-0
Szabadnapos: Cigánd
Következik a 29. forduló
2018.05.27.,vasárnap 11:00
MTK II. - ESMTK
2018.05.27., vasárnap 17:30
Füzesgyarmat - Tiszaújváros
Cigánd - Balassagyarmat
Nyírbátor - Tiszafüred
Monor - Gyöngyös
Jászberény - Debrecen
DVTK II. - Tállya
Szabadnapos: Putnok

Az NB III Keleti csoport állása
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Nem sikerült a döntő

A bajnoki bronzéremért
szállhat harcba a rájátszás
utolsó párharcában a Phoenix KK csapata. A döntőbe jutásért a BKG Prima SE
csapatával játszottak, ám a
bajnokságban veretlen alakulaton nem sikerült kifogniuk a tiszaújvárosi fiúknak.
Tiszaújvárosi PKK – BKG-Príma SE
78-89 (19-23, 23-28, 13-17, 23-21)
Tiszaújváros, 200 néző. V.: Rácz, Menyhárt, Lengyel.
Tiszaújvárosi Phoenix KK: Piukovics
(24/9), Szilasi (15/6), Gáspár (2), Jackson
(11), Endrész (2), Pöstényi (8/6), Pongrácz (8/3), Kovács Z. (8/6), Orosz (-), Kiss
B. (-), Katlan (-).
BKG-Príma SE: Nagy Benedek (11/6),
Nagy Botond (12/3), Halász (19/3), Khakunov (14/6), Reizer (2), Tanács (15),
Kaluha (12/9), Czakó (-), Szeleczki (4),
Ben-Kane (-).
A visszavágó mérkőzés elejétől remek
dobó formát mutatott a BKG és gyakorlatilag végig vezetve hozta a párharc második mérkőzését is, így meg-

Látszik az arcokon, ma itt nem terem babér.
érdemelten került a bajnoki döntőbe és
feljutott a bajnokság Piros csoportjába.
A Phoenix a bronzéremért a Salgótarján
csapatával játszik majd. Az első mérkőzés május 25-én, pénteken lesz idegenben.
Szendrey Zsombor: A jobbik csapat nyert.

A Sportcentrum eseményei

Május 26. (szombat)
Labdarúgás
10.00 FCT U19 - Debreceni EAC bajnoki mérkőzés					
						Centerpálya
12.00 FCT U17 - Debreceni EAC bajnoki mérkőzés					
						
Füves pálya
Május 27. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00 FCT U14 - Sajóvölgye SE bajnoki mérkőzés					
						
Füves pálya
12.00 FCT U15 - Sajóvölgye SE bajnoki mérkőzés					
						Centerpálya
10.00 Bozsik torna U11 és U13 korosztály						
					
Műfüves pálya és füves pálya

Igyekeztünk helytállni, de sok hibával
játszottunk. A végén még megpróbáltunk
visszajönni a meccsbe, ám ma ennyire futotta.
Dr. Nagy Ágoston: Örülök neki nagyon,
hogy sikerült a döntőt kivívni, és így az
ezüstérem mindenképp megvan.

Quadratlon

Európa
élén

Csehország adott otthont a hétvégén a
quadratlon Európa-bajnokságnak. A Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület három
versenyzővel képviseltette magát. Női
U23-ban az egyedüliként induló Bodolai
Fanni, férfi U23-ban az egy vetélytárssal
megküzdő Lőrincz Tibor bizonyult Európa legjobbjának. Kiss Attila az elit férfiak
23-39 éves korosztályában az ötödik helyen végzett.

16. oldal

Rendezvények

2018. május 24.

