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Válaszolt az illetékes

Felvettek a programba

A vérünket szívó közellenség.

Fennállásának 40. évfordulóját ünnepelte a Szivárvány óvoda. A jubileumon együtt ünnepeltek az intézmény egykori vezetői, dolgozói a ma is aktív óvodapedagógusokkal, dajkákkal. A város hatodik óvodájaként 1979-ben nyitotta meg kapuit 6. Számú Napközi Otthonos Óvoda néven a mai Szivárvány épület. A nagyvállalatok és a városi tanács támogatásával
épült óvoda első dolgozói pályakezdő fiatalok voltak. A közösség baráti volt, már-már családias, hiszen együtt élték meg
egymás esküvőit, gyermekeik születését, családalapítását. Cikkünk az 5. oldalon.

Heti 15 tonna aszfalt

Kátyúzás utcáról utcára

Április közepén kezdődtek a
melegaszfaltos kátyúzási munkálatok városunk utcáin. A téli és a kora tavaszi időszakban hidegaszfalttal kátyúznak, ilyenkor azokat a kátyúkat tömik be, melyek balesetveszélyesek, vagy a gépjárművekben kárt okoznának.
Az igazi „szezon” április közepén kezdődik és október végéig tart.
- Heti ütemezéssel végezzük a kátyúzá-

Viszonylag gyors válasz érkezett Bráz György polgármester múlt heti - lapunkban is közölt - levelére, melyben Tiszaújváros felvételét kérte az országos szúnyoggyérítési programba.
Tisztelt Polgármester Úr!
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági
Ellátó Központnál nyilvántartásba vett szúnyoggyérítés tárgyban írt levelével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.
A szúnyoggyérítés területi kijelölése, a tényleges kezelések a
szúnyogártalom mértékét monitorozó szakértői javaslatok, továbbá az országos fertőzöttség függvényében kerülnek meghatározásra.
Az elmúlt héten a Dunán és Tiszán, valamint több mellékfolyójukon levonult árhullám, a májusi esőzések és a hirtelen jött meleg országos szúnyoginváziót okozott. A következő hetekben továbbra is erős, néhol extrém szúnyogártalommal kell számolni.
A legfertőzöttebb területeken folyamatosan szervezzük a védekezési munkálatokat.
Tiszaújváros a katasztrófavédelem által koordinált 2019. évi
országos szúnyoggyérítési programban szerepel, azonban a fentiek alapján a következő hetekben az extrém szúnyogártalommal érintett térségek kezelése zajlik. (Kiemelés a levélben)
A méhészértesítők kiküldése okán a fővállalkozónk felveszi majd Önökkel a kapcsolatot és az időpontról tájékoztatást
kapnak. A kivitelezés heti ütemtervéről a BM OKF honlapján
a „Szervezeti információk, Szúnyoggyérítés, Szúnyoggyérítés
2019, Heti programok 1.” menüpont alatt tájékozódhat.
Tájékoztatom, hogy a katasztrófavédelem által megvalósított
központi program mellett az önkormányzatok önállóan is végezhetnek szúnyoggyérítést.
Tisztelettel:
dr. Sipos-Bencze Nóra tű. alezredes
hivatalvezető
*
- Örömmel konstatálom, hogy Tiszaújvárost - többszöri kérésünkre - felvették a Katasztrófavédelem által koordinált 2019.
évi szúnyoggyérítési programba. A kezelések konkrét időpontjáról, ütemezéséről, gyakoriságáról a későbbiekben kapunk tájékoztatást. Hozzáteszem, a Katasztrófavédelem központi programja mellett Tiszaújváros önkormányzata hetente 2 alkalommal tovább folytatja a földi melegköd képzéses és a légi kémiai
szúnyoggyérítéseket. Mindemellett lokális gyérítést is végzünk
a strand, a kemping területén, továbbá a bölcsődei, óvodai udvarokban. - nyilatkozta lapunknak Bráz György polgármester.

Hetente 15 tonna aszfaltot nyelnek el a kátyúk.

Kicsi a henger, de erős.

si feladatokat - mondta lapunk kérdésére Krajnyák László, a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. műszaki vezetője. - Most épp a Dózsa György úton
kátyúzunk, az aszfaltot megvágjuk a hibás felületen, ezt kibontják, emulziózzák, majd behengerlik a melegaszfaltot.
A Triatlon Nagyhét előtt a versenyek kerékpáros útvonalán javítjuk majd ki a keresztirányú burkolatrepedéseket, jövő hé-

ten pedig Tisza-part városrész bekötőútján lesznek kátyúzási munkálatok. Hetente két alkalommal szállítunk aszfaltot
a miskolci keverőtelepről, alkalmanként
7-7,5 tonnát.
2018-ban mintegy kétezer négyzetméteren végeztek melegaszfaltos kátyúzást, várhatóan idén is körülbelül ekkora területen zajlanak majd a munkálatok.

Heti egy-egy melegködös és légi kémiai irtás lesz.

Sokféle
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Húztak, nyomtak, tartottak

Gyógyszertári ügyelet

Június 14-én Hajdúszoboszlón rendezték
meg a XIII. Magyarország Legerősebb
Rendőre elnevezésű sporteseményt.
A verseny résztvevői négy számban, kamionhúzás, vegyes nyomás, keretben felhúzás
és oldaltartásban mérték össze erejüket.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságot két
kollégánk képviselte, Németh Szabolcs
(jobbra) törzszászlós és Takács István Tamás törzsőrmester.
Összesítettben Németh Szabolcs körzeti megbízott I. helyezést ért el, így ő lett
Magyarország legerősebb rendőre. Takács
István Tamás a szintén előkelő III. helyen
végzett.
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot június 23-ig (vasárnapig) az
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688),
majd június 24-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út
1/A., tel.: 20/400-1952) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-15

Tiszaújvárosi a legerősebb rendőr

Kerékpárelkötő

Berzéki biciklitolvaj

Elfogták a tiszaújvárosi rendőrök azt a 24 éves férfit, aki
a kapitányság illetékességi
területén több településről is
bicikliket lopott.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságra június 12-én a délelőtti órákban érkezett
egy girincsi lakostól bejelentés, amelyben
elmondta, hogy ismeretlen személy a há-

za udvaráról el akarta lopni kerékpárját.
A bejelentő elmondása szerint megzavarta a tolvajt, aki elmenekült. A helyi körzeti megbízottak azonban személy és helyismeretüknek köszönhetően hamar azonosították, és elfogták a bűncselekmény
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit.
Az elkövetőt előállítását követően a nyo-

mozók gyanúsítottként hallgatták ki. A 24
éves berzéki férfi kihallgatása során elmondta, hogy május 2-a óta Girincsen, Tiszaújvárosban, Kesznyétenben, Kiscsécsen
is kerékpárokat lopott el, amiket eladott.
A rendőrök hét rendbeli üzletszerűen elkövetett lopás vétség elkövetésével gyanúsították meg a férfit.
Police.hu

’56-os vértanúk napja

Néma megemlékezés

Szolgálaton kívül is szolgáltak

Egy pár kerékpár

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság járőre és szolgálatirányító parancsnoka szabadnapján fogta el a 14 éves
kerékpártolvajt.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai, Áfra Zsolt őrmester, és Szanyi

Zsolt törzszászlós június 12-én szabadnapjukat töltötték. A rendőröknek feltűnt egy
általuk korábbról ismert fiú, aki kerékpárral közlekedett Tiszaújvárosban. A szolgálaton kívüli rendőrök értesítették szolgálatban lévő társaikat, és csakhamar kiderült, hogy pont egyikük szomszédjától lo-

Roma kirándulás

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tiszaújvárosi Polgárjogi Mozgalom és a Tiszaújvárosi Cigány
Nagycsaládosok Szervezete 2019. július
26-án Horvátországba tengerparti kirándulást szervez a tiszaújvárosi roma közösség részére. Várja azok jelentkezését, akik

Játék

Ezzel a rejtvénnyel folytatódik júniusi sorozatunk. A május nyertes Papp
László. 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.

részt szeretnének venni a kiránduláson. Jelentkezni lehet 2019. június 21-én a Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyiségben 12,00 - 13,00 óra közötti időpontban, azt követően pedig Tiszaújváros,
Rákóczi út 81. sz. alatt 2019. június 28-ig.
Farkas Sándor elnök

pott el a fiatal két biciklit. A 14 éves fiú a
rendőröknek beismerte tettét, és megmutatta, hogy a kerékpárokat hol rejtette el.
Az eltulajdonított járműveket a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai
visszaadták jogos tulajdonosaiknak.
Police.hu

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

Néma megemlékezést tartottak Nagy Imre szobránál a mártírhalált halt miniszterelnökre és társaira emlékezve. Az ’56-os forradalom leverését követően Nagy Imrét koncepciós perbe fogták, halálraítélték, majd 1958. június 16-án hajnalban felakasztották. 1989. június 16-án mártírtársaival együtt ünnepélyes keretek között újratemették Budapesten. Síremléke az Új köztemető 301-es parcellájában található. A tiszaújvárosi megemlékezők tiszteletük jeléül virágokat és mécseseket helyeztek el
szobra előtt.

Egyházi hírek
Római katolikus
Kedden, csütörtökön, pénteken és szombaton a szentmisék
18.00 órakor, szerdán 08.30 órakor kezdődnek. A vasárnapi
szentmise kezdete 11.00 óra.
Keresztelők minden hónap 3. vasárnapján.
Akinek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van júniusban, jelezze a plébánián (ünnepeltek szentmiséje a hónap
utolsó vasárnapján lesz).
Június 28-án felnőtt katekézis 19.00 órától a plébánián.
Plébániairoda nyitvatartási idő: Hétfő: 09.00 - 11.00, Kedd:
09.00 - 13.00, Szerda: 09.00 -13.00, Csütörtök: 15.30 - 17.30,
Péntek: 15.30 - 17.30.
Júliusban irodai ügyeletet tartunk a plébániairodában. Kedden
9.00 órától 11.00 óráig, csütörtökön 15.30 órától 17.30 óráig.
A sürgős ügyekben (temetés) az iroda hirdetőtábláján kihelyezett telefonszámon kapnak segítséget.

Görögkatolikus
Pénteken 8.00 Szent Liturgia. Szombaton 18.00 vecsernye.
Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, 18.00 vecsrnye.
Szerdán 8.00 Szent Liturgia.
Június 22-én egyházközségi családi napot szervezünk, melyre
nagy szeretettel hívjuk és várjuk egyházközségünk idősebb és
fiatalabb tagjait egyaránt. Lesz főzés, ugrálóvár, különféle játékok, az idősebbek számára pedig lehetőség egy kis beszélgetésre, játékos vetélkedőre. Gyülekezés 11 órától.

Református
Tiszaújváros
Június 20-án, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra kezdődik.
Június 23-án, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz.
Tiszaszederkény
Június 23-án, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az istentisztelet.
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l
Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Inform Média Lapkiadó Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Inform Média Lapkiadó Kft. Debrecen l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133

Aktuális
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Kánikulakörút

3. oldal

Újra itt a forró nyár

Kánikulai napokat élhettünk át a múlt héten, egészen vasárnap estig. Aki tehette, vízparton töltötte
a napjait, de ilyenkor sem áll meg az élet és a munka. Pénteken kánikulakörútra indultunk.
Gyükeri Attila tizennégy éve javítja szélvédőinket a TESCO áruház parkolójában. Kint a szabadban télen és nyáron, fagyban és
kánikulában.
- Hogy, hogy viselem? - kérdi Attila. - Délben elmegyek ebédelni egy fél órára, meg aztán átjárok a benzinkútra hűsölni, óránként
5-10 percre. Egy autót általában fél óra alatt megjavítok, aztán átmegyek a kútra inni egy üdítőt vagy ásványvizet. Simán megiszok
három-négy liter vizet is napközben, sőt, van, hogy magamra is
locsolok belőle, amikor már nagyon nem bírom. Tizennégy éve
vagyok itt, megszoktam már, jobb, mint az eső - mondja.
A Tisza ABC melletti hőmérő 38 fokot mutat, autónkban is 37 fok
jelenik meg. Az utcán kevesen vannak ilyenkor. A Rózsa téren van
egy kis élet, aki útba ejti a teret, biztosan átmegy a párakapu alatt.
Egy ötödikes hunyadis diákkal, Szigeti Ádámmal találkozunk a
kapunál, aki sok jó tanáccsal szolgál kánikula idejére.
- Szerintem érdemes bent lenni - mondja Ádám - és néha kinyitni az ablakot. Ha van légkondi, az persze jó. De ha lent is vagyunk, akkor sokat kell inni, nagyon kell hidratálni a nagy melegben. Ez a párakapu is nagyon jó itt, mert fel lehet frissül-

Víz alattam, víz fölöttem.

ni egyből. Én egyébként örülök a nyárnak, csak a sok szúnyog
nem tetszik.
A nagy melegben a szúnyogok is csendesebbek, később kezdik
meg vérszívó túráikat, az árnyékos részeken azért találkozunk
néhány példánnyal ilyenkor is.
A strand a következő állomás, a hőségben biztos tele lesz - gondoljuk kollégámmal, de meglepő, hogy egész könnyen találunk
parkolóhelyet. Nincs tömeg, sokan vannak, de pont kényelmes
mindenhol. A középiskolák strandnapja is ma van egyébként.
- Nagyon meleg van - mondja Prókai Ádám, akivel épp a kalandmedence mellett futunk össze -, ilyenkor kint kell lenni a
strandon és jókat fürdeni. Erre tökéletes az idő. Ha viszont otthon vagyunk, és nincs légkondi, akkor bizony ez már túl meleg.
Őszintén, én a kicsit hűvösebbet jobban szeretem.
Sokan vannak ezzel így, hisz nem lehet minden nap a vízparton lenni, már csak bőrgyógyászati szempontokat figyelembe
véve sem. A hétvége aztán meghozta a teltházat a fürdőbe, kora délelőtt már parkolóhely sem nagyon volt, pezsgett az élet a
strandon. Apróságok viháncoltak a gyermekmedencében, tömegek várták a hullámfürdőt, sorban állás a dombcsúszdánál. Sajtos-tejfölös lángos, főtt kukorica, fagyi és jegeskávé, ahogy az
ilyenkor szokás.
Fodor Petra

Mindenki másképp hűtötte magát. Ki állva, ki ülve, ki elfeküdve a medencében.

Gyükeri Attila 3-4 liter vizet is megiszik a meleg napokban.

A kicsiket ki se lehetett parancsolni a medencéből.

Szigeti Ádám a párakapu alatt.

A kánikulának - és a fa tetejének - egy vihar vetett véget.

Kémiai helyett biológiait

Őszintén a szúnyogirtásról

Az elmúlt napokban igen aktívak voltak a facebook csoportok
tagjai a kialakult szúnyoginvázió miatt. Jogosan háborogtak, a
milliónyi szúnyog megkeserítette a szabadban tartózkodást. A
szúnyoginvázió tetőfoka a pünkösdi ünnepekre esett, ilyenkor
mindenki a szabadba vágyik és nem a sok szúnyogcsípésre.
A sok negatív kommentezés közül kitűnt egy személy, aki különösen
aktív volt. Kedves Csikász Gábor! Ha nagyapám élne, azt mondaná, hogy te tanult ember vagy. Ilyenekre az emberek hallgatnak, hisznek benne, különösen fontos, hogy mit és hogyan nyilatkozol. Dolgoztál a Polgármesteri Hivatalban, Tiszaújváros önkormányzatánál,
gazdasági társaságainál, a Tiszaújvárosi Kistérségi Többcélú Társulásnál. A sok év alatt megismerhetted a szúnyogirtás hazai gyakorlatát. Váratlanul megjelent városunkban a TV 2 Tények televíziós stábja és olyan műsort közölt, amely azt sugalmazta, hogy Magyarországon csak Tiszaújvárosban van komoly szúnyogártalom és az előző irtás is hatástalan volt. Azon a napon nyilatkozott a 24. hu-nak, Dr. Kemenesi Gábor virológus, a Pécsi Egyetem Szentágothai János Kutatóközpontjának szúnyogokra szakosodott munkatársa.
„Valóban szúnyoginvázióról beszélhetünk abban az értelemben, hogy sokkal több a csípőszúnyog, mint az előző évek hasonló időszakában volt. A hazánkban elterjedt, mondhatni egyeduralkodó kémiai gyérítés nemcsak káros, mert a szúnyogokkal együtt megöli a repülő rovarok nagyjából 90 százalékát is,
hanem pusztán tüneti kezelés. Normál esetben irtás után valóban sokat javul a helyzet, ám idén annyira bőséges az utánpótlás, hogy az ember csak rövid időre lélegezhet fel, az úgynevezett „szúnyogérzet” sem csökken jelentősen”. Kedves Gábor!
Az alábbi bejegyzést posztoltad: „Ezt a közbeszerzést a szúnyo-

gok nyerték! 74 millió forintért 2 db légi védekezés és 6 db melegköd képzés/év (2021-ig) … „Talán nem volt várható”, hogy
az árvíznek és a nyárias melegnek egy kellemetlen, életminőséget rontó következménye lesz: a szúnyoginvázió.”
A szúnyoggyérítésre vonatkozó közbeszerzési pályázatot erre szakosodott ügyvédi társaság készítette, benne az egységárak szerepelnek 2021-ig, árat nem emelhet a kivitelező. A gyakoriságot és a technológiát a Tiszaújvárosi Városgazda Kft. és
a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal közösen határozza meg.
2019. május 27-én közöltem a Városüzemeltetési és Rendészeti
Bizottság ülésén, hogy komoly szúnyoginvázióra készülhetünk.
A kialakult szúnyoginvázió mérséklésére mindent megtettünk,
amit engedtek az előírások. Védekeztünk földi biológiai szúnyoglárva gyérítéssel, földi ULV és melegködképzéses, légi kémiai gyérítéssel. A légi biológiai lárvagyérítést azért nem alkalmaztuk, mert a Magyarországon kialakult gyakorlat ellenére a
folyékony csípőszúnyog lárvairtó szer nem jut el a célterületre, a
lombozat megakadályozza ebben. A hatóságok nem engedélyezik Magyarországon a lárvairtó szer alkalmazását természetvédelmi területeken, a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet kihagyása
a hatékonyságot jelentősen csökkentené. A biológiai csípőszúnyog lárvagyérítés és a kémiai imágóirtás között nagy a különbség (a környezetvédelmi okokat is szem előtt tartva), a biológiai módszerrel megelőzhetjük a szúnyoginvázió kialakulását, a
kémiai módszerrel pedig a szúnyoginváziót tudjuk mérsékelni.
Kedves Gábor! Kérlek, hogy kormányzati körökben terjeszd el a
hatékony biológia módszerek bevezetését. Ezeket már több európai országban sikeresen alkalmazzák. Nem értem, hogy Ma-

A kémiai módszerrel - legyen az földi vagy légi - csak mérsékelni lehet az inváziót.
Fotó: Multicopter Hungary
gyarországon miért kell a lakosoknak szenvedni az árvizek után
tömegesen megjelenő csípőszúnyogoktól és Ausztriában, Németországban vagy Svédországban miért nem. Már Szerbiában
és Horvátországban is 60 százalékban biológiai védekezést folytatnak, Magyarországon ez a 2 százalékot sem éri el. „Svédországban, bizonyos területeken igen nagy problémát okoztak az
ártéri szúnyogok, ezért 2012 óta VectoBac G granulátummal,
helikopterrel kezelték a tenyészőhelyeket. A kezelés hatására a
csapdánként fogott kb. 50.000 példány/éjszakáról 19 példány/
éjszakára csökkentették a befogott szúnyogpopulációt. Ez igen
jelentős irtási eredmény, az ártereken élők is nagyon elégedettek
voltak vele.” (Kártevőirtás XXIV. évf. 1. szám). Meggyőződésem, ha nem vezetjük be Magyarországon a korszerű biológiai
lárvagyérítést, amellyel megelőzhető a szúnyogártalom kialakulása, marad jövőre is a facebookon az anyázás és a káromkodás.
Kerékgyártó István
ügyvezető
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
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Ballagás az általános iskolákból

Virágok a kézben, emlékek a szívben

Véget ért a ballagási időszak. Május elején a középiskolások intettek búcsút egykori iskolájuknak,
szombaton pedig az általános iskolákból is elballagtak a nyolcadikosok. A város négy iskolájából ös�szesen 200-an.
A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolából három osztály 57 tanulója, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolából szintén három osztály 57 tanulója, valamint a Hunyadi iskola tagintézményeként működő Éltes Mátyás iskolából három diák ballagott.
- Nekem már ez a sokadik nyolcadik osztályom, amelyik elballag - mutatta osztályát Kővári Katalin a Hunyadi iskola egyik nyolcadik
osztályának osztályfőnöke. - Ez a mai nap pedig nagyon fontos nekem, hiszen ők az utolsók, akik a kezem alól ballagnak el. Nem lesz
több osztályom. Nagyon sok gondolat megfordul ilyenkor a fejemben, visszanézek az elmúlt
sok-sok évre, és azt látom, hogy minden ballagásnak van valami különlegessége. Az első
azért, mert az első találkozás és az mindig emlék marad, valamint az utolsó pillanatokat is elteszi az ember, a szívében, lelkében ott lesznek,
és az emlékek között lapozgathatjuk majd.
A végzősök egy-egy szál virággal és tarisznyával járták be az iskola folyosóit, termeit, felidézve az elmúlt nyolc év emlékeit.
- A legszívesebben az osztálykirándulásokra
emlékszem vissza - mondta Emődi Viktória, a
Hunyadi iskola nyolcadikosa. - Minden alkalommal rengeteg élménnyel jöttünk haza, és
úgy éreztem minden alkalommal közelebb ke-

rültünk egymáshoz, egyre jobb lett az osztályközösség. Most még nem búcsúzunk el végleg
egymástól, hiszen a nyáron lesznek közös kirándulások, ahol még egy kicsit együtt leszünk.
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános
Iskola két osztályából 47-en ballagtak. A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolából szintén két osztály 36 tanulója zárta le általános iskolás éveit. A diákok nagy része a helyi középiskolákban folytatja tanulmányait, de vannak olyanok
is, akik Debrecenbe vagy Miskolcra mennek.
- Szeptembertől vár az új iskola, az új osztálytársak, és mondhatom egy új élet is - mondta
Kiss Gábor Botond, a Kazinczy iskola végzőse. - Szerintem teljesen átalakulnak majd a napjaim, mert Miskolcra, a Herman Ottó Gimnáziumba fogok járni. Biztosan nem lesz könnyű,
de már nagyon várom.
A gyerekek versekkel búcsúztak, de a tanáraik
is tettek néhány jó tanácsot a nyolcadikosok tarisznyájába útravalóul a következő évekre.
- Egész életünkben úton vagyunk. - mondta beszédében Makkainé Chmara Marianna, a Kazinczy iskola igazgatója.- Útra kelünk, hogy ismereteket szerezzünk, és útra kelünk, hogy haza érjünk, hogy azok között legyünk, akiket szeretünk.
Egy dolog azonban mindig nagyon fontos, hogy
az útnak mindig legyen célja, hiszen lehet megszabott irányvonal, tervszerű eljárás, sőt fennálló lehetőség is. Én azt kívánom nektek, hogy az
előttetek álló lehetőségeket ne szalasszátok el, ne
féljetek az újtól, az esetleges kudarcoktól, hiszen
ezek megtanítanak titeket újra és újra talpra állni. A jó és a rossz dolgokra is szükség van ahhoz,
hogy az utatokon sikeresek legyetek.
ema

A Széchenyiből 57 tanuló ballagott.

Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
1.a.: Vaszil Áron, 1. b.: Fekete Anna, Tóth Emma
Dorka, 2.a.: Halász Gábor, Husonyicza Lara, Juhász Péter, Mihály Márton, Tóth Réka. 2. b.: Berecz Dóra, Forgó Réka, Iklódi Lotti Dorka, Kalu
Nóra, Katlan Zoé, Molnár Noémi Lara, Nagy Kolos Mátyás, Nagy Mihály, Onder Gerda Viktória,
Szabó Eszter, Szabó Hanna Rebeka, Szilágyi Lia.
3. a.: Illés László, Papp Szilvia Viktória, Pöstényi
Sára, Szilágyi Panni, Tóth Emma, Vati Nóra. 3.
b.: Bella Angéla, Bukhárd Balázs, Elek Dóra, Fenyves Tamara, Kacsa Ramóna, Kacsa Zsófia, Ládi Krisztina, Mezei Kitti, Petrik Laura, Tanyi Tibor, Varga Eszter, Zelei Dominik. 4. a.: Kiss Emese, Péli Petra, Trungel Panna, Viszóczki Flóra. 4.
b.: Ágoston Gabriella, Hevesi Dániel, Nagy Vendel, Szőke Fanni, Varga Nikoletta Bíborka, Káplár Andrea. 5.a.: Kántor Zsófia. 6. b.: Csordás Péter, Eperjesi Bálint, Nagy Dominik, Nagy Luca,
Tolvéth Dávid Ákos. 7. a.: Bodnár Brigitta, Orliczki Bettina. 7. c.: Dienes Ivett, Pöstényi Emília.
8.b.: Szikszai Petra.
Éltes Mátyás Iskola
E/5: Varga Imre Valentin, E/7: Molnár Adrienn,
E/8: Lakatos Anasztázia Ramóna
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
1.a: Balogh Adrienn, Jenei Lőrinc, Kanyog Patrik, Rézműves József, Suhajda Gábor, Szabó Anna Abigél. 1.b : Balogh Hanna Vanessza, Bodnár Panni, Bodonovics Réka, Bolgár Ádám, Császár Levente, Galovics Tamás, Hegedűs Áron, Jakab Robin, Kádár Kamilla, Kónya Dorinka, Kövér Ábel Zovát, Kurucz Lia Zorka, Lédig Leven-

Búcsú a termektől, az iskolatársaktól, a pedagógusoktól a Hunyadiban.

A Kazinczytól két osztály 36 diákja búcsúzott.

A Szent István diákjai a templomban búcsúztak általános iskolai éveiktől.

Kitűnő általános iskolai tanulók

te, Moldván Ádám János. 2.a: Áfra Botond, Csige Fruzsina, Lesó Lujza, Pólik Nimród, Vida Levente. 2.b: Andrássy Lujza Fanni, Deák Olivér,
Gönczi Laura, Imre Lili, Saláta Tünde, Skapér
Sára, Varga-Homa Tekla. 3.a: Ale Bence Attila,
Farkas Bella, Jenei Bálint. 3.b: Bajtai Patrik, Bodnár Zsófia, Jakab Szófia, Kákóczki Emma, Nagy
István, Pavlóczki Antónia, Szabó Diána, Szemán
Anna Blanka. 4.a: Béke Kata, Emődi Kende Mór,
Suhajda Péter, Takács Gergő, Ulicska Sába Napsugár. 4.b: Balogh Dorottya, Bodonovics Dóra,
Czap Roland János, Kónya Hanna Zoé. 5.a: Giák
Tekla Éva, Mérkőy Luca. 6.a.: Besenyei Bence,
Tállai Zétény. 6.b.: Galambos István. 7.b: Bodnár
Viktor. 8.a: Koleszár Boldizsár
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
1.a: Bene Gréta, Gerzon Gia, Hagymási Huba,
Hegedüs Emília, Kádár Elise, Lengyel Levente László, Lukácskó Lili, Rendes Emma, Szabó Nóra, Szántó-Haraszi Péter, Tatár Norbert,
Veres Benett, Zakhar Zoé. 1.b: Bárány Tamara, Bodnár Hanna, Borbély Zalán Tibor, Császár
Zalán, Dudás Balázs, Koczák László, Máté Milán, Molnár Mia Inez, Olej Zsolt Péter, Remenyik Eszter, Ruha Ádám, Szegedi László, Szonda Noémi Viktória, Tamási Vince Ákos, Ujj
Zsombor. 2.a: Bartók Emma, Hegyi Kinga, Járai
Szebasztián, Kerezsi Flóra, Lukács István. 2.b:
Czakó Zsófia, Kaczvinszki Kristóf, Kiss Gréta, Ladányi Jázmin, Szánóczki Nóra, Talvar Tina, Vanyorek Levente, Varga Dóra. 3.a: Balogh
Zsombor, Csehi Panna, Kádár Anna, Kenyeres
Hanna, Kiss Bence, Kiss Dorina Laura, Kovács Péter, Orosz Eszter, Szabó Ádám, Tömösközy Dalma Lili. 3.b: Fekete Nóra, Kerékgyártó

Anna, Poór Mira, Tóth Léna Zsófia, Vígh-Kiss
Jázmin. 4.a: Bársony Bálint, Csehovics Marcell,
Dragos Balázs, Fónagy-Árva Zsófia, Hatvani
Benedek, Ispán Gergely János, Kovács Veronika, Skobrák Roland, Szabó Noel Nimród, Turjanicza Botond Bogdán. 4.b: Czene Lilla Boglárka, Kovács Ágota, Nagy Gréta, Szabó Kata,
Varga Márk. 5.a: Balogh Ádám, Budai Kira Zita,
Gerőcs Panna Zsófia, Hanus Máté, Hohol Ákos,
Magyar Lara Noa, Mátyus Janka, Molnár Teodóra Kiara, Sipos Vilmos, Szlávik Levente, Tömösközy Hanga Zsófia, Vass Virág, Vetési Cserne Viktória. 5.b: Bagi Zoltán, Miskolci Fanni,
Novák Milán, Remenyik Anna, Szonda Máté.
6.a: Czap Hanna, Czene Gréta, Eke Laura, Gál
Gréta Vivien, Ispán Réka Panna, Kincses Anna
Rozi, Kiss Hunor, Muha Evelin Klaudia, Papp
Flóra. 6.b: Bodnár Panna Krisztina, Tóth Lili.
6.c: Nagy Léna, Turjanicza Boldizsár. 7.a: Fónagy-Árva Péter, Puskás Korina. 8.a: Danó Melinda, Kiss Gábor Botond
Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola
1. a: Bodnár-Frank Brenda, Futó Ádám, Gál
Bíborka, György Kinga, Gyüge Marcell, Kádár Balázs, Lukács Ákos, Pöstényi Jázmin Mira, Széplaki Áron, Tóth Anna Sára, Virág Liza Kata. 1. b: Dienes Sebestyén, Dósa Csenge,
Emődi Bianka, Hegedűs Zalán, Imre Botond,
Juhász Annabella, Kapitány Dávid, Kiss Dóra. 1. c: Bodnár Bernadett, Danku Flóra, Erdei
Hunor, Fekete Nóra, Tóth Szilárd Tibor. 2. a:
Bihari Mira Hanna, Kassik Pál, Kiss Gergely,
Kiss-Kulcsár Zsuzsanna, Kosik Kende Benedek, Suba Flóra. 2. b: Csikász Áron, Csikász
Márton, Czinege Botond, Katona Laura, Lévay

Luca, Makkai Rebeka, Tóth Milán Bence. 2. c:
Berta Nóra, Czakó Gréta, Kardos Laura, Mészáros Anna, Orbán Emma, Ronkovics Adél.
3. a: Bakonszegi Dorina, Birk Balázs, Cziáky
Alexa, Futó Nóra, Görömbei Szabina, Hajdu
Gréta Emma, Lükő András, Molnár Dóra Laura, Nagy Zsófia, Répási Dorina, Széplaki Liza, Veréb Emma. 3. b: Danku Levente, Firtkó
Bálint, Gál Boglárka, György Réka, Tóth-Bajusz Luca Panna, Venczel Máté, Zilahi Korina.
3. c: Ale Dávid, Dósa Fruzsina, Herbák István,
Juhos Lia, Mészáros Anna, Mézes Laura, Mura Dávid, Rontó Dávid, Veres Zina. 4. a: Drótos
Janka, Elek Bori, Gyurkó Leila, Kujbus Kira,
Laczai Dominik, Lukács Eszter, Mészner Regina, Theisz Blanka Virág. 4. b: Czokó Noel Attila, Farkas Kristóf, Gulácsi Márk, Kassai Bálint, Makó Panna, Mogyoróssy Réka, Suba Dániel, Virág István Soma. 4. c: Bakos Léna Fruzsina, Hadobás Örs, Kurucz Gergő, Laczai Dávid, Szabó Bence. 5. a: Tóth Imre. 5. b: Csipke Emese Zselyke, Csuhai Zoltán, Fodor Luca, Janecska Levente, Pápai Petra, Rontó Márkó, Vámosi Réka, Zsandár Zénó Szabolcs. 5. c:
Barna Csaba, Fülöp Kolos, Görömbei Levente,
Komló Dániel, Oláh Ádám. 6. a: Szemán Anna
Ramóna. 6. b: Barancsi Flóra Fédra, Besenyei
Sára, Cziáky Ádám, Molnár Dávid, Szabó Panna. 6. c: Bán Lilla, Bartók Hanna, Hajdu Panna,
Kozma Hanna Dorka, Veréb Ádám. 7. a: Bakos
Péter, Fedor Szabolcs, Erdei Bálint Máté, Kádár Luca, Lenke Adél. 7. b: Fedák Botond. 8. a:
Fedák Zsombor, Hajdu Máté Bendegúz, Kacsa
Dávid Péter, Kovács Gréta, Rontó Balázs, Vámosi Marcell. 8. b: Vámosi Tibor Flórián
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Óvodaünnep

Jubileumot ült a Szivárvány

Fennállásának 40. évfordulóját
ünnepelte pénteken a Szivárvány
óvoda. A jubileumon együtt ünnepeltek az intézmény egykori vezetői, dolgozói a ma is aktív óvodapedagógusokkal, dajkákkal.
A város hatodik óvodájaként 1979-ben nyitotta meg kapuit 6-os számú Napközi Otthonos Óvoda néven a mai Szivárvány épület. A
nagyvállalatok és a városi tanács támogatásával épült óvoda első dolgozói pályakezdő fiatalok voltak. A közösség baráti volt, már-már
családias, hiszen együtt élték meg egymás esküvőit, gyermekeik születését, családalapítását.
Nosztalgikus ünnepi köszöntőjében többek között erről is szólt Micskiné Bodó Erzsébet, a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda vezetője.
- A maihoz hasonlóan meleg nap lehetett 1979.
augusztus 16-án, amikor az alapító, a Leninvárosi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága átadta ezt az intézményt a sorban hatodikként, hatos óvoda néven. Ebben az évben ünnepelte a
világ a Nemzetközi gyermekévet, így ennél nagyobb ajándék nem is kellett az akkori családoknak, min tegy új, tágas, a kor igényeinek
megfelelő, hatalmas udvarral körülölelt óvoda.
Nyitrainé Ferencsik Anna volt az óvodavezető,
Árvai Julianna pedig a helyettese. Már az induláskor megtelt mind a 8 csoport, 1986-ban már
286 gyermek járt ide, 36-os csoportlétszámmal
dolgoztak a pedagógusok, ami azt is bizonyította, hogy volt létjogosultsága az épület megépítésének - mondta Micskiné Bodó Erzsébet.
Az óvoda első vezetője, Nyitrainé Ferencsik
Anna ma is elevenen emlékszik az első óvodai
napokra.
- Gyönyörű ez az épület, ahogy fel van újítva,
az udvarra rá sem ismertem, ahogy bejöttem,
16 éve mentem el innen. Annak idején a Tiszai
Erőmű Vállalat, a TVK és a Tiszai Finomító támogatták a városi tanáccsal összefogva az intézmény építését. Mindenkinek megvolt, hogy
hány férőhelyet támogatnak. Itt bizony régen
egy kukoricatábla volt, ma pedig már óvoda.

Zömében akkor jöttek ki a Hajdúböszörményi Óvónőképző Főiskoláról a frissdiplomások, így egy teljesen fiatal gárdával indult ez az
óvoda - meséli, aztán sorra törnek fel emlékei. Az óvoda udvarán annak idején még egy világháborús aknát is találtak, úgy vitték el a tűzszerészek. Óvodai nap volt, és az udvaron a törmelékek között fedezték fel, hiszen akkor, az első
időkben, amikor indult az óvoda, még nem volt
kész az udvara és nem is volt elkerítve.
Az óvodatörténelemhez adott érdekes adalékot
az intézmény egykori óvodása, Kákóczki Balázs, aki ma már településünk történetének kutatójaként térképezi fel a város múltját. Balázs
sok más ovistársával együtt küldött videóüzenetet az ünneplőknek, melyben egykori óvodás
történeteit is felelevenítette, muzeológus- kutatóként pedig régi településrendezési tervekről
is mesélt.
- 1975-ben terveztek ide, a mai Szivárvány
óvoda helyére egy 80 fős bölcsődét, a Mediterrán ház helyére egy általános iskolát, a Széchenyi iskola helyén pedig egy középiskola szerepelt a terveken. Amit álmodtak, az a csökkenő
gyermeklétszám miatt nem valósulhatott meg,
a bölcsőde és a középiskola építését törölték,
helyükre épült a 6-os óvoda és az egykori 6-os
iskola - idézte a múltat a kutató.
Bráz György polgármester az elmúlt 40 év
óvodatörténetét sikerként értékelte jubileumi
köszöntőjében, s méltatta az intézmény dolgozóit, vezetőit.
- Ezek az ünnepek ráirányítják a figyelmet arra, hogy mennyire fontos alapintézményéről
van szó a társadalomnak, ami semmi mással
nem helyettesíthető, hiszen a jövőt alapvetően meghatározza a nevelés minősége. Az egyik
legfontosabb az itt dolgozók viszonya, hozzáállása a gyerekekhez, a feltétel nélküli elfogadásuk, ami nem üres frázis, mert így volt ez a
múltban és a jelenben is. A másik, ami fontos,
a pedagógiai munkakultúra, ami mindig is jellemezte ezt az intézményt, köszönet érte az elődöknek is. A harmadik, amit kiemelnék, az az

Vajon hányan ismernek magukra?

Egy intézmény születésnapjára…
Kedves 6-os Ovisok!
Talán megbocsátjátok a megszólítást és a tegezést, de szinte valamennyien jó ismerőseim, barátaim vagytok, akikhez sok szép élmény fűz.
40 év egy intézmény életében nem olyan nagy idő. Ha az emberi élethez hasonlítjuk, akkor kb.
ez a megállapodás kora. Jó esetben ekkorra mindenkinek munkája, családja és gyereke van, s
ha egészsége is, akkor aktív, boldog embernek mondhatja magát. Az évforduló alkalmából azt
kívánom Nektek, hogy éljetek meg még nagyon sok jubileumot egészségben, békében, szeretetben, a szülők és gyerekek legnagyobb megelégedésére! Meggyőződésem, hogy egy gyermekekkel foglalkozó intézmény akkor tudja a célját teljesíteni, ha olyan emberek dolgoznak benne, mint amilyenek Ti vagytok. A vezetőtől kezdve az óvó néniken keresztül a technikai segítőkig. Emberségesek, empatikusak, hivatásszeretők, a közösségért élők.
Hogy a Ti munkátok milyen életre szóló hivatás, arra sok-sok példát láttam Tőletek, hisz az én
gyermekem is ebbe az oviba járt. A gyerekek szeretete, a szülők elfogadása nélkül nem lehetne
ezt csinálni. Valószínűleg azok már ott is hagyták a pályát, akikből ez hiányzik. Goethe szerint:
„A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni,
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet,
És sok-sok önzetlen tiszta szeretetet.”
Ezek vagytok Ti, s kívánom, hogy még sok kis gyermek életében jelentsetek biztonságot és maradandó élményeket!
Őszinte szeretettel és tisztelettel:
							
Tankó Lászlóné

Az első 6-os ovisok műsorral köszöntötték az új óvodát.
együttműködés. A szülőkkel, a város intézményeivel és a fenttartóval, amit szintén sikerrel
oldott meg az elmúlt 40 évben az óvoda közössége. A negyedik pedig az óvodavezetők felelőssége, ami példaértékű volt mindig - mondta a polgármester.
Dr. Fülöp György alpolgármesternek családi
kötődése is van a jubiláló óvodához, hiszen két
gyermeke is ide járt és az édesanyja is itt volt
intézményvezetőhelyettes nyugdíjba vonulása előtt.
- Ennek az óvodának csodálatos múltja és csodálatos jelene van, és biztosak lehetünk abban,
hogy a jövője is rendben lesz. A városban folyó nagyberuházás során szorosan együttműködünk a MOL-lal, és lobbizunk azért, hogy
bekapcsolódjon az óvodatámogatásba, mert a
cég is tisztában van azzal, hogy jó óvodai intézményhálózat nélkül ennek a városnak nincs
jövője. Ez az egy köznevelési intézmény a városban, ami még tudja kompenzálni a családból
hozott hátrányokat, ezért a munkáért is köszönet jár az óvónőknek - hangsúlyozta ünnepi köszöntőjében az alpolgármester.
A beszédek után virágcsokrokkal, emléklapokkal köszöntötték az óvoda egykori és mai vezetőit, majd egy nosztalgikus zenés fotómontázst vetítettek az elmúlt 40 évről. A 6-os óvoda
egykori óvodásai videóüzenetben köszöntötték
a jubiláló intézményt és köszönték meg egykori óvónőiknek, dajkáiknak a féltő és szerető
gondoskodást, a sok játékot, az élményt, amire
még ma is jó szívvel emlékeznek.
Zavarkóné Árvai Valériát, Valcsi nénit sok üzenetben megszólították egy-egy kedves emlékkel, amiből van neki is bőséggel, hiszen a kezdeteket együtt élték meg.
- Az átadás előtti napokban már készültünk, takarítottunk, függönyt raktunk, vártuk a gyerekeket. Az első csoportom a Maci csoport volt,
az az első három év, fiatal óvónőként nagyon
meghatározó volt számomra. Nagyon friss volt
a módszertani felkészültségem, a szakmai tudásom, de úgy gondolom, hogy teljes szívvel és
szakmai odaadással foglalkoztam a gyerekekkel, akik az életemet jelentették.
Árvai Julianna, sok óvodás Juckó nénije is az
első, alapító óvodai nevelőközösség tagja volt.
- 1979-ben kezdtem Nyitrainé Ferencsik Annával, ahogy ő elment szülni, úgy lettem én a

A műsor most sem maradt el.
megbízott óvodavezető, majd a Bóbita óvoda vezetője, aztán újra vezetője lettem ebben
az épületben, az összevont óvodának. Nagyon
szép volt ez az ovi mindig, az önkormányzat
adott is támogatást a körülmények és a feltételek megteremtéséhez. Nagyon jó közöséggel, emberekkel dolgoztam együtt, olyanokkal,
akiknek mindig az elsők voltak a gyermekek és
nagyon odafigyeltünk a szülőkre is - mondja
Árvai Julianna, akitől nyugdíjba vonulása után
Micskiné Bodó Erzsébet vette át a stafétabotot.
- Én 2011 júliusában lettem óvodavezető, akkor
kerültem át ide 30 év után egy másik épületből. Bevallom, aggódtam, hogyan tudok majd
beilleszkedni, de kellemes volt a társaság, nyitottan, szeretettel fogadtak az itteni dolgozók.
A munkám azóta ide köt, ehhez az épülethez,
itt töltöm a mindennapjaimat - mondja a vezető
óvónő. - A Szivárvány név kötelez, hisz a szivárvány egy összekötő híd a gyerekek és a felnőttek között, ahol a szeretetnek kell uralkodnia. Ahogy mi közelítünk a gyerekek felé, ők
is úgy közelítenek felénk, és ha a szeretetről
szól ez a megközelítés, akkor ők is ezt fogják
visszasugározni ránk, és nem csak ők gazdagodnak belőlünk, hanem mi is belőlük, a tiszta
gyermeki lelkükből, megmutatva, hogyan lehet
és érdemes igazán emberként élni.
berta

Természetesen az óvoda első vezetőjét, Nyitrainé Ferencsik Annát is köszöntötték az ünnepségen.

Mindenes
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Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2.

Napközitől a családsegítésig

A képviselő-testület legutóbbi
ülésén tárgyalta és fogadta el
a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2018-ban
végzett tevékenységéről szóló beszámolót. Ebből közlünk
részleteket elkövetkezendő
számainkban.
A humánszolgáltató központ, mint integrált intézmény, szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatást, valamint szakosított
szociális ellátásokat nyújtott - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a
Család- és Gyermekjóléti Központ esetében szélesebb ellátási terület mellett - Tiszaújváros lakói számára

Esély Napközi Otthon
Az önkiszolgálásra részben képes, önellátásra nem képes, felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra. Megszervezi a szolgáltatást igénybe vevők étkeztetését, tanácsadást, készségfejlesztést,
háztartási vagy háztartáspótló segítségnyújtást, esetkezelést, felügyeletet, közösségi fejlesztést nyújt. A 16 férőhellyel,
két gondozási csoporttal Tiszaszederkényben működő napközi otthon szolgáltatásait 2018-ban 12 fő vette igénybe. Az
ellátotti kör évek óta változatlan. Az ellátás megszüntetésére egyetlen esetben sem
került sor az év folyamán, az új igénybevevő 1 fő.

Hajléktalanok
nappali melegedője
A város közigazgatási területén hajlék
nélküli emberek számára biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra, alapvető higiénés igények kielégítésére, napi étkezésre, társas kapcsolatok működtetésére. A 25 férőhelyes nappali ellátás kihasználtsága 2017-hez képest 20%-kal nőtt,
mert az igénybevevői kör kiszélesedett az
átmeneti szállást igénybevevő munkanélküli lakókkal, valamint a környező településekről érkező, azonban Tiszaújváros
közterületén életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokkal. A melegedő ellátottjai alacsony iskolai végzettségű, tartósan
munkanélküli, nagyrészt jövedelem nélküli, egyedül élő személyek családi kapcsolatok és természetes támaszok nélkül,
az átlagéletkoruk mindössze 43 év volt.
A beszámolóban foglaltak szerint az ellátást igénybe vevők a szociális munka eszköztárával nem motiválhatók, a melegedő
szolgáltatásai közül főleg a pihenést, tisz-

Szünidei gyermekétkeztetés

Kevesen élnek
a lehetőséggel

Az elvitel „alma”, ezért is kevés az igénylő.
Az Esély Napközi Otthon 16 férőhelyes.
tálkodást és mosást veszik igénybe.
A nappali melegedő 2017. január 12-étől
a közvetlen életveszély elhárítása érdekében a téli krízisidőszakban 12 fő számára
időszakos férőhelyet is biztosít, melynek
kihasználtsága megközelítőleg 100%-os.
A szolgáltatás legfontosabb feladata az
életmentés, az egészségkárosodás elkerülése.
A hajléktalanellátó szakmai egységek
munkatársai a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal közösen heti rendszerességgel végeznek látogatást a közterületen hajléktalanként élők körében, a hajléktalan ellátórendszer szolgáltatásainak
igénybevételére ösztönözve őket.
Az ellátórendszer bővülése, a szolgáltatások, valamint a közterületen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanok esetében alkalmazandó eljárásrendet meghatározó jogi szabályozás létrejötte hozzájárult ahhoz, hogy Tiszaújváros közigazgatási területén hajléktalanként élők szinte teljes körét bevonták a személyes szociális szolgáltatások rendszerébe, noha a
hajléktalanság jelenségét mindezen intézkedések ellenére sem sikerült felszámolni
maradéktalanul városunkban sem.

Családsegítés
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az év folyamán 452 családból 641 igénybe vevő részére nyújtott
segítséget. A szolgáltatást rendszeresen,
együttműködési megállapodás alapján az
előző évhez viszonyítottan több, 247 fő

(131 család) vette igénybe. A szolgáltatást igénybe vevők nagyobb része gyermeket egyedül nevelő szülő vagy egyedülálló. Az év folyamán a szolgálatnál
gyermekjóléti alapellátásban lévő családok száma 67 volt, amely mintegy 15%kal haladta meg az előző évit. Családsegítésben 35 család részesült, ez megközelítőleg megegyezik az előző évivel. Az
adósságkezelési tanácsadásban részesülők száma folyamatosan csökken, 2018ban 29 fő vette igénybe.
A szolgálat közreműködött a szünidei
gyermekétkeztetés lebonyolításában, felügyeletében is, 99 rendkívüli települési
támogatás és 15 táboroztatási támogatás
folyósításában, felhasználásának ellenőrzésében, és 3 alkalommal a tüzelőtámogatás lebonyolításában.
A szolgálat adománygyűjtő és közvetítő
szerepe az elmúlt év során is jelentős volt.
A Magyar Élelmiszerbank által működtetett „TESCO pékség projekt” keretében
230 fő részére 41.642 kg élelmiszert osztott szét. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület kezdeményezésére a CIB Bank közreműködésével a helyi TESCO áruházban
lebonyolított karácsonyi élelmiszer adomány- gyűjtő akcióban 1.359 kg tartós
élelmiszer gyűlt össze, melyet 185 családnak osztottak fel. A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola és a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda közreműködésével szervezett „karácsonyi cipős doboz” akció keretében 300 doboz adomány
gyűlt össze a rászoruló családoknak.
Mindezeken túl - tekintettel Tiszaújváros
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójára - a szolgálat a rendelőintézettel közösen „Közösségi munkacsoportot” működtet, melynek célja a pszichiátriai betegségek családon belüli ellátásának segítése, támogatása.
f.l.

Évről-évre egyre kevesebben igénylik a szünidei
gyermekétkeztetést, pedig a napi egyszeri meleg
ételt ingyen kapják a rászorulók. Idén a 137 jogosult gyermekből mindössze 13-an ebédelnek térítésmentesen a nyári szünetben.
Az igénylők létszáma azért is csökken, mert 2016 óta nem lehet elvinni, kizárólag helyben, a Központi Étteremben vagy Tiszaszederkényben az Esély Napközi Otthonban lehet elfogyasztani az ebédet. Tiszaújváros önkormányzata május közepéig levélben értesítette a jogosultakat a szociális gyermekétkeztetésről. Aki él a lehetőséggel, az a vakáció 54 napja alatt ingyen kap
ebédet.
- A gyermekek védelméről szóló törvény értelmében azok a
gyermekek jogosultak a szünidei gyermekétkeztetésre, akik tiszaújvárosi lakóhellyel vagy bejelentett tiszaújvárosi tartózkodási címmel rendelkeznek és életvitelszerűen itt is élnek, valamint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek - tudtuk
meg dr. Hudák Adrienntől, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály osztályvezető-helyettesétől. - Az önkormányzat helyi rendelete értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek részére is ingyen biztosítják az étkezést a
nyári vakáció idejére. A szünidei gyermekétkeztetést a szülőnek
vagy a törvényes képviselőnek kell kérelmeznie. A kérelmek a
nyári szünet ideje alatt folyamatosan benyújthatók.
		
ema

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Nyáron nagyobb
a veszély

A beszélgetést Berényi András előadása nyitotta.

Köszöntötték a védőnőket

A gyermekekért, a családokért dolgoznak

Több mint 100 éve, 1915 óta
működik védőnői szolgálat
Magyarországon. 2015 óta
pedig minden évben június
13-án meg is emlékeznek az
egészségügynek erről az ágazatáról.
A védőnőknek a kismama-, csecsemő- és
gyermekgondozás a fő feladatuk, de odafigyelnek a családok egészségvédelmére,
a betegségek kialakulásának megelőzésére, valamint az egészségfejlesztésre is.
Városunkban 7 védőnői körzet működik
és három ifjúsági védőnő dolgozik, akik
az általános- és középiskolákban látják el
feladataikat.
- Tiszteletreméltó és nagyon fontos a védőnők feladata - mondta Pap Zsolt, önkormányzati képviselő a Védőnők napján. A család legdrágább kincseivel foglalkoznak, a gyermekekkel. Az önkormányzat is
igyekszik mindenben támogatni a munkájukat, mivel a városnak is fontos, hogy jól
képzett szakemberek gondoskodjanak a

2019. június 20.

Kevesen vannak, de fontos munkát végeznek.
gyermekekről, családokról. Tudni kell a
munkájukról, hogy nagyon sok területen
végzik, a terhes tanácsadástól kezdődően
a csecsemőgondozás szinte minden fontos lépésénél ott vannak, segítenek. Ter-

mészetesen az iskolákban is jelen vannak,
így a nagyobb gyerekek és szüleik is fordulhatnak hozzájuk tanácsért, segítségért
egészen 18 éves korukig.
ema

A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
„kerekasztal” szakmai beszélgetést szervezett az
Emberi Erőforrások Minisztériuma és Tiszaújváros önkormányzata támogatásával.
A beszélgetés szakemberek előadásaival kezdődött, ahol Berényi András klinikai szakpszichológus a drogprevencióról, Holb
Gergő szociálpolitikus a rehabilitációs ellátásról, Juhászné Ceglédi Tünde addiktológiai konzultáns a KEF szerepéről, dr. Kalapos
István, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője a rendőrség
és az iskolák közötti hatékony együttműködéséről adott tájékoztatást. A témák között nem lehetett szó nélkül hagyni a veszélyeket
sem, amik a nyári szünetben leselkednek a gyerekekre.
- Azt hallom kollégáktól, szülőktől, hogy a nyártól mindenki fél
egy kicsit, és azt gondolom jogosan - nyilatkozta lapunknak Pálnokné Pozsonyi Márta, a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke. - Ilyenkor a szülői kontroll lazul, nagyobb a szabadsága a gyerekeknek, kevesebbet ellenőrizzük őket. A nyár jó
alkalom lehet arra, hogy kipróbáljanak olyan dolgokat, amit tanév közben nem tennének. Azt tanácsolom a családoknak, hogy figyeljenek jobban a gyerekekre, még ha ilyenkor a nyári szünetben nehezebb is. Esténként legalább kicsit beszélgessünk, kérdezzük meg hogyan telt a napjuk. Nem biztos, hogy beavatnak minket, felnőtteket mindenbe, főleg egy nagy- kamasz, de ha látja, érzi, hogy érdekel minket, hogy mi történik vele, akkor nagyobb rá
az esély, hogy ha nagyobb bajba kerül, elmondja, segítséget kér.
ema
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A Szentlélek kiáradása

Iskolai pünkösd

Pünkösdöltek a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános
Iskolában. Az intézményben már hagyomány, hogy a diákok,
tanárok együtt, közösen megemlékeznek az egyházi ünnepekről. A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg. Az ünnephez több népszokás is fűződik, többek között ekkor választanak pünkösdi királyt is a legények közül. Játékos formában ezt is felelevenítették a katolikus iskola
harmadikosai.

kronika@tiszatv.hu

Kaffkás pedagógusnap

A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub az idén is megtartotta pedagógusnapi rendezvényeit.
Június 5-én együtt ünnepeltünk azokkal a volt klubtársainkkal,
akik hosszú éveken át hűséges, és aktív tagjai voltak klubunknak, de egészségi és más okok miatt már nem tudnak részt venni programjainkon. Meghívtuk polgári barátainkat is. Pedagógusnapi kis műsorunk vendégszereplői a Hunyadi Általános Iskola 2.b osztályos tanulói, és a „Csöppöröm” együttes voltak.
Ezúton is köszönjük közreműködésüket. Még egy kedves színfoltja volt ennek a délutánnak, köszönthettük a 2019-ben színes diplomát kapott klubtársainkat: Füredi Zoltánnét, Kiss Istvánnét, és Dr. Üstné Várkony Margitot. Ünnepi klubösszejövetelünkre a koronát Halászi Aladár klubtársunk legújabb könyvének bemutatója tette fel.
Másnap autóbuszos kirándulásra mentünk, melynek célja a Rákócziak emlékeinek megtekintése volt. Buszunk először Kassára
vitt bennünket, ahol felkerestük a Rákócziak sírhelyét, és a Rodostó-házat, majd utunk Sárospatakra vezetett, ahol a híres Rákóczi vár látnivalóit vettük szemügyre. Fáradalmainkat a harmadik napon teljesen kipihentük a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben, ahová a Polgári Közalkalmazottak és Köztisztviselők
Klubjának tagjai is eljöttek, hogy együtt élvezzék velünk csodálatos strandfürdőnket. Szép és emlékezetes volt ez a három nap,
melyet ezúton szeretnénk megköszönni támogatónknak, Tiszaújváros önkormányzatának.
Várkonyi Ilona
klubvezető
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Szalonnázó
holdnézők

Tisztelt Tiszaújvárosi Krónika Szerkesztősége!
Június 7-én Tiszaszederkényben megrendezett „Nyárspartyn”
én is részt vettem. Nagyon jó hangulatú rendezvény részeseként
átéltem annak hangulatát, sikerét. Szalonnasütés közben zenét
hallgattunk, néptánc bemutatót nézhettünk, sokat beszélgettünk,
nevetgéltünk ismerőseinkkel. Még táncoltunk is.
Azonban nem értem az újságban megjelent cikk szegényességét, ami nem tükrözte a rendezvény hangulatát, programját. Meg
sem említették Szutor István csillagász bemutatóját, ami sokaknak felejthetetlen élményt jelentett. Távcsövön keresztül nézhettük a Hold felszínét. Ez a ritka látvány igen nagy érdeklődést
és sikert aratott a jelenlévők körében. A felállított távcső mellett gyerekek, felnőttek hosszú sora állt, hogy megnézzék a Holdat. Előkerültek a mobiltelefonok is, hogy fotókat készítsenek.
A Hold felszínének látványa sokaknak hatalmas élményt jelent.
Tisztelettel:
egy lelkes résztvevő

Mindenes
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Hat éve gyászban

Hit, remény, mellrák

Szeretném elmesélni a történetemet - keresett meg egy férfi,
akinek mellrákban hunyt el a
felesége hat évvel ezelőtt. Hogy
miben higgyünk, mit remélhetünk, azt nyilván mindenkinek
önmagában kell eldöntenie, de
talán tanulság lehet, hogy ne
higgyünk el mindent az alternatív gyógymódokról és hallgassunk orvosainkra.
A történet 2011. december 30-án kezdődött, ekkor vették észre az akkor még cseresznyenagyságú csomót a nő egyik mellében. Azonnal a háziorvoshoz siettek,
majd a nőgyógyászhoz, és következett a
mammográfiai vizsgálat, erre januárban
kértek időpontot és augusztusra kaptak,
aztán végül sikerült egy korábbi időpontot elintézni.
- Az első vizsgálat után visszahívtak bennünket, hogy meg kell ismételni - meséli a férfi -, majd mintát vettek és a két hét
múlva elkészülő szövettani eredményen
ott állt a diagnózis. Egy nagyon agres�szív daganat. Jó sebészt kellett tehát keresnünk, ezt meg is tettük. Az onkológiai intézetben találtunk egy nagyon jó orvost, aki el is vállalta a műtétet. Két héttel későbbre kaptunk időpontot, és egy év
múlva lehetett volna plasztikai sebészhez
menni. Megkaptuk tehát az időpontot, lezajlottak az előtte kötelező vizsgálatok is.
Aztán történt valami. A műtét előtt felhívta a feleségem az orvost, hogy lemondja az időpontot. És mindezt azért, mert
egy mellrák témájú internetes csoportban
ajánlottak neki egy másik orvost. Így elmentünk hozzá, de nem vállalta a műtétet, egy kollégáját ajánlotta. Elismert orvos és plasztikai sebész. Így hozzá mentünk, vállalta is a műtétet, megvolt az
időpont és már az implantátum is. Aztán
megint történt valami, és a feleségem lemondta a műtétet.
- Mi lehetett ennek az oka?
- Talán a félelem, hogy elveszti a nőiességét. Ekkor kezdődött egy hat-hét hónapon
át tartó kálvária a természetgyógyászat
különböző bugyraiban. Az internet és az
ismerősök sorra adták a „jó tanácsokat”.
Táplálkozási tanácsadás, a cukros dolgok
elhagyása, különböző kezelések, gyógymódok. Két gyermekünk van, ők is, és én
is hiába mondtam, hogy ezeket nem kel-

lene, menjünk vissza az orvoshoz, ekkor
már ellenségként állt hozzánk. Hogy én
meg akarom ölni, kés alá akarom küldeni. Így aztán nem igazán volt más választásom, csak asszisztáltam ezekhez a „különleges” kezelésekhez. Szinte az egész
országot bejártuk, s talán csak elrettentésként, de elmondanék néhány igen költséges gyógymódot is, melyek egyike sem
bizonyult hatékonynak. Volt, aki Brazíliában tanulta „tudományát”, s azt javasolta, ássak le két méter mélyre a földbe, s
az onnan kiszedett földdel, sárral kenegessük a nejem mellét, mert a föld ereje
kiszívja majd a daganatot. Volt, ahol fagyöngytinktúrát sóztak ránk, hogy adassuk be vénába, ami ugyan nem engedélyezett, de keressünk valami ápolónőt,
mert orvos nem fogja beadni. Mézes kenegetést is javasoltak, de ekkor már a feleségem egyik melle két és félszer akkora volt, mint a másik. Az onkológiai intézetben ráadásul azt mondták, hogy a méz
eteti a rákos sejteket. Volt egy távolból
gyógyító is, aki telefonon kezelte a nejemet. Ilyenkor nekem el kellett mennem
otthonról.
- Mindemellett hogy teltek a mindennapok?
- A szokásos módon. Dolgoztunk, éltük a
mindennapokat, de egy idő után már látványosan romlott a feleségem állapota.
Közben egy tályog is kialakult a mellében, így bekerült egy miskolci kórházba.
- Ez hozott valami változást?
- A sebészek ekkor már azt mondták, hogy
mindenképp le kell vágni a mellét. A tályogba dréncsövet kellett vezetni. Összeállt az onkoteam: sebész, onkológus, nőgyógyász és elkezdték a kezelést. Közben
egy utolsó természetgyógyász egymillió forintért még felajánlotta a gyógyítást,
biorezonanciás készülékével. De amikor
meglátta a feleségemet, akkor közölte,
hogy már nem tudja elvállalni.
- Hosszú hónapok után tehát elkezdődtek
az orvosi kezelések...
- És ami a terápiával jár: hányás, hajhullás, rossz közérzet. Ekkor már a munkáját
sem tudta úgy ellátni. Hathetes kemoterápia, pihenés, majd újra kemo. Iszonyatos
időszak volt, aztán jött az áttét a májban.
Egy májspecialistát kerestünk, de már ekkor késő volt. Szörnyű volt látni, ahogy
napról-napra épül le. Az utolsó pár nap-

Mell önvizsgálat

Fiatal felnőtt korától kezdve minden nőnek gondot kell fordítania emlőinek rendszeres vizsgálatára. Némi gyakorlat után a
legkisebb elváltozást is azonnal észre fogja venni, és így az orvosi beavatkozás is idejében történhet.
Az önvizsgálat ajánlott menete:
Kezdje a vizsgálatot az emlők megtekintésével: látható-e jelentős nagyságbeli különbség, esetleg a bőr behúzódása, megvastagodása. Tekintse meg az emlőket tükörben több irányból,
csípőre tett, majd fej fölé emelt kézzel.
Álljon egy nem torzító tükör elé. Nézze meg melleit, mellbimbóit alaposan, szemből és oldalról egyaránt, hogy nem tapasztal-e alaki változást. Ismételje meg ugyanezt felemelt karokkal.

ban már eltorzult az arca, körbezárták a
kórházban, hogy a többi beteg ne is lássa. 2013. március negyedikén feküdt be a
kórházba, s felnyitották, de már nem tudtak mit tenni, végül tüdőembóliában halt
meg. 2011. december 30-án kezdődött a
történet, s 2013 áprilisában lett vége. Ha
akkor, az elején vállalja a műtétet, talán
ma is élne.
- Sokat gondol erre?
- 52 éves lenne most, 28 évig voltunk
házasok, 31 évig voltunk egy pár. Bánt,
hogy senkire sem hallgatott, hogy félt,
hogy elveszíti a nőiességét. Ehelyett az
egész életét veszítette el. A mai napig
nem tudtam ezt feldolgozni. Valahol beleragadtam a gyászba, nem tudtam akkor
én sem, hogy mi a helyes út. Nem tudtam
hatni rá, ahogy senki sem tudott, a félelme sokkal erősebb volt. Elvittem egy távoli ismerőshöz is, akinek mindkét mellét levágták, hogy beszéljenek erről, hátha tud hatni rá. Nem sikerült.
- Mikor látta be a felesége, hogy komoly
a baj?
- Amikor a tályog miatt már kórházba került, s kialakult az áttét. De akkor már
minden késő volt, már tudta ő is és mindenki más, hogy nincs mit tenni. A máján
az áttét 110 mm-es volt.
- Mit lehetett volna másképp tennie, tenniük?
- Egy apró műtéttel elkerülhető lett volna
ez az ámokfutás, és biztos vagyok benne,
hogy a nejem még ma is élne. Nem vagyok a természetgyógyászat ellen, de véleményem szerint nem helyettesíti az orvosi kezelést. Talán ez lehet a történet tanulsága. Hamarosan megszületik az első
unokám, aki nem fog találkozni a nagymamájával…
Fodor Petra

Bal karját továbbra is felemelve, jobb kezével és zárt ujjakkal
köröző mozgással tapintsa át bal mellét - arra figyeljen, hogy
nem érez-e göböt vagy csomót. Ezután jobb oldalát is vizsgálja meg ugyanígy.
Feküdjön le, bal válla alá tegyen párnát, bal karját nyújtsa feje
fölé. Jobb kezével, körkörös mozdulatokkal kívülről befelé, a
mellbimbó felé haladva ismét tapintsa át mellét.
Most vizsgálja meg az emlő és a hónalj közötti területet, illetve a hónaljakat úgy, hogy karját először a feje fölé tartja, majd
a törzse mellé engedi.
Enyhén nyomja meg mellbimbóit, és figyelje, nem mutatkozik-e váladékozás. Ismételje meg az előző pontok alatt írtakat
a jobb mellével is.

Média
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Tegnapi történelem 2.
Ott hagytuk abba, hogy kocka barátunk - Shawn Fanning - azon gondolkodott, hogy egy olyan programot kellene írni, ami listát készít a
számítógépen tárolt MP3 fájlokról,
ezek keresni tud, és meg tudja osztani a többi felhasználóval, így egyszerűvé téve a zeneszámok keresését, cseréjét, letöltését. És itt kezdődik a forradalom!
Húsz évvel ezelőtt, 1999. június 1-jén Shawn
odaadta a Napster nevű, frissen megírt fájlcserélő programját néhány haverjának, hogy zenefájlokat tudjanak keresni és letölteni egymás
gépéről. A programnak elméletileg csak a szűk
haveri körben kellett volna maradnia - sok szerencsét hozzá, ingyen zenéről van szó - de elterjedt, mint a villám, és 2001 februárjában már
26,4 millióan használták.
Eleinte a zeneiparnak fogalma sem volt mi történik, még mindig dőlt hozzájuk a pénz, így
nem is a kiadók, hanem a Metallica zenekar
kapcsolt először, ugyanis a Napsteren elkezdett
terjedni egy addig kiadatlan daluk demó változata. Ekkorra a zenekar már annyira nem tudta, hogy mit csináljon a pénzével, hogy még saját repülőgépük is volt, de ez nem volt nekik
elég. Megijedtek, hogy ha a zenéjük elkezd ingyen terjedni, nem lesz miből kerozint venni a
gépbe, ezért gyorsan beperelték a Napstert, ami
így rövid élet után, 2001. július 11-én lehúzta a
rolót, mert tulajdonképpen igaza volt a Metallicának, az emberek szellemi tulajdont loptak azzal, hogy ingyen megosztották a zenéiket, és a
zenészek nem kaptak jogdíjat, illetve a nem eladott lemezek után nem volt bevételük.
De ekkorra már késő volt, kijött az oroszlán a
ketrecből. A zenekedvelőknek elegük lett ab-

2019. június 20.

Húszéves a zeneipari forradalom
ból, hogy az ígérgetés ellenére a CD-k nem
lettek olcsóbbak, a zenekarok pedig megírtak
egy jó, és tíz rossz számot, és azért az egy számért meg kellett venni egy egész nyomorult albumot. Megjelent rengeteg más fájlmegosztó program, olyanok, mint a Bearshare, Kazaa
meg Gnutella, és a jogászok csak futni tudtak a
technológia után, de nem tudták utolérni. A CD
eladások száma szabadesésbe kezdett, a kiadók
- akiknek ekkor már a bevételük 95%-a CD eladásból származott - pedig pánikrohamot kaptak, amikor vége lett a végtelen kokaincsíknak
az ötcsillagos szállodákban.
Feje tetejére állt az üzlet, most már a vásárlók, a
zenekedvelők mondták meg a kiadóknak, hogy
miért hajlandók pénzt adni. 2003-ban elindult a
Myspace, ahová zenekarok feltölthették a számaikat, így kikerülve a kiadókat és a lemezboltokat, és a rajongók pedig azt vették meg, azért
fizettek, ami tetszett nekik. Nem volt többé az,
hogy egy kiadó elküldött egy zenekart, mert szerintük nem jó zenét játszanak - hirtelen kis zenekarok százezrei jelentek meg, és kaptak ugyanolyan lehetőséget, hogy elérjenek a rajongókhoz,
mint bármely más, profi, kiadóval rendelkező
zenekar. 2004-ben beindult a Facebook, 2005ben a Youtube, lett Soundcloud, lett Bandcamp,
ezzel növelve annak a lehetőségét, hogy a rajongók rengeteg olyan zenét találjanak, megosszanak, vagy beszéljenek róla, amit szeretnek.
2007. június 29-én megjelent az iPhone, ami
már nem csak telefon volt, hanem rendelkezett
webböngészővel, és többek között MP3 fájlokat is lejátszott. Egy eszközben elfért a telefon,
a zenelejátszó, a videólejátszó, és lehetett rajta
internetes szolgáltatásokat igénybe venni, vagy
bármi mást csinálni, amihez eddig PC-t vagy
laptopot használtunk.

Ma már bőven van választék, csak győzzünk keresni.
Most, 2019-ben pedig már legtöbben az okostelefonunkon éljük az életünket, most már
MP3-at is lusták vagyunk letölteni, Spotify-on
keresztül, streamelve hallgatunk zenét, vagy
Netflix-en nézünk filmeket. Most már a zenekarok nem lemezeladásból, hanem koncertezésből, streamelésből, jogdíjakból és egyéb
termékek - pólók, bögrék, dzsekik eladásából élnek. Csak gyűjtők és elvakult rajongók
vesznek CD-t, vagy a visszatérőben lévő, a
cikk elején említett vinyl lemezt, sőt, magnókazettát, mert az is újra divatba jött. A Gibson gitárgyár tavaly csődöt jelentett, az elektronikus DJ eszközök eladása pedig az egekben van. A mostani technikának köszönhetően
a zenészek a szobájukban fel tudják venni, keverni, masterelni a számaikat, és egyből meg-

jelentetni streamelő szolgáltatóknál. A probléma most már az, hogy túl sok zene érhető el,
túl gyorsan, így a nagyon nagy választékban
nagyon nehéz megtalálnunk azt, ami tetszik,
mert rengeteg rossz zenébe kell belehallgatni,
mire egy olyat találunk, ami jó.
De vannak olyanok is, akik lemaradtak az utóbbi 20 évről - a Petőfi Rádió még mindig ugyanott jár, mint 1999-ben, műsorigazgatójuk van,
aki megmondja, hogy szerinte mi a jó zene néhány pedig próbálja meglovagolni a retró hullámot. De mondjuk meg őszintén, csak
NER haverzenekarokat nyomva, vagy minden
nap ugyanazt a 3 Boney-M számot játszva - keverve egy kis Gedeon bácsival - meddig lehet
még ezt csinálni?
Surányi P. Balázs

Hunyadi FM

Országos sulirádiós siker

Egy országos médiapályázaton 2.
helyezést értek el a Hunyadi iskola rádiósai. A sulirádió, az FM Hunyadi négy éve szól a hangszórókból minden osztályteremben, havonta egy alkalommal.
Borjus Virág, Gulyás Vilma, Dobrószki Evelin,
Orliczki Bettina, Barna Luca és Szilvási Adrienn a stúdió stábja, ők gyártják az adásokat
hónapról-hónapra. A lányok lelkesek, szeretik,
amit csinálnak, híreket gyártanak, zenei toplistát szerkesztenek, érdekességeket gyűjtenek
össze a nagyvilágból, és riportokat készítenek a
suli életéről. Felnőtt rádiós „kollégájuk”, Bod-

Többször is át kell olvasni a szöveget.

Munka közben.

nár Tibor rajztanár, a Hunyadi iskola pedagógusa, aki a diákok ötletét felkarolva lett a Hunyadi FM stúdióvezetője. Lelkes, legalább an�nyira, mint a lányok.
- Ez a Hunyadi FM stúdiója, elég pici, de nekünk tökéletes - vezet minket körbe Bodnár Tibor. - Van egy stúdiómikrofonunk, egy notebook, osztott képernyővel, két szoftverrel dolgozunk, kaptunk egy lehallgató rendszert két
hangfallal és egy keverőpulttal. Ez nekünk miden igényünket kielégíti ahhoz, hogy az adásokat meg tudjuk csinálni. Havonta egyszer jelentkezünk adással - mondja, majd arról kérdezem, hogy ő fertőzte-e meg a gyerekeket a rádiózással vagy a lányok álltak elő az ötlettel.
- Valójában a gyerekek, egy korábbi generáció négy évvel ezelőtt önszorgalomból kezdte el az aulában a rádióadást csinálni. Szívküldiket küldözgettek, megszólalásokat próbáltak
megtervezni, aztán felismertük többen is, hogy
az iskolánkban ez egy piaci rés, így a vezetőség és az iskola alapítványa is támogatta, hogy
egy összeszedettebb rádióműsorral jelentkezzünk. Végül a konzerv anyagok gyártása mellett döntöttünk, tehát minden felvételről megy,
nem élőben. Szóval a gyerekek kezdték el, és
észrevettem, hogy ehhez én is hozzá tudok tenni. Próbáltam velük együtt dolgozni, aminek ők
nagyon örültek. A csapat össze is állt hat fővel -

A díjkiosztón.
mondja, majd a lányokat kérdezem mindenféle
rádiós műhelymunkákról.
- Horoszkóp, film és programajánló, zenei műsor, a hónap programjai, ezeket rakjuk bele a
műsorba. Mindig mindenkinek van jó ötlete,
például holnap utolsó nap lesz a suliban, Hunyadi napok, annak a programját is elsoroljuk
és ajánljuk diáktársaink figyelmébe - mondják a lányok kalákában. - Fontos, hogy érthetően beszéljünk, és jól artikuláljunk, otthon kétszer-háromszor is elolvassuk a szöveget, miután megírjuk, a technikai rész pedig a Tibi bácsié. Igyekszünk minden témában frissek, érdekesek lenni. Mindenki hallja a suliban, hiszen az órák utolsó 10-15 perces végén vagyunk minden hónapban egyszer. Érdekes vis�szahallani magunkat, néha fel sem ismerjük a
hangunkat. Jók a visszajelzések, jók a reakciók,
velünk együtt örülnek a többiek is, úgy vettük
észre. Riportokat is szoktunk csinálni, például
legutóbb Hok Csaba bácsi igazgatóval, akit arról is kérdeztünk, hogy miért nem lehet telefont
használni a suliban - csicsergik egymás szavába vágva a lányok.
A tanár úr a keverőpult mögött, a lányok a mikrofon előtt. Ők az állandó szerkesztőcsapat, de
vannak még jó néhányan, akik belefolynak az
éterbe.
- Rajtam kívül több kolléga is lelkes volt, hogy
csinálunk egy sulirádió t- veszi át a szót a szerkesztőség felnőtt munkatársa. - Például a főcímet, a bejelentkező dalunkat az iskola énekka-

ra énekelte fel, a főcím spotot Göncziné Kalóz
Éva kémiatanárnő mondta fel stílszerűen, hiszen a szöveg pont hozzá illik, egy kémiatanárhoz: „Hunyadi FM, nagyobbat szól, mint a durranógáz robbanása!”, de több kolléga is mondott fel az ő szakára, tantárgyára jellemző spotokat, amivel össze tudjuk kötni a különböző
műsorszámokat. Van még egy segítségem, Szabóné Gubányi Éva tanárnő, aki magyartanárként a kiejtést és hanglejtést segít rendbe tenni a gyerekeknél - mondja a Hunyadi FM stúdióvezetője.
Izgalmasak és mozgalmasak voltak a rádiós lányok elmúlt napjai, hiszen egy országos média- pályázatra beadták egyik saját szerkesztésű műsorukat, és igen előkelő helyen végeztek.
- Részt vettünk a DUE Országos Tehetségkutató médiapályázatán, ahol második helyezést
értünk el idén, illetve az előző évben is másodikok lettünk, csak hajszállal maradtunk le
az első helyről. Ebben a műsorban többek között Hok Csaba igazgató úrral is készítettünk
egy interjút iskolás dolgokról, ami a diákokat
érdekli, és válaszokat szerettek volna rá kapni. Csaba bácsi mindenre válaszolt nekünk, illetve még azt is elmesélte, hogy az iskolában
milyen felújítások lesznek a jövőben. Örülünk
neki, hogy ilyen szép helyezést értünk el, ez is
motivációt ad a továbbikra, és látják a gyerekek
is, hogy megéri belefektetni a munkát - mondja Bodnár Tibor.
berta
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Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Derko MiniGaléria
Horváthné Szegedi Beáta kézműves alkotásai
Látogatható: július 5-ig
Június 27. (csütörtök) 17.00 óra
Ötórai tea
Kultúrák összehasonlítása egy világutazó szemével - mindenki másképp csinálja
Vendég: Csonka Gábor Vándorboy

VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM

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

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Június 22. (szombat) 9.00 - 11.00 óráig
Pöttöm börze
Baba- és gyermekruhák, játékok, használati tárgyak, kiegészítők, kismama holmik börzéje

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

Június 25. (kedd)
Varázslatos helyek Magyarországon - kamarakiállítás
Látogatható: augusztus 30-ig
Június 28. (péntek) 17.00 óra
Az ember, ahogy én gondolom
Az ember, mint egy energiarendszer - Vitaindító beszélgetés
A beszélgetést vezeti: Szigeti Péter, nyugalmazott vegyipari gépészmérnök

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR

Június 28. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
Játéklehetőség logikai és stratégiai társasjátékokkal, kártyajátékokkal.
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY „VILLA SCEDERKYN” TÁJHÁZ

Június 29. (szombat) 14.00 óra
A „TÁJ-HÁZ” időszaki kiállítás megnyitója
A kiállítást megnyitja: Urbán Anett muzeológus
Helyszín: Tiszaújváros, Bocskai I. út 18.
Június 1. és augusztus 31. között a Helytörténeti Gyűjtemény
„Egy modern város született – életmódváltás a dél-borsodi
térségben” című állandó kiállítása szombaton és vasárnap is
látogatható 11-19 óráig.
Helyszín: Tiszaújváros, Széchenyi út 37.

TÁJÉKOZTATÁS NYITVATARTÁS VÁLTOZÁSÁRÓL
Értesítjük Kedves Látogatóinkat, hogy 2019. június 28-án
áramszünet miatt a Hamvas Béla Városi Könyvtár 13-tól 19
óráig tart nyitva.
A 2019. július 1. - augusztus 31. közötti időszakban a Tiszaszederkényi Művelődési Ház szombati napokon zárva tart.
Szíves megértésüket köszönjük!
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Tisztelt Gépjármű-tulajdonosok!
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. június 22-én (szombat) „Múzeumok éjszakája” rendezvényt szervez.
Kérjük, hogy a programok zavartalan lebonyolítása, valamint
saját gépkocsijuk védelme érdekében 13.00 és 24.00 óra között a Barcsay tér 2-4. szám előtti parkolóban ne parkoljanak!
Köszönettel:		
Szervezők

A Tisza TV műsora

Június 20., csütörtök
9:00 Héthatár: Hőség - Drága gyümölcs, sok eső - Kátyúznak a városban - Ballagások, évzárók - ‚56-os vértanúk napja - Banki adategyeztetés - Nyári gyermekétkeztetés - Sport
9:15 Hétről-hétre: 40 éves a Szivárvány óvoda - Sulirádiós
sikerek - Vízi sportcentrum-avató - Közelmúlt
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Június 26., szerda
18:00 Héthatár: Emléktábla-koszorúzás - Juniális - Mecénás
ösztöndíjosztók - Szakmatábor - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Jubileumi osztálytalálkozó - Múzeumok
éjszakája - Közelmúlt
Utána: EgészségLesen: Autizmussal a nagybetűs életbe Csomagolásmentesen a környezetért
Június 27., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: a szerdai adás ismétlése
Utána: a képviselő-testületi ülés ismétlése

Kultúra

9. oldal

Kötetnyi esszé

Comenius, Kazinczy, Halászi

Az ünnepi könyvhét jeles tiszaújvárosi eseménye volt
Halászi Aladár „Esszék Comenius és Kazinczy életművéről” című könyvének bemutatója. A szerzővel Berta
Judit beszélgetett a Tisza Televízió múlt heti adásában.
Ebből közlünk részletet.
- Aki Kazinczyt tanított és Comeniust is
tanult valamikor, az évtizedek után miért
veszi elő ezt a két nagyszerű embert, miért gyűjt, miért publikál róluk? Miért pont
róluk?
- Nemcsak tanultam, tanítottam is Comeniust, mert a Miskolci Bölcsész Egyesületben adtam elő neveléstörténetet, neveléselméletet, és Comenius ennek nagyon is része volt. Érdekes módon Kazinczy is nagy tanító volt, ezt se tudják róla sokan, mert a II. József -féle váltás a
hatalomban – anyja, Mária Terézia után azt hozta, hogy felszabadultabb, felvilágosultabb lett a hatalom is, és azt mondta,
hogy felvilágosult alattvalókat szeretnék.
Igaz, hogy német anyanyelvű és német
kultúrájút akart a magyarból is csinálni,
de Kazinczy nem volt ebben partner. Viszont abban igen, hogy vegyes iskolákat

Halászi Aladár és beszélgetőtársai: dr. Toma Kornélia, Fehér József és Nyíri Péter a könyvbemutatón.
ben foglalkoznak ezzel a két emberrel?
vetkező is a fejében?
- Mélyebben kell foglalkozni ahhoz, hogy - Nem csak a fejemben, már otthon is
élvezhessék. Az esszé műfaj olyan, hogy megvan, csak a pénz nincs meg hozzá.
attól nem csak tanulmány, hogy szépiro- Úgy volt az esszék gyűjtése, összegedalmi nyelvhez közeli vagy szépirodalmi reblyézése, hogy mondom, kevés lesz
nyelvű, tehát könnyen olvasható, viszont ez egy kötetre, aztán összejött 960 oldal.
megmarad tudományos szinten is a szö- Mondom, na ez már biblia, és aztán csak
veg. Tehát egyszerre szépirodalmi és tu- egy-kettőt vettük ki. Nem mintha a töbdományos a szöveg, így ajánlani tudom bi nem lett volna jó, csak azoknak is leannak is, aki csak úgy bele akar nézni.
het közös nevezőjük majd. Tehát már ké- Ez már a 11. kötete. Megvan már a kö- szen van, segítettek a könyvtárban, meg
a Mecénás Közalapítvány is szépen adott
tavaly is, most is, és a Kazinczy Társaság is.
- Láttam, hogy mindkét társaságnak, a
Comeniusnak és a Kazinczynak is tagja.
Mélyebb ez a kötődés ehhez a két emberhez, mint amit mi gondolnánk.
- A kötődés abban áll, hogy ha az ember képes nagyokra gondolva elképzelni
egy korszakot, meg magát azt a feladatot,
amit maga elé tűz, hogy hogyan rendezze
be az életét, mi felé törjön, hogy rendezze be az életét erkölcsileg, a tudományok
dolgában vagy egyéb magatartásban, akkor ilyen embereket kell választani. Akik
egész életükben értünk gondolkodtak, értünk veszekedtek, értünk örültek, és neA bemutató egyik közreműködője, Laskay Anna.
künk oldották meg a nagy-nagy feladatot.

csinált. Ő volt a negyednyi országnak az
inspektora. Az inspektor azt jelenti, hogy
iskolai felügyelője. Nem csak az volt a
dolga, hogy megnézte, hogy mit csinálnak, hanem iskolákat teremtett. Több tucat közös iskolát, ahol együtt volt a keresztény a zsidóval, a főúr gyereke az
egyszerű jobbágy gyerekével, a nemzetiségi a magyarral, tehát teljesen vegyesen
ültették be a gyerekeket. Ezt a felvilágosodás hozta magával korábbról, és ezt az
elvet, a testvériséget erősítette Kazinczy
törekvése. Aztán sajnos, amikor meghalt
II. József, őt kitették és visszaállt a régi
rend ebben a témában is.
- Ez egy olvasmányos, haladós, vagy nehezebben olvasható könyv? Az érettségin
ez segítség lehet azoknak, akik mélyeb-

Sokan voltak kíváncsiak Comeniusra, Kazinczyra - és Halászira.

Pom-Pom meséi a nagyhéten

Rajzpályázat gyerekeknek

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

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

Hőfelhasználás
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A 2018/2019. 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 egymást követő napon
12 °C alá esik, a szolgáltatónak a fűtést el kell indítania. Ennek megfelelően Tiszaújvárosban a távfűtés 2018. szeptember 24-én indult és 2019. április 25-én állt le. A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt
2019. május 2-án ismételten elindult a távfűtés, de egy korábban tervezett és nem halasztható karbantartási munka miatt 2019. május 13-án le kellett állítani a szolgáltatást és a munkák befejezését követően

május 15-én ismételten újra- indítottuk a kedvezőtlen külső hőmérséklet miatt. A végleges leállás 2019.
május 20-án történt meg. Tiszaújváros távhőszolgáltatásának történetében még nem fordult elő, hogy
májusban ilyen hosszú időtartamban fenn kellett tartani a szolgáltatást.
A 232 fűtött nap külső átlaghőmérséklete 6,75 °C volt. A legmelegebb hónapnak 2019 májusa bizonyult havi 14,27 °C átlaggal, a leghidegebb hónap pedig 2019 januárja volt -2,79 °C havi átlaggal. A legalacsonyabb napi átlaghőmérséklet 2018. december 19-én -9,92 °C volt.
A 2018/2019. évi fűtési időszakban a lakosság 125,027 TJ (terajoule = 1000 gigajoule) hőenergiát használt fel, míg az előző, 2017/2018. évi fűtési idényben ez a mennyiség 127,726 TJ volt.
TiszaSzolg 2004 Kft.

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

Címe

Társasház neve

Épület
Lakás
db.
szám

Bartók Béla út
Bartók Béla úti Társasház
7-11.
2 József A. u. 17-19.
ATTILA Társasház
Vörösmarty út
3
KELETKAPU Társasház
2/A-B
4
Bólyai köz 1-7.
PANEL Társasház
5
Építők útja 8.
II. sz. Lakásszövetkezet
6
Árpád u. 1-7.
ÁRPÁDHÁZ Társasház
7
Árpád u. 18-24.
RÁKÓCZI Társasház
8
Rózsa u. 2-8.
HUNGÁRIA Társasház
9
Hajdú tér 7-13.
FAGYÖNGY Társasház
10
Rózsa u. 13.
KOCKA Társasház
MEDITERRÁN Társas11
Hajdú tér 2.
ház
12 József A. u. 21.
II. sz. Lakásszövetkezet
13
Bólyai köz 2.
TORONY Társasház
14 Örösi u. 50-56.
PETŐFI Társasház
Mátyás kir. u. 1015
CSALÁD Társasház
12.
16 Örösi u. 10-16.
FENYŐ Társasház
JÓZSEF ATTILA Tár17 József A. u. 9-11.
sasház
18 József A. u. 35-37. II. sz. Lakásszövetkezet
19 Örösi u. 26-32.
222/A OTP Társasház
20
Örösi u. 2-8.
SOLÁR Társasház
JÓZSEF ATTILA Tár21 József A. u. 13-15.
sasház
22
Árpád u. 16.
II. sz. Lakásszövetkezet
23 Barcsay tér 2-4.
BÁSTYA Társasház
1

23
30

Fűtési
rendszer

Fűtéskorszerűsítés

Nyílászárók
cseréje

kétcs., f.

Lak. szab.

Teljes

egycs., átf. Lak. szab.

Szigetelés

FAJLAGOS HŐFOGYASZTÁS (GJ/légköbméter)
2018
2019
szeptember

október

november

december

Összes

január

február

március

április

május

Teljes

0,0008 0,0018 0,0058 0,0132 0,0145

0,0092

0,0055

0,0021 0,0008 0,0539

Teljes

Teljes

0,0009 0,0031 0,0070 0,0117 0,0125

0,0087

0,0057

0,0029 0,0015 0,0539
0,0025 0,0017 0,0665

24

kétcs., f.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0005 0,0000 0,0098 0,0170 0,0170

0,0113

0,0066

60
17
60
60
60
60
17

kétcs., f.
kétcs., f.
kétcs., f.
kétcs., f.
kétcs., f.
egycs., átf.
kétcs., f.

Lak. szab.
Lak. szab.
Lak. szab.
Lak. szab.
Lak. szab.
Lak. szab.
Lak. szab.

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

0,0016
0,0021
0,0011
0,0011
0,0014
0,0012
0,0011

0,0150
0,0160
0,0198
0,0185
0,0186
0,0193
0,0202

0,0099
0,0108
0,0131
0,0125
0,0125
0,0127
0,0138

0,0071 0,0041 0,0026 0,0688
0,0072 0,0036 0,0026 0,0705
0,0079 0,0031 0,0019 0,0769
0,0083 0,0040 0,0025 0,0791
0,0086 0,0042 0,0026 0,0801
0,0083 0,0044 0,0025 0,0817
0,0095 0,0042 0,0016 0,0833

45

kétcs., v.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0013 0,0059 0,0119 0,0204 0,0218

0,0152

0,0099

0,0043 0,0025 0,0931

egycs., átk. Lak. szab.
egycs., átk. Lak. szab.
kétcs., f. Lak. szab.

Teljes
Teljes
Teljes

Teljes
Teljes
Teljes

0,0015 0,0064 0,0120 0,0196 0,0214
0,0016 0,0072 0,0123 0,0186 0,0207
0,0016 0,0067 0,0127 0,0210 0,0220

0,0148
0,0146
0,0156

0,0104
0,0110
0,0111

0,0054 0,0033 0,0949
0,0061 0,0037 0,0958
0,0053 0,0031 0,0992

20
55
60

0,0052
0,0046
0,0040
0,0048
0,0051
0,0052
0,0048

0,0094
0,0088
0,0090
0,0098
0,0101
0,0106
0,0106

0,0139
0,0149
0,0171
0,0177
0,0171
0,0176
0,0175

60

kétcs., f.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0018 0,0057 0,0132 0,0220 0,0241

0,0160

0,0099

0,0044 0,0027 0,0998

60

kétcs., f.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0016 0,0057 0,0125 0,0220 0,0243

0,0160

0,0103

0,0049 0,0030 0,1002

30

egycs., átk. Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0015 0,0068 0,0129 0,0217 0,0231

0,0160

0,0114

0,0057 0,0035 0,1025

31
60
60

egycs., átk. Lak. szab.
kétcs., f. Lak. szab.
egycs., átf. Lak. szab.

Teljes
Teljes
Teljes

Teljes
Teljes
Teljes

0,0020 0,0075 0,0133 0,0202 0,0221
0,0016 0,0058 0,0128 0,0228 0,0251
0,0028 0,0065 0,0134 0,0220 0,0234

0,0157
0,0167
0,0158

0,0115 0,0065 0,0040 0,1027
0,0106 0,0044 0,0029 0,1027
0,0109 0,0053 0,0035 0,1035

30

egycs., átk. Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0020 0,0072 0,0132 0,0210 0,0231

0,0161

0,0116

0,0062 0,0033 0,1036

20
54

egycs., átk. Lak. szab.
kétcs., f. Lak. szab.

0,0016 0,0066 0,0131 0,0227 0,0248
0,0014 0,0051 0,0129 0,0229 0,0252

0,0163
0,0167

0,0108
0,0108

0,0049 0,0028 0,1037
0,0056 0,0032 0,1038

0,0013 0,0039 0,0144 0,0254 0,0291

0,0173

0,0084

0,0029 0,0013 0,1040

0,0016 0,0062 0,0136 0,0225 0,0243

0,0163

0,0112

0,0053 0,0037 0,1047

24

Mátyás kir. 2-4.

II. sz. Lakásszövetkezet

60

kétcs., f.

25

Örösi u. 18-24.
Mátyás kir. u. 1420.
Örösi u. 34-40.
Munkácsy M. u.
42-48.
Örösi u. 46-48.
Szent I. u. 13-15.
Alkotmány köz
3-9.
Örösi u. 42-44.
Bartók B. u. 4.
Pajtás köz 1-3.
József A. u. 1-7.
Deák F. tér 12.
Árpád u. 14.
Árpád u. 38-40.
Árpád u. 21-27.
Árpád u. 9-19.
József A. u. 23.
Deák F. tér 10.
Árpád u. 2-4.

TÖLGY Társasház

60

kétcsöves

Teljes Teljes
Teljes Teljes
LépcsőTeljes
ház
Lak. szab. Teljes Teljes

FÉSZEK Társasház

55

kétcs., f.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0023 0,0070 0,0134 0,0221 0,0236

0,0165

0,0118

0,0063 0,0038 0,1068

II. sz. Lakásszövetkezet

60

egycs., átf. Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0015 0,0071 0,0137 0,0221 0,0243

0,0175

0,0120

0,0057 0,0029 0,1069

DÉLIBÁB Társasház

60

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0018 0,0071 0,0138 0,0228 0,0251

0,0168

0,0113

0,0055 0,0031 0,1073

II. sz. Lakásszövetkezet
TÓPART Társasház
ALKOTMÁNY Társasház
II. sz. Lakásszövetkezet
BARÁTSÁG Társasház
ÉSZAK Társasház
PIRAMIS Társasház
II. sz. Lakásszövetkezet
II. sz. Lakásszövetkezet
II. sz. Lakásszövetkezet
BÜKK Társasház
SZÉCHENYI Társasház
BEM Társasház
II. sz. Lakásszövetkezet
II. sz. Lakásszövetkezet
SZŐKE TISZA és ÉPÍTŐK Th.
II. sz. Lakásszövetkezet
LORDOK HÁZA Társasház
AUGUSZTUS 20 Társasház
NAPSUGÁR Társasház
SZEDERKÉNYI ÚTI II.
SZ. Th.
PARK Társasház
MUNKÁCSY 20. Társasház

30
66

egycs., átk. Lak. szab.
egycs., átk. Lak. szab.

Teljes
Teljes

Teljes
Teljes

0,0021 0,0070 0,0137 0,0227 0,0248
0,0015 0,0068 0,0137 0,0233 0,0256

0,0170
0,0173

0,0116
0,0113

0,0054 0,0034 0,1076
0,0054 0,0033 0,1081

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44 Építők útja 16-20.
45

Deák F. tér 14.

46

Szederkényi u. 1.

47

Barcsay tér 1-3.

48

Bolyai köz 9-15.

49 Szederkényi u. 11.
50
51

Bartók B. u. 2.
Munkácsy M. u.
20.

52 Mátyás kir. u. 6-8.

kétcs., f.

58

kétcs., f.

Lak. szab.

Teljes

Teljes

0,0016 0,0058 0,0129 0,0237 0,0271

0,0188

0,0121

0,0050 0,0032 0,1102

30
35
66
60
20
20
30
60
90
20
20
30

egycs., átk.
kétcs., f.
egycs., átk.
egycs., átk.
egycs., átk.
egycs., átk.
egycs., átk.
kétcs., f.
kétcs., f.
egycs., átk.
egycs., átk.
egycs., átk.

Lak. szab.
Lak. szab.
Lak. szab.
Lak. szab.
Lak. szab.
Lak. szab.
Lak. szab.
Lak. szab.
Lak. szab.
Lak. szab.
Lak. szab.
Lak. szab.

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

0,0017
0,0036
0,0064
0,0019
0,0020
0,0020
0,0020
0,0027
0,0018
0,0023
0,0023
0,0021

0,0235
0,0224
0,0221
0,0257
0,0259
0,0267
0,0272
0,0258
0,0295
0,0287
0,0282
0,0301

0,0185
0,0161
0,0158
0,0180
0,0182
0,0190
0,0195
0,0184
0,0206
0,0201
0,0204
0,0205

0,0143
0,0126
0,0150
0,0126
0,0130
0,0132
0,0140
0,0136
0,0145
0,0140
0,0146
0,0140

0,0077
0,0067
0,0082
0,0064
0,0070
0,0065
0,0072
0,0077
0,0083
0,0069
0,0078
0,0063

46

kétcs., f.

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Lépcsőház
Teljes
Lépcsőház
Lépcsőház
Teljes
Lépcsőház
Teljes
Lépcsőház
Lépcsőház
Lépcsőház
Teljes
Lépcsőház

Teljes

0,0021 0,0086 0,0174 0,0276 0,0299

0,0210

0,0140

0,0068 0,0037 0,1311

Teljes

0,0026 0,0083 0,0169 0,0282 0,0307

0,0205

0,0144

0,0070 0,0042 0,1328

Teljes

0,0018 0,0079 0,0179 0,0300 0,0326

0,0216

0,0142

0,0068 0,0037 0,1365

Teljes

0,0024 0,0088 0,0191 0,0297 0,0311

0,0212

0,0143

0,0066 0,0037 0,1371

Teljes

0,0023 0,0086 0,0172 0,0310 0,0337

0,0225

0,0146

0,0068 0,0043 0,1411

0,0024 0,0095 0,0179 0,0301 0,0327

0,0261

0,0164

0,0083 0,0044 0,1478

0,0017 0,0095 0,0201 0,0319 0,0339

0,0230

0,0156

0,0077 0,0050 0,1485

0,0022 0,0091 0,0191 0,0326 0,0357

0,0239

0,0152

0,0074 0,0043 0,1496

0,0032 0,0119 0,0228 0,0354 0,0329

0,0213

0,0136

0,0063 0,0036 0,1510

0,0025 0,0093 0,0201 0,0355 0,0387

0,0253

0,0163

0,0077 0,0047 0,1602

Teljes 0,0032 0,0110 0,0212 0,0330 0,0361
É-K0,0031 0,0098 0,0230 0,0347 0,0357
NY Fal

0,0253

0,0169

0,0087 0,0054 0,1606

0,0260

0,0166

0,0076 0,0041 0,1606

20

egycs., átk. Lak. szab.

29

kétcs., f.

29

kétcs., f.

60

kétcs., f.

Lak. szab.

12

kétcs., f.

Lak. szab.

36

kétcs., f.

Lak. szab.

20

kétcs., f.

MODUL Társasház

60

kétcs., f.
kétcs., f.

53

Bartók B. u. 6.

II. sz. Lakásszövetkezet

36

54

Árpád u. 47-49.

30

55

Szent I. u. 2-4.

OLIMPIA Társasház
AUGUSZTUS 20 Társasház

29

Lak. szab.

egycs., átk. Lak. szab.
kétcs., f.

Teljes

Teljes

0,0078
0,0106
0,0077
0,0080
0,0085
0,0085
0,0085
0,0103
0,0073
0,0085
0,0094
0,0088

0,0137
0,0164
0,0139
0,0150
0,0138
0,0145
0,0160
0,0161
0,0133
0,0169
0,0161
0,0165

0,0213
0,0212
0,0208
0,0235
0,0241
0,0246
0,0247
0,0242
0,0253
0,0267
0,0260
0,0279

0,0049
0,0047
0,0047
0,0038
0,0038
0,0036
0,0041
0,0048
0,0047
0,0041
0,0042
0,0042

0,1133
0,1143
0,1147
0,1148
0,1162
0,1185
0,1234
0,1234
0,1254
0,1282
0,1291
0,1305

Hőfelhasználás

2019. június 20.
56
57

Tisza u. 24-28.
Teleki B. u. 3.

II. sz. Lakásszövetkezet
HÁMÁN KATÓ Társasház

48
12

58

Szederkényi u. 13.

II. sz. Lakásszövetkezet

12

59

Hajdú tér 3.

TVK A-B

20

60

Bartók B. u. 13-21.

MOBIL Társasház

40

61

Munkácsy M. u.
7-11.
Mátyás kir. u. 22-32.
Kazinczy u. 14-18.
Széchenyi u. 1-5.

II. sz. Lakásszövetkezet

36

kétcs., f.

L.ház

II. sz. Lakásszövetkezet
II. sz. Lakásszövetkezet
VÖRÖSMARTY Társasház

90
60
36

kétcs., f.
kétcs., f.
kétcs., f.

Lorántffy Zs. u.
LORÁNTFFY Társasház
9-15.
Szederkényi u. 15.
II. sz. Lakásszövetkezet
Építők útja 10-14.
ÉPÍTŐK ÚTI Társasház
Béke u. 1-7.
34. SZ. Társasház
Szent I. u. 6-8.
AUGUSZTUS 20 Társasház
Béke u. 9-13.
II. sz. Lakásszövetkezet
Juhar köz 2-8.
II. sz. Lakásszövetkezet
Építők útja 1-5.
I. sz. Lakásszövetkezet
Tisza u. 30-34.
II. sz. Lakásszövetkezet
Szederkényi u. 7.
II. sz. Lakásszövetkezet
Építők útja 2-6.
I. sz. Lakásszövetkezet
Lorántffy Zs. u. 1-7.
ŐSZIRÓZSA Társasház
Tisza u. 6-10.
VÍZTORONY Társasház
Bethlen G. u. 10-16.
II. sz. Lakásszövetkezet
Hajdú tér 1.
TVK A-B
Építők útja 9-17.
II. sz. Lakásszövetkezet
Szent I. u. 1-11.
II. sz. Lakásszövetkezet
Juhar köz 1-7.
II. sz. Lakásszövetkezet
Bethlen G. u. 1-3.
BETHLEN G. Társasház
Munkácsy M. u. 1-5.
II. sz. Lakásszövetkezet
Tisza u. 12-16.
KOSSUTH Társasház
Lorántffy Zs. u.
VADVIRÁG Társasház
4-10.
Rózsa u. 18-30.
168. sz. Társasház
Árkád sor 5-8.
FEHÉRHÁZ Társasház
Bolyai köz 4.
PARABOLA Társasház
Árkád sor 13-15.
ARANY J. Társasház
Árpád u. 26-28.
IKER Társasház
Árpád u. 30-36.
FAVORIT Társasház
Tisza u. 11-17.
II. sz. Lakásszövetkezet
Munkácsy M. u. 2-8.
II. sz. Lakásszövetkezet
Munkácsy M. u. 24.
II. sz. Lakásszövetkezet

32

kétcs., f.

L.ház
Teljes
L.ház
Végfal
L.ház NY-K-végfal
L.ház

12
60
34
29
36
75
36
48
12
36
62
48
77
20
75
156
76
29
36
48
63

kétcs., f.
kétcs., f.
kétcs., f.
kétcs., f.
kétcs., f.
kétcs., f.
kétcs., f.
kétcs., f.
kétcs., f.
kétcs., f.
kétcs., f.
kétcs., f.
kétcs., f.
egycs., átk.
kétcs., f.
kétcs., f.
kétcs., f.
kétcs., f.
kétcs., f.
kétcs., f.
kétcs., f.

0,0024
0,0030
Végfal
0,0031
Lh+70%
Teljes
0,0028
L.ház É-D-végfal 0,0033
L.ház
Végfal
0,0031
L.ház
Végfal
0,0031
L.ház
Végfal
0,0032
L.ház
0,0034
L.ház
Végfal
0,0033
L.ház D-É-végfal 0,0032
L.ház
Végfal
0,0029
L.ház
Végfal
0,0030
L.ház
0,0034
L.ház
Végfal
0,0011
L.ház É-i végfal 0,0029
L.ház
Végfal
0,0033
Végfal
0,0029
L.ház Ny-végfal 0,0024
L.ház
Végfal
0,0031
L.ház É-i végfal 0,0026

0,0134
0,0120
0,0124
0,0118
0,0118
0,0124
0,0125
0,0126
0,0121
0,0133
0,0135
0,0125
0,0177
0,0151
0,0139
0,0126
0,0135
0,0131
0,0130
0,0136
0,0141

0,0222
0,0236
0,0233
0,0265
0,0245
0,0248
0,0246
0,0246
0,0249
0,0246
0,0254
0,0246
0,0295
0,0259
0,0258
0,0257
0,0253
0,0265
0,0252
0,0263
0,0262

0,0344
0,0369
0,0385
0,0379
0,0390
0,0392
0,0386
0,0384
0,0398
0,0384
0,0388
0,0392
0,0360
0,0392
0,0406
0,0408
0,0418
0,0415
0,0413
0,0410
0,0407

0,0375
0,0400
0,0388
0,0413
0,0424
0,0426
0,0414
0,0415
0,0430
0,0421
0,0417
0,0423
0,0377
0,0409
0,0432
0,0440
0,0423
0,0444
0,0441
0,0439
0,0441

0,0290
0,0280
0,0277
0,0282
0,0290
0,0294
0,0291
0,0291
0,0292
0,0293
0,0294
0,0296
0,0289
0,0292
0,0304
0,0309
0,0306
0,0307
0,0308
0,0307
0,0287

0,0197
0,0193
0,0193
0,0182
0,0191
0,0196
0,0201
0,0199
0,0201
0,0207
0,0208
0,0208
0,0214
0,0213
0,0218
0,0214
0,0216
0,0210
0,0221
0,0213
0,0227

0,0111
0,0093
0,0098
0,0085
0,0097
0,0093
0,0100
0,0100
0,0096
0,0110
0,0104
0,0107
0,0112
0,0109
0,0113
0,0106
0,0120
0,0102
0,0112
0,0108
0,0116

0,0067
0,0053
0,0060
0,0050
0,0055
0,0046
0,0057
0,0058
0,0063
0,0064
0,0060
0,0066
0,0067
0,0063
0,0064
0,0063
0,0049
0,0058
0,0066
0,0064
0,0071

0,1763
0,1775
0,1789
0,1802
0,1843
0,1849
0,1850
0,1852
0,1886
0,1891
0,1891
0,1892
0,1920
0,1922
0,1946
0,1950
0,1953
0,1963
0,1968
0,1973
0,1978

103
26
55
22
30
60
26
62
20

kétcs., f.
kétcs., f.
egycs., átf.
kétcs., f.
egycs., átf.
egycs., átf.
kétcs., f.
kétcs., f.
kétcs., f.

0,0268
0,0295
0,0278
0,0276
0,0226
0,0267
0,0270
0,0278
0,0277

0,0403
0,0304
0,0429
0,0436
0,0403
0,0415
0,0435
0,0450
0,0442

0,0431
0,0457
0,0461
0,0434
0,0459
0,0449
0,0471
0,0484
0,0482

0,0308
0,0337
0,0325
0,0307
0,0336
0,0320
0,0324
0,0336
0,0335

0,0226
0,0238
0,0217
0,0225
0,0255
0,0232
0,0224
0,0223
0,0232

0,0119
0,0121
0,0109
0,0111
0,0136
0,0119
0,0108
0,0109
0,0112

0,0059
0,0083
0,0060
0,0069
0,0081
0,0070
0,0065
0,0064
0,0063

0,2002
0,2015
0,2041
0,2043
0,2049
0,2056
0,2066
0,2107
0,2116

48
30
60

kétcs., f.
kétcs., f.
kétcs., f.

L.ház
Végfal
0,0037 0,0151
L.ház É-D-végfal 0,0036 0,0143
0,0033 0,0129
L.ház É-D-végfal 0,0038 0,0148
L.ház
0,0034 0,0119
L.ház
0,0038 0,0146
L.ház
0,0032 0,0135
L.ház
0,0032 0,0132
L.házi
Teljes
0,0031 0,0143
ajtó
L.ház D-É-végfal 0,0036 0,0147
L.ház
0,0034 0,0130
L.ház
Végfal
0,0035 0,0143

37

kétcs., f.

L.ház É-D-végfal 0,0038 0,0162 0,0283 0,0440 0,0467 0,0341 0,0221 0,0123 0,0073 0,2149

47
12
33

kétcs., f.
kétcs., f.
kétcs., f.

L.ház
L.ház

0,0044 0,0161 0,0283 0,0429 0,0460 0,0331 0,0239 0,0128 0,0076 0,2151
0,0030 0,0151 0,0277 0,0441 0,0471 0,0365 0,0235 0,0116 0,0072 0,2158
0,0043 0,0166 0,0284 0,0435 0,0469 0,0302 0,0248 0,0139 0,0079 0,2165

20
60
20
17

egycs., átf.
egycs., átf.
egycs., átf.
kétcs., f.

L.ház
L.ház
L.ház
L.ház

0,0042
0,0037
0,0038
0,0041

L.ház
L.ház
L.ház

0,0044 0,0170 0,0276 0,0489 0,0485 0,0349 0,0241 0,0123 0,0075 0,2253
0,0042 0,0181 0,0301 0,0443 0,0471 0,0339 0,0258 0,0142 0,0084 0,2262
0,0047 0,0157 0,0293 0,0464 0,0502 0,0359 0,0253 0,0131 0,0075 0,2281

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Tisza u. 18-22.
II. sz. Lakásszövetkezet
Lévay u. 9-11.
SALLAI Társasház
Munkácsy M. u. 30MUNKÁCSY Társasház
36.
Munkácsy M. u. 10- TISZA GYÖNGYE Társasház
14.
Kazinczy u. 4-8.
KAZINCZY Társasház
Teleki B. u. 1.
EGYETÉRTÉS Társasház
Lorántffy Zs. u. 12II. sz. Lakásszövetkezet
18.
Hajdú tér 5.
TISZA Társasház
Árpád út 6-12.
EDISON Társasház
ÚJ Társasház
József A. u. 25.
Rózsa u. 11.
II. sz. Lakásszövetkezet
Árkád sor 1-4.
József A. u. 27-33.
Szederkényi u. 9.

110
Szederkényi u. 5.
111 Munkácsy M. u. 3840.
112
Szederkényi u. 3.
113 Mátyás kir. u. 36-42.
114
Rózsa u. 1-5.
115 Szederkényi u. 2531.
116
Barcsay tér 6-8.
117 Munkácsy M. u. 22.
118
Pajtás köz 5-7.
119
Deák tér 1-3.
120
Árkád sor 9-12.
121
Lévay u. 1-7.
122 Szederkényi u. 17-23.
123
Rózsa u. 7.
124
Árpád u. 31-41.
125
Szent I. u. 29-31.
126
Építők útja 7.
127 Lorántffy Zs. u. 2.
128
Rózsa u. 9.
129
Barcsay tér 5-7.
130
Szent I. u. 21-23.

kétcs., f.
kétcs., f.

L.ház
Lak. L.ház
szab.
kétcs., f.
Lak. L.ház
szab.
egycs., átk. Lak. L.ház
szab.
kétcs., f.
L.ház

Teljes

11. oldal

0,0026 0,0103 0,0212 0,0335 0,0363 0,0254 0,0169 0,0090 0,0056 0,1609
0,0024 0,0101 0,0201 0,0344 0,0375 0,0278 0,0175 0,0078 0,0044 0,1619
0,0024 0,0101 0,0190 0,0339 0,0359 0,0278 0,0192 0,0094 0,0055 0,1631
0,0030 0,0122 0,0223 0,0342 0,0370 0,0259 0,0188 0,0098 0,0063 0,1695

K-NYvégfal
Végfal

0,0027 0,0118 0,0235 0,0332 0,0353 0,0292 0,0187 0,0097 0,0056 0,1696
0,0024 0,0107 0,0221 0,0384 0,0404 0,0269 0,0177 0,0085 0,0048 0,1717
0,0073 0,0104 0,0215 0,0353 0,0383 0,0267 0,0182 0,0089 0,0053 0,1719
0,0027 0,0116 0,0225 0,0360 0,0396 0,0273 0,0190 0,0090 0,0050 0,1727
0,0026 0,0121 0,0233 0,0361 0,0393 0,0275 0,0188 0,0093 0,0054 0,1744
0,0029 0,0121 0,0233 0,0368 0,0398 0,0273 0,0187 0,0094 0,0056 0,1759

L.ház
L.ház
L.ház

Lak.
szab.

II. sz. Lakásszövetkezet
II. sz. Lakásszövetkezet
SZEDERKÉNYI ÚTI I. sz.
Th.
II. sz. Lakásszövetkezet
HORIZONT Társasház

27
60
12

kétcs., f.
egycs., átk.
kétcs., f.

12
30

kétcs., f.
kétcs., f.

II. sz. Lakásszövetkezet
LIGET Társasház
II. sz. Lakásszövetkezet
ORGONA Társasház

12
60
36
60

kétcs., f.
egycs., átf.
kétcs., f.
kétcs., f.

L.ház
L.ház
L.ház
L.ház

SZEDERINDA Társasház
ZÖLDDIÓFA Társasház
ADY Társasház
KÉKTORONY Társasház
ÁRKÁD Társasház

54
20
66
66
27

kétcs., f.
kétcs., f.
egycs., átf.
egycs., átf.
kétcs., f.

L.ház
L.ház
L.ház
L.ház
L.ház

SIRÁLY Társasház
NYÍRFA Társasház
II. sz. Lakásszövetkezet
VÁSÁRHELYI Társasház
VIHARSAROK Társasház
II. sz. Lakásszövetkezet
II. sz. Lakásszövetkezet
II. sz. Lakásszövetkezet
SZERENCSE Társasház
ARANYFŰZ Társasház

60
60
17
90
66
17
26
17
54
66

kétcs., f.
kétcs., f.
kétcs., f.
egycs., átf.
egycs., átf.
kétcs., f.
kétcs., f.
kétcs., f.
kétcs., f.
egycs., átf.

Lak.
szab.

Lak.
szab.

L.ház
L.ház

L.ház
L.ház
L.ház
L.ház
L.ház
L.ház
L.ház
L.ház
L.ház
L.ház

0,0168
0,0142
0,0174
0,0171

0,0278 0,0440 0,0476 0,0335 0,0231 0,0115 0,0066 0,2123
0,0282 0,0445 0,0491 0,0342 0,0232 0,0115 0,0063 0,2133
0,0284 0,0454 0,0489 0,0334 0,0231 0,0113 0,0066 0,2148

0,0291
0,0272
0,0293
0,0300

0,0427
0,0462
0,0431
0,0466

0,0452
0,0505
0,0466
0,0487

0,0327
0,0348
0,0339
0,0326

0,0250
0,0245
0,0259
0,0254

0,0131
0,0121
0,0137
0,0135

0,0089
0,0066
0,0081
0,0072

0,2177
0,2199
0,2219
0,2252

Végfal

0,0041 0,0170 0,0295 0,0462 0,0495 0,0357 0,0255 0,0139 0,0076 0,2288
0,0042 0,0172 0,0303 0,0459 0,0495 0,0345 0,0258 0,0134 0,0083 0,2292

Végfal
Végfal

0,0041
0,0096
0,0045
0,0040

0,0158
0,0161
0,0179
0,0160

0,0295
0,0300
0,0308
0,0312

0,0467
0,0461
0,0474
0,0510

0,0506
0,0495
0,0505
0,0546

0,0351
0,0351
0,0363
0,0372

0,0261
0,0254
0,0264
0,0257

0,0145
0,0126
0,0143
0,0127

0,0076
0,0075
0,0086
0,0072

0,2299
0,2318
0,2367
0,2396

0,0033
0,0036
0,0024
0,0043
0,0049

0,0168
0,0170
0,0191
0,0171
0,0190

0,0311
0,0317
0,0317
0,0320
0,0299

0,0516
0,0504
0,0482
0,0482
0,0512

0,0554
0,0549
0,0522
0,0526
0,0509

0,0376
0,0379
0,0370
0,0383
0,0363

0,0253
0,0259
0,0272
0,0276
0,0267

0,0122
0,0129
0,0145
0,0140
0,0149

0,0073
0,0067
0,0089
0,0082
0,0093

0,2407
0,2411
0,2411
0,2423
0,2431

0,0050
0,0039
0,0052
0,0048
0,0052
0,0041
0,0042
0,0048
0,0047
0,0057

0,0198
0,0163
0,0207
0,0194
0,0201
0,0176
0,0158
0,0207
0,0193
0,0240

0,0328
0,0328
0,0378
0,0331
0,0336
0,0341
0,0339
0,0361
0,0376
0,0401

0,0458
0,0518
0,0492
0,0494
0,0485
0,0538
0,0547
0,0546
0,0568
0,0587

0,0516
0,0557
0,0538
0,0530
0,0526
0,0584
0,0606
0,0589
0,0608
0,0625

0,0373
0,0385
0,0367
0,0379
0,0379
0,0408
0,0415
0,0419
0,0434
0,0453

0,0276
0,0261
0,0248
0,0283
0,0288
0,0274
0,0275
0,0297
0,0303
0,0341

0,0150
0,0125
0,0114
0,0154
0,0158
0,0140
0,0137
0,0159
0,0130
0,0190

0,0090
0,0073
0,0067
0,0093
0,0089
0,0088
0,0080
0,0090
0,0074
0,0110

0,2440
0,2449
0,2464
0,2505
0,2514
0,2590
0,2598
0,2716
0,2732
0,3001

Végfal

É-i végfal
Végfal
Végfal

Végfal

Közlemények

12. oldal

Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros
önkormányzatának képviselő-testülete
2019. június 27-én, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.
Az ülés napirendi pontjai:
Zárt ülés:
1. Javaslat önkormányzati kitüntetések
adományozására
2. Javaslat gondozóházi elhelyezés iránti kérelem elutasítása miatt benyújtott panasz elbírálására
3. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” adományozására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 8/2019. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat Tiszaújváros helyi autóbusszal
végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatainak ellátására vonatkozó pályázati kiírás elfogadására
3. Javaslat Tiszaújváros Forgalomtechnikai Tervének módosítására
4. Javaslat energiatakarékossági és gépé-

Tájékoztató

Az augusztus 20-a alkalmából adományozandó önkormányzati kitüntetésekről
is döntenek a képviselők.
szeti, illetve egyéb beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. és a Tisza Média Kft. Szervezeti Működési Szabályzatának módosítására
6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal
2018. évben végzett munkájáról

7. Beszámoló a Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár Tiszaújváros Települési Értéktárral kapcsolatos 2019. I. féléves tevékenységéről
8. Beszámoló a diáksport 2018. évi támogatásának felhasználásáról
Kérdések

Nyári diákmunka

A 2013-2018 közötti évekhez
hasonlóan a Pénzügyminisztérium koordinálása mellett
a kormányhivatalok és a járási hivatalok közreműködésével „Nyári diákmunka” elnevezéssel munkaerő-piaci
program indul.
A program célcsoportjába azok a fiatalok
tartoznak, akik:
- nappali tagozaton tanuló diákok,
- a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor
sem töltik még be a 25. életévüket,
- közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,
- foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.
A programban a foglalkoztatást biztosító
és így támogatható munkáltató a területi,
települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye lehet.
A támogatás előfeltétele, hogy a nappali
tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak
az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási
igazolásával kell - a munkaviszony kez-

2019. június 20.

Tisza-parti gázszünet

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy
Tisza-part városrészben 2019. június 21-én (pénteken) 8:00 12:00 óra között a TIGÁZ Zrt. elosztóvezeték karbantartási
munkákat végez, ezért a földgázszolgáltatás szünetel. A gázszünet ideje alatt kérik, hogy a fogyasztók a földgáz használatával ne kísérletezzenek, és a főelzárót tartsák zárt állapotban.
A gázszünettel kapcsolatosan felvilágosítás kérhető telefonon
a +36-80-300-300 központi diszpécserszolgálatán, vagy interneten a https://www.tigaz.hu/ honlapon a gázszolgáltatások gombra kattintva. A TIGÁZ Zrt. a gázszünet miatt a Tisztelt Lakosság megértését és türelmét kéri.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket,
hogy 2019. június 20-án (csütörtökön)
karbantartás miatt
a Tiszaújvárosi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya
12:00-tól 18:00 óráig
tart ügyfélfogadást!
Tiszaújvárosi Járási Hivatal

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

06-46/477-104

A nyári diákmunkások munkáltatója az önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye lehet.
dete előtt - a járási hivatal foglalkoztatási osztályán jelentkezni annak érdekében,
hogy a programba vonásának előfeltételét
jelentő regisztrációja megtörténhessen.
Tiszaújváros Város Önkormányzata - az
előző évekhez hasonlóan - részt kíván
venni a programban. A foglalkoztatás tervezett időpontja: 2019. július 15-től augusztus 2-ig, napi 6 órás foglalkoztatással, szakképzettséget nem igénylő munkakörben, a minimálbér időarányos hányadának megfelelő munkabérrel. Az önkormányzat kéri, hogy csak azok a fiata-

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet
1 fő ügyfélszolgálati munkatárs munkakör
betöltésére, határozatlan időre, 3 hónapos próbaidő kikötéssel.
Elvárások:
- legalább középfokú végzettség (érettségi bizonyítvány)
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- határozott fellépés, jó kommunikációs képesség
- felhasználói szintű számítógép kezelési ismeret (Office –
word, excel)
- megbízhatóság, felelősségtudat
- önálló munkavégzés
- tanulási és problémamegoldó készség
Előnyt jelent:
- ügyfélkapcsolatok kezelésében való jártasság
- pénzügyi-számviteli végzettség
Feladatok:
- ügyfelekkel való kapcsolattartás
- ügyfélpanasz, reklamáció kezelése
- fogyasztói számlák előállítása
- ügyfelekkel kapcsolatos adminisztráció ellátása
Az érvényes pályázathoz a pályázatnak tartalmaznia kell az
alábbi nyilatkozatot:
„Alulírott hozzájárulok, hogy az adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU)

lok jelentkezzenek, akik a teljes időszakban vállalni tudják a munkavégzést.
A regisztráció helye: Tiszaújvárosi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztály
3580 Tiszaújváros, Szederkényi u. 8.
A regisztrációra jelentkezés és a regisztrációs lapok leadásának határideje:
2019. július 2. A regisztrációs lapokon fel
kell tüntetni a diák elérhetőségét (telefonszám és e-mail cím). A regisztrációs lapokat a Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató irodáján lehet leadni (Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. földszint).

2016/679 rendelete (GDPR) szerint és az adatvédelmi szabályzat szerint kezeljék. Alulírott tudomásul veszem, hogy az adataimat a nyilatkozatot kérő szervezet alkalmazottai megismerhetik. Kijelentem, hogy az adatkezelés célját, az adatkezeléssel kapcsolatos jogaim ismerem, értem és az adatkezelési hozzájárulásomat önként, az adatkezelési cél megvalósulása érdekében adtam.”
Munkaidő: heti 40 óra (hetente egy napon folyamatos 12 óra).
Bérezés: megegyezés szerint.
A pályázat benyújtási határideje: 2019. július 01. (hétfő) 12,00
óra.
Érdeklődni: munkaidőben Szabó Mihály gazdasági vezetőnél az alábbi telefonszámon:				
+36703338149
A pályázat benyújtható postai úton:
TiszaSzolg 2004 Kft.
Tiszaújváros
Tisza út 2/ F.
3580
Személyesen leadható a TiszaSzolg 2004 Kft. titkárságán, Tiszaújváros, Tisza út 2/F. I. emelet 206-os iroda:
H-Cs 7,00 - 15,00-ig
P:
7,00 – 12,00-ig.
A pályázat elbírálása: 2019. július 08.-ig
Sikeres pályázat esetén az állás betölthető: 2019. július 09-től.

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

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

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van
közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes.
A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a
szükséges intézkedéseket.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Pap Zsolt
a 6. sz. választókerület képviselője
2019. június 26-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Közlemények

2019. június 20.

Karbantartótásimunkakör
munkák elvégzése az üzemeltetett épüle-

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
(3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot
hirdet 1 fő karbantartó munkakör betöltésére
a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony
keretében, három hónapos próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló alkalmazással,
mely meghosszabbítható.

tekben
- Egyéb felmerülő karbantartási munkák elvégzése
- Szakszerű üzemzavar-elhárításban való
részvétel
Bér megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:
Szakközépiskolai vagy szakiskolai végzettség

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.
július 02.

Előnyt jelent:
- B, C kategóriás jogosítvány
- Szakmai gyakorlat
- Faipari végzettség (ács, asztalos, bútorasztalos)

A munkakör az elbírálást követően azonnal
betölthető.

A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevelet, jogosítványmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Általános karbantartói, javítási, hibaelhárí-

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 49/540636
Kerékgyártó István ügyvezető

Pénzügyi munkatárs munkakör

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatalban 1 fő pénzügyi munkatárs munkakör betöltésére, határozatlan időre szóló kinevezéssel, 6 hónap próbaidő kikötéssel.
Főbb munkaköri feladatok:
Az ASP Gazdálkodási szakrendszerében
pénzügyi, számviteli feladatok ellátása.
Közreműködés az önkormányzat költségvetési javaslatának, év végi beszámolójának elkészítésében.
Havi és negyedéves adatszolgáltatások (időközi költségvetési jelentés, időközi mérleg-jelentés) készítése.
Képviselő-testületi anyagok előkészítése.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi
szakképzettség
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatásban szerzett gyakorlat,
- közigazgatási alap-, illetve szakvizsga,

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 2018. évi beszámolója és közhasznúsági
jelentése weboldalunkon (www.mecenas.tiszaujvaros.hu) megtekinthető.
Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
Alapítvány neve:
Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány

Fordulónap:
2018. december 31.

Cégjb.bejegyz.száma: 8.Pk.182/1991/11
Adószám: 18412262-1-05
adatok E
Ft-ban

MÉRLEG

Megnevezés

Előző év

Előző
év(ek)
módosításai

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A. Befektetett eszközök

0

0

0

I. Immateriális javak

0

0

II. Tárgyi eszközök

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök
0

7 502

13. oldal

- ASP program felhasználói szintű ismerete,
- mérlegképes könyvelői szakképesítés.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és Tiszaújváros
Város Önkormányzatának 9/2014. (III.28.)
rendelete szerint.
Cafetéria juttatás: bruttó 200.000 Ft/év.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt a 2011. évi CXCIX. tv.
42.§ (1) és (3) bekezdései alapján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.
július 2.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 10.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi szakreferensnél lehet. Tel: 49-548-085.
adatok
Ft-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS
Megnevezés

Előző
év

Előző év(ek)
módosításai

Tárgyév

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

14 077

0

14 501

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

14 007

0

14 465

a) alapítótól

0

b) központi költségvetésből (SZJA 1%-a)

65

175

c) helyi önkormányzattól

12 795

12 890

d) egyéb

1 147

1 400

2. Pályázati úton elnyert támogatás

0

0

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

0

0

4.Tagdíjból származó bevétel

0

0

5. Egyéb bevétel

70

36

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

C. Összes bevétel (A+B)

12 864

0

14 501

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

14 007

0

14 465

Anyagjellegű ráfordításai

1 303

1 273

Személyi jellegű ráfordítások

0

0

Értékcsökkenési leírás

0

0

12 704

13 192

B. Forgóeszközök

6 750

I. Készletek

0

0

Egyéb ráfordítások

II. Követelések

0

0

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

III. Értékpapírok

3 194

4 716

Rendkívüli ráfordítások

0

0

IV. Pénzeszközök

3 556

2 786

E.
Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

0

0

14 007

0

14 465

0

0

0

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

0

0

0

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

70

0

36

C. Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen

6 750

0

7 502

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás

D. Saját tőke

4 043

I. Induló tőke/Jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/Eredmény

0

4 079

Egyéb ráfordítások

8 500

8 500

Pénzügyi műveletek ráfordításai

-4 527

-4 457

Rendkívüli ráfordítások

III. Lekötött tartalék

F. Összes ráfordítás (D+E)

IV. Értékelési tartalék

G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)

H. Adófizetési kötelezettség
70

36

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

Tájékoztató adatok
Megnevezés

E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek

0

0

2

0

ebből: - megbízási díjak

0

- tiszteletdíjak

0

2 Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

3 421

3. Bérjárulékok

0

7 502

B. A szervezet által nyújtott támogatások

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
2

G. Passzív időbeli elhatárolások

2 707

Források összesen

6 750

0

0

1. Bérköltség

I. Hátrasorolt kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

A. Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyév

13 192

E

Hirdetés

14. oldal

2019. június 20.

Dr. ZABOS GÉZA EMLÉKNAP és
HORGÁSZ CSAPATVERSENY!
Az Inno-Comp Kft.
multinacionális, dinamikusan fejlődő, alapanyaggyártó társaság termelésbővítése miatt

RENDSZERKEZELŐ MUNKATÁRSAT
keres Tiszaújvárosban
A munkakör célja: az Inno-Comp Kft. gyártósorainak működtetése a termelési programban
meghatározott termékek előállítása érdekében, valamint az ehhez kapcsolódó tisztítási, előkészítési, utókezelési, csomagolási és kiegészítő tevékenységek elvégzése.
Elvárások:
• Minimum szakmunkás végzettség
• 1-2 év hasonló és/vagy műszaki területen szerzett tapasztalat
• Csapat- és önálló munkára való képesség
• Jó kommunikációs képesség

A Zabos Géza Horgász Egyesület 2019. július 05-én (pénteken) 17 órától koszorúzással egybekötött megemlékezést tart (Tiszaújváros, Teleki Blanka u. 5. szám alatt) a Dr. Zabos Géza
emléktáblánál.
2019. július 06.-(szombaton) Dr. Zabos Géza horgász csapatversenyt szervezünk a sajószögedi Erdészeti és Tolnai tavon.
PROGRAM:
6.00-tól gyülekezés
6. 30-tól sorsolás
7.00-11.00-ig verseny
Mérlegelés, eredményhirdetés, tombola, ebéd
A csapattagokat az egyesület megvendégeli egy ebéddel.

Előny:
• Targoncavezetői jogosítvány: vezetőállásos, vezetőüléses és gyalogkíséretű géptípusokra
• Emelőgép-kezelői képesítés megléte
Ajánlatunk:
• Béren kívüli juttatások
• Hosszú távú munkalehetőség
• Stabil munkáltatói háttér
• Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés

3 fős csapatok jelentkezését várjuk. Nevezési díj: 3.000,- Ft/csapat.
Nevezést a horgászversenyre (fantázianévvel ellátva)
csak teljes létszámú, 3 fős csapattal fogadunk el!

Munkarend:
• 8 órás megszakítás nélküli munkarend (4 műszak)

A horgászverseny nevezési díját az egyesületi irodán (Tiszaújváros, Bartók B. u. 7. fsz.1.
szám alatt) lehet befizetni nyitvatartási időben (hétfő, szerda, péntek 13-17 óráig, kedd, csütörtök 8-12 óráig) 2019. július 05-ig.

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)542-084/121 mellék
Jelentkezési határidő: 2019. július 05.

A Tiszaújvárosi Krónikában is megjelenik lakossági

(Horgászni a versenyszabályzatnak megfelelően legfeljebb 2 bottal, készségenként 2 horoggal lehet.
A versenyen kifogott darabszám-korlátozás alá eső halat megtartani nem lehet, azt mérlegelés után azonnal vissza kell engedni.)

Azok, akik nem vesznek részt a versenyen, 14 órától horgászhatnak a sajószögedi Erdészeti és Tolnai tavon!
A verseny támogatói:
Balázs-Filament Kft, Dia-Mont Industries Zrt, ENERGOFISH Kft, SAJÓ Horgászbolt, Tiszaújváros Város Önkormányzata, Zabos Géza Horgász Egyesület

apróhirdetése, amennyiben azt a Tisza TV Képújságában legalább 5 napra

Makó Zoltán
versenyfelelős

(2500 Ft) legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

Ismét térítésmentesen
teniszezhetnek
a tiszaújvárosi fiatalok
A Tiszaújvárosi Tenisz Klub a
nyári szünetben ismét lehetőséget biztosít arra, hogy a
18 éven aluli tiszaújvárosi fiatalok a Sportcentrum teniszpályáin ingyenesen teniszezhessenek. A szünetben minden nap 16 és 18 óra között
az 5-ös és 6-os sz. pályákat lehet igénybe venni.
Tiszaújvárosi Tenisz Klub

2019. június 20.

Labdarúgás

Bátor igazolások

Az új igazolások Lukács Flórián elnökségi tag társaságában.
Az egyeztetések eredményeként vasárnap két nyírbátori játékos
érkezett a TFCT felnőtt csapatához.
Tóth Márk 21 éves középső védő, aki Borsod megyéből, Sátoraljaújhelyről került 13 évesen a Debreceni Labdarúgó Akadémiára,
majd hét szezon után az elmúlt két bajnokságban a Nyírbátor csapatát 52 mérkőzésen erősítette kezdőként, összesen 4 gólt szerzett. Márk tehetséges fiatal játékos, aki Nyíregyházán jár főiskolára és remélhetőleg nagy hasznára lesz majd a védelemnek.
Terdik Zsolt 22 éves szélső támadó, aki Nyírbátorban és a Bozsik
Akadémián nevelkedett, majd 19 évesen igazolt vissza a Nyírbátor felnőtt csapatához. Az elmúlt négy szezon alatt 88 mérkőzésen szerepelt kezdőként és 18-szor volt eredményes. Gyors és
erőszakos játékos.

Jabil 3Próba

Vasárnapi frissítő

Pezsgett a víz a medencében, 212-en neveztek.
Még álmosan nyújtózkodott a város, amikor a
Sportcentrum uszodájánál már zajlott az élet. Álltak a sátrak, szépen sorakoztak az ajándékpólók, s
a lányok is készen álltak a regisztrációra, várták a
Jabil 3Próba úszóit.
Akik érkeztek is folyamatosan, összesen 212-en vágtak neki a
400 métert jelentő kis-, illetve az 1000 méteres nagypróbának.
Előbbiért három, utóbbiért hat pont járt a triatlon három sportágát tartalmazó próbafüzetbe.
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője, Lehmann Tibor szólította a próbára jelentkezőket, s 8.00-kor el is rajtolt az
első futam. Öt pályán a nagypróbások, a hatodikon a kispróbások rótták a hosszokat. Kicsik és nagyok, rutinos úszók és
úszódresszt csak ilyenkor elővevők egyaránt.
- Van itt hatéves gyerek és nyolcvanéves teljesítő is - mondta
Lehmann Tibor - és ez az egésznek a célja, hogy széles réteget
szólítson meg. Az úszás gyorsasága itt nem számít, a teljesítés a
fontos. Ezt lassan mindenki megérti, és azért kifejezetten jólesik
egy 35 fokos napon vízben lenni.
- Egyre több a nagypróbázó, ez azt jelenti, hogy ennyire fittek a
tiszaújvárosiak?
- Remélem, hogy így van. Emellett az embereknek fontos a kihívás is, hiszen a mai világban sok mindent nagyon könnyen el
lehet érni. Ezért olyan népszerűek az amatőr sportrendezvények,
nem csak a miénk, hanem a nagyobbak is, mert hiányzik az embereknek, hogy teljesítsenek valamilyen célt.
Sokan ugrottak ezért a vízbe, így Szautner Ádám is, aki heti kétszer úszik.
- Már régóta tervezem, hogy mind a három próbát teljesítem mondta Ádám -, eddig még nem sikerült, most viszont voltam a
kerékpározáson, most úsztam és megyek majd futni is.
Nagy próba előtt áll Szilvási Péter is, aki azt is gyakorolta, milyen tömegben úszni.
- A gyorsúszókat el kell engedni – mondta Péter -, mert ha beakadunk, akkor az akár fájdalmas is lehet, nyitva kell tartani a
szemünket, figyelni kell akkor, amikor sokan vagyunk. Jólesett
ez az ezer méter, tökéletes reggeli testmozgás. Egyébként nemrég kezdtem el komolyabban úszni, a Balaton-átúszásra készülök, ami június 29-én lesz, nagyon belefogtam most az edzésekbe, remélem jól sikerül majd az a megmérettetés is.
A célban ajándék, a végén pedig sorsolás várta az úszókat. Íme a
nyertesek: Köntös - Széles Kinga (Jabil), Kalóz Gábor. Hátizsák
- Makkai Kristóf, Filep Zóra, Andrássy Lujza Fanni, Szabó Olena. Meglepetés ajándékok a Jabil dolgozóinak: Dobó Adorján,
Murvai János, Széles Kinga, Kelemen Krisztián, Szigeti Judit.
Fodor Petra

Sport

15. oldal

Átadták a vízisport-centrumot

Egy hely a versenyzőknek, túrázóknak

Az egykori erőműstrand helyén
alakította ki vízisport-centrumát a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület
(TKKSE). Nem csak a versenyzők bázisa ez, hanem mindazoké, akik szeretik a Tiszát, szeretnek vízi túrázni.
A TKKSE nyolc évvel ezelőtt alakult,
mára 125 milliós vagyonnal rendelkezik. Tiszaújváros önkormányzatának támogatásával vásárolták meg 2014-ben az
erőműstrand területét, ez a kezdeti segítség is kellett ahhoz, hogy pályázhassanak
a felújításokra. A centrum elkészült, hivatalosan is átadták. Az ünnepségen Dr.
Mészáros János, a Nemzeti Versenysport
Szövetség elnöke mondott ünnepi beszédet. A jeles alkalomból egy emléktáblát is
avattak, rajta a két fő támogató: Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség nevével. Az emléktáblát a TKKSE
magyar bajnok kajakosai, Seres Laura és
Márton Tünde lepleztek le.
- Tiszaújváros nemzeti sportváros - kezdte köszöntőjét Bráz György polgármester -, nagyszerű dolog az, amit mi most
itt közösen létrehoztunk. A kormány által biztosított európai uniós támogatások,
Tiszaújváros önkormányzata és a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség mellett sok-sok
segítő támogatta ezt a célt. Városunk egy
mesterséges város, de az ide érkező emberek azonnal felfedezték azt a természeti csodát, ami itt van mellettünk, a Tiszát mondta a polgármester, aki egy emléklapot adott át az ünnepi alkalomból Béke
Lászlónak, a TKKSE elnökének.
Az egyesület nyolc évvel ezelőtt alakult, mára már példa az országban - erről
Schmidt Gáborral, a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség elnökével beszélgettünk.
- Nagy dolog az, ami az elmúlt nyolc évben itt történt - mondta az elnök -, hiszen
nagyon nagy fejlődési ívet írt le az egyesület, komoly szakmai munka alakult ki,
és e mellé a kormány és az önkormányzat támogatásával nagyon komoly létesítményfejlesztést is meg tudtunk közösen valósítani. Azt gondolom, hogy ennek a létesítménynek a legfőbb üzenete
az, hogy nem csak a versenysportról és
az utánpótlás sportról szól, hanem arról,
hogy mindenki, aki a szabadidejét aktívan szeretnél eltölteni, itt megtalálja a lehetőséget. A lehetőséget, hogy kimenjen
a Tiszára, ami most fantasztikus, az ember már fogná is a hajót és menne kajakozni vagy kenuzni. Ez itt most mindenkinek megadatik, hiszen ez a létesítmény
készen áll, nyitva áll, így mindenkit arra biztatok, hogy jöjjön el ide, ahol minőségi körülményeket talál mind eszközökben, mind szakemberekben. Az itt lévő szakemberek bizonyítottak, világbajnokokat, Európa-bajnokokat neveltek ki,
és már most is nagyon jó eredményeket ér
el mind a két tiszaújvárosi egyesület, akik
ennek az évnek a második felétől egyesülnek, ez pedig egy plusz fejlődést fog
adni. A TKKSE már most is a 8. az országos rangsorban a 165 egyesület közül,

Az épület előtt, a hajók mögött Bráz György, Béke László és dr. Mészáros János.
ami egy óriási eredmény.
- A szövetség miben, hogyan tud segíteni
az egyesületeknek?
- Fontosnak tartjuk a vidéki bázis erősítését. Sokszor megkérdezik, hogy mi a titka a kajak-kenu sportág eredményességének, annak, hogy minden évben sikeresek
vagyunk a világbajnokságokon és négyévente az olimpiákon. A titok az, hogy a
kajak-kenu az egész országban teljes lefedettséggel rendelkezik, nagyon erős a
kis és közepes klubhálózat, ide tartozik a
TKKSE is. Ebben az időszakban, amikor
a kormány plusz forrásokat biztosított a
létesítményfejlesztésre, szakmai munkára, mi ezeket a forrásokat a kis és közepes egyesületek megerősítésére fordítottuk, de ez akkor lesz igazán termő, ha ebben partner az önkormányzat, és megvan
a humán erőforrás is, ami ezeket a fejlesztéseket a mindennapokban termőre tudja fordítani. Ez egy háromlábú szék, ami
nem dől el egyetlen irányban sem, ez így
stabil. Erre példa a mai ünnepség is, hiszen mindenki itt volt, aki segítette ezt a
projektet - mondta Schmidt Gábor.
A kezdetekről figyelemmel kísérte a munkát dr. Mészáros János, a Nemzeti Versenysport Szövetség elnöke, aki ünnepi beszédében szólt a múltról is, arról az
időszakról, amikor még strand működött
ezen a területen, és a kajak-kenu sportág
még csak épp elkezdődött a városban. Mi
a jelenről, jövőről kérdeztük.
- Fantasztikus dolog, amit mi most megélhetünk itt - mondta -, a fiatalok újra benépesíthetik ezt a városrészt, és élményekkel gazdagodhatnak. Nem csak az élversenyzők, hanem mindazok, akik ki akarják próbálni a vízi sportokat. Újra lüktető
részévé válik a városnak ez a terület, ebben elengedhetetlen szerepe volt a múltnak, a TVSE-nek és a TKKSE-nek, akik
most egyesülnek. Egyesül a két erő, ami
azt jelenti, hogy ez még inkább megerősíti a kajak-kenu és a sárkányhajó sportot
Tiszaújvárosban.
Az ünnepség után Béke László, a TKKSE elnöke vezetett körbe bennünket a kívül-belül megújult épületen.
- Nagyon büszke vagyok az eddig elvégzett munkára - mondta -, hiszen itt minden megváltozott. Valamikor ez volt a
strand, a medencéket feltöltöttük, van,

A kondiparkot azonnal birtokba vették a gyerekek.

Az emléktábla leleplezésének pillanata.
amit eltüntettünk, van ahol meghagytuk
a korlátokat, ebből később futballpályát
alakítunk ki. Az épületeknek tulajdonképpen csak a négy határoló fala maradt meg,
minden mást átalakítottunk. Új nyílászárókat, villanyvezetékelést, vízvezetéket,
csatornázást kapott az épület. Újra térköveztük a terület jelentős részét, közel hatszáz négyzetmétert, szabadtéri kondiparkot alakítottunk ki, felújítottuk az egykori büfépavilont, a feljáró alatti vizesblokkot. Tulajdonképpen ezek a fejlesztések
már túlmutatnak egy egyszerű kajak-kenu egyesület határain, elkezdtünk nyitni
a szabadidős sportolók felé, a város felé.
Mindig azt gondoltuk, hogy szeretnénk a
Tiszát bevezetni a városba, ami fizikailag
elég drága lenne, ha új medret ásnánk, így
inkább itt alakítunk ki olyan környezetet,
ami miatt az emberek kijönnek ide a Tisza partjához. Bográcsozó helyeket alakítottunk ki, kerti pihenőhelyeket, örülünk,
ha idejönnek az emberek grillezni, kikapcsolódni.
- Hogyan alakították át az épületet?
- Alaptevékenységünk az épület alsó
szintjére koncentrálódik, itt vannak az öltözők, az iroda, a hajótároló, ahol 160 hajó van, ezt már ki is nőttük egyébként.
A felső szintet pedig vállalkozási céllal
hasznosítjuk. Szobákat alakítottunk ki,
gondolva a vízi túrázókra, edzőtáborozókra, ezeket ki lehet bérelni.
- Pezseg tehát az élet a centrumban, sokan sportolnak itt?
- Közel száz versenyengedéllyel rendelkező sportolónk van, továbbá húszan-harmincan vannak, akik korukból adódóan
nem versenyeznek, vagy csak hobbiszinten sportolnak. Egyre többen járnak hozzánk olyanok, akik szabadidejüket szeretnék így eltölteni. Vannak túrahajóink, tengeri kajakok, SUP-ok, melyeket
azért vásároltunk, hogy bérbe tudjuk adni. Emellett nyaranta túrákat szervezünk,
például Tiszacsegére, onnan visszaszállítjuk a hajókat. Vagy felvisszük a hajókat
Kesznyétenig, onnan lejönnek a túrázók,
kikötnek, aztán lehet bográcsozni, szalonnát sütni - mondta Béke László.
A vízisport-centrum kapui tehát mindenki számára nyitva állnak. A Tisza gyönyörű, és az időjárás is kedvez mostanában a
vízi sportoknak.
Fodor Petra

16. oldal

Rendezvények

2019. június 20.

