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Zárszámadás, jövedelemjavítás, fejlesztés

A világjárvány okozta nehézségek ellenére az önkormányzat a kötelezően előírt, valamint önként vállalt fel-
adatait magas színvonalon látta el az elmúlt évben - állapította meg a képviselő-testület május 25-én tartott 
ülésén a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról tárgyalva. A tavalyi évet 1,5 milliárd forintos pénzmaradvány-
nyal zárta az önkormányzat, ennek java már beépült az idei költségvetésbe, de a szabad pénzmaradványból 
jut fedezet kisebb fejlesztésekre és az önkormányzati szférában dolgozók jövedelmi helyzetének javítására is. 
Cikkeink a 3. és 4. oldalon.

Közmeghallgatások
Tiszaújváros képviselő-testülete közmeghallgatáso-
kat tart az alábbiak szerint:
Tisza-part városrészben 2022. június 7-én (kedden) 
16,30 órakor, Tisza-parti Szabadidőház ifjúsági klubja 
(Neumann János u. 1.)
Tiszaújváros Városházán 2022. június 8-án (szer-
dán) 16,30 órakor (III. emeleti tanácskozó terem, 
Bethlen G. út 7.).
Tiszaszederkény városrészben 2022. június 9-én 
(csütörtökön) 16,30 órakor (Tiszaszedekényi Műve-
lődési Ház nagyterme, Bocskai út 33.).

Gyermeknap 
a Brassaiban

A diákok egy átlagos tanítási napra érkeztek múlt pénte-
ken a Brassai középiskolába, legnagyobb meglepetésükre 
azonban az első óra előtt az igazgató gyermeknapot hirde-
tett. Így egy rendhagyó, tanulásmentes délelőttöt töltöttek 
az iskolában zenével és vidám programokkal. Sportverse-
nyeket, vetélkedőket szerveztek nekik, szabadtűzön sütött 
óriáspalacsintát ettek és felfűtötték a saját építésű kemen-
céjüket is.

Útlezárások lesznek 
a hétvégén

A hétvégén, szombaton és vasárnap rendezik meg a XXXI. 
Tisza Triatlon versenyt városunkban. A kerékpáros pályát 
a Lévay utcán (a Termálfürdő és Szent István úti körfor-
galom között) - a  Szent István úton (a körforgalom és az 
Örösi út között) - az  Örösi úton (Szent István úttól Kesz-
nyéten irányába) - és a  Kesznyéteni út érintésével, a futó-
pályáját a termálfürdő és a tiszaszederkényi volt általános 
iskola közötti útszakaszon
jelölték ki. Az útlezárások részletei a 14. oldalon.

Hőfelhasználás
A távhőszolgáltató a tárgyév szeptember 15. napja és a 
következő év május 15. napja között köteles a fogyasz-
tók számára fűtésszolgáltatással rendelkezésre állni. 
Ezen időszakon belül - amennyiben külön kéréssel nem 
fordulnak a közös képviselők a szolgáltató felé - jog-
szabályban rögzített hőmérsékleti viszonyok között kell 
biztosítani a szolgáltatást. Amennyiben az átlaghőmér-
séklet egy adott napon 10 °C alá, vagy három egymást 
követő napon 12 °C alá esik, a fűtést el kell indítani. 
Tiszaújvárosban a távfűtés 2021. szeptember 23-án in-
dult és 2022. április 28-án állt le. A 209 fűtött nap kül-
ső átlaghőmérséklete 5,44 °C volt. A legmelegebb hó-
napnak 2021. szeptembere bizonyult havi 16,68 °C át-
laggal, a leghidegebb 2022. januárja volt 1,18 °C átlag-
gal. A legalacsonyabb napi átlaghőmérséklet 2022. ja-
nuár 25-én -10,96 °C volt. A 2021/2022. évi fűtési idő-
szakban a lakosság 130,998 TJ (terajoule = 1000 giga-
joule) hőenergiát használt fel, az előző fűtési idényben 
ez 125,569 TJ volt.

TiszaSzolg 2004 Kft.

(Az épületenkénti hőfelhasználás a 10. és 11. oldalon.)
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szol-
gálatot június 5-ig (vasárnap) a Borostyán Gyógyszer-
tár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), majd június 6-tól 
(hétfő) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., 
tel.: 49/540-688) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 
8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra kö-
zött zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
 Hétköznap  Szombat Vasárnap
Arany Sas 8-17 8-12 -
Borostyán  8-17 - -
Remény 8-17 8-12 -
Tisza 8-20 8-20 8-15

Egyházi hírek 
Római katolikus

A szentmisék a szokott időpontok-
ban kezdődnek: kedd, csütörtök, 
péntek, szombat 18.00, vasárnap 
11.00. Kivételesen szerdán nem lesz 
szentmise!
Június 3-án, pénteken délelőtt 11 
órától trianoni megemlékezés a plé-
bániaudvaron a Trianoni emlékmű 
előtt.
Templomunkban a gyermeknap jú-
nius 5-én, pünkösdvasárnap, a gyer-
mekmise keretében lesz. Ezen a na-
pon lesz a májusban ünneplőkért a 
szentmise bemutatva.
Pünkösdhétfőn egyházközségünk 
zarándoklatra megy, ezért nem lesz 
szentmise!
Minden vasárnap Sajószögeden 
9.30-kor, minden páros vasárnap Sa-
jóörösön 8.30-kor, minden páratlan 
vasárnap Nagycsécsen 8.30-kor van 
szentmise.
Az első áldozók szüleit kérjük, hogy 
június 19-én az úrnapi körmenet-
re hozzák gyermekeiket, melyre ké-
rem, hogy gyűjtsenek virágszirmo-
kat. A szentmisén, illetve a körme-

neten a kapott első áldozási ruhák-
ban vegyenek részt. Az első áldozá-
si ruhákat július 3-ára a gyermekmi-
sére hozzák vissza és a sekrestyében 
adják le. 
Akik az idén templomunkban házas-
ságot kötnek, azok számára június 
10-én 18.30-kor lesz az első jegyes 
oktatás.
Altemplom nyitvatartása: kedd - va-
sárnap: 8.00-18.30.
A plébániairoda nyitvatartása: kedd, 
szerda 9.00-13.00, csütörtök, péntek 
15.30-17.30.

Görögkatolikus
Csütörtökön és pénteken 17.30 ve-
csernye. Szombaton elhunyt szeret-
teinkre emlékezünk: 08.30 szent li-
turgia, pannichida. 17.30 vecsernye 
litiával. Pünkösdvasárnap 10.00 ut-
renye, 11.00 szent liturgia, 17.30 ve-
csernye térdhajtási imákkal. Pün-
kösdhétfőn 10.15 utrenye, 11.00 
szent liturgia. Pünkösd után szabad 
hét következik, azaz ezen a héten 
nincsenek böjti napok. Kedden és 
szerdán 17.30 vecsernye.

Református
Gyülekezeti alkalmainkat a követke-
ző rend szerint tartjuk:

Tiszaszederkény
Bűnbánati istentisztelet: csütörtök, pén-
tek 18.00 óra.
Pünkösdvasárnap: 9.30 órától úrva-
csoraosztással egybekötött istentisz-
telet.
Pünkösdhétfő: 10.00 órától istentisz-
telet.
Tiszaújváros
Bűnbánati istentisztelet: 
csütörtök, péntek 17.00 óra.
Pünkösdvasárnap: 11.00 órától a most 
konfirmált fiatalok első úrvacsoraosz-
tásával egybekötött, ünnepi istentisz-
telet.
Pünkösdvasárnap: 11.00 órától az ima-
teremben gyermek-istentisztelet óvo-
dások és kisiskolások részére. 
Pünkösdhétfő: 11.00 óra istentisztelet.
Sajószöged
Pünkösdhétfő: úrvacsoraosztással egy-
bekötött istentisztelet 9.00 óra.
Alkalmainkra mindenkit szeretet-
tel hívunk és várunk! Ebben az esz-
tendőben is szervezünk napközis tá-
borokat, ezekről bővebb információ 
gyülekezetünk facebook oldalán ta-
lálható.
Áldott pünkösdi ünnepeket kívánnak 
a gyülekezet lelkipásztorai!

Koncz Zsófia 
miniszterhelyettes

Dr. Koncz Zsófiát, választókerü-
letünk fideszes országgyűlési kép-
viselőjét a Technológiai és Ipa-
ri Minisztérium miniszterhelyet-
tesévé, parlamenti államtitkárává 
nevezték ki. Az erről szóló doku-
mentumot a múlt héten vette át a 
képviselő, aki az alábbiakat tette 
közzé közösségi oldalán: „Óriási 

megtiszteltetés számomra, hogy miniszterhelyettesként 
szolgálhatom Magyarországot és a magyar embereket a 
következő 4 évben a Technológiai és Ipari Minisztéri-
umban. Köszönöm szépen a bizalmat!” 

Huszonegy fiatal tett konfirmációi fogadalmat a Tisza-
újvárosi Református Egyházközségben: Bársony Bá-
lint, Bodolai Zsombor Csanád, Horváth Dominik, Is-
pán Gergely János, Kapus Marcell, Kiss Balázs, Skor-
bák Roland, Soltész Gergő, Turjanicza Botond Bogdán, 
Varga Márk, Czinege Hanna, Drótos Janka, Görömbö-
lyi Rebeka Zoé, Hudák Hanna Borbála, Kántor Réka, 
Kuli Borbála, Lukács Eszter, Sándor Hanna, Takács 
Jázmin, Tompa Írisz, Varga Nikoletta Bíborka. 

Kényszer
Ezzel a rejtvénnyel indul júniusi 
sorozatunk. A megfejtéseket július 
5-ig egyben várjuk e-mailben a kro-
nika@tiszatv.hu címre, vagy postai 
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent Ist-
ván út 16. címre.

2. � Sokféle 2022. június 2.

„Istennek köszönjük, hogy miénk volt és az is maradt, 
mert aki szeretettel szívünkben tovább él, nem halt 

meg, csak távol van.”
(Szent Ágoston)

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik drága halottunk, 
Mester IMréné 

(KanyoK MárIa)
 temetésén részt vettek, sírjára koszorúkat, virágokat 

helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték 

és szerették, hogy
 antalóczy GyörGy 

méltósággal viselt hosszú beteg-
ség után 2022. május 31-én, 
életének 79 évében elhunyt. 

A szeretett férjtől, édesapától, 
nagyapától 2022. június 10-én 11 

órakor római katolikus szertartás szerint veszünk vég-
ső búcsút Sajószögeden a Városi Temetőben. Drága 

emléke szívünkben örökké él! 
A Jóisten irgalmából nyugodjon békében.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

naGy Józsefné 
(sz.: MartóK GIzella)
 életének 80. évében elhunyt. 

Temetése 2022. június 3-án, pénteken 10 órakor lesz 
a sajószögedi Városi Temetőben.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Gulyás Gáborné Ica 
2022. május 15-én tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Temetése 2022. június 3-án, pénteken 12:30-kor lesz 
a sajószögedi Városi Temetőben. 

A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Koterle ernő

 2022. 05. 23-án életének 
69. évében elhunyt. 

Hamvait június 2-án, 
csütörtökön 15 órakor 

helyezzük végső nyugalomra 
a sajószögedi Városi Temetőben.

A gyászoló család



Zárszámadás, jövedelemjavítás, fejlesztések
A világjárvány okozta nehézségek elle-
nére az önkormányzat a kötelezően elő-
írt, valamint önként vállalt feladatait 
magas színvonalon látta el az elmúlt év-
ben - állapította meg a képviselő-testü-
let május 25-én tartott ülésén a 2021. évi 
költségvetés végrehajtásáról tárgyalva. 
Fontos szempont volt a takarékos, átlát-
ható, transzparens gazdálkodás, a köte-
lező feladatok elsődleges végrehajtása. A 
tavalyi évet 1,5 milliárd forintos pénz-
maradvánnyal zárta az önkormányzat, 
s bár ennek java része már beépült az 
idei költségvetésbe, a szabad pénzma-
radványból jut fedezet újabb kisebb fej-
lesztésekre és az önkormányzati szférá-
ban dolgozók jövedelmi helyzetének ja-
vítására is.

Az előző évektől eltérően 2021-ben az ön-
kormányzati érdekszférában dolgozók ön-
kormányzati bérfejlesztésére nem volt le-
hetőség, azonban a korábbi év bérszínvo-
nalát sikerült megőrizni a munkáltatói dön-
tésen alapuló illetmény-, illetve bérelemek, 
kereset-kiegészítések, egyéb juttatások ré-
vén. Az önkormányzat bevételei az erede-
tileg tervezetthez képest jelentősen nőt-
tek, így lehetőség volt arra, hogy az önkor-
mányzati érdekszférában dolgozók két al-
kalommal cafetéria juttatásban, továbbá év 
végi juttatásban részesüljenek. A két ütem-
ben megvalósuló anyagi elismerés már 
kompenzálta az elmaradt bérfejlesztést. A 
Tiszaújvárosban működő állami és egyhá-
zi köznevelési intézményekben foglalkoz-
tatott alkalmazottak is munkájuk elismeré-
seként év végén cafetéria juttatásban része-
sültek a fenntartók részére nyújtott önkor-
mányzati támogatás révén. 
Az önkormányzat közel 1,5 milliárd forint 
költségvetési maradvánnyal, illetve 1,2 
milliárd forint értékpapír állománnyal zár-
ta a gazdasági évet, holott 2021-ben csak-
nem 1.769 millió forint fizetési kötelezett-
ség terhelte az önkormányzatot szolidaritá-
si hozzájárulás jogcímen.
2021-ben a költségvetési bevétel 9.224 
millió forint volt. Ezt 3.273 millió forint fi-
nanszírozási bevétel egészítette ki. Egész-
ségügyre, szociális ellátásra, az intézmé-
nyek működtetésére, városüzemeltetés-
re, igazgatásra, városfejlesztésre összesen 
8.662 millió forintot költött a város. 

Közhatalmi és finanszírozási 
bevételek

Nézzünk meg néhány jelentősebb bevételi, 
illetve kiadási tételt.
Az önkormányzat legjelentősebb for-

rása a közhatalmi bevételek, melyek 
6.121.521.372 forintban teljesültek.
A gépjárműadóból származó bevétel 2020-
tól teljes egészében a központi költségve-
tést illeti meg, így e jogcímen bevétel nem 
keletkezett. Az építményadó bevétele el-
maradt a tervezett 648 milliós előirány-
zattól, 635.563.316 forint folyt be. Az el-
maradás azonban 2022-ben egy ellenőrzé-
si adómegállapításból eredő adókötelezett-
ség pénzügyi teljesítésének eredménye-
ként teljesül. 
A helyi iparűzési adó eredeti előirányza-
ta 3.550 millió forint volt, ezzel szemben 
5.463.626.977 forint bevétel keletkezett. 
A többletbevétel elsődleges oka a poliol 
beruházás egyszeri bevételnövelő hatása, 
melynek jelentős része a feltöltési kötele-
zettség kivezetése miatt 2021-ben teljesült. 
A növekményhez hozzájárult a KKV-k ter-
vezett adóelőleg csökkentésének és a túlfi-
zetések visszautalásának a tervezetthez ké-
pest alacsonyabb összegű teljesülése is. A 
kieső bevételeket érintő kompenzáció ösz-
szege az önkormányzat működési támoga-
tásai között, működési célú költségveté-
si támogatások és kiegészítő támogatások 
jogcímen szerepel.
Az idegenforgalmi adóbevétel 3.462.881 
forintra rúgott. Egy kormányrendelet értel-
mében a 2021. január 1. és 2021. június 30. 
közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka 
utáni idegenforgalmi adót az  adó alanyá-
nak nem kellett megfizetnie, így csak a 
2021. július 1-jétől beszedett idegenforgal-
mi adóbevétel jelenik meg.
Egyéb közhatalmi bevételként 18.865.698 
forint folyt be a helyi adókhoz kapcsolódó 
bírságok, pótlékok megfizetéséből.
A finanszírozási bevételek 3.273.024.256 
forintban teljesültek. Ezen belül az év fo-
lyamán értékpapírok beváltásából, érté-
kesítéséből 2,1 milliárd bevétel keletke-
zett, a 2020. évi költségvetési maradvány 
1.104.998.713 forint volt.

Működési kiadások

A működési költségvetés kiadásai 
7.784.741.697 forintot tettek ki. Szemé-
lyi juttatásokra 2.578.209.045 forintot, a 
munkaadókat terhelő járulékokra és szoci-
ális hozzá-járulási adóra 431.358.681 fo-
rintot, dologi kiadásokra 1.487.206.577 
forintot, az ellátottak pénzbeli juttatásai-
ra 202.191.461 forintot költött az önkor-
mányzat. 
Települési támogatásként 84.573.966 fo-
rintot folyósított az önkormányzat, adós-
ságcsökkentési települési támogatásban 
13, települési lakhatási támogatásban 145 
háztartás részesült, a 18. életévét betöltött 

tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, 
gondozását végző személy részére megál-
lapított települési támogatást 43 fő részé-
re nyújtottak, rendkívüli települési támo-
gatásban 989 fő, iskolakezdési támogatás-
ban 155 fő részesült. 
A karácsonyi ünnepeket megelőzően nyúj-
tott egyszeri év végi támogatást 926 fő ka-
pott 20.049.000 forint összegben, a gyer-
mekes családok év végi támogatásában 241 
fő részesült, a teljesítés összege 6.991.000 
forint. 

Tavaly 1978 fő részesült kábel TV előfize-
tési díjtámogatásban 39.477.578 forint ere-
jéig, 2066 fő pedig hulladékszállítási díjtá-
mogatásban 41.913.555 forint összegben. 
Születési támogatásban 49 fő részesült, e 
célra 735.000 forint értékű utalvány be-
szerzésével. Fiatalok életkezdési támoga-
tásaként 122 gyermek részére 6,1 millió 
forintot utaltak ki.

Beruházások, felújítások, 
finanszírozási kiadások

A felhalmozási költségvetés kiadásai-
ra 877.052.949 forintot, ezen belül be-
ruházásokra 591.879.631, felújításokra 
122.844.118 forintot használt fel a város, 
ebből az önkormányzat 533.014.484 forin-
tot fizetett ki beruházásokra és 108.645.518 
forintot felújításra. A fennmaradó összege-
ket az intézmények költötték el. 
Finanszírozási kiadásként 2.367.158.891 
forint szerepel a zárszámadásban, ebből ér-
tékpapír vásárlására összesen 2,3 milliár-
dot költött az önkormányzat.
Az értékpapírok (állampapírok) év végi ál-
lománya 1.2 milliárd forint, mely 200 mil-
lióval több, mint az előző évi záró állo-
mány. Az intézmények (256.190.987), il-
letve az önkormányzat (1.212.233.878) 
összesen 1.468.424.865 forint 2021. évi 
maradványából 1,2 milliárd a 2022. évi 
költségvetésbe már beépült. A fennma-
radó 268.424.865 forintból az intézmé-
nyek kötelezettségvállalásainak fedeze-
téhez 17.948.346 forint előirányzatot, az 
önkormányzat eredeti költségvetésébe be 
nem épített feladatokra, kötelezettségvál-

lalásokra további 6.941.234 forintot biz-
tosított a testület, a szabad maradvány így 
243.535.285 forint, melyet a működési cél-
tartalékba helyeztek. Hogy aztán hozzá is 
lássanak felhasználásához a pénzügyi tár-
gyú döntéseknél.

További cafetéria, fejlesztések

A képviselő-testület az önkormány-
zat intézményeiben dolgozó munkavál-
lalók részére ugyanis további 96 ezer fo-
rint (75.000 Ft + járulék) cafetériát bizto-
sított, vagyis éves szinten összesen (a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal kivéte-
lével) személyenként 296 ezer, a Tiszaúj-
városi Polgármesteri Hivatalban dolgozó 
munkavállalók, illetve Tiszaújváros Város 
Önkormányzata állományában lévő dol-
gozók részére személyenként 346 ezer fo-
rintban állapította meg a cafetéria keretet. 
A cafetéria kiegészítése bruttó 55.872.000 
forintos kiadást jelent. A képviselő-testü-
let egyetértett azzal, hogy az önkormány-
zati tulajdonú gazdasági társaságok ügyve-
zetői és munkavállalói is részesüljenek to-
vábbi 96.000 Ft/fő cafetéria juttatásban, il-
letve felhatalmazta a polgármestert, hogy 
a városi szintű jutalomkeret terhére gon-
doskodjon a területi ellátási kötelezettség-
gel rendelkező háziorvosi, házi gyermek-
orvosi és fogorvosi szolgáltatók szakalkal-
mazottjainak juttatásáról.
A képviselő-testület hozzájárult ahhoz 
is, hogy az „Ezüsthíd” Gondozóház és az 
„Ezüsthíd” Idősek Otthonával szemben 
elhelyezkedő zöldterületen pihenőparkot 
alakítsanak ki az intézmény ellátottai ré-
szére, melyhez 20 millió forint előirányza-
tot is biztosított.
A Tisza-part városrészben található te-
niszpálya burkolatának felújítására bruttó 
8,5 millió forintot, a június 18-án tartandó 
„Családi csobbanás” rendezvény megvaló-
sítására - melynek keretében a tiszaújváro-
si lakcímkártyával rendelkező lakosok in-
gyenesen vehetik igénybe a Tiszaújvárosi 
Gyógy- és Strandfürdő egyébként belépő-
jegy megvásárlásával biztosított szolgálta-
tásait - 5 millió forintot (+ÁFA), a Zabos 
Géza Horgász Egyesület őrzési tevékeny-
ségének hatékonyságát szolgáló ipari drón 
beszerzéséhez 3 millió forintot szavazott 
meg a testület.
A Lévay úti közvilágítás bővítésére bruttó 
3 millió, a Lévay-Vörösmarty utak között 
járda és gyalogátkelőhely létesítésére brut-
tó 8 millió, míg a Dózsa György út ipari 
parki szakaszán egy gyalogátkelőhely ki-
alakítására bruttó 1,5 millió forint előirány-
zatot biztosított a képviselő-testület.

Ferenczi László
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A cafetéria kiegészítése 56 millió forintos kiadással jár.

Az Ezüsthíddal szemközti területen pihenőparkot alakítanak ki.

„Az önkormányzat bevételei az ere-
detileg tervezetthez képest jelentősen 
nőttek, így lehetőség volt arra, hogy 
az önkormányzati érdekszférában 
dolgozók két alkalommal cafetéria 
juttatásban, továbbá év végi juttatás-
ban részesüljenek.”



Hatvanhat közösséget támogattak
A képviselő-testület múlt heti dön-
tései nyomán még mintegy 7,5 mil-
lió forint áll rendelkezésre a társas-
házak energiaracionalizálási és gé-
pészeti beruházásainak támogatá-
sára létrehozott pénzügyi alapban. 
A „sláger” a melegvíz mérőórák 
távleolvasását lehetővé tevő modu-
lok felszerelésének támogatása.

A képviselő-testület a 2022. évi költ-
ségvetés elfogadásakor 40 millió fo-
rintos keretösszeget hagyott jóvá a la-
kóközösségek energiatakarékosságot 
célzó, illetve a gépészeti, és egyéb 
felújítások, beruházások támogatá-
sára. A harmadik terület ettől az év-
től a melegvíz mérőórák távleolvasá-
sát lehetővé tevő modulok lakásokba 
és közös használatú helyiségekbe tör-
ténő beszerzésével, beszerelésével és 
beüzemelésével kapcsolatos projek-
tek támogatása.
A támogatás mértéke az első két pá-
lyázható témakör esetében a korsze-
rűsítés bruttó költségének 1/3-a, de 
a megítélt támogatási összeg laká-
sonként maximum 20 ezer forint, a 
harmadik célcsoportban a kialakí-
tás bruttó költségének 50%-a, de mé-
rőóránként maximum bruttó 6 ezer 
forint.
Az áprilisi testületi döntés óta újabb 

66 pályázatot nyújtottak be, a pályá-
zati kiírás megjelenését követően így 
összesen 112 pályázat érkezett már a 
Polgármesteri Hivatalba. 
A társasházak a májusi ülésre össze-
sen 18.462.400 forintra nyújtottak be 
kérelmet. Energiatakarékossági beru-
házásokra, felújításokra 456.460 fo-
rint (1 pályázó), gépészeti beruhá-
zásokra, felújításokra 4.190.940 fo-
rint (9 pályázó), melegvíz mérőórák 
távleolvasását lehetővé tevő modulok 
beszerelésére 13.815.000 forint (56 
pályázó) támogatást igényelve. 
A testület valamennyi pályázatnak 

zöld utat adott az elbírálás során.
A korábban elbírált pályázatok (és 
rendkívüli kérelmek) 14.079.682 fo-
rinttal, a most elbíráltak 18.462.400 
forinttal apasztották a 40 milliós ala-
pot, melyen így még 7.457.918 fo-
rint áll rendelkezésre. Még csak júni-
us elején járunk, pályázni pedig szep-
tember végéig lehet, ezért meglehet, 
hogy idő előtt elfogy a keretösszeg. 
Aggodalomra azonban nincs ok, a 
képviselő-testület ugyanis eddig min-
dig kiegészítette azt a szükséges ösz-
szeggel.

F.L.

Tisztelt Fogyasztóink!
A távhőszolgáltatást igénybe vevő 
épületekben beszerelt használati me-
legvíz-fogyasztást mérő (továbbiak-
ban: HMV) órák távleolvasásához 
szükséges eszközök beszerzése fo-
lyamatban van, várhatóan június el-
ső hetében a szerződéseket aláíráír-
juk. Az adattovábbító egység (rádió-
modul) HMV órákba történő beszere-
lését, üzembe helyezését társaságunk 
karbantartó csoportja fogja elvégez-
ni a társasházakkal közösen egyezte-
tett időpontban. A munka folyamatos, 
gyors elvégzésének feltétele, hogy az 
egyeztetett időpont előtt az ingatlan-
ban a lejárt vagy az ebben az évben 
lejáró hitelességű HMV órák cseré-
je már megtörténjen. Felhívjuk szíves 
figyelmüket, hogy a lejárt hitelességű 
órák cseréje és a rádiómodulok be-
szerelése, üzembe helyezése nem egy 
időben történik, erre a munka üteme-
zése miatt nincs lehetőség. 
A fentiekre való tekintettel kérjük 
azon fogyasztóinkat, akik kaptak tájé-
koztató levelet arról, hogy 2022. de-

cember 31. napjával lejár a melegvíz-
mérő órájuk hitelessége, az óracseré-
ről mielőbb gondoskodni szívesked-
jenek.
Igény szerint a TiszaSzolg 2004 Kft. 
karbantartó csoportja a vízóracserét 
teljes körű ügyintézéssel - utólagos 
számlázással - vállalja. Amennyiben 

Társaságunkkal kívánja lecseréltetni 
a vízmérő órát (órákat) úgy időpontot 
kell egyeztetnie kollégáinkkal a 06-
70-333-7484 telefonszámon munka-
időben 6:00 - 14:00 óra között.
Megértésüket, türelmüket és együtt-
működésüket megköszönve:

TiszaSzolg 2004 Kft.

Vízóracsere tájékoztatás

Földi kémiai 
szúnyogirtás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújváro-
si Városgazda Nonprofit Kft. szervezésében 2022. június 
2-6. napokon az időjárás függvényében földi meleg köd 
képzéses szúnyogirtást végzünk Tiszaújváros belterületén.
A szúnyogirtás tervezett kezdési ideje: 19 óra, tervezett 
befejezési ideje: 24 óra. Helyszínei: Tisza-parti városrész, 
Tisza-sziget, Tiszaszederkény, Tiszaújváros centrum.
Szúnyogirtó szer megnevezése: Deltasect Plus 1,2 ULV 
(0,135 % deltametrin+0,013 % természetes piretrin).
A lakosság részére javasolt intézkedések: A szabadban tá-
rolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a 
szabadban szárított ruhákat a kezelés napján javasolt ösz-
szegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt kö-
vető 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani 
és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető beren-
dezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldsége-
ket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt aján-
lott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen köze-
lében tartózkodni nem szabad. A szabadban, fedetlenül tá-
rolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megü-
lő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szú-
nyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként aján-
lott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rend-
szeresen ürítsék, vagy takarják le az épületek körüli ki-
sebb, pangó vízgyülemeket.

Csalik és horgok
Már sokéves hagyomány a Zabos Géza Horgász Egye-
sület életében, hogy gyereknapra horgászversenyt hir-
detnek. A versenyt ettől az évtől Markóczy József em-
lékversenyre keresztelték át, így tisztelegve egyik leg-
nagyobb támogatójuk emléke előtt. 

Két kategóriában versenyeztek a jó fogásért. Gyerek ka-
tegóriában 48-an, a serdülők közül 28-an neveztek, köz-
tük több lány is.
- Azért szeretek horgászni - mondja Tóth Lia Luca -, mert 
apukám sokszor szokott segíteni benne. Általában pontyra 
szoktunk együtt horgászni.
A gyerek kategória első helyezettje, Hankó Máté Atti-
la (képünkön) 3100 grammal nyert, zsákmánya volt egy 
1300 grammos ponty is.
- Csontival és kukoricával horgásztam - mondja Attila -, 
fogtam egy törpeharcsát, két keszeget, egy kárászt, és egy 
tükörpontyot.
A serdülő kategóriát Czékmány Brendon nyerte 3900 
grammal. A városi dísztóban csak évente egyszer, a gye-
reknapi versenyen lehet horgászni. Ezért vannak a vízben 
egészen nagyra nőtt egyedek is.
- Amikor szebb az idő - mondja Kiss Béla, a Zabos Géza 
Horgász Egyesület elnöke -, fentről látni, hogy 5-6 kilós 
pontyok, amurok is vannak benne. Keszeg is van, törpe-
harcsa is, és láttam, hogy a gyerekek fogtak egy nagyon 
szép kárászt.
A versennyel a tó halállományát ritkították. Hamarosan le-
engedik a vizét, és elkezdődik a part rekonstrukciója. 

Surányi P. Balázs
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Eddig 93 társasház pályázott a távleolvasó projektre.

Előbb a csere (ahol kell), utána jöhet a modul.



Büszkék lehetnek diákjaikra
Május 2-án kezdődtek az írásbeli 
érettségik. Először magyar nyelv és 
irodalomból, aztán matematikából 
írtak a végzősök. Majd jött a törté-
nelem, az idegen nyelv és a választ-
ható tantárgyak. Ezen a héten hét-
főn nézhették meg a diákok a kija-
vított dolgozatokat.

- A magyar 90 százalékos lett, az 
emelt matek pedig 70 százalék. Sze-
rintem elég jól sikerült - bontogatta a 
zárt borítékokat Szmicsek Levente, a 
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimná-
zium tizenkettedikes tanulója. Min-
den boríték egy-egy tantárgy kijaví-
tott érettségi feladatsorát tartalmazta. 
- Nagyon örülök ennek az eredmény-
nek, mert így szerintem biztos, hogy 
felvesznek villamosmérnöki szakra a 
Miskolci Egyetemre.  
A dolgozatokat nem lehet hazavinni, 
csak megnézni, aki akarja le is fotóz-
hatja. Ha valakinek kérdése, észrevé-
tele van a dolgozataival kapcsolatban, 
ezt kedd délutánig írásban jelezhette 
az iskola titkárságán. 
- Magyarból nagyon diákbarát felada-
tot kaptak az idei érettségizők, a ta-
nulók jelentős része a novellaelem-
zést választotta - tudtuk meg Szanisz-
ló Lászlótól, a gimnázium intézmény-
vezetőjétől. -  Az eredmények megfe-
lelnek a gimnáziumi évek alatt nyúj-
tott teljesítménnyel. A 12. H osztály-
ban, ők a hatosztályos képzésben vet-

tek részt, mindenkinek 70 százalék 
feletti lett a magyar dolgozata. Emelt 
szinten is jeles eredmények születtek, 
illetve lett néhány jó is. A matemati-
ka érettségin a feladattípusok és a ne-
hézségi szint a korábbi évekhez ha-
sonló volt, sőt a második feladatrészt 
kifejezetten könnyűnek találták. En-
nek megfelelően itt is jó eredmények 
születtek. Történelemből átlagosan 60 
százalék feletti eredményeket értek el 
a tanulók, és akik emelt szinten érett-
ségiztek történelemből, mindenki-
nek ötös lett. Az angol írásbelizőkre 
is büszkék lehetünk, 51 diákunk elő-
rehozott középszintű érettségi vizsgát 
tett. Mindenki 90 százalék felett tel-

jesített és vannak hibátlan dolgoza-
tok is. A végzősök közül 56-an vállal-
ták be az emelt szintű érettségit angol 
nyelvből. Itt is túlnyomó részt 90 szá-
zalék feletti eredmények születtek. Ez 
azért nagyon szép, mert 60 százalék 
felett egy emelt szintű érettségi angol 
nyelvből középfokú nyelvvizsgával 
egyenértékű teljesítmény. Úgyhogy 
szerintem kimondhatjuk, hogy na-
gyon büszkék lehetünk a diákjainkra. 
A vizsgaidőszak folytatódik, az emelt 
szintű szóbeli vizsgák június 1-jén 
már elkezdődtek, a középszintű szó-
beli érettségik pedig június 13-ától 
24-éig tartanak majd. 

ema

Mazsorettsikerek
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár mazso-
rett csoportjai sikeresen szerepeltek a XIV. Hajdúböször-
ményi Országos Mazsorett Fesztiválon. A szakmai zsűri 
előtt bemutatott produkciókkal a felnőtt és III. korcsopor-
tos pom-pon kategóriákban a Derkovits Majorette Csoport 
és a Jégvirág Majorette Csoport egyaránt arany eredményt 
ért el. A Gyermek Majorette Csoport első alkalommal vett 
részt ilyen jellegű megmérettetésen, ők az I. korcsoportos 
show kategóriában ezüst oklevéllel tértek haza. A nagylá-
nyok a legmosolygósabb csoport különdíjában részesül-
tek, Bognár Imre művészeti vezető ,,Az év legjobb feszti-
válja 2021” cím III. helyezését vehette át.
A csoportok felkészítői: Bognár Imre, valamint Majnár 
Melinda és Németh Dóra mazsorettek.

Szeder Kunó 
és a rejtélyes szerkezet

Mely várostörténeti eseményeket rejtik az alábbi MÉM-
ek? A további MÉM-ek naponta jelennek meg a Hamvas 
Béla Városi Könyvtár facebook oldalán.
A megoldásokat az ertektar@tujvaros.hu e-mail címre, 
vagy a Hamvas Béla Városi Könyvtárba várjuk.
Aki elmaradt a megfejtéssel, a válaszokat később is el-
küldheti; visszamenőlegesen is bekapcsolódhat bárki a já-
tékba, amely októberig tart!
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Mosolygós arcok, derűs tekintetek: jól sikerültek az írásbelik.



Közösség, alkotás, alkotóközösség
A Tiszaújvárosi Képzőművész Kör a 
múlt év őszén alakult. Tiszaszederkény-
ben tartják 2 hetente a műhelymun-
kákat, ahová lelkes amatőrök járnak. 
Nyolc-tíz állandó tagjuk között van-
nak olyanok is, akiknek már korábban 
láthattuk a munkáikat városi kiállítá-
sokon. Vezetőjük Kormos Dénes, aki a 
’70-es évek Leninvárosában működő 
Pataki János-féle képzőművészkör tag-
ja volt. 

- Van itt még valaki, aki a Pataki vezette 
képzőművészkörben is ott volt? 
- Igen, én. A többiek nem, a korosztály jó-
részt újra és mindig fiatalokból tevődik 
össze, a negyvenes korosztálytól a hatva-
nasig terjed, egy-két fiatalabb tagunk volt, 
de ők más irányba kötöttek ki. Kihasznál-
va az alkalmat mondom, várunk fiatalokat 
is, hogy jöjjenek közénk. Tulajdonkép-
pen, akik itt vannak, valamilyen módon 
már megmutatták magukat amatőr alkotó-
ként. Nagyon szép dolgaik vannak, és má-
ra mindenkinek kialakult a saját képi vilá-
ga. Az előzmény annyi, hogy annak idején 
volt itt egy Korbely István festőkurzus, ott 
már néhányan ízelítőt kaptak abból, hogy 
milyen az együttmunkálkodás, és ott fo-
galmazódott meg az igény, hogy akik itt 
festegetnek a városban, hozzunk létre egy 
saját kis közösséget. Tanulni egymástól, 
fejleszteni egymást, együtt lenni, alkal-

manként dolgozni, megismerkedni tech-
nikákkal, egyebekkel, ez a cél. Sajnos el-
veszítettük nemrégiben Pataki Jánost, aki 
20 évig vezette annak idején ezt a kört, a 
tiszteletére úgy döntöttünk, hogy felvesz-
szük az ő nevét. Ennek a hivatalos intézé-
se még folyamatban van. 
- Ez afféle felnőtt tehetséggondozás? 
- Igen, de a tehetség nem korfüggő. Én 
azt szoktam mondani, hogy az ember bol-
dogságához egy dolog feltétlenül fontos, 
hogy találja meg azt a bizonyos alkotóe-
lemét, amiben ő jól érzi magát, ami kelle-
mes, amibe bele tud feledkezni, ami örö-
met szerez neki, amivel örömet tud sze-
rezni másoknak. Lehet ez bármelyik élet-
korban, a lényeg, hogy boldog legyen, 
amikor ezt csinálja.
- Hogy megy a csapatnak? 
- Mindenkinek kialakult valamilyen stí-
lusa, nekik valamilyen rajzi előképzettsé-
gük van már, másoknak kevesebb. Itt tu-
lajdonképpen a lényeg az, hogy egymás-
tól tanulunk, és ami nekem nagyon szim-
patikus, hogy bátran hozzák a munkáikat, 
megbeszéljük együtt, ha vannak javaslata-
ik, és ami nagyon jó, hogy ezt baráti jó ta-
nácsként veszik, tehát ilyen szempontból 
is tanulunk egymástól. A másik, ami na-
gyon fontos, hogy mindig egy-egy újabb 
dolgot megmutat mindenki abból, ami ő, 
amit ő szeret csinálni, és ezeket kipróbál-
juk. Heiszman Katika például megmutatta 
a selyemfestést, egy másik tagtársunk, Ta-

nyi Enikő megmutatta az akvarellt, mert ő 
abban nagyon jó. Vályi Katalinnal nem-
régiben a Korbely festőkurzuson találkoz-
tam, akkor is festett, csak akkor még más 
technikával. 
- Most az akvarelltechnikát tanuljuk, én 
éppen íriszeket festek, először csinálom 
ezt - mondja Katalin. - Nagyon izgalmas 
feladat. Az előbb nézegettük az általános 
iskolás koromban festett képeimet. Ak-
kor festettem utoljára, utána nagyon hosz-
szú idő kimaradt. Elmentem tavaly egy 
festőkurzusra, most pedig csatlakoztam a 
képzőművész körhöz. Már nyugdíjas va-
gyok, úgy gondoltam, újra megpróbálom 
a festést, amire most már van is időm. Dé-
nes nagyon jó tanítómesterünk, az alapok-
tól kezdve mindent elmagyaráz nekünk és 
egymástól is tanulunk. 
Ugró Mária fest és rajzol is, a képzőmű-
vészettel már régóta foglalkozik amatőr-
ként.
- Sokat rajzoltam, festettem, és mindig 
újabb dolgokat veszek észre, hogy mit 
kellene másképp csinálni. Ez a művésze-
ti közösség nekem nagyon sokat ad. A 
család mellett ez az egyik közösség aho-
va járok, ahol jól érzem magam, ahol ta-
nulok, ahol a művészettel foglalkozhatok 
- mondja, majd a nővére, Ugró Éva An-
na csatlakozik a beszélgetéshez. - Én a 
testvéreim hatására jöttem ide és az ő un-
szolásukra kezdtem el festeni is. Amikor 
megtudtam, hogy indul ez a kör, gondol-

tam, hogy itt a helyem. Nekem nagyon so-
kat jelent ez a kikapcsolódás. Nagyon so-
kat tanulunk Dénestől elméletet és gya-
korlatot is. 
Gondos Gyulánénak két hónapja volt ki-
állítása Miskolcon, de sok munkáját már 
városi kiállításokon is bemutathatta. Ő ta-
nulni jött a képzőművészeti körbe. 
 - Nagyon szeretek idejárni, idáig amatőr 
szinten csak olajfestéssel foglalkoztam 
- mondja. - Azért jöttem ide, hogy más-
féle technikákat is megtanuljak. Foglal-
koztunk már linómetszéssel, készítet-
tünk monotípiát, próbálkoztunk a fejfes-
téssel. Mindegy, hogy mi a téma, nagyon 
szeretem csinálni. Összetartó társaság va-
gyunk, jól érezzük itt magunkat. 
A szobrász végzettségű Papp Edit is itt 
kötött ki, ebben a közösségben. 
 - Mindig látunk valami újat egymás-
tól - mondja Edit. - Ötleteket adunk egy-
másnak, egymástól tanulunk. Igazából 
nagyon sok mindent újratanultam. Ne-
kem van egy előképzettségem, szobrász 
vagyok, vannak olyan feladatok, ami-
ket megtanultam annak idején, de példá-
ul grafikai technikákkal vagy az akvarel-
lel én is most barátkozom. A szobrásza-
ti technikákkal majd én fogom megismer-
tetni a többieket, de ez egy hosszabb tör-
ténet lesz, jelenleg azt tervezzük, hogy 
egy nyári tábor keretében fogjuk ezt ta-
nulni - teszi hozzá Edit.

berta

A Bonis Bona - „A nemzet tehetségeiért” 
díjat évente adományozzák a tehetség-
gondozásban kiemelkedő munkát végző 
magyarországi és határon túli tehetségse-
gítőknek. Idén 58 pedagógus és 6 önkor-
mányzat vehette át az elismerést. A 2003-
ban alapított díj, a tehetséggondozás terü-
letén adható legrangosabb elismerés, amit 
négy egyéni kategóriában osztanak ki. 
Kormos Dénest a „Kiváló tehetségsegítő” 
kategóriába terjesztették fel tehetségsegí-
tő civil szervezetek, szakemberek. Ebbe 
a kategóriába olyan személyek javasol-
hatók, akik legalább 5 évre visszamenő-
leg folyamatos kiváló tehetségsegítő te-
vékenységet végeztek, amelynek jelentős 
hatása igazolható a tehetséges gyerme-
kek, fiatalok körében.  
„Bonis bona discere”, a latin közmondás 
jelentése „Jótól jót tanulni.” 
Kormos Dénes 35 éve foglalkozik aktí-
van a tehetségsegítéssel. A nevéhez kötő-
dik az első modellértékű regionális tehet-
séggondozó-tehetségsegítő hálózat meg-
szervezése Borsod megyében. A program 

keretében bővült a tehetséggondozás te-
rén képzett szakemberek köre. A létreho-
zott térségi tehetségműhelyekbe bevonták 
a hátrányos helyzetű, aprófalvas térségek-
ben élő tehetségígéreteket, tehetségeket. 
A megyei tapasztalatokat is felhasznál-
va aktív szerepet vállalt a Nemzeti Tehet-
ség Program kidolgozásában, a parlamen-
ti egyeztetési, elfogadási folyamat koor-
dinálásában. A hazai és határon túli tehet-
ségsegítő hálózat kialakítását több mint 
egy évtizede mentorálja. Több mint 80 
hazai és határon túli tehetségsegítő tanács 
megszervezését közvetlenül mentorálta. 
Közreműködésével alakultak tehetségse-
gítő tanácsok, tehetségpontok, módszer-
tani útmutatót készített a tehetségsegítő 
tanácsok megalakításához és működteté-
séhez, a tehetségpontok tevékenységének 
segítő értékeléséhez. Szakmai előadások-
kal, képzésekkel, szakmai anyagokkal, 
folyamatos konzultációs lehetőségek biz-
tosításával jelenleg is segíti a Kárpát- me-
dencei tehetségsegítő hálózat működését, 
bővítését. Nemcsak a gyakorló pedagógu-

sok, szakemberek, hanem hazai egyete-
mek hallgatóinak szemléletformálásában 
is aktív szerepet vállal a tehetségsegítés-
sel összefüggő korszerű ismeretek átadá-
sával. 25 éve vesz részt a tehetséggondo-
zó, tehetségsegítő szakemberek képzésé-
ben, továbbképzésében a Miskolci Egye-

tem Bölcsészettudományi Kar Tanárkép-
ző Intézetében. A Magyar Tehetséggon-
dozó Társaság elnökségi tagja, a Nemzeti 
Tehetségsegítő Tanács tagja, a Matehetsz 
szakmai munkatársa, a Kárpát-medencei 
Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiuma el-
nöke. 

Bonis Bona díj Kormos Dénesnek
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A tiszaújvárosi képzőművészkör, vezetőjével Kormos Dénessel.

Újra az iskolapadban. Különböző technikákat tanulnak egymástól, ki mihez ért, azt hozza.



Június 2., csütörtök
A szerdai adás ismétlése

9:00 HétHatár: Benzinmizéria - Közrend, közbiztonság  
- Véget ért az írásbeli érettségi - Okmányiroda, hétvé-
gén is - Gyereknapi piknik - Gyermeknapi horgászver-
seny - Pünkösd - Foci - Giada-sikerek - Tisza Triatlon 

útlezárásokkal
9:15 Hétről-Hétre: Jogsi és bukósisak az elektromos 

rollerhez? - Ötórai tea mellé Énekszó - Tehetség, kép-
zőművészet, elismerés Kormos Dénesnek - Sportfeszti-

vál   
9:50 Fogadóóra dr. Fülöp György polgármesterrel 

10:20 Egy hajóban: Pünkösd

Június 3., péntek
18:00 B4 Híradó 

Június 8., szerda
18:00 HétHatár: Közmeghallgatások - Felújítások a Ti-
szaparti városrészben - Szünidei gyermekétkeztetés - 

Fejlesztés a Brassaiban - Péterfy-Novák Éva közönség-
találkozó - Nyárs-party

18:15 Hétről-Hétre: Kitüntetés Tógyer Gyulának - Ku-
lisszás Húsevők - Sportfesztivál - Bragato és Krucsay a 
dicsőségfalon - Tisza Triatlon - Labdarúgás: szezonér-

tékelés 

A Tisza TV műsora

Jelentkezés 
a zeneiskolába

A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor zeneiskolája

BEIRATKOZÁST TART
A 2022/2023. tanév művészeti oktatására 2022. júni-
us 13-15. napja között 8.00 - 17.00 óráig. Jelentkezés a 
művészetoktatásban résztvevő régi növendékek számá-
ra a főtárgy tanároknál, az új növendékek számára az is-
kola titkárságán lehetséges.
A 2022/2023. tanévben is nagy szeretettel várja a Ti-
szaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola Vándor Sándor zeneiskolája mű-
vészeti képzésére jelentkező gyermekeiket.
Iskolánkban zeneművészeti ágon folyik képzés: furu-
lya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, trombita, harsona, 
tenorkürt, kürt, hegedű, gitár, zongora, ütőhangszerek 
hangszereken. Az általános iskola 1. és 2. osztályosai-
nak szolfézs előképzős osztályokat indítunk.
Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító - példá-
ul születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazol-
vány, vagy útlevél, 
• lakcímkártya, 
• TAJ-kártya,
A tanulói jogviszonyt minden tanévben meg kell újítani. 
A Nyilatkozattal történő beiratkozás a 2022/2023. tan-
év egészére szól.

Markovicsné Szabó Enikő
intézményvezető

Széchenyis díjazottak a sajtófesztiválon
A Diák- és Ifjúsági Újságírók Or-
szágos Egyesülete idén 29. alkalom-
mal hirdette meg a Tehetségkuta-
tó Diákmédia Pályázatát. A rangos 
megmérettetésen a Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola rádiója, a Rá-
dió Aktív három kategóriában is ki-
emelkedő eredményt ért el. 

Az elismerések Böcsödi Péter és Tö-
rök Márton nyolcadik osztályos ta-
nulók és felkészítő tanáruk, Lendvay 
Viktor munkáját dicsérik. Bochkor 
Gáborral és a budapesti Aeroparkot 
üzemeltető Légi Közlekedési Kultu-
rális Központ munkatársával, Krá-
nitz Balázzsal készített interjúik hoz-
ták meg számukra a sikert. Jól meg-
érdemelt díjaikat május 20-án, Buda-
pesten vették át az Országos Ifjúsági 
Sajtófesztiválon.
- Az életem egyik legnagyobb élmé-
nye volt Bochkor Gáborral beszélget-
ni - mondta Török Márton, aki az Év 
Diákrádiósa kategóriában a harmadik 
helyen végzett, az Év Diákújságírója 
kategóriában pedig különdíjat nyert.
- Marcit nagyon érdekli a retro kor-
szak. Innen jött az ötlet, hogy a Ret-
ro Rádió műsorvezetőjével, Bochkor 
Gáborral készítsen interjút. A kérdé-
seket is ő találta ki, és jól is tette fel 
őket - vette át a szót Marci és Peti fel-
készítő tanára, Lendvay Viktor. - Gá-
borral még szakmáztak is egy kicsit 
a kérdések feltevésére vonatkozóan. 
Annak nagyon örült Bocsi, hogy tel-
jes mértékben elkerültük a szokásos 

bulvárjellegű kérdéseket, ő pedig ezt 
maximális nyitottsággal és bizalom-
mal hálálta meg.
- Hogy készültök fel egy ilyen pályá-
zatra?
- Szakköri kereteken belül beszél-
jük meg az aktuális témákat. A diá-
kok hozzák a kérdéseket, amelyeket 
együtt vitatunk meg, de a végső dön-
tés a riporteré. Talán kijelenthetem, 
hogy a szélsőséget én képviselem a 
stábban, próbálom a srácokat biztatni 
a szokatlanabb kérdésekre is.
Böcsödi Pétert az Év Diákújságíró-
ja kategóriában jutalmazták különdíj-
jal, Marcival ketten pedig a Széche-
nyi sulirádióját az első helyre kormá-
nyozták be az Év Diák Videóújságíró-
ja versenyben.
- Peti, egy kifejezetten remek interjút 

készítettél Kránitz Balázzsal...
- Én is élveztem. Előtte szétnéztünk 
az Aeroparkban, aztán Balázs javas-
latára beültünk egy Tu-154-es repü-
lőgép pilótafülkéjébe, ott vettük fel az 
anyagot. Nagyon fáradtan készítettük 
el az interjút, előtte forgattuk Marci 
beszélgetését is Bocsival. Aznap haj-
nali háromkor keltünk, hogy beérjünk 
a reggeli műsor kezdetére a rádióba. 
- A repülés témáját te választottad?
- Ajánlották. Amikor még csak ké-
szültünk Budapestre, úgy gondoltuk, 
kihasználjuk az időt, ha már ott le-
szünk, így választottuk az Aeropar-
kot. Aztán kitaláltuk, hogy akkor le-
gyen egy interjú Kránitz Balázzsal, 
amit egy médiaszakkör alkalmával le-
egyeztettünk vele.

Ördögh István

Hunyadisok médiasikere
A pandémia rengeteg korlátozást, vál-
tozást hozott az életünkben, így tör-
tént, hogy a szokásos karácsonyi mű-
sort olyan formába kellett önteni, 
mely minden új változásnak megfe-
lel, így rendhagyó módon hangjáték 
készült belőle.
Azonban a kényszermegoldások oly-
kor nem várt sikereket is hoznak. Így 
történhetett meg, hogy a DUE Média-
hálózat 2022. évi Tehetségkutató Di-
ákmédia Pályázatán „Az év diákrádi-
ósa - tematikus” kategóriában ezzel a 
hangjátékkal pályáztak és első helye-
zést értek el iskolánk diákstúdiósai. 
A felvételen szereplő gyerekek: Csá-
ti Milán, Hajdu Eszter, Mihály Már-
ton, Tóth Réka 5.a osztály, Cseresz-
nyés Emőke, Kalu Nóra, Károly Li-
li, Kathlan Zoé, Molnár Noémi, Nagy 
Mihály, Nagy Kolos Mátyás, Onder 
Gerda, Répási Kornél, Szenczi An-

na, Szabó Anna Rebeka 5.b osztá-
lyos tanulók. A gyerekeket felkészí-
tette Pásztorné Csontos Márta és Vi-
szóczki Anett, a felvételeket készítet-

te, vágta és szerkesztette Csatóné Bo-
ros Zsuzsanna tanárnő.

Markovicsné Szabó Enikő
intézményvezető

Újra szólt az Énekszó

Két év kényszerszünet után először adott koncertet hazai 
közönség előtt az Énekszó Baráti Kör május 26-án a Der-
kovits Művelődési Központban. A repertoár az egyházi- és 
a könnyűzene kedvelőinek egyaránt tartalmas kikapcsoló-
dást kínált, amelyet születésének száznegyvenedik évfor-
dulója alkalmából Kodály Zoltán művei is színesítettek. 
A koncerten közreműködtek a Vándor Sándor Zeneisko-
la növendékei és az AdHoc vokál, valamint köszöntötték a 
kórust legalább tíz éve erősítő tagokat.
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Péter és Marci első helyre kormányozták iskolájukat.



Felnőttként is picit gyermeknek maradni
Igazán különleges élményekben lehet 
részük azoknak, akik június 10-ig ellá-
togatnak a Kiss Imre „Indi” makettező, 
diorámaépítő és festő alkotásait felvo-
nultató kiállításra, a városi könyvtárba. 
Igazán különleges élményekben, ugyan-
is Indi minden műve mögött mindany-
nyiunknak ismerős történetek és emlék-
képek rejlenek.

- Hogyan jellemezné a kiállítást?
- A dioráma technika segítségével szeret-
ném élethűen visszaadni azt a világot ki-
csiben, amely körbevesz bennünket. Le-
gyenek azok mesék, filmek, tárgyak, épü-
letek, emberek. Ebben a régióban még so-
hasem volt ilyen kiállítás, nagyon kevesen 
művelik ezt a mesterséget.
- Mióta foglalkozik makettezéssel?
- Tizenegy éve. Nagyon szerettem maket-
tezni, de a diorámaépítésről még jó ide-
ig fogalmam sem volt. Korábban hét éven 
keresztül festészetet tanultam, innen jött 
az ötlet, hogy háromdimenziós formá-
ban is elkészítsem a képeket. Találtam egy 
olyan internetes oldalt, ahol nemcsak be-
mutatják a munkáikat a makettezők, ha-
nem a tapasztalataikat is megosztják egy-
más között. Tőlük kértem segítséget az in-
duláshoz. Aztán találkoztam a dioráma-
építés egyik mesterével, Adóba Lászlóval. 
Kaptam tőle szakkönyveket, és végső so-
ron így indultam el ezen az úton. 
- Mi mindentől egyedi az ön útja?
- Először is számos diorámám képkeretet 
is kapott. Másodszor nagyon sokat és sok 
mindennel kísérletezem, hogy ezek az al-
kotások valóban élethűek legyenek. Pél-
dául kifejlesztettem egy sajátos vízfelüle-
tet. Harmadszor a színekkel való játék is 
hangsúlyos szerepet játszik a munkáim-
ban. Negyedszer sokszor rejtek el bennük 
különféle apróságokat, olyanokat, ame-
lyeknek az értéke pénzben elenyésző, szá-
momra mégis felbecsülhetetlenek, mert a 
saját gyermekkoromhoz és a saját csalá-
domhoz köthetők. Mondok néhány példát. 
Az Egyszer volt, hol nem volt című darab-
ban édesanyám kedvenc befőttesüvegéből 
készült a torony. Az itt kiállított darabok 
között látható egy fantáziakép is, amely 
egy repülő csészealjat ábrázol a hóban. Ez 
a repülő csészealj pedig a nagypapám egy-
kori 1300-as Ladájának a negyvenkét éves 
dísztárcsájából született. Szinte abban az 
autóban nőttem fel és később még én is 
vezethettem. Csodálatos emlékek! A papa 
sok mindent gyűjtögetett. Az itt látható di-
orámák attól is különlegesek, hogy a kere-
teiket azok a rozsdás szögek fogják össze, 
amelyeket annak idején a nagypapám tett 
félre, mondván: - Majd jók lesznek még 

valamire. Igaza lett. Ő már régen nincs 
köztünk - akárcsak a nagymama - de úgy 
hiszem, a szögek és a dísztárcsa által to-
vább él az ő lelke is a munkáimban. Há-
lás vagyok, hogy az élete, az életük része 
lehettem!
- A családjából esetleg örökölhette valaki-
től a kézügyességet?
- Édesapám ugyancsak ügyes kezű volt, ő 
fafaragások és ékszerek készítésében jel-
eskedett. Tőlem pedig a kislányom viszi 
tovább az alkotás szeretetét, grafikus sza-
kon tanul.
- Milyen anyagokkal dolgozik?
- A legegyszerűbben elérhető, minden 
háztartásban előforduló anyagokkal. Pél-
dául hungarocellel, kartonnal, WC-papír-
ral, gipsszel és faragasztóval. Mindig arra 
törekszem, hogy a környezetemben lévő 
anyagokból a legjobbat hozzam ki. Ren-
geteg kutatómunkát végzek. A Gyerekkor 
című alkotásomat hozom erre példának, 
amely hosszas utánajárást igényelt. Rész-
letesen visszakerestem, hogyan is néz-
tek ki a játszóterek a hetvenes-nyolcvanas 
években.

- Afféle nosztalgiavonatra ül fel az, aki 
meglátogatja a kiállítást?
- Számomra lényeges, hogy ne csak gyö-
nyörködjenek a munkáimban a látogatók. 
Ugyanilyen fontos, hogy a műveim által jó 
érzéseket is előcsalogassak a közönségből. 
Azt is üzenem ezzel a kiállítással, hogy 
felnőttként ugyancsak jó és szükséges egy 
picit gyermeknek maradni. 
- Úgy tudom, versenyeken is kimagaslóan 
teljesít.
- Az indulásomat követően nem sok-
kal már az első versenyemre is benevez-
tem, ahol az egyik alkotásomat ezüstérem-
mel jutalmazták, és ugyanekkor elhoztam 
a mezőny legjobbjának járó díjat is, ame-
lyet még kilenc ugyanilyen elismerés kö-

vetett az elmúlt években. Összesen negy-
ven-ötven díjat sikerült szereznem az el-
múlt tíz évben.
- Ennek alapján mondhatjuk, hogy a hob-
bija egyik legjobbja?
- Távol áll tőlem a dicsekvés, de eljutot-
tam odáig, hogy ma már világszerte - Ja-
pántól az Egyesült Államokig - ismernek a 
makettezők berkeiben, ami nagyon jó ér-
zés.
- Nem sokat tudok a makettezésről, de azt 
igen, hogy gyakran harctereket illusztrál-
nak ezzel a technikával, itt mégsem látok 
ilyet.
- A harcmentes ábrázolás a munkásságom 
egyik elvi alapvetése. Bár itt, a kiállításon 
mégis látható két „háborús” darab, a Var-
só, amely egy világhírű filmalkotás, „A 
zongorista” egyik jelenetét idézi fel, ami-
kor a lengyel fővárost elfoglaló németek a 
zsidó lakosokat igazoltatják az utcán. Ez a 
munkám már Lengyelországot is megjárta 
és ott annyira komolyan vették, hogy nem-
csak díjat nyert, hanem hálájukat is kife-
jezték, hogy egy magyar fiatalember fog-
lalkozik a történelmük legsötétebb korsza-
kával. Még egy itt kiállított diorámát so-
rolnék a harci kategóriába, de ha jól meg-
nézzük, mégsem közvetlenül kapcsoló-
dik a háborúhoz. A látogatók fantáziájára 
bízom, mit látnak mögötte. A Hideg szél 
művemben egy francia templom belső ud-
varát német katonák hagyják el.
- Ön szerint melyek azok az elemek, ame-
lyek igazán szerethetővé teszik az alkotá-
sait?
- A művek mögött megbúvó történetek, ér-
zések, gondolatok és a színvilág. Egyszer 
az egyik nagy versenyem zsűrijének neves 
tagja azt mondta nekem, hogy a kis maket-
tező műhelyekben egyre több gyerek em-

leget. Elsőre nagyon elcsodálkoztam ezen 
a kijelentésen, aztán folytatta: azért, mert 
azt hallotta, tőlem tudják az apróságok, 
hogy nemcsak egy harckocsi, hanem egy 
kiscsibe másának a kifestése is része le-
het a makettezés mesterségének. Persze 
sokaknak fontos, hogy megismerjék a ha-
ditechnikát, és nyilván nincs is ezzel baj, 
de úgy vélem, a lelki béke megteremtése 
ugyanilyen lényeges, mert a nélkül merre 
tovább?
- Figyelemmel kíséri a kicsik szárnybon-
togatását?
- Igen, mindig is nagyon fontosnak tar-
tottam a gyerekek biztatását és támogatá-
sát. Díjakat is szoktam nekik vinni a ver-
senyekre. 
- Mi a legfontosabb a gyermekek szakmai 
támogatásában?
- Az, hogy soha ne becsüljük le a munká-
jukat! Még egy felnőttnek is rosszul esik, 
ha leszólják, amit csinál, egy kicsinek meg 
főleg, hiszen az ő kis lelki világa ugyan-
úgy benne van az alkotásban. Nyilván, a 
zsűrinek muszáj rangsorolni a versenye-
ken, nem is erről van szó.
- Az alkotótevékenységében mire a leg-
büszkébb?
- Sok mindent elértem a hobbijaim terüle-
tén. Vannak olyan alkotótársaim, akiknek 
tíz-húsz év alatt sokkal kevesebb adatott 
meg. Mindaz, hogy én tizenegy év alatt 
tízszer bizonyultam a legjobbnak, mester-
leves makettezővé válhattam, és nemcsak 
itthon, hanem külföldön is ismerik a ne-
vemet, egy hatalmas adomány, amiért na-
gyon hálás vagyok! Nem büszke, hanem 
hálás, mert számtalan  segítőm önzetlen 
hozzáállása és támogatása nélkül nem tar-
tanék itt.

Ördögh István
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Kiss Imre „Indi”

A Varsó című alkotásért a lengyelek hálájukat fejezték ki.

A színekkel való játék hangsúlyos szerepet kap az életképeken. Indi 40-50 díjat kapott 10 év alatt.
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Épületenkénti hőfelhasználás 2021/2022
Rövidítések: egycs., átk.: egycsöves, átkötőszakaszos; egycs., átf.: egycsöves, átfolyós; kétcs., f.: kétcsöves, függőleges; kétcs., v.: kétcsöves, vízszintes; Lak. szab.: Lakásonkénti szabályozás
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Bartók Béla út 7-11. Bartók Béla úti 23 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0003 0,0029 0,0066 0,0132 0,0132 0,0087 0,0077 0,0037 0,0560
József A. u. 17-19. ATTILA 30 egycs., átf. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0005 0,0053 0,0084 0,0137 0,0141 0,0101 0,0099 0,0053 0,0667

Vörösmarty út 2/A-B KELETKAPU 24 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0002 0,0054 0,0098 0,0165 0,0150 0,0113 0,0106 0,0057 0,0744
Bartók B. u. 4. BARÁTSÁG 35 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0024 0,0090 0,0100 0,0155 0,0147 0,0108 0,0114 0,0072 0,0785
Árpád u. 1-7. ÁRPÁDHÁZ 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0007 0,0066 0,0105 0,0168 0,0168 0,0116 0,0117 0,0065 0,0805
Rózsa u. 2-8. HUNGÁRIA 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0005 0,0069 0,0110 0,0179 0,0173 0,0124 0,0122 0,0067 0,0844
Rózsa u. 13. KOCKA 17 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0011 0,0064 0,0111 0,0175 0,0180 0,0122 0,0127 0,0069 0,0849

József A. u. 21. II. sz. L.sz. 20 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0007 0,0074 0,0113 0,0177 0,0175 0,0127 0,0128 0,0074 0,0867
Bolyai köz 2. TORONY 55 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0008 0,0078 0,0116 0,0184 0,0186 0,0132 0,0132 0,0078 0,0906
Építők útja 8. II. sz. L.sz. 17 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0046 0,0108 0,0134 0,0180 0,0170 0,0124 0,0118 0,0072 0,0906

Vörösmarty út 1. Észak-Dél 31 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0010 0,0078 0,0120 0,0202 0,0179 0,0140 0,0132 0,0070 0,0921
Árpád u. 18-24. RÁKÓCZI 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0008 0,0071 0,0124 0,0206 0,0200 0,0141 0,0138 0,0077 0,0956
Hajdú tér 7-13. FAGYÖNGY 60 egycs., átf. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0009 0,0081 0,0130 0,0207 0,0203 0,0145 0,0143 0,0083 0,0992
Bolyai köz 1-7. PANEL 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0010 0,0086 0,0131 0,0201 0,0199 0,0149 0,0153 0,0093 0,1013

Hajdú tér 2. MEDITERRÁN 45 kétcs., v. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0007 0,0091 0,0135 0,0216 0,0212 0,0159 0,0152 0,0082 0,1048
Barcsay tér 2-4. BÁSTYA 54 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0008 0,0079 0,0135 0,0232 0,0224 0,0154 0,0158 0,0085 0,1068
Örösi u. 18-24. TÖLGY 60 kétcsöves Lak. szab. Teljes Teljes 0,0012 0,0084 0,0136 0,0221 0,0223 0,0161 0,0157 0,0089 0,1070
Örösi u. 50-56. PETŐFI 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0010 0,0096 0,0145 0,0221 0,0218 0,0162 0,0160 0,0095 0,1096

Mátyás kir. u. 10-12. CSALÁD 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0010 0,0094 0,0147 0,0234 0,0230 0,0161 0,0158 0,0081 0,1104
Árpád u. 21-27. BÜKK 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0011 0,0099 0,0145 0,0229 0,0226 0,0164 0,0163 0,0096 0,1123

Örösi u. 2-8. SOLÁR 60 egycs., átf. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0012 0,0097 0,0150 0,0232 0,0230 0,0160 0,0161 0,0095 0,1126
Teleki B. u. 3. HÁMÁN KATÓ 12 kétcs., f. Lak. szab. Lépcs.h. 0,0013 0,0107 0,0087 0,0240 0,0244 0,0177 0,0174 0,0098 0,1127

Alkotmány köz 3-9. ALKOTMÁNY 58 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0009 0,0089 0,0147 0,0239 0,0233 0,0167 0,0162 0,0092 0,1128
József A. u. 13-15. JÓZSEF ATTILA 30 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0010 0,0094 0,0148 0,0232 0,0224 0,0166 0,0169 0,0096 0,1128
Vörösmarty út 4. Keletkapu IV 31 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0016 0,0106 0,0142 0,0242 0,0206 0,0160 0,0165 0,0108 0,1130

Árpád u. 16. II. sz. L.sz. 20 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0013 0,0102 0,0149 0,0239 0,0230 0,0162 0,0162 0,0094 0,1137
Szent I. u. 13-15. TÓPART 66 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0010 0,0091 0,0147 0,0236 0,0239 0,0168 0,0169 0,0095 0,1145

József A. u. 35-37. II. sz. L.sz. 31 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0012 0,0108 0,0156 0,0230 0,0224 0,0165 0,0168 0,0103 0,1154
Mátyás kir. u. 14-20. FÉSZEK 55 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0014 0,0098 0,0151 0,0241 0,0234 0,0171 0,0173 0,0100 0,1169

Örösi u. 46-48. II. sz. L.sz. 30 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0010 0,0098 0,0152 0,0243 0,0237 0,0173 0,0170 0,0098 0,1172
Munkácsy M. u. 42-48. DÉLIBÁB 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0009 0,0099 0,0158 0,0245 0,0241 0,0173 0,0172 0,0096 0,1185

József A. u. 9-11. JÓZSEF ATTILA 30 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0010 0,0093 0,0151 0,0246 0,0240 0,0178 0,0180 0,0111 0,1199
Pajtás köz 1-3. ÉSZAK 66 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0012 0,0105 0,0160 0,0237 0,0231 0,0174 0,0180 0,0113 0,1200
Örösi u. 26-32. 222/A OTP 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0010 0,0099 0,0157 0,0251 0,0253 0,0178 0,0175 0,0094 0,1207
Örösi u. 10-16. FENYŐ 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0009 0,0093 0,0154 0,0256 0,0253 0,0179 0,0177 0,0098 0,1210
Árpád u. 9-19. SZÉCHENYI 90 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0014 0,0099 0,0156 0,0249 0,0245 0,0183 0,0182 0,0109 0,1221
Bartók B. u. 6. II. sz. L.sz. 36 kétcs., f. Lak. szab. Lépcs.h. Teljes 0,0010 0,0084 0,0164 0,0265 0,0260 0,0186 0,0185 0,0107 0,1252

Bolyai köz 9-15. NAPSUGÁR 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0010 0,0105 0,0167 0,0261 0,0257 0,0183 0,0183 0,0105 0,1260
Örösi u. 34-40. II. sz. L.sz. 60 egycs., átf. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0010 0,0106 0,0162 0,0260 0,0261 0,0190 0,0191 0,0109 0,1280
Deák F. tér 10. II. sz. L.sz. 20 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0016 0,0114 0,0172 0,0257 0,0248 0,0182 0,0197 0,0116 0,1285

József A. u. 1-7. PIRAMIS 60 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0013 0,0115 0,0174 0,0261 0,0255 0,0187 0,0189 0,0110 0,1289
Mátyás kir. 2-4. II. sz. L.sz. 60 kétcs., f. Lépcs.h. Teljes 0,0004 0,0089 0,0166 0,0286 0,0303 0,0183 0,0181 0,0083 0,1291
Örösi u. 42-44. II. sz. L.sz. 30 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0013 0,0117 0,0175 0,0259 0,0246 0,0187 0,0195 0,0124 0,1304
József A. u. 23. BEM 20 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0013 0,0114 0,0176 0,0267 0,0260 0,0189 0,0194 0,0110 0,1309

Árpád u. 14. II. sz. L.sz. 20 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0016 0,0121 0,0168 0,0261 0,0262 0,0192 0,0193 0,0116 0,1314
Deák F. tér 12. II. sz. L.sz. 20 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0016 0,0121 0,0168 0,0271 0,0266 0,0185 0,0193 0,0116 0,1321
Deák F. tér 14. II. sz. L.sz. 20 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0013 0,0127 0,0170 0,0278 0,0273 0,0190 0,0194 0,0114 0,1345

Szederkényi u. 1. LORDOK HÁZA 29 kétcs., f. Lépcs.h. Teljes 0,0009 0,0116 0,0189 0,0284 0,0283 0,0206 0,0205 0,0108 0,1390
Árpád u. 2-4. II. sz. L.sz. 30 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0014 0,0122 0,0185 0,0294 0,0285 0,0205 0,0203 0,0117 0,1411

Árpád u. 38-40. II. sz. L.sz. 30 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0005 0,0135 0,0194 0,0283 0,0278 0,0207 0,0215 0,0130 0,1441

Építők útja 16-20. SZŐKE TISZA 
és ÉPÍTŐK Th. 46 kétcs., f. Lépcs.h. Teljes 0,0010 0,0126 0,0199 0,0302 0,0296 0,0211 0,0193 0,0119 0,1446

Széchenyi u. 1-5. VÖRÖSMARTY 36 kétcs., f. Lépcs.h. NY-K-vég-
fal 0,0016 0,0127 0,0202 0,0309 0,0303 0,0216 0,0207 0,0119 0,1484

Barcsay tér 1-3. AUGUSZTUS 20 29 kétcs., f. Lép.h. Teljes 0,0013 0,0133 0,0207 0,0319 0,0303 0,0220 0,0218 0,0120 0,1519

Szent I. u. 2-4. AUGUSZTUS 20 29 kétcs., f. Lép.h. É-K-NY 
Fal 0,0011 0,0134 0,0216 0,0339 0,0334 0,0234 0,0231 0,0129 0,1618

Munkácsy M. u. 24. II. sz. Lak.sz. 20 kétcs., f. L.h. ajtó Teljes 0,0018 0,0138 0,0219 0,0339 0,0330 0,0246 0,0246 0,0138 0,1656
Mátyás kir. u. 6-8. MODUL 60 kétcs., f. Lép.h. Teljes 0,0029 0,0175 0,0235 0,0358 0,0328 0,0224 0,0224 0,0120 0,1663

Bartók B. u. 13-21. MOBIL 40 kétcs., f. Lép.h. K-NY-vég-
fal 0,0022 0,0144 0,0223 0,0335 0,0329 0,0243 0,0246 0,0149 0,1670

Építők útja 1-5. I. sz. Lak.sz. 36 kétcs., f. Lép.h. Végfal 0,0016 0,0146 0,0232 0,0359 0,0340 0,0238 0,0236 0,0131 0,1682
Tisza u. 24-28. II. sz. Lak.sz. 48 kétcs., f. Lép.h. Teljes 0,0075 0,0154 0,0226 0,0346 0,0346 0,0248 0,0252 0,0143 0,1715

Mátyás kir. u. 22-32. II. sz. Lak.sz. 90 kétcs., f. Lép.h. Teljes 0,0015 0,0146 0,0228 0,0357 0,0348 0,0251 0,0251 0,0143 0,1724
Építők útja 2-6. I. sz. Lak.sz. 36 kétcs., f. Lép.h. Végfal 0,0017 0,0149 0,0236 0,0361 0,0353 0,0251 0,0256 0,0149 0,1756
Bartók B. u. 2. PARK 36 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0012 0,0174 0,0237 0,0360 0,0344 0,0258 0,0253 0,0146 0,1771

Munkácsy M. u. 10-14. TISZA 
GYÖNGYE 37 kétcs., f. Lép.h. É-D-végfal 0,0020 0,0165 0,0230 0,0346 0,0345 0,0257 0,0261 0,0173 0,1775

Árpád u. 47-49. OLIMPIA 30 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0016 0,0160 0,0234 0,0364 0,0355 0,0253 0,0263 0,0155 0,1784
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Kazinczy u. 14-18. II. sz. Lak.sz. 60 kétcs., f. Lép.h. Végfal 0,0015 0,0153 0,0239 0,0369 0,0360 0,0264 0,0261 0,0150 0,1796
Építők útja 10-14. ÉPÍTŐK ÚTI 60 kétcs., f. Lép.h. 0,0015 0,0159 0,0243 0,0372 0,0359 0,0258 0,0258 0,0151 0,1800

Lorántffy Zs. u. 1-7. ŐSZIRÓZSA 62 kétcs., f. Lép.h. D-É-végfal 0,0012 0,0139 0,0214 0,0365 0,0370 0,0277 0,0281 0,0168 0,1815
Lorántffy Zs. u. 9-15. LÓRÁNTFFY 32 kétcs., f. Lép.h. 0,0017 0,0164 0,0246 0,0366 0,0362 0,0264 0,0264 0,0152 0,1819

Hajdú tér 3. TVK A-B 20 egycs., átk. Lak. szab. Lép.h. 0,0016 0,0170 0,0239 0,0369 0,0355 0,0270 0,0268 0,0163 0,1834
Szederkényi u. 13. II. sz. Lak.sz. 12 kétcs., f. Lak. szab. Lép.h. 0,0013 0,0161 0,0261 0,0369 0,0361 0,0271 0,0270 0,0153 0,1845

Béke u. 1-7. 34. SZ. 34 kétcs., f. Lép.h. Végfal 0,0012 0,0157 0,0242 0,0379 0,0372 0,0270 0,0276 0,0156 0,1852
Szent I. u. 6-8. AUGUSZTUS 20 29 kétcs., f. Lh+70% Teljes 0,0016 0,0160 0,0247 0,0384 0,0373 0,0268 0,0271 0,0152 0,1854

Szederkényi u. 15. II. sz. Lak.sz. 12 kétcs., f. Lép.h. 0,0019 0,0167 0,0249 0,0375 0,0366 0,0282 0,0276 0,0165 0,1880
Béke u. 9-13. II. sz. Lak.sz. 36 kétcs., f. Lép.h. É-D-végfal 0,0017 0,0158 0,0255 0,0393 0,0387 0,0271 0,0271 0,0150 0,1885

Szederkényi u. 11. Szederkényi úti II. 
SZ. 12 kétcs., f. Lak. szab. Lép.h. 0,0019 0,0161 0,0267 0,0393 0,0378 0,0277 0,0270 0,0153 0,1898

Bethlen G. u. 1-3. BETHLEN G. 29 kétcs., f. Végfal 0,0016 0,0150 0,0242 0,0373 0,0373 0,0297 0,0292 0,0173 0,1900
Tisza u. 18-22. II. sz. Lak.sz. 48 kétcs., f. Lép.h. D-É-végfal 0,0017 0,0165 0,0259 0,0389 0,0384 0,0278 0,0286 0,0165 0,1927

Munkácsy M. u. 20. MUNKÁCSY 20. 20 kétcs., f. Lép.h. 0,0013 0,0157 0,0257 0,0404 0,0413 0,0283 0,0283 0,0152 0,1948
Juhar köz 2-8. II. sz. Lak.sz. 75 kétcs., f. Lép.h. Végfal 0,0016 0,0162 0,0259 0,0399 0,0407 0,0286 0,0284 0,0156 0,1954
Tisza u. 6-10. VÍZTORONY 48 kétcs., f. Lép.h. Végfal 0,0026 0,0171 0,0252 0,0395 0,0393 0,0290 0,0290 0,0162 0,1954

Árkád sor 13-15. ARANY J. 22 kétcs., f. Lép.h. É-D-végfal 0,0014 0,0167 0,0261 0,0398 0,0396 0,0284 0,0288 0,0162 0,1956
Juhar köz 1-7. II. sz. Lak.sz. 76 kétcs., f. Lép.h. Végfal 0,0020 0,0172 0,0264 0,0399 0,0394 0,0287 0,0292 0,0174 0,1982

Munkácsy M. u. 7-11. II. sz. Lak.sz. 36 kétcs., f. Lép.h. Végfal 0,0005 0,0162 0,0263 0,0417 0,0403 0,0292 0,0300 0,0167 0,2004
Lévay u. 9-11. SALLAI 30 kétcs., f. Lép.h. 0,0016 0,0167 0,0263 0,0420 0,0409 0,0296 0,0300 0,0169 0,2024

Árpád u. 26-28. IKER 30 egycs., átf. Lak. szab. Lép.h. 0,0020 0,0170 0,0261 0,0411 0,0397 0,0297 0,0303 0,0197 0,2035
Rózsa u. 18-30. 168. sz. 103 kétcs., f. Lép.h. Végfal 0,0023 0,0188 0,0276 0,0409 0,0390 0,0297 0,0298 0,0186 0,2044
Tisza u. 30-34. II. sz. Lak.sz. 48 kétcs., f. Lép.h. Végfal 0,0017 0,0171 0,0273 0,0417 0,0414 0,0295 0,0299 0,0177 0,2045

Építők útja 9-17. II. sz. Lak.sz. 75 kétcs., f. Lép.h. Végfal 0,0019 0,0178 0,0271 0,0415 0,0408 0,0299 0,0304 0,0181 0,2056
Szent I. u. 1-11. II. sz. Lak.sz. 156 kétcs., f. Lép.h. É-i végfal 0,0020 0,0185 0,0277 0,0422 0,0414 0,0299 0,0294 0,0170 0,2061
Tisza u. 11-17. II. sz. Lak.sz. 26 kétcs., f. Lép.h. 0,0016 0,0157 0,0249 0,0398 0,0403 0,0300 0,0349 0,0214 0,2069
Árpád u. 30-36. FAVORIT 60 egycs., átf. Lép.h. 0,0018 0,0186 0,0278 0,0420 0,0407 0,0302 0,0308 0,0183 0,2084

Hajdú tér 1. TVK A-B 20 egycs., átk. Lép.h. 0,0020 0,0193 0,0280 0,0421 0,0406 0,0300 0,0305 0,0185 0,2089
Szederkényi u. 7. II. sz. Lak.sz. 12 kétcs., f. Lép.h. 0,0016 0,0163 0,0268 0,0444 0,0441 0,0305 0,0307 0,0169 0,2097

Árkád sor 5-8. FEHÉRHÁZ 26 kétcs., f. Lép.h. É-D-végfal 0,0025 0,0147 0,0263 0,0436 0,0428 0,0307 0,0313 0,0207 0,2102
Lorántffy Zs. u. 4-10. VADVIRÁG 63 kétcs., f. Lép.h. É-i végfal 0,0032 0,0202 0,0264 0,0426 0,0419 0,0306 0,0313 0,0183 0,2114

Tisza u. 12-16. KOSSUTH 48 kétcs., f. Lép.h. Végfal 0,0018 0,0180 0,0281 0,0438 0,0427 0,0311 0,0316 0,0177 0,2129
Bolyai köz 4. PARABOLA 55 egycs., átf. 0,0014 0,0182 0,0285 0,0435 0,0431 0,0312 0,0315 0,0175 0,2134

Lorántffy Zs. u. 12-18. II. sz. Lak.sz. 33 kétcs., f. Lép.h. 0,0021 0,0183 0,0276 0,0440 0,0425 0,0317 0,0323 0,0188 0,2151
Munkácsy M. u. 30-36. MUNKÁCSY 60 kétcs., f. Lép.h. Végfal 0,0014 0,0174 0,0280 0,0448 0,0438 0,0319 0,0318 0,0178 0,2154
Munkácsy M. u. 1-5. II. sz. Lak.sz. 36 kétcs., f. Lép.h. Ny-végfal 0,0024 0,0192 0,0291 0,0444 0,0428 0,0320 0,0331 0,0198 0,2203

Teleki B. u. 1. EGYETÉRTÉS T.h. 12 kétcs., f. 0,0021 0,0190 0,0298 0,0434 0,0436 0,0324 0,0324 0,0202 0,2208
Bethlen G. u. 10-16. II. sz. Lak.sz. 77 kétcs., f. Lép.h. Végfal 0,0023 0,0197 0,0298 0,0437 0,0424 0,0321 0,0330 0,0203 0,2209

Árpád út 6-12. EDISON 60 egycs., átf. Lép.h. 0,0018 0,0191 0,0292 0,0460 0,0449 0,0320 0,0323 0,0187 0,2222
Kazinczy u. 4-8. KAZINCZY 47 kétcs., f. Lép.h. 0,0020 0,0183 0,0298 0,0451 0,0438 0,0327 0,0331 0,0198 0,2226
Szederkényi u. 5. II. sz. Lak.sz. 12 kétcs., f. Lép.h. 0,0021 0,0175 0,0303 0,0455 0,0436 0,0322 0,0335 0,0204 0,2230

József A. u. 27-33. II. sz. Lak.sz. 60 egycs., átk. Lép.h. 0,0024 0,0206 0,0302 0,0442 0,0429 0,0324 0,0334 0,0212 0,2250
Rózsa u. 1-5. II. sz. Lak.sz. 36 kétcs., f. Lép.h. Végfal 0,0031 0,0200 0,0293 0,0453 0,0439 0,0328 0,0335 0,0204 0,2253

Mátyás kir. u. 36-42. LIGET 60 egycs., átf. Lép.h. 0,0021 0,0207 0,0304 0,0455 0,0444 0,0324 0,0329 0,0196 0,2258
Hajdú tér 5. TISZA 20 egycs., átf. Lép.h. 0,0023 0,0215 0,0309 0,0446 0,0427 0,0325 0,0335 0,0211 0,2268

József A. u. 25. ÚJ 20 egycs., átf. Lép.h. 0,0026 0,0228 0,0274 0,0451 0,0439 0,0334 0,0343 0,0217 0,2286
Szederkényi u. 3. II. sz. Lak.sz. 12 kétcs., f. Lép.h. 0,0016 0,0191 0,0314 0,0461 0,0458 0,0333 0,0347 0,0210 0,2314

Szederkényi u. 9. SZEDERKÉNYI 
ÚTI I. sz. 12 kétcs., f. Lak. szab. Lép.h. 0,0021 0,0229 0,0306 0,0457 0,0455 0,0336 0,0338 0,0197 0,2318

Pajtás köz 5-7. ADY 66 egycs., átf. Lak. szab. Lép.h. 0,0025 0,0209 0,0317 0,0469 0,0454 0,0338 0,0339 0,0206 0,2331
Munkácsy M. u. 38-40. HORIZONT 30 kétcs., f. Lép.h. Végfal 0,0023 0,0210 0,0313 0,0476 0,0464 0,0336 0,0347 0,0206 0,2352
Munkácsy M. u. 2-8. II. sz. Lak.sz. 62 kétcs., f. Lép.h. 0,0015 0,0197 0,0315 0,0495 0,0489 0,0340 0,0339 0,0186 0,2362

Árkád sor 9-12. ÁRKÁD 27 kétcs., f. Lak. szab. Lép.h. É-i végfal 0,0034 0,0227 0,0321 0,0481 0,0461 0,0351 0,0347 0,0210 0,2398
Árkád sor 1-4. II. sz. Lak.sz. 27 kétcs., f. Lép.h. 0,0013 0,0195 0,0319 0,0492 0,0491 0,0350 0,0353 0,0204 0,2404

Szent I. u. 29-31. VIHARSAROK 66 egycs., átf. Lép.h. 0,0023 0,0218 0,0336 0,0484 0,0470 0,0354 0,0357 0,0190 0,2408
Szederkényi u. 25-31. ORGONA 60 kétcs., f. Lép.h. Végfal 0,0018 0,0207 0,0317 0,0499 0,0487 0,0356 0,0361 0,0207 0,2434

Lévay u. 1-7. SIRÁLY 60 kétcs., f. Lép.h. Végfal 0,0017 0,0220 0,0319 0,0487 0,0471 0,0354 0,0366 0,0226 0,2442
Rózsa u. 7. II. sz. L.sz. 17 kétcs., f. Lép.h. 0,0031 0,0192 0,0311 0,0507 0,0507 0,0362 0,0367 0,0202 0,2448
Rózsa u. 11. II. sz. L.sz. 17 kétcs., f. Lak. szab. Lép.h. 0,0026 0,0233 0,0331 0,0476 0,0476 0,0362 0,0362 0,0217 0,2459

Barcsay tér 6-8. SZEDERINDA 54 kétcs., f. Lép.h. Végfal 0,0023 0,0207 0,0321 0,0500 0,0495 0,0366 0,0373 0,0220 0,2481
Árpád u. 31-41. VÁSÁRHELYI 90 egycs., átf. Lép.h. 0,0029 0,0235 0,0334 0,0496 0,0485 0,0362 0,0370 0,0232 0,2514

Munkácsy M. u. 22. ZÖLDDIÓFA 20 kétcs., f. Lép.h. 0,0022 0,0219 0,0335 0,0518 0,0504 0,0362 0,0375 0,0219 0,2531
Szederkényi u. 17-23. NYÍRFA 60 kétcs., f. Lép.h. Végfal 0,0018 0,0213 0,0339 0,0535 0,0523 0,0369 0,0376 0,0211 0,2566

Barcsay tér 5-7. SZERENCSE 54 kétcs., f. Lép.h. Végfal 0,0028 0,0238 0,0349 0,0520 0,0508 0,0380 0,0387 0,0242 0,2625
Rózsa u. 9. II. sz. L.sz. 17 kétcs., f. Lép.h. 0,0027 0,0244 0,0361 0,0504 0,0520 0,0387 0,0387 0,0228 0,2631

Deák tér 1-3. KÉKTORONY 66 egycs., átf. Lak. szab. Lép.h. 0,0016 0,0207 0,0335 0,0545 0,0528 0,0391 0,0392 0,0245 0,2644
Szent I. u. 21-23. ARANYFŰZ 66 egycs., átf. Lép.h. 0,0024 0,0262 0,0371 0,0524 0,0511 0,0389 0,0399 0,0253 0,2711

Építők útja 7. II. sz. L.sz. 17 kétcs., f. Lép.h. 0,0026 0,0248 0,0346 0,0558 0,0548 0,0398 0,0403 0,0233 0,2735
Lorántffy Zs. u. 2. II. sz. L.sz. 26 kétcs., f. Lép.h. 0,0018 0,0226 0,0352 0,0579 0,0564 0,0398 0,0403 0,0236 0,2759

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

Hőfogyasztás � 11.2022. június 2.



Szünidei gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, 
hogy az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben 2022. június 16-tól 2022. au-gusz-
tus 31-ig valamennyi, azaz 55 munkanapon keresztül a Központi Étteremben (Tiszaúj-
város, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény városrészben élők esetében az „Esély” Nap-
közi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe helyben történő elfo-
gyasztással.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2022. június 15-ig, 
ezt követően a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása a 
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.) lehetséges. 
Ha a Szülő/Törvényes képviselő a gyermek számára a szünidei gyermekétkezetést 
nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2022. június
Június Helye Ideje Kinek a részére

2. csütörtök Kazinczy-ház 
(Gimnázium)

7.30 - 12.00 
és 

13.00 - 16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

3. péntek Kazinczy-ház 
(Gimnázium) 7.30 - 12.00 Minden gimnáziumban 

étkező
7. kedd Őszirózsa Idősek Klub 7.30 - 8.00 "Esély" Napközi Otthon

8. szerda

Kazinczy Ház I. em. 73/3.
7.30 - 12.00 

és 
13.00-16.00

Bóbita, Tündérkert, 
és Szivárvány óvodák 

gyermek és alkalmazott 
befizetés

Kazinczy-ház 
(Hunyadi Iskola)

7.30 - 12.00 
és 

13.00 - 16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

Bölcsőde 3.sz. pavilon 7.30 -9.00 Bölcsődés gyerek 
és alkalmazott

9. 
csütörtök

Kazinczy-ház 
(Széchenyi Iskola)

7.30 - 12.00 
és 

13.00 - 16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - 
OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfogadunk!

Felhívjuk a figyelmet, hogy az 1/2016.(I.28.) a gyermekvédelmi és gyermekjóléti el-
látásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati 
rendelet értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállí-
tás rendje pünkösdhétfőn, azaz 2022. június 
6-án nem változik. 
A hulladékot változatlanul a korábbi megszo-
kott rend szerint szállítjuk el. 
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és 
zsákokat a szállítás napján legkésőbb reggel 6 
óráig szíveskedjenek kihelyezni.
A hulladékudvarok és az ügyfélszolgálati iro-
dák 2022. június 6-án (hétfőn) zárva tarta-
nak. Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy a ti-
szaújvárosi hulladékudvar 2022. június 4-én 
zárva tart.

További információ:
BMH Nonprofit Kft.

www.bmhnonprofit.hu
06 21 3500 111

ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet 
a Polgármesteri Hivatalban 1 fő 

városüzemeltetési munkatárs 
munkakör betöltésére

6 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.

Pályázati feltételek:
- felsőfokú műszaki végzettség,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. 
A pályázat teljes szövege megtalálható a Polgármesteri Hivatal honlapján.
(www.varoshaza.tiszaujvaros.hu)

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Jézsó Gábor

 az 1. sz. választókerület képviselője

2022. június 7-én (kedd) 16.00 órától 
a Tisza-parti városrészben

(Tisza-parti Szabadidőház, Neumann J. út 1.)

2022. június 13-án (hétfő) 16.00 órától Tiszaszederkény-
ben, (Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház) fogadóórát tart.

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Vendlerné Polyák Ilona 

az 5. sz. választókerület képviselője

2022. június 8-án (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

12. � Közlemény 2022. június 2.



Bölcsi nyáron is
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a Tiszaújvá-
rosi Humánszolgáltató Központ Napsugár Bölcsődéje egész nyáron biztosítja 
a gyermekek bölcsődei ellátását. Az esetlegesen felmerülő karbantartási mun-
kálatok elvégzésének ideje alatt összevont csoportban történik a gyermekek el-
látása.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Óvodák nyáron
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Nap-
közi Otthonos Óvoda egész nyáron át biztosítja a gyermekek óvodai ellátását. 
A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvodai épületek zárva-tar-
tása, illetve a folyamatos ellátás biztosítása érdekében az épületek nyitvatartása az 
alábbiak szerint alakul:

Zárva

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Szederinda óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.) 2022. június 27. - július 22. között
Tündérkert óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)
Szivárvány óvodája
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

2022. július 25. - augusztus 19. között
Bóbita óvodája
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

Nyitva, és összevont ellátást biztosít

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Szivárvány óvodája
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

2022. június 27. - július 22. között
Bóbita óvodája
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)
Szederinda óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

2022. július 25. - augusztus 19. között
Tündérkert óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)

2022. augusztus 22-étől minden épület teljes nyitvatartással üzemel.

Szúnyoglárva-irtó tabletta
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2022. május 26-tól, elkezdi a Protect® 
szúnyoglárva-irtó tabletta térítésmentes osztását Tiszaújváros lakosai részére.

Felhasználható:
A tenyészővizekbe juttatva, a szúnyoglárvák fejlődésének és a bábok kifejlett csí-
pőszúnyoggá történő átalakulásának gátlására alkalmas. Többféle szúnyogfaj lárvái-
ra is hat. A tabletta víz hatására, lassú ütemben, folyamatosan bocsátja ki a hatóanya-
gát, így megakadályozza azt, hogy a kezelt vízből kifejlett szúnyogok keljenek ki. Az 
egyedek zömének pusztulása bábállapotban következik be. A kifejlett szúnyogokra 
nincsen hatással!

A készítmény olyan, a lakóhely környezetében fellelhető vízgyülemek kezelésére 
használható, melyek:
• időszakosan (esővízgyűjtő edények) vagy folyamatosan alkalmasak lehetnek szú-
nyoglárva tenyészésére,
• ivóvízként nem hasznosulnak,
• élővizekkel összeköttetésben nincsenek,
• (dísz) halak tartására nem szolgálnak.

Protect® szúnyoglárva-irtó tabletta átvehető a Tisza út 2/C irodaépület portáján 
(BMH, Magyar Vöröskereszt, VDSZSZ szervezetek), személyi igazolvány és lakcím-
kártya bemutatásával.
Munkanapokon: 7-18 óra között

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Szedd magad cseresznye
 

Polgáron, gyümölcsösben, 500 Ft/kg áron.
Időpont: június 4-5-én és június 11-12-én 

10:00-19:00 óráig.
Egyéb időpontban csak telefonos egyeztetéssel.

Telefon: 70-321-9324

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót 

Gazdasági ügyintéző
munkakör betöltésére:

teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, határozatlan időre történő 
foglalkoztatásban 4 hónap próbaidő kikötésével. 

Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- középfokú végzettség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- középfokú szakirányú végzettség
- költségvetési intézményben szerzett szakirányú tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, 
hogy a jelentkező az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 
2. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden tag-
ja megismerheti
- Covid védőoltás felvételéről igazolás (Janssen vakcina esetében a 2. oltás igazolása, 
a többi vakcina esetében a 3. oltás igazolása)

Egyéb információk:
- Beküldési határidő: 2022. 06. 17.
- Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
- A jelentkezés benyújtása a rendelo@tujvaros.hu e-mail címen, vagy postán Tiszaúj-
város Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50082-3/2022, va-
lamint a munkakör megnevezését: „gazdasági ügyintéző”.

Nagyné Kántor Judit
főigazgató 

Önkormányzati tulajdonú 
lakótelkek értékesítése

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a Tiszaúj-
városi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában 
lévő alábbi, Tiszaújváros, Örösi úton található lakótelkeket: 

Tiszaújváros, Örösi úton lévő építési telkek

S.sz. hrsz Terület 
(m2) Házszám Árverési 

alapár (Ft)

Árverés előtt 
fizetendő 

biztosíték (Ft)

1. 1505/2 1.093 125. 10.900.000 
+ Áfa 1.000.000

2. 1508/2 2.086 114. 20.900.000 
+ Áfa 2.000.000

Az ingatlanokat árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételárról induló szabad licitá-
lással. Licitálni a bruttó vételárra lehet. 

Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása, 
- határidőben beadott jelentkezési lap nyilatkozattal,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokirat-
ba foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik vehetnek részt.

Jelentkezési lap és a tájékoztató beszerezhető: 
Az építési előírásokról, a telkek műszaki jellemzőiről készített részletes tájékoztató 
és annak mellékletét képező lényeges szerződési feltételek átvehetők a Tiszaújváro-
si Polgármesteri Hivatal ügyfél-tájékoztató irodájában, valamint a Pénzügyi, Fejlesz-
tési és Városüzemeltetési Osztályán, ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda), 
illetve letölthető a http://www.varoshaza.tiszaujvaros.hu/index.php/hireink-kozleme-
nyek oldalról. 

Jelentkezési lapok benyújtási és a biztosíték befizetésének határideje: 
2022. július 4-én 12:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesz-
tési és Városüzemeltetési Osztályán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).

Árverés ideje, helye:
2022. július 5-én 10 órakor a Polgármesteri Hivatal III. emeleti tárgyalójában (regiszt-
ráció a helyszínen 09.45-től 09.55-ig).
 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2022. június 2. Közlemény/Hirdetés � 13.



Lengyelországban és Ausztriában bizonyítottak
TRIATLON. A lengyelországi  Eu-
rópa-bajnokságon Kiss Gergely és 
Kovács Gyula vb-indulást érő he-
lyen végzett, Lehmann Bence pe-
dig St. Pöltenben zárt a top10-ben.

A lengyel Olsztyn városa adott ott-
hont az elmúlt hétvégén a junior és 
U23-as korcsoportos Európa-bajnok-
ságnak. A junioroknál Kovács Gyu-
la a pénteki előfutamából a 3. he-
lyen, magabiztosan jutott be a szom-
bati fináléba. A szupersprint távon 
rendezett döntőben az úszás végén 
harmadik helyen haladt, a kerékpá-
rozás közbeni gyakori ritmusváltá-
sok, „rángatások” megviselték. Visz-
szazárkózott ugyan az élbolyhoz, 
de a futás során nem tudott előre-
lépni, legjobb magyarként a 14. he-
lyen végzett. Ez a helyezés a Magyar 
Triatlon Szövetség (MTSZ) szabá-
lya alapján indulási jogot ér az idei, 
montreáli korosztályos világbajnok-
ságra. Gyula vasárnap kezdőembere 
volt a magyar mix-váltónak, mellyel 
az előkelő 7. helyet érdemelték ki.
Az U23-as korcsoport képviselői az 
elitekkel együtt versenyeztek, ami 

nem könnyítette meg a fiatalabbak 
dolgát.  Putnóczki Dorka az elődön-
tőkből a legjobb kiesőként, első he-
lyen jutott a B-döntőbe, ahol az esős 
időben többedmagával bukásba ke-
veredett. Folytatta a versenyt, de 
meglehetősen nagy hátrányba került, 
így az összetettben a 29. helyen vég-
zett.
A férfiaknál azonos előfutamba ke-
rült Kiss Gergely és Sinkó-Uribe 

Ábel, akik közül Gergő a 10. helyen 
jutott tovább az A-döntőbe, Ábel 18. 
helye pedig B-döntőt ért.
Gergely az A-döntőben az abszolút 
23. helyen ért célba, ami az U23-as 
listán a 12. helyet jelentette. Ez az 
eredmény szintén indulási jogot je-
lent az Abu Dhabi-ban rendezen-
dő világbajnokságra. Ábel a B-dön-
tőt 11-ként zárta, ami összesítésben a 
26. helyhez volt elég.
Lehmann Bence május 29-én, va-
sárnap a „Challange St. Pölten We 
are Triathlon!” elnevezésű, klasszi-
kus középtávú viadalon állt rajthoz. 
A tiszaújvárosiak élversenyzője má-
sodik helyen fejezte be az 1900 mé-
ter úszást. A 90 kilométeres, 1000 
méter szintemelkedéssel nehezített 
kerékpározás során gyakran válto-
zott a helyzet az élen. A tavaly ezen 
a távon is magyar bajnok Bence vé-
gül 40 km/órás átlagot tekerve a 14. 
helyről kezdhette meg a félmarato-
ni futást, melynek során jól mozgott, 
ennek köszönhetően négy helyet is 
javítani tudott a pozícióján, tizedik-
ként zárt a nagyon komoly létszámú 
és erősségű nemzetközi mezőnyben, 
igen közel a top 6-hoz. 

Csalódott Csongor 
TRIATLON. A tiszaújvárosi Lehmann Csongor máso-
dik legjobb magyarként a 21. helyen végzett a párizsi 
olimpia kvalifikációs sorozatának olaszországi nyitá-
nyán.

Az Arzachena városában május 28-án megrendezett sprint 
távú világkupa a legnehezebb pályákkal várta az elit kép-
viselőit. 
Már a 750 méteres tengeri úszás sem volt egyszerű, a hul-
lámok mellett a „birkózás” is külön próbát jelentett. A 
kerékpáros depóból egy, a tavalyi győztes brit Jonathan 
Brownlee által vezetett négytagú csoport tudott meglép-
ni a többiektől. A kvartettben ott tekert az egykor tiszaúj-
városi színekben versenyző Dévay Márk is, aki végül ne-
gyedik lett. A háromkörös, körönként egy-egy 1500 mé-
teres „falmászással” nehezített, 20 kilométeres kerékpá-
rozás során Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi TK U23-
as világbajnoka az üldöző csoportban igyekezett tartani a 
mind jobb helyet. A futás előtti váltásnál nem volt szeren-
cséje, így hátrányba került a csoport többi tagjával szem-
ben. Az 5 kilométeres befejező számban sikerült néhány 
helyet előre lépnie a világranglista 30. helyezettjének, így 
második legjobb magyarként, a 21. pozícióban fejezte be 
a versenyt, mellyel gyarapította pontjai számát.
- Nem teljesen így terveztük az eredményt, de ebben a ver-
senyben is meg kell találnunk a pozitívumot, amiből to-
vább építkezünk - mondta a helyszínen Lehmann Tibor, 
a TTK elnök-vezetőedzője. - Arzachena a legbrutálisabb 
helyszín, köszönhetően a rendkívül kemény, intenzív ke-
rékpáros pályának, ami után szintén meglehetősen nehéz 
futópálya következik. Jó néhányan itt voltak a mezőny 
legjobb úszói közül, aminek köszönhetően már az úszás 
sem volt könnyű. A további versenyt meghatározta, hogy 
a londoni olimpián bronz-, Rio de Janeiróban ezüst-, ta-
valy Tokióban vegyes váltóban aranyérmes brit Jonathan 
Brownlee meglehetősen dominált. Végig kezdeményezett 
és irányított egy 4 fős elmenést és magabiztosan nyert. 
Csongor az üldözők között tekert, de ez sem volt könnyű 
hétvégi karikázás. A második depózásnál - a futás meg-
kezdése előtt - eldőlt a kerékpárja, melynek visszaállításá-
val bíbelődni kellett, különben büntetés jár érte. Csongor 
így a 22 fős bolyból hátránnyal, utolsó helyen ment ki fut-
ni, elvesztve a kontaktot a többiekkel. A lábak sem álltak 
fel a szokásos módon, valószínűleg a nehéz kerékpározás-
nak köszönhetően, így csak a lemaradókat lehetett „beke-
belezni”. 
- A 21. hely kissé csalódás számomra, de a szezon eleji ke-
mény futamokon megtörténhet az ilyesmi, ez is benne volt 
a pakliban - fogalmazott Lehmann Csongor. - Ez az át-
lag feletti  versenyterhelés biztosan hasznos volt a folyta-
táshoz. A két hét múlva, Angliában esedékes világbajnoki 
széria versenysorozat leeds-i futamán ismét szeretnék bi-
zonyítani a legjobbak között.
Eredmények
Férfiak (64 induló): 1. Jonathan Brownlee (brit) 54:08 
perc, 2. Manoel Messias (brazil) 54:24, 3. Tom Richard 
(francia) 54:35, 4. Dévay Márk (magyar) 54:41, …21. Le-
hmann Csongor (magyar) 56:15, …34. Tóth Tamás (ma-
gyar) 58:29, …39. Faldum Gábor (magyar) 59:08.

Címvédésre készülnek a házigazdák
TRIATLON. A Tiszaújvárosi TK 
elit férfi csapata hazai pályán cím-
védésre készül a szombaton meg-
rendezendő klubcsapat országos 
bajnokságon.  

Hazánk egyik legrégebbi triatlon ver-
senyét június 4-5-én rendezi meg a 
Tiszaújvárosi Triatlon Klub. Az ese-
mény központja ezúttal is a helyi Ter-
málfürdő lesz, melynek 50 méteres 
medencéjében úsznak majd a részt-
vevők. A fürdő területén kialakított 
depóból vezet majd az út a kerékpá-

ros- és a futópályára is. Szombaton 
Magyarország klubcsapat bajnoksá-
gának mezőnye, mintegy száz együt-
tes sorakozik fel a rajtnál. Elsőként 
12:00 órától az U1-es leányok kezde-
nek, majd a különböző korcsoportok 
képviselői után az elit nők 16:00, míg 
az elit férfiak 16:15 órakor állnak rajt-
hoz.
Azon túl, hogy az utánpótlás korosz-
tályban sok újonccal a csapatainkban 
is képviseltetjük magunkat, ezúttal az 
elit kategóriában vannak komoly ére-
mesélyeink  - hangsúlyozta Lehmann 
Tibor, a TTK elnök-vezetőedzője, a 

verseny főrendezője. - Talán nem tű-
nik elfogultságnak, de azt gondolom, 
hogy a Lehmann Bence, Lehmann 
Csongor, Kiss Gergely, Sinkó-Uri-
be Ábel, Sinkó-Uribe Aurél alkotta 
férfi csapatunk jó eséllyel pályázik ar-
ra, hogy megvédje bajnoki címét. Az 
elit nőknél Bóna Kinga, Lehmann Sá-
ra és Putnóczki Dorka próbálja meg 
felvenni a kesztyűt a vetélytársakkal.
Június 5-én, vasárnap az E.ON Után-
pótlás Ranglistaverseny, a Sprint Tá-
vú Ranglistaverseny és Paratriatlon 
Országos Bajnokság szerepel a prog-
ramban.

Útlezárások lesznek a hétvégén
Tisztelt Városlakók!
Szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy 2022. június 4-én, szombaton 12:45 - 19:00  óra között, míg június 5-én, va-
sárnap 8:30-17:00 óra között rendezzük meg a XXXI. Tisza Triatlon versenyt.
A verseny központja hagyományosan a Termálfürdőben lesz. A kerékpáros pályát a Lévay József utcán (a Termál-
fürdő és Szent István úti körforgalom között) - a  Szent István úton (a körforgalom és az Örösi út között) - az  Örösi 
úton ( Szent István úttól Kesznyéten irányába) - és a  Kesznyéteni út érintésével jelöljük ki. 
Kérjük, hogy ezen az útvonalon, a fent jelzett időpontokban - a verseny balesetmentes lebonyolítása érdekében - ne 
parkoljanak, és ne közlekedjenek! A Lévay és Szent István úton a keresztirányú áthaladást átengedő pontokon bizto-
sítjuk. A futópályáját a Termálfürdő és a tiszaszederkényi volt általános iskola közötti útszakaszon jelöljük ki, ezért 
kérjük, hogy ezt az útvonalat a verseny ideje alatt ne használják!
Elkerülési lehetőség Tiszaszederkény felé, az ipari parkon keresztül lehetséges.

ÚTLEZÁRÁSOK:
2022. június 4., szombat 

Lévay út, Szent István út, Örösi út és Kesznyéteni út 12:45-tól 18:30-ig
Tiszaszederkény és Tiszaújváros között: 12:45 - 19:00-ig

2022. június 5., vasárnap
Lévay út: 8:40 - 15:30 

Szent István út: 9:10 - 15:30 
Örösi út és Kesznyéteni út: 9:40 - 15:30

Tiszaszederkény és Tiszaújváros között: 8:30 - 16:00-ig

Mindkét napon állandó rendőri irányítással történő áthaladást biztosítunk:
• a Kertvárosból a régi városrészbe, a Bethlen Gábor út és Lévay út kereszteződésében (református templom, Cas-
tello Cukrászda)
• a Kertváros keleti és nyugati része között, a Margit sétány és a Szent István út kereszteződésében
• Tiszaszederkény és Tiszaújváros között 
Mindkét napon rendezők és rendőrök irányítják a forgalmat, akik igény esetén további információval szolgálnak. 
Kérjük Önöket, hogy együttműködésükkel segítsék a rendezvény sikeres lebonyolítását.
Külön felhívjuk a SPAR szupermarketben vásárlók figyelmét, hogy a verseny ideje alatt az áruházhoz legközelebb a 
Sajó úton tudnak parkolni! Bízunk megértésükben, és köszönjük, hogy türelmükkel idén is hozzájárulnak a több mint 
három évtizedes múltra visszatekintő rendezvényünk sikeréhez!

Lehmann Tibor főrendező, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnöke

14. � Sport Plusz 2022. június 2.

Lehmann Csongor a depóban, útban az arzachenai futópá-
lyára.

Kovács Gyula az VB-re futotta magát.



Megkoronázták idei szereplésüket
LABDARÚGÁS. Az NB III. 38. for-
dulójában a DVSC II együtteséhez 
látogatott a Termálfürdő FC Tisza-
újváros. A Vitelki tanítványok hát-
rányból fordítva győztek, és végül 
az 5. helyen végeztek a 2021/2022-
es pontvadászatban.

Abban a reményben léphetett pályára 
az újvárosi együttes a hajdúsági csa-
pat ellen, hogy amennyiben nyer és a 
Hajdúszoboszló vereséggel zárja a já-
téknapot, előrelép a 4. helyre. A mér-
kőzést „semleges” pályán, Balmazúj-
városban játszották. A találkozó el-
ső felében a házigazdák domináltak, 
akik meg is szerezték a vezetést. A 20. 
percben egy védelmi hibát könyörte-
lenül használt ki Bárány Donát, aki 
közelről a kapus mellett lőtt a hálóba, 
1-0. Negyedórával később ismét Bá-
rány volt a főszereplő, aki 14 méter-
ről hatalmas kapufát lőtt.  A debrece-
ni alakulat azonban nem sokáig örül-
hetett a gólnak, hiszen jött a vendé-
gek egyenlítő találata. A 35. percben 
Tóth S. szögletét Gelsi 8 méterről fe-
jelte a hazai hálóba, 1-1.
A második 45 perc elején Pap ziccerét 
védte a kapus. Az 55. percben átvette 
a vezetést az ekkor már fölényben ját-
szó vendég együttes. Bocsi ívelte át a 
labdát Papnak, aki 10 méterről ballal 
lőtte azt a hosszú sarokba, 1-2. Veze-
tése birtokában még több nagy hely-
zet adódott a Tiszaújváros előtt. Ám 
Pap, Gottfried, valamint Vitelki zic-

cere is kimaradt. A házigazdák azon-
ban nem tudtak egyenlíteni, így vé-
gül újvárosi sikerrel ért véget a talál-
kozó. Mivel a Hajdúszoboszló döntet-
lent játszott a Tiszafüred ellen, így a 
Vitelki együttes nem tudott előrelép-
ni, maradt 69 ponttal az 5. helyen, ami 
nagyon szép teljesítmény a sárga-ké-
kektől, akik remek szezont tudhatnak 
maguk mögött. 

DVSC II. - Tiszaújváros 
1-2 (1-1)

Balmazújváros, 100 néző. 
V.: Takács Á.
Debreceni VSC II.: Lisztes - Nagy 
R., Tordai, Sipos, Gyönyörű (Farkas 
T), Kalafat (Bökönyi), Balla (Szé-

kelyhidi), Fábián B., Kovács G., Bá-
rány (Kenderesi), Kundrák (Sármány). 
Edző: Szűcs János.

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Her-
ceg - Bocsi, Lehóczki, Géringer, Gel-
si, Pap, Tóth S., Bartusz (Erdős), 
Lőrincz, Gottfried (Benke), Gönczi 
(Vitelki B.). Edző: Vitelki Zoltán.

Szűcs János: Egy jó iramú mérkőzést 
játszottunk. Hullámzó volt a játék ké-
pe, hol a Tiszaújváros volt fölényben, 
hol mi. Mindkét oldalon voltak hely-
zetek. A döntetlen igazságosabb lett 
volna. Gratulálok a Tiszaújvárosnak!

Vitelki Zoltán: A mostani meccsünk 
méltó lezárása volt ennek a bajnok-
ságnak. Nagyon sok lehetőségünk 
volt, nagyobb arányban is nyerhet-
tünk volna. Jó volt látni a csapatot, az 
igazi nagybetűs csapatot, ami egész 
évben jellemezte a Tiszaújvárost. Ez 
az alapja mindennek. A minőség sem 
hiányzott, magasra tettük a „mércét”. 
Köszönöm mindenkinek az egész 
éves munkát, jó pihenést a nyárra!

A 38. forduló 
további eredményei

Kazincbarcika - Békéscsaba II. 3-2
Putnok - Törökszentmiklós 6-0
Jászberény - DVTK II. 0-2
DEAC - SBTC 4-0
BKV Előre - Sényő 3-3
Kisvárda II. - Tállya 3-0
Eger - Újpest FC II. 0-0
Hajdúszoboszló - Tiszafüred 2-2
Hidasnémeti - Füzesgyarmat 1-3 

Az NB III. Keleti csoport végeredménye

1. Kazincbarcika 38 32 5 1         106-24 101
2. DEAC  38 25 8 5 93-31 83
3. BKV Előre  38 23 5 10 64-45 74
4. Hajdúszoboszló 38 20 10 8 74-39 70
5. Tiszaújváros  38 21 6 11 79-54 69
6. Kisvárda II.  38 19 8 11 67-47 65
7. Sényő  38 18 8 12 66-59 62
8. Putnok  38 16 11 11 66-48 59
9. Újpest II.  38 16 9 13 67-53 57
10. Füzesgyarmat  38 12 15 11 49-53 51
11. Békéscsaba II. 38 14 8 16 82-75 50
12. DVTK II.  38 14 8 16 73-71 50
13. Tiszafüred   38 13 8 17 57-60 47
14. DVSC II.  38 13 6 19 63-67 45
15. Eger   38 13 5 20 47-66 44
16. Jászberény   38 10 5 23 44-71 35
17. SBTC  38 7 10 21 38-65 31
18. Hidasnémeti  38 7 6 25 39-109 27
19. Tállya   38 5 6 27 27-107 21
20. Törökszentmiklós 38 4 9 25 36-93 21

Készülj velünk a Jabil 1/3-ra!
Idén ismét megrendezzük Jabil 1/3 Maratont a Triatlon 
Fesztiválonkeretein. A megszokott távokon (3,5 km, 7 km 
és 14 km) próbálhatják ki magukat az indulók. A Tiszaúj-
városi Triatlon Klub utánpótlás edzőjeként szeretnék egy 
kis segítséget nyújtani a kiválasztott távra való felkészü-
lésben. Nyolc héten keresztül edzéstervet kínálok Önök-
nek. Helyszínül az Ifjúsági parkot javaslom, az itt találha-
tó frissítési lehetőségek miatt.
Ezen a héten kiegészítem az előző edzéstervben szerep-
lő iramfutásokat egy következő „fokozattal”, és a futások 
időtartamában is szintet lépünk.
A sérülések elkerülésében kiemelt szerepet tölt be az ala-
pos bemelegítés, ennek fontosságát nem lehet elégszer 
hangsúlyozni. Szeretnék pár gyakorlatot képekkel is il-
lusztrálni, melyeket a triatlonos gyerekek segítségével 
mutatunk be. Ezekre a futás megkezdése előtt és befejezé-
sével is érdemes időt szánni. A bordásfalas gyakorlatokat 
kiválóan lehet egy fának támaszkodva végrehajtani.
Jó sportolást kívánok!  

Balogh Bence

Távok Foly.
futás

Heti 
ismétlés Iramfutás Edzés-

hossz
3,5 km 20 perc 2x 5 perc kb. 30 perc
7 km 30 perc 2x 5 perc kb. 40 perc

14 km 35 perc 3x 5 perc kb. 45 perc

Bravúros Bragato
KAJAK-KENU. A Tiszaújvárosi KKSE versenyző-
je, Bragato Giada négy számban is a legjobbnak bizo-
nyult a kajak-kenusok idei első világbajnoki válogató-
ján, a múlt hét végén a Szeged melletti Maty-éren.

Pénteken a női kenu kettesek sprintszámában lett első a 
szegedi Nagy Biankával, szombaton ugyanebben a páros-
ban 500 méteren sem találtak legyőzőre, illetve utóbbi na-
pon egyesben az új számban, 1000 méteren is diadalmas-
kodott, majd vasárnap szintén egyesben, az 500 méteres 
számban is első helyen ért célba. 
Az U23-as világbajnok tiszaújvárosi-szegedi duó a múlt 
heti, racicei világkupán bronzérmet szerzett az olimpiai 
számban, és ezúttal is gyorsabb volt, mint az itthon évek 
óta egyeduralkodó, tavaly Tokióban ötödik Balla Virág-Ta-
kács Kincső kettős. Érdekesség, hogy egyesben mindkét-
szer Balla Virágot előzte meg a tiszaújvárosi kenus. 
A második, egyben utolsó válogató négy hét múlva Szol-
nokon lesz. Az idei vb-t augusztus 3. és 7. között a kanadai 
Halifaxben rendezik, a kontinensviadalt pedig a münche-
ni multisport Eb-n augusztus 18-tól 21-ig rendezik meg. 

Nyolcadikok lettek
LABDARÚGÁS. Befejeződött a megyei csökkentett pá-
lyaméretű (kispályás) női bajnokság. A bajnoki cím az 
utolsó fordulóban dőlt el, a Kurityán nyert Sajószentpé-
teren, s ezzel egy ponttal megelőzte riválisát. A Tiszaúj-
város szabadnapos volt, nem gyűjthetett pontokat. Pedig 
szükség lett volna rá, mivel a mögötte álló Mezőkövesd a 
sereghajtó Kazincbarcikát fogadta, s ahogy várható volt, 
simán, 4-0-ra győzött. Ezzel utolérte a Tiszaújvárost, sőt, 
jobb gólkülönbségének köszönhetően meg is előzte a ta-
bellán. Így végül az újvárosi lányok 3-3 győzelemmel és 
döntetlennel, 10 vereséggel 20-46-os gólkülönbséggel a 8. 
helyen zártak a kilenccsapatos mezőnyben. 
A bajnokság véget ért, de a női futballszezon még nem zá-
rult le. Június 4-én, szombaton öt csapat részvételével ren-
dezik meg a megyei női kupát, mégpedig Tiszaújvárosban, 
a Sportfesztiválon 9 órától. 
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Giada (elől) és Bianka Halifax felé fél úton.

Meleg helyzet a debreceni kapu előtt.                       (Fotó: DVSC)
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