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Fogadóóra

A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben június 7-én,
szerdán 18.30 órai kezdettel dr. Fülöp György alpolgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Ezeket előzetesen
is föl lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen, vagy
levélben, 3580, Tiszaújváros, Szent István út 16., Tisza Televízió, az adás ideje alatt pedig telefonon a 49/341-844, 341755-ös számon.

Nem kívánt virágeső

Igazi nyári meleg „köszöntötte” az idei gyermeknapot. A Dísztónál csaknem száz ifjú pecás küzdött a halakkal több-kevesebb sikerrel. A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben rendezett gyermek- és családi napon színpadi programokkal,
egészségügyi szűrésekkel és a strand hűsítő medencéivel várták a lakosságot. Írásaink a 4. és 6. oldalon.

Aquatlon, triatlon

Dévay Márk Európa-bajnok

Kontinensbajnoki cím és korcsoportos első hely a mérlege a Tiszaújvárosi Triatlon
Klub sportolóinak a pozsonyi aquatlon Európa-bajnokságon.
Tiszaújvárosi színeket képviselő sportoló
- Dévay Márk - sikerével ért véget a hétvégén Pozsonyban megrendezett aquatlon Európa-bajnokság. Az 1000 méteres úszásból és 5 km-es futásból álló erőpróbán Márk az elit abszolút értékelésben, mindössze 25 mp-cel elmaradva a
győztes hazai Richard Vargától, a harmadik pozíciót érdemelte ki, mely az U23-as
korcsoportban Európa-bajnoki címet hozott neki. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub
versenyzői közül még négyen álltak rajthoz a szlovákiai kontinensviadalalon,
akik közül az age-goup 16-19 éves kategóriában első helyen végző Dévay Zsombor szerepelt a legjobban, a dicséret azonban a többieknek is kijár.
Szintén tiszaújvárosi triatlonos hír a hétvégéről, hogy Hankó Dávid fölényes si-

Dévay Márk korosztályában Európa tetején.
kert aratott a BalatonMan Kenese 2017
elnevezésű nemzetközi középtávú (1900
m úszás, 90 km kerékpározás, 21 km futás) versenyen. Dávidnak ez a viadal jó
főpróba volt a két hét múlva, szintén a Ba-

laton partján megrendezendő nyílt középtávú országos bajnokságra, ahol olyan világsztárok is lesznek a mezőnyben, mint
a többszörös hosszú távú világ- és Európa-bajnok német Andreas Raelert.

Városunkban egyre több panelépület kap szigetelést, így az ablakpárkányok is szélesebbek lesznek
a felújítás után.
Ez sokakat csábíthat arra, hogy a párkányon tartsa virágait, akár
ládákban, akár kaspókban. Ebből azonban - megfelelő rögzítés
híján - akár baj is lehet.
A szerencsének köszönhetően kerülte el a balesetet egy hároméves kisfiú a napokban. Egy negyedik emeleti lakás ablakpárkányáról zuhant le ugyanis egy szélforgóval megtűzdelt virágcserép kaspóval, ami előbb egy garázs előtetőjére pattant, ott széttört, a föld és a cserépdarabok szanaszét repültek. Épp a kisfiúra, aki szerencsére nem sérült meg. Aki a virágot szereti - kezdődik a mondás, s akár folytatódhat így is: ... az vigyáz a környezetére, embertársaira.

Az idei első

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. szervezésében pénteken délután volt az idei első légi szúnyogirtás.
Az irtás előtt a szakemberek csípésszámlálást is végeztek, Tisza-part városrészben óránként 68-szor, míg a Kertvárosban
38-szor csíptek a szúnyogok. A vérszívók elszaporodásához
hozzájárult az elmúlt időszak esős időjárása is, így indokolttá
vált az irtás. A permetező helikopter mindhárom városrész felett elszállt és a Tisza-szigetre is szórta a permetszert. Általában
egyébként évente hat légi irtást szerveznek, amennyiben azonban sok a szúnyog, akár többet is.

Sokféle

2. oldal

Baleset- és bűnmegelőzés

Tolvajok és csalók ellen

Baleset-és bűnmegelőzési előadást tartott a rendőrség a szépkorúaknak. Amíg a fiatalok figyelmét az alkohol- és a drogfogyasztás veszélyeire kell felhívni, addig az időseket a házalóktól és a csalóktól kell
megvédeni.
- Sokszor van, hogy becsengetnek -meséli Dobos Lászlóné. - A legtöbbször azt
mondják, hogy beteg gyerekeknek gyűjtenek. Egyszer-kétszer adtam is egy keveset, hiszen olyan kedvesnek, szavahihetőnek tűntek. Aztán láttam a tévében,
meg egy korábbi előadáson is hallottam,
hogy nem szabad adni a házalóknak és
azóta más megoldást találtam a segítségnyújtásra.
Az idősebb korosztályt a fizikai és mentális állapotuk miatt könnyen kihasználják a rosszakarók. Ezért folyamatosan fel
kell hívni a figyelmet az őket leggyakrabban fenyegető veszélyekre.
- Nagyon jónak tartom, hogy a rendőrség ilyen előadásokat tart nekünk - mondta Derecskei Józsefné. - Én Sajószögeden voltam polgárőr, elég sokat jártam a
rendőrökkel és sok olyat láttam, ami miatt természetesen óvatosabb lettem. Egy
jó minőségű bejárati ajtó és egy többpon-

Dr. Kalapos István sok trükkre hívta fel a hallgatóság figyelmét.
tos zár nagyon sokat jelent. A családi házaknál pedig elengedhetetlen a kutya. Nekem is van, és biztonságban érzem magam, hiszen nekem jelez, a kívül állót pedig megijeszti.
- A csalók kihasználják, hogy az idősek
gyakran egyedül vannak, nincs kivel beszélgetni. - mondta Dr. Kalapos István,
Tiszaújváros rendőrkapitánya. - A bizalmukba férkőznek. A másik nagyon fontos
dolog az internet. A közösségi oldalakra a nyaralásról, kirándulásról kitett fo-

Folytatódik
a kerékpárjelölés

tók, bizony veszélyesek lehetnek. A tolvajok figyelik, mikor nincs otthon senki.
Nem szabad olyan bejegyzéseket írni az
interneten, hogy éppen hol vagyunk, mit
csinálunk, mert ez a besurranó tolvajoknak kedvező információ. Fontos, hogy az
előadáson elmondott tanácsainkat betartsák, és nem csak az idősek, hanem a fiatalabb korosztály is, mert így vissza tudnánk szorítani a bűncselekmények számát.
ema

Foltvarrók

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy folytatódik a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kerékpárjelölő programja.
A következő jelölési időpont: 2017. június 2. (péntek) 09.00 óra
és 12.00 óra között. Helye:Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
(Tiszaújváros, Tisza út 2. sz.)
Kérjük, hozzák magukkal személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat, kerékpárjukat, továbbá annak papírjait. Az utóbbiak hiányában a helyszínen kell nyilatkozni a tulajdonjogot illetően.
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

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

2017. június 1.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot június 4-ig (vasárnapig)
a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341050), majd június 5-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
8-20		
8-20
8-19
Tisza Gyógyszertár

Egyházi hírek
Római katolikus

Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30 órakor, kedden és
szombaton 18:00 órakor, pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn
délelőtt 11:00 órakor lesznek szentmisék templomunkban.
Egyházközségünkben Pünkösdvasárnap lesz az első áldozás, a
szentmisén 41 gyermek járul először a szentáldozáshoz.
Az altemplom éves fenntartási díja változik, 1.300 Ft-ról
2.000 Ft-ra emelkedik. Az emelésre a fenntartási költségek
folyamatos növekedése miatt van szükség.

Görögkatolikus

Csütörtökön 08:00 Szent Liturgia. Szombaton elhunyt szeretteinkre emlékezünk, a Szent Liturgia 11 órakor kezdődik. A
pünkösdi istentiszteleti rend a következő: szombaton 17:00
vecsernye litiával, kenyér-, bor- és olajáldással. Pünkösd vasárnap 9:45 reggeli istentisztelet, 11:00 Szent Liturgia, 17:00
vecsernye a térdhajtási imákkal. Pünkösd hétfőn 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia. Kedden 8:00 Szent Liturgia. Június
10-én egyházközségi napot rendezünk, melyre egyaránt várjuk
a gyerekeket, az ifjakat és a felnőtteket.

Református

Északkelet- és Középkelet-Magyarország foltvarrói, mintegy
120-an találkoztak a hétvégén a Derkovits Kulturális Központban. A tiszaújvárosi Tiszavirág Foltvarró Kör, mint régióközpont, idén is különböző bemutatókkal, mesterkurzusokkal és oktatásokkal, valamint vásárral és kiállítással várta a foltvarró találkozó kézműveseit és vendégeit.

Csütörtökön és pénteken: 17:00 órától Tiszaújvárosban, 18.00
órától Tiszaszederkényben bűnbánati istentisztelet lesz.
Vasárnap Tiszaszederkényben 09:30 órától, Tiszaújvárosban
11:00 órától pünkösdi úrvacsora- osztással egybekötött istentisztelet lesz. Tiszaszederkényben 15:00 órától Tiszaújvárosban 16:00 órától délutáni istentisztelet lesz.
Pünkösd hétfőn Sajószögeden 09:00 órától úrvacsora osztással
egybekötött istentisztelet lesz. Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 órától lesz istentisztelet.

Sugár

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Ezzel a rejtvénnyel kezdődik júniu-

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

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

Simon Péter

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága fiunk,

Iklódi Zoltán
végső búcsúztatóján megjelentek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni.
Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett.
Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.”
Fájó szívvel emlékezünk édesanyámra

Földvári Józsefnére
(szül.: Károly Anna)

aki 1 éve itt hagyott bennünket.
Lánya, Rózsa és családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy
id.

Réti János

életének 86. évében elhunyt. Temetése június 1-jén, csütörtökön 11 órakor lesz az újtikosi temetőben.
A gyászoló család
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.
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Ülésezett az önkormányzat

Zárszámadás, beszámolók, támogatások

Egy híján húsz napirendi pontot
tárgyalt május 25-én tartott ülésén
Tiszaújváros képviselő-testülete. A
grémium több beszámolót - köztük
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szólót - fogadott el, újabb
pénzügyi tárgyú döntéseket hozott, és elfogadta a város forgalomtechnikai tervét.

Mindent összevetve az önkormányzat és az intézmények 2016. évi maradványa 553.477.377
forint. Ebből azonban 494.101.206 forint - mint
kötelezettséggel terhelt maradvány - már beépült a 2017. évi költségvetésbe, a fennmaradó
összeg pedig az intézmények és az önkormányzat további kötelezettségvállalásainak fedezetéhez szükséges, így nincs szabadon felhasználható maradvány.

Mecénás és céges beszámolók
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 2016.
évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalásával kezdte munkáját a testület. A közalapítvány 2016-ban 12.864 ezer forint bevételre
tett szert, ebből az alapító, Tiszaújváros önkormányzata 12.665 ezer forintot juttatott az alapítványnak.
Kiadási oldalon 12.683 ezer forintot mutat a
mérleg. Ebből 10.413 ezer forintot a tiszaújvárosi fiatalok ösztöndíjára költött a kuratórium, 950 ezer forintot egyéb támogatásokra fordítottak.
1.320 ezer forint volt az egyéb, anyagjellegű ráfordítás. (A kuratórium tagjai társadalmi munkában látják el feladatukat, díjazásban nem részesülnek.)
A közhasznú tevékenység főbb eredményeiként az iskolai kórusok működési feltételeinek
biztosítása, a versenyeken való eredményes
szereplés, az adventi hangverseny közösségformáló szerepe, s nem utolsó sorban a jó képességű tiszaújvárosi tanulók alap-, közép- és
felsőfokú tanulmányainak költségeihez történt
hozzájárulás szerepel a beszámolóban.
Beszámolt 2016. évi tevékenységéről két önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság is. A
TiszaSzolg 2004. Kft-ről zárt ülésen, a Városgazda Kft-ről - lévén nonprofit szervezet - nyílt
ülésen tárgyaltak a képviselők.
Mindkét cégről elmondható, hogy eredményes
tevékenységet végzett 2016-ban, teljesítette a
tulajdonosi elvárásokat. Egy központi jogsza-

Pénzügyi döntések,
támogatások

A testület számos beszámolót tárgyalt meg és fogadott el.
bály miatt a TiszaSzolg negatív eredménnyel
zárt ugyan, de a társaság gazdálkodása stabil,
és annyi pénz halmozódott fel, hogy a cég végre tudja hajtani az indokolt, tervezett beruházásokat - fogalmazott Bráz György polgármester,
aki az ügyvezető igazgatók 2 havi bruttó bérének megfelelő jutalmazására tett javaslatot,
melyet a testület elfogadott. Ugyancsak döntés született arról, hogy a polgármester maximum 30 ezer forintos béremelést adjon az ügyvezetőknek.

Zárszámadás szabad
maradvány nélkül
A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról, a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint jóváhagyta a 2016. évi maradványt. Tavaly az
önkormányzat költségvetési bevétele 7.393
millió forint volt, melyet 10.197 millió forint fi-

Díjazott ügyintéző

Tiszaújváros szolgálatáért

Újabb személy, Csoma Bertalanné, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ nyugállományba vonult ügyintézője vehette át a képviselő-testület ülésén a Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetést.
Csoma Bertalanné közalkalmazotti jogviszonya 1986. szeptember 16-án kezdődött a 106.
számú Szakmunkásképző Intézetben. 1992ben az Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban folytatta munkáját, majd 2013-tól nyugállományba vonulásáig a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban látott el egyéb ügyintézői, titkárnői
feladatokat.
Az intézmény levelezésével kapcsolatos teendők, iktatási, irattározási és adminisztrációs munkák teljes körű ellátása volt a feladata.
Munkáját az intézmény érdekében, mindenkor a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen,
következetesen, pontosan végezte.
A munkához való hozzáállása példaértékű
volt, a munkakörén kívüli helyettesítési fel-

adatok megoldása sem jelentett számára gondot. A munkaidőn túli intézményi programokon is fáradhatatlanul, aktívan vett részt, az
önként vállalt feladatok végzésében is élen
járt. Tevékenységével elősegítette az intézményi feladatok mindennapi gördülékeny megoldását.
A köznevelési intézményekben eltöltött több,
mint negyedszázados tevékenysége során nagyon sok tanulóval és szülővel került kapcsolatba, akik segítőkészsége, kulturált ügyintézése miatt a mai napig tisztelettel, szeretettel
veszik körül.
Feletteseivel, munkatársaival közvetlen és jó
kapcsolatot ápolt. Szívesen adta át szakmai
tapasztalatait a fiatal kollégáknak.
Tiszaújváros érdekében végzett több mint három évtizedes kimagasló szakmai tevékenysége, példaértékű munkavégzése, elhivatottsága és emberi helytállása elismeréseként
„Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

nanszírozási bevétel (értékpapír beváltása, maradvány, betétek megszűnése, államháztartáson
belüli megelőlegezés) egészített ki.
Finanszírozási kiadásként 8.920 millió forint,
működési kiadásként 5.785.051 ezer forint, felhalmozási kiadásként 2.331.811 ezer forint szerepel a zárszámadásban.
Tiszaújváros önkormányzatának legfőbb költségvetési bevételi forrása a helyi iparűzési adó
volt. Az év végéig 4.744.319 ezer forint folyt
be ebből az adónemből az eredeti 4.102 millió forintos előirányzattal szemben, annak ellenére is, hogy az adó mértéke 0,4 százalékponttal csökkent.
Építményadóból 634.765 ezer, a gépjárműadó
önkormányzatnál maradó (40%) részeként
46.406 ezer, idegenforgalmi adóból 11.521
ezer, egyéb közhatalmi bevételként 40.628 ezer
forint bevétel származott, a működési bevételek 508.645 ezer forintot tettek ki.
A már említett működési kiadásokon belül dologi kiadásokra 1.854.212 ezer, személyi juttatásokra 1.766.030 ezer, azok járulékaira
515.932 ezer, míg az ellátottak pénzbeli juttatásaira 233.745 ezer forintot költött az önkormányzat.
Ez utóbbi tételen belül az 1.435 fő részére kifizetett rendkívüli települési támogatás 80.664
ezer forintja a legjelentősebb összeg. Igazgatási feladatok ellátására 469.277 ezer forintot költött a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 1.050.529 ezer forintot fordított működési feladatai ellátására, míg a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ szakmai feladataira
317.972 ezer forintot fizetett ki. A városi rendelőintézet 882.947 ezer forintos működési kiadással zárt, a napközi otthonos óvoda 451.051
ezer forintot, a kulturális központ 270.348 ezer
forintot fordított a működtetésre. Városüzemeltetési feladatokra (közvilágítás, épületfenntartás, stb.) 102.250 ezer forintot, parkrendezésre,
virágosításra, az utak fenntartására, kátyúzásra,
a karácsonyi díszvilágításra és az egyéb kommunális feladatokra 553 millió forintot költött
az önkormányzat.
Az államháztartáson kívüli támogatások ös�szege 1.299.255 ezer forint volt. A legjelentősebb tételek: sporttámogatások (250.491 ezer
forint), Városgazda Kft. (553 millió forint),
Sport-Park Kft. (155 millió forint), Kazinczy
Ferenc Református Általános Iskola (75.823
ezer forint), Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola (61.574 ezer forint). A triatlon világkupa és nagyhét támogatása 69.456
ezer forintjába került az önkormányzatnak, ebből 8.350 ezer forint a sportegyesületek támogatásában szerepel.
Államháztartáson belüli támogatásként a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak és a
Szerencsi Szakképzési Centrumnak jutalmazásra átadott 73.301 ezer, illetve 26.688 ezer
forint emelendő ki.
Beruházásokra az önkormányzat 620.760 ezer
forintot, az intézmények 367.734 ezer forintot
fordítottak 2016-ban.
Felújításokra az önkormányzat 566.739 ezer
forintot, intézményei 281.624 ezer forintot költöttek.

A költségvetés elfogadása óta olyan feladatok,
problémák merültek fel, melyek döntést, illetve forrás biztosítását igénylik, így - „jó szokásához híven” - a testület ezúttal is hozott pénzügyi tárgyú döntéseket.
A legnagyobb tétel a Tiszaújvárosi Triatlon
Klubnak nyújtott 8,5+5 millió forintos támogatás. Előbbi összeg a Triatlon Nagyhét programjainak színvonalas megvalósítását szolgálja, az
utóbbi a Triatlon Nagyhét és a klub által rendezett egyéb versenyek alkalmával használt eszközök - rendezvénykordonok, sátrak, célkapuk
- megújítására fordítódik.
A testület 2016 novemberében tartott ülésén
határozott arról, hogy a reformáció 500. évfordulója alkalmából szobrot állíttat Kálvin János emlékére. Most a tiszaújvárosi református
templom kertjében felállítandó szobor elkészítéséhez, a környezet kialakításához, továbbá a
tiszaszederkényi református templom falán elhelyezendő emléktáblához nyújtott 5,5 millió
forintos támogatást a testület.
A Tiszaújvárosi Football Club 3,1 millió forintos működési támogatásban részesült, ezzel
azonban igazából nem lett gazdagabb. A klub
ugyanis a 15 millió forintos létesítményhasználati keretéből „megtakarított” 3.098.923 forint
átcsoportosításának engedélyezését kérte, mivel ezt az összeget más forrásból fedezte. Erre - nem lévén megállapodás 2016-ból - nincs
mód, vissza kell fizetnie az összeget, s a testület
a „másik zsebéből” adja vissza a pénzt.

Forgalomtechnikai terv
A képviselő-testület - a felülvizsgálatot követően - 2016 novemberében fogadta el Tiszaújváros forgalomtechnikai tervét. Ebben egyebek mellett az szerepel, hogy a Kertvárosban (a
Bethlen - Lévay - Vörösmarty utak határolta lakó-pihenő övezetben) a jelenlegi jobb kéz szabály helyett a kereszteződésekben, kelet-nyugati irányban „Állj! Elsőbbségadás kötelező”
táblákat kell kihelyezni. Ez azonban ütközik
azon jogszabályi előírással, miszerint lakó-pihenő övezetben csak egyenrangú útkereszteződések lehetnek. A most elfogadott terv már nem
tartalmazza a táblák kihelyezését, így marad a
jelenlegi forgalmi rend.
Képviselői felvetésre javaslat készült a Tisza
úti forgalom biztonságosabbá tételére is. Az
út két szélén parkoló autók ugyanis (Csakúgy,
mint az Építők útján - a szerk.) veszélyessé teszik a közlekedést. Megoldásként két javaslat
készült. Az első szerint az egyik irányban meg
kellene tiltani a megállást, a túloldalon párhuzamos várakozó helyeket kellene kijelölni, és
új terelővonal felfestésével a két 3,25 méteres
forgalmi sáv biztonságos közlekedést tenne lehetővé.
A másik megoldás átépítéssel járna. Az utat a
lakóépületek irányába szélesítenék, az így megszűnő járdát a közvilágítási oszlopsor másik oldalára helyeznék át, s a megnövelt szélességű
úton a kétoldali parkolás ellenére is biztonságosan lehetne közlekedni. A testület - jóváhagyva
az előterjesztésben foglaltakat - mindkét javaslatot elvetette. Az elsőt azért, mert így a felére
csökkenne a parkolóhelyek száma, a másodikat
azért, mert a közművekkel sűrűn behálózott területen igen költséges lenne a beruházás.
Ferenczi László

Generációk
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Szabadtéri programok

Gyermeknapi játék, mozgás és egészség

Igazi nyári meleg fogadta vasárnap kora délután a
strandra látogatókat. A gyermek és családi napon színpadi programokkal, egészségügyi szűrésekkel is várták a
lakosságot.
A programok a hagyományokhoz híven
mazsorettfelvonulással kezdődtek, a Derkovits mazsorett táncosai is fúvósai így
hívták a színpad környékére a strandolókat. A rendezvényt Bráz György polgármester nyitotta meg.
- Tiszaújvárosban és az ország minden településén nagyon fontos ez a nap - mondta a polgármester -, ilyenkor odafigyelnek a gyerekekre és évente egyszer, nálunk pedig szinte az év minden napján
kellemes programokat szerveznek nekik.
Azt kívánom mindenkinek, hogy legyen

Kavics és parafa a mezítlábas sétányon.
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Iskolai ételkóstoló

Megízlelték,
mind megették

Új ízekkel ismerkednek.
A jó időben sokan hűsöltek, pancsoltak a medencékben.
taszűrésen és a bőrvizsgálaton is. A rendelőben előjegyzés kellene a bőrgyógyászhoz, itt meg tíz perc alatt megvan,
és még az idő is kellemes.
Bán Andrásné is kíváncsi volt egészségi
állapotára.
- A vércukorszintemet mérték meg eddig
- mondta -, még a testzsírt fogom megméretni. Minden évben eljövünk ide, hacsak
valami közbe nem jön.
Sokan gondolták így, a szűrővizsgálatok
évről-évre egyre népszerűbbek.
- A melanóma szűrés az egyik legnépszerűbb - mondta Nagyné Kántor Judit, a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója -, eddig több mint százan jelentkeztek vizsgálatra, közülük hármat szűrtek ki, egy esetben biztosan komoly az eltérés. A prosztatavizsgálat is népszerű, a
hetven vizsgált mintából egy esetben ta-

kedvenc medencém a hullámmedence és
a csúszdákat is nagyon szeretem.
Itt volt az egyik legnagyobb a forgalom
délután, sok száz gyerek élvezte a strandolást.
- Jó az idő, és hát gyereknap is van mondta Sirokai Szilárd -, miért is poshadnánk a lakásban?
A tiszaújvárosiak ezen a napon ingyen
strandolhattak, de sokan érkeztek más településekről is. Tóth Árpád családjával a
szlovákiai Nagykaposról utazott ide.
- Most először vagyunk itt - mondta Tóth
Árpád -, nagyon készültünk ide. Olyan
130 km az út idáig, másfél óra alatt itt
voltunk, nagyon tetszik ez a strand.
Akik elfáradtak a nagy pancsolásban, a
színpad környéki árnyékos részen gyülekeztek és nézték a tánccsoportok előadását. A gimnasztrádások, a Pántlika és Kisbocskor Néptáncegyüttesek, a TIFIT SC
bemutatója mellett a Fitt-Dance tánccsoport is bemutatkozott.
- A kicsik csoportja egy éve alakult meg mondta Bócsi Attila, a csoport vezetője -,
kilencen vannak jelenleg, és egyre ügyesebbek. Ha így haladnak, akkor hamarosan már versenyre is fognak menni. Célunk az egészséges életmód népszerűsítése is, a jó hangulatú edzésekkel ösztönözzük a táncosokat arra, hogy inkább sportoljunk, mint otthon csücsüljünk.
Fodor Petra

A kuszkuszos tészta és a szezámmagos stangli volt
a legnépszerűbb a Tiszaújvárosi Széchenyi István
Általános Iskolában tartott ételkóstolón. Az intézmény tanulói, szüleik és a leendő kisiskolások kóstolhatták meg a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (TIK) iskolai menüjének egy szeletét.
- Megkóstoltam a kuszkuszos tésztát - mondta Veres Máté. - Nekem nagyon ízlett, bár én nem vagyok válogatós, általában megeszem, amit főznek az iskolában.
Illés Dóra nem az iskolában ebédel.
- Én jobban szeretem, amit az anyukám főz otthon. Elég válogatós vagyok, de a szezámmagos stangli nagyon ízlik - mondta
Dóra. - Amíg itt az iskolában ettem, nem emlékszem, hogy kaptunk volna ilyet.
Négy óra körül megérkeztek a szülők a gyerekekért. Jó alkalom
volt, hogy belekóstoljanak a kínálatba.
- Én a rizses húsból kértem, nekem az ízlett, de a fasírt elég ízetlen. Én több fűszerrel csinálom - mondta az egyik anyuka.
- Ezeket a kóstolókat évről-évre megrendezzük a bölcsődében,
az óvodákban és az iskolákban is. Az a célunk, hogy a szülők
megismerkedjenek azokkal az ételekkel, amiket napközben esznek a gyerekek - nyilatkozta lapunknak Zsipi Imréné, a TIK közétkeztetési csoportvezetője. - Nem mindig pozitív a visszajelzés a tanulóktól. Ennek fő oka az új ételek bevezetése. Az új
ízektől még sokszor a felnőttek is ódzkodnak, és ha a gyerek látja a szülőn, hogy nem szívesen próbál ki új dolgokat a konyhában, ő is fenntartással fogadja az új ízeket. Megszokik otthon
egy ízvilágot, és ahhoz ragaszkodik. Mi viszont olyan alapanyagokat viszünk be a konyhába, amelyekkel nem, vagy csak ritkán
találkoznak a gyerekek. Próbáljuk megismertetni őket az új ételekkel. Ezeknek természetesen más ízük van, mint a megszokottaknak, mivel a nyersanyagok mellett a fűszerezés is más, sokkal kevesebbet használunk belőlük, mint egy átlagos háztartás.
ema

Több százan jelentkeztek szűrővizsgálatokra.
élmény ez a nap, örüljünk annak, hogy
együtt lehetünk - tette hozzá.
A színpadon ezután egymást váltották a
táncos bemutatók, a sátrakban pedig szűrővizsgálatokkal és játékokkal várták az
érdeklődőket. Egy délutánra a helyi Vöröskereszt is „kiköltözött”, vércukorszintet, vérnyomást és testzsír százalékot mértek. Picivel távolabb, az Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért sátránál, egészséges ételeket készítettek és bárki kipróbálhatta a mini mezítlábas sétányt, ahol kavicsokon, parafadugókon, fán és térköveken lehetett lépkedni. Ez csak egy bemutató volt, hiszen
nemsokára elkészül a valódi sétány, amire az alapítvány négyszázezer forintot
nyert a TESCO jótékonysági akcióján.
- Sokkal többféle járófelület lesz és nagyobb terület - mondta Dr. Pető Gabriella, az alapítvány elnöke -, most azt mutatjuk be, hogy mit is képzeltünk el. Az
itt lépkedő gyerekek arca sokat elárul, nagyon élvezik a sétát, csakúgy, mint a felnőttek.
Anyajegyvizsgálatra is sokan várakoztak,
két bőrgyógyász szakorvos is vizsgálta a
betegeket egész délután.
- Minden évben eljövök ide - mondta
Molnár Gyula -, részt veszek a proszta-

láltak magasabb értéket, de említhetném
a vércukormérést is, hiszen ezen már több
mint kétszázan átestek ma - mondta.
Voltak, akik csak strandolni jöttek.
- Eddig ettünk lángost, utána pedig csúszdáztunk - mondta Balázs Boglár -, szinte minden évben itt vagyunk gyermeknapon.
- Elég hideg a víz, de egy idő után meg
lehet szokni - mondta Vígh Napsugár -, a

A szezámmagos stangli volt az egyik sláger.

Játék a színekkel.

Egész délután táncosok ropták a színpadon.

Szabadtéri
tavaszi koncert

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ szervezésében
városunk nyugdíjasainak adtak szabadtéri koncertet a minap a Vándor Sándor Zeneiskola növendékei és tanárai az
Őszirózsa Idősek Klubja udvarában.
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Anyák napja és fesztivál

Éltes fellépések

Verssel, tánccal köszöntötték az otthon lakóit.
A közelmúltban a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Éltes Mátyás Iskolájának enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói az évek óta kialakult hagyományként anyák napi műsorral kedveskedtek a Nikodémus
Idősek Otthona lakóinak. A tanulók verses-táncos produkciója könnyeket csalt az otthon lakóinak szemébe. A gyerekek kis
ajándékot is készítettek nekik. Cserébe süteményt és teát kaptak.
Felkészítők: Szabóné Nagy Éva, Törökné Tóth Judit, Veréb Viktória, Szabó Beáta és Oláh Krisztina.
*
Intézményünk 3-8. osztályos tanulói meghívást kaptak a Fehér
bot Alapítvány és a Hajdúsági Sorstársak Egyesülete által szervezett „Mutasd meg magad!” régiós kulturális fesztivál az esélyegyenlőség jegyében rendezvényére. Salsa táncukkal ismételten nagy sikert arattak. Elismerésül már most meghívták őket a
két év múlva aktuális rendezvényükre.
Az esős idő ellenére mindnyájan nagyon jó érezték magukat,
mert mosolyt csaltak sorstársaik arcára, ismeretséget kötöttek velük. Felkészítők: Törökné Tóth Judit gyógypedagógus és
Oláh Krisztina gyógypedagógiai asszisztens.
Hok Csaba
intézményvezető

Gyermekeink
Sikeres tehetséggondozás

Élményekkel teli óvodai élet

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában 2011 óta folyik, a valamilyen képességterületen tehetségjegyeket mutató gyermekek tehetségműhelyekben történő foglalkoztatása, tehetségjegyeik ápolása, komplex személyiségfejlesztése. 2013 óta - munkánk sikerességének elismeréseként - akkreditált kiváló
tehetségpontként látjuk el ez
irányú feladatainkat.
A költségvetési forrásokon túl minden pályázati lehetőséget megragadunk annak
érdekében, hogy még színesebbé, gazdagabbá tegyük óvodásaink életét. 2016ban két pályázatot nyújtottunk be a „Csodatarisznya” – kalandozások a művészetekben” elnevezésű pályázati program,
valamint a „Tisza mosta kincseink” pályázati program megvalósítására, melybe a Bóbita, a Tündérkert és a Szivárvány óvoda tehetségműhelyei kapcsolódtak be. A „Csodatarisznya” – kalandozások a művészetekben” programunk
1.300 ezer Ft értékben nyert támogatást
a Nemzeti Tehetségprogram pályázati keretéből, mely forrás felhasználásával egyrészt műhelyenként egy 30 órás fejlesztőprogramot, másrészt, gazdagító elemeket tartalmazó foglalkozásokat valósítottak meg kollégáink. A pályázati források
bevonásával színes, tartalmas, élménypedagógiai elemekkel is átszőtt rendezvények valósulhattak meg. Részt vehettek gyermekeink múzeumpedagógiai-,

Szép emlék

A bronzérmes csapat.
Május 19-én tartották a kazincbarcikai Irinyi János Református
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthonban az „Irinyi
János élete és kora” országos műveltségi verseny jubileumi rendezvényét.
A reformáció 500., Irinyi János születésének 200. és az iskola
fennállásának 60. évfordulója alkalmából megrendezett döntőben a Brassai két csapattal képviseltette magát.
A 10. G osztályos Balla Bátor, Nótár Erik Márk és Széplaki János alkotta „Brassai 1.” csapata a dobogó harmadik helyét szerezte meg. Felkészítő tanáruk Kiss Éva.
A 11. évfolyamosok „Brassai 2.” csapata az 5. helyen végzett.
A csapat tagjai: Gagyi Henrietta és Zajácz Szabina 11.V, illetve Tóth-Papp Tamás 11.E osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk
Pázmándi Henriett.
A csapatok versenyen való részvételének támogatásáért köszönetünket fejezzük ki iskolánk alapítványának.

Az ötödik helyezettek.

Csodatarisznyával felszerelkezve.
táncház-pedagógiai-, könyvtár-pedagógiai foglalkozásokon, zeneiskolai látogatást
tettek, nagyszerű előadást láthattak a debreceni Vojtina bábszínházban, történelmi
élményekben részesülhettek az egri várban. Fontos célunk - a komplex személyiségfejlesztő munka mellett - a gyermekek számára értékalapú szemléletet közvetíteni, s a magyar néphagyományok értékei mellett a kortárs művészetek kulturális értékeit is megmutatni.
Májusban tartottuk a tehetségműhelyek
záró foglalkozásait, melyek keretében
kiállításokkal, fényképekkel illusztrálva mutattuk be a szülőknek az egész éves
tehetséggondozó munkát. Így történt ez
május 22-én is a Szivárvány óvodában
megrendezett projektzárón, melynek végén a gyermekeket jutalmaztuk is. A nyílt

rendezvény végén a résztvevők üzenőfalon rögzíthették véleményüket az egész
éves munkánkkal kapcsolatban. Köszönjük szépen a gyermekek, felnőttek pozitív gondolatait, megerősítő, elismerő, dicsérő szavait. Ennek illusztrálására álljon
itt egy kislánytól hallott, csillogó szemekkel, mosolygó arccal kísért mondat:
„Nagyon jók voltak ezek a kalandozások,
ugye Réka?”
A következő nevelési évre is vannak már
terveink, s reméljük, a nem rég benyújtott
„Elemekkel föl(d)töltve” elnevezésű pályázatunk sikeres lesz, és folytatni tudjuk
lelkes és elkötelezett tehetségsegítő munkánkat a gyermekek örömére.
Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

Kristóf diófát kapott

Harmadik és ötödik hely

Brassaisok az Irinyin

5. oldal

Az elmúlt években több fát
is ültettek a Szent István szobor melletti parkban. Ez nem
a Zöldülő Tiszaújváros program része, hiszen a fák ültetését nem a város kezdeményezte, hanem cégek és magánszemélyek valamilyen alkalomból.
Hétfőn délelőtt egy újabb diófát ültettek el itt, egy tavaly decemberben született kisbabának, Nyerges Kristófnak. Szülei, Annamária és Gábor úgy gondolták,
hogy a jeles alkalomból elültethetnének
egy fát. A Polgármesteri Hivatal nyitott
volt a megkeresésre, örömmel tett eleget
a szülők kérésének.
- Egy-egy ilyen kérésre nem lehet nemet
mondani - mondta Török László, a hivatal
városüzemeltetési munkatársa - így teret biztosítottunk annak, hogy elültethessék a fát.
Kristóf is ott volt a fa ültetésekor, melyet
a Városgazda Kft. munkatársai végeztek.
Az aprócska fa együtt nő majd a babával,
és örök emlék marad neki és a családnak.
Kristóf 2016. december 31-én született,
így szülei még nem igényelhették azt az
új támogatási formát, melyet 2017. ja-

Örök emlék marad a születési diófa.
nuár 1-jétől vezetett be Tiszaújváros önkormányzata. A születési támogatásra
azok jogosultak, akik 2017. január 1-jén,
vagy azt követően születtek, és legalább
az egyik szülő legalább egy éve tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezett és a gyermek itt él a városban. A támogatás megállapítása kérelem alapján történik, ezt a
Polgármesteri Hivatalba kell benyújta-

ni a születést követően hat hónapon belül. A támogatást egy gyermek után csak
egy alkalommal és csak az egyik törvényes képviselő veheti igénybe. A támogatás összege 15.000 forint, melyet utalvány formájában kapnak meg a szülők.
Mostanáig harmincan nyújtottak be kérelmet és kapták meg a támogatást.
Fodor Petra
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Pünkösdi csodára várva

Május! A tavasz, de az évnek is legszebb
hónapja! Nem csoda, hogy még a jó Isten
is májusban küldte le szent lelkét, pünkösd ünnepén, amikor a legszebb rózsák
illatoznak, és tavaszi napfényben fürdik
a színes természet. Minél több évet élsz
meg életed során, annál több az ünnep és
hozzá fűződő emlékeid. A szépre emlékezés, mindig felvidít!
Milyen jó volt kislányként, anyám kezét fogva, ibolyát szedni a falu domboldalán. Gyermeki kezem hogy szorította a
magam szedte illatos csokrocskát! Nagyapám vitt még így kézen fogva vasárnaponként a templomba. Leszakított kertjéből egy szál lila pézsmát, vagy fehér violát. Nyílt még írisz, nárcisz is az ablakunk
alatt.
Pünkösdkor konfirmáltam, tizennégy

évesen. De büszkén mondtam fel a kátét,
énekeltem! Addigi életem legszebb fehér
ruhájában lehettem. Rakott volt a szoknyája. Új cipőmben, első nylon harisnyámban, csak úgy pörögtem benne boldogan.
Május volt akkor is, amikor férjem udvarolt, és legelső virágcsokrában négy szál
rózsa volt. Azzal várta az állomáson érkezésemet, negyvennégy évvel ezelőtt.
Megkérdeztem, miért épp ennyit választott? Cinkos mosollyal válaszolt: „Kettő a
miénk, kettő meg majd a gyermekeinké.”
Két lánynak adtam életet!
Színek, illatok jutnak eszembe. Szeretteim kedvenc virágai. Édesanyámé a sárga
rózsa, ahogyan az enyém is. Apámé a szagos viola. Anyósomé minden lila virág.
Évente látogatok haza szülőföldemre.

Most épp a pünkösdi ünnepek előtt. Egyre sokasodnak a sírok, és kevesebb a rokoni találkozás. Elhunyt szeretteim kedvenc virágait viszem több temetőbe.
Édesanyám sírja felé közeledve csodálattal látom, hogy körülötte a fűben, csak
úgy illatoznak a szélben hajladozó sárga
nárciszok. A kerítés oldalában meg szinte
integettek felém a lila orgonák. Egy percre megálltam, élvezve a festménybe illő képet. Majd szedve belőlük, kiegészítve szerény kis csokromat, anyám sírjára
helyeztem boldogan. Mintha közben azt
súgta volna fülembe: „Szedj drágám te is
magadnak, és vidd haza! Én is virággal
vártalak!” Ugye, lehet csodának nevezni?
Pünkösdi csoda!
Gál T. Olgi

Mozaik

6. oldal

Illemtan, protokoll

Horgászok a dísztavon

Etikett
a strandon

Tó-parti gyermeknap

Vasárnap kora reggel benépesült a Dísztó partja, ekkor
rendezte meg hagyományos
gyermeknapi horgászversenyét a Zabos Géza Horgász
Egyesület. Előzetesen százfős
keretet hirdettek a szervezők, három kis horgász híján majdnem teljes volt a létszám.
Reggel hét órakor szülőkkel, nagyszülőkkel kezdtek regisztrálni a gyermek kategória nevezői. Amikor rajtot fújtak nekik,
akkor a serdülők álltak sorba az egyesület
sátránál, hogy helyet húzzanak és átvegyék a rendezvényt támogatók botját, pólóját, és a napvédő sapkát. Szükség volt
ez utóbbira is, hiszen ez volt az első igazi meleg nyári hétvége a szürke őszies napok után.
Két közeli településről, Újtikosról és Tiszagyulaházáról kisbusszal érkeztek a
gyerekek, hogy teszteljék horgásztudományukat. Esélyük is volt a dobogóra, ők
ugyanis gyakorlott pecások, horgászsuliba járnak. Persze a kapáshoz némi szerencse is kellett a tudás mellett.
- A kicsiknél 47, a serdülőknél 50-en jelentkeztek a versenyre - tudtuk meg Makó
Zoltán versenyfelelőstől. - A kicsik majdnem két kilót fogtak, de jellemzőbbek voltak a 60-80 dekás fogások, a kisebb-nagyobb keszegek garmadája. Sok lány is
jött, gyerek kategóriában az első hatban
három lány is van. Szerencsére nincs hiány utánpótlásban, Újtikoson és Tiszagyulaházán nagyon beindult most Kovács Attila vezetésével a horgászsuli, onnan is jött
sok versenyző, de megvan az a városi mag
is, akiket a horgász szülők, nagyszülők
hoznak ki. Sok díjat is kaptunk támogatóinktól, a várostól, cégektől, vállalkozóktól,
és a MOHOSZ-tól.

Három fő híján százan neveztek a versenyre.
A lépcsőnél táborozott le Kiss Károly, ezt
a helyet húzta a helyfoglalásnál. Irigyelték is néhányan, hiszen hétköznapokon
sokan innen etetik a halakat, s talán ez
most kapáselőnyt is hozhat, hiszen ide
szoktak a halak.
- Nekem egyelőre csak aprók jönnek, de
tessék megnézni a vödrömet, már van
benne 7-8 darab. Bár ennek még nincs túl
nagy súlya, de még van a verseny végéig
idő, hátha sikerül - reménykedett.
Nem csak az előkészületeknél segítettek
a gyerekek mögött őrködő szülők, hanem
akkor is, amikor a zsákmány benyelte a
horgot. A tapasztalt horgászok fogásokat
mutattak, jó tanácsokkal látták el az utánpótlás korosztályt.
- Én már elég öreg vagyok a horgászathoz, de most tanítom az utánpótlást, hogy
a horgászegyesület létszáma növekedjen,
és ne csökkenjen - nyilatkozta Fiatal István, aki Sajószögedről érkezett unokájával.
Évente egyszer - gyermeknapkor - lehet
horgászni a Dísztóban. Az egyesület a ha-

lállomány utánpótlásáról is gondoskodik.
- Szerencsére tele van hallal a víz, telepíteni is szoktunk - mondta Kiss Béla, a
Zabos Géza Horgász Egyesület elnöke. Amikor az önkormányzat megkapta az alhaszonbérleti jogot a kormányhivataltól,
mi azt kértük, hogy egyéb horgászatra ne
lehessen kiadni, ezt elfogadta a hivatal,
így csak a gyereknapi versenyre adnak ki
területi jegyet, másra nem. Azt lehetne és van erre fogékonyság a vezetőségünkben, - hogy esetleg több alkalommal rendezzünk, de csak a gyerekeknek, azt viszont akkor ki kell járni, hiszen jelenleg
vissza kell engedni minden halat az invazív halak kivételével, vagy valamilyen
karitatív célra is fel lehet ajánlani, ha bevizsgálja az állatorvos. Egyébként mi látunk benne fantáziát, hisz az sem jó, ha
túlszaporodnak a tóban a halak, az egyensúlyt fenn kell tartani – tette hozzá az elnök.
A gyereknapi horgászverseny után a Zabos Géza emléknapra készül az egyesület tagsága, a rendezvény után pedig július 3-ától két turnussal indul a nyári horgásztábor.
Berta

Eredmények

Az apukák, nagypapák jó tanácsokkal látták el az utánpótlást.

6-10 éves korosztály: 1. Tolokán Márton, 2. Kiss Eszter Mariann, 3. Hímer
Zsombor,
4. Kiss Lorina, 5. Hajas Jázmin, 6.
Kondrák Barnabás. Barnabás kapta a
„Legnagyobb hal” különdíjat. (460 g)
11-14 éves korosztály: 1. Kiss Balázs,
2. Szűcs Máté. Máté kapta a „Legnagyobb hal” különdíjat is (680 g). 3. Zalasch Bence, 4. Kincses Anna Rozi, 5.
Virág Lili, 6. Farkas Ferenc.
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Három generáció a Kazinczyban

A gyermek Isten ajándéka. Református
iskolaként hisszük és valljuk, hogy a legnagyobb érték, amit a szülők ránk bíznak, az a gyermekük. Naponta tanítjuk
őket szépre, jóra, mely a szabályok elsajátíttatása és a kötelezettségek elvégzése miatt esetenként konfliktusokkal is
jár. De minden évben egy nap teljesen az
övék.A Kazinczy Gyermekei Alapítvány
EFOP-1.2.1-15-2016-00302 „Védőháló a
családokért” nyertes pályázata háromgenerációs nagyrendezvényének köszönhetően igazán emlékezetes gyermeknap részesei lehettek tanulóink. A kisebbek arcára színpompás motívumokat varázsoltak az ügyes kezű moderátorok, s a vállalkozó kedvűek különféle kézműves foglalkozásokon lehettek egy igazi nagy alkotás részesei. Az ugráló várnak percnyi pihenője sem akadt. A nagyobb diákok idejét az élő teke, a hordólovaglás és egyéb
ügyességi játékok kötötték le. Napközben a dohányzás káros hatásaira felhívó
ismeretterjesztő előadáson és az egészséges táplálkozást népszerűsítő interak-
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A gyermekünkkel úgy játsszunk, hogy az ne zavarjon másokat.
Hivatalosan is nyár van, megnyíltak a strandok.
Mindenki menjen és gyűjtsön be minél több D vitamint! Csak néhány szabályt kell szem előtt tartani, és mindenki jól érezheti magát.
Amikor strandra megy a család egy-két gyermekkel, az legyen
felhőtlen szórakozás, amit úgy érhetünk el, hogy lefektetünk néhány alapvető szabályt. A strandon is megfelelő ruházatban legyünk, ez mindenkinek egyéniségétől és jó ízlésétől függő fürdőruha és semmiképp nem fehérnemű. A strand területén belül is változtatjuk ruházatunkat. Például, ha az étkező bódékhoz
megyünk, a férfiak egy trikót, pólót vegyenek fel, a hölgyek pedig egy strandruhát vagy legalább egy törölközőt tekerjenek magukra. Nem esik jól az étel, ha mellettünk izzadó felsőtesttel ülnek. A szalmakalap vagy bármilyen nyári fejfedő viszont megengedett.
A strand területén elfoglalt helyünkön is kulturáltan viselkedjünk, hogy a körülöttünk lévőket ne zavarjuk például hangos zenével, veszekedéssel. A gyermekeinknek legelőször azt tanítsuk
meg, hogy ne vágtassanak át mások törölközőjén még szárazon
sem. Labdázni, játszani olyan helyen kezdjenek el, ahol kevesebben vannak, ám az a legjobb, ha az erre kijelölt helyen teszik ezt. A csúszdánál való sorban állás hosszadalmas, mégsem
illik senkit sem kielőzni, annak reményében, hogy velünk sem
teszi meg senki.
Igyekezzünk nem feltűnően bámulni másokat. Ehhez természetesen az is hozzátartozik, hogy igyekezzünk úgy „felöltözni”,
hogy ne bámuljanak meg. (Hacsak nem ez a célunk!)
Az az alapszabály, miszerint ne szemeteljünk, itt is érvényes.
Nagyon kellemetlen, ha a törölközőnket az eldobált cigarettacsikkekre kellene leteríteni.
Mindegy, hogy medencés strandon vagyunk, vagy szabadvizesen, higiéniailag fontos, hogy mielőtt a vízbe megyünk, mossuk
le magunkról az előzőleg testünkre kent naptejet. A vízben leoldódó zsíros krém szennyezi a vizet. A zuhanyozás a testünk felkészítéséhez is szükséges, nehogy a medence hideg vizében a
felhevült testünk sokkot kapjon. Ugyancsak higiéniai szempontból fontos, hogy ne ürítsen a szervezetünk a vízbe! Ezt intézzük
el, mielőtt a vízbe megyünk.
A medencében a gyermekünkkel úgy játszunk, hogy az ne zavarjon másokat. Nézzük meg, hogy milyen típusú medencébe
megyünk: úszómedence, csúszdás medence, hullámmedence, és
annak megfelelően viselkedjünk benne. Nagyon fontos, hogy a
gyermekmedencébe felnőttek egyáltalán ne menjenek.
Ügyeljünk arra, hogy amikor kijövünk a medencéből, a fürdőruhánkból csorgó víz ne nedvesítse be mások kiterített törölközőjét. A medence széléhez vigyük oda saját törölközőnket, amint
kiléptünk belőle, azonnal szárazra törölhetjük magunkat.
A strand etikett szabályai rendkívül egyszerűek. A parton sem
kell mást tennünk, mint figyeljünk egymásra, legyünk tekintettel
a többi strandolóra. Jó szórakozást, kellemes napozást kívánok!
Medina

Az ugráló várnál folyamatosan nagy volt a forgalom.
tív kiállításon vehettek részt a nagyobbak. Iskolánk konyhája volt a legjobb
reklám. A már hagyományossá vált kerti-party egészséges és finom étkei megfelelő energiával látták el az iskola minden
diákját. A napot tombolasorsolás és Pintá-

csi Viki nagy sikerű szabadtéri koncertje
zárta. Egy kicsit a felnőttek is gyermeknek érezhették magukat ezen a szép verőfényes napon.
Dorony Attiláné
igazgató

Mielőtt a vízbe megyünk, zuhanyozzunk le.
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A Derkovits Kulturális
Központ programja
Derkovits Kulturális Központ

Városi Kiállítóterem
Bukta Imre Munkácsy-díjas képzőművész kiállítása. Helyszín: Barcsay tér 2-4.
Látogatható: 2017. június 16-ig.

Tiszaszederkényi Művelődési Ház

Június 2. (péntek) 17.00 óra: Irodalmi Fonó teával – Asztrotea. A NYÁR teái.
Helyszín: Bocskai út 33.
Óvárosi KULT Galéria
Ecsetem nyomán - Kapczár Klára kiállítása. Helyszín: Bocskai I. út 33.
Látogatható: június 9-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Lakberendezési stílusok – kamarakiállítás. A kiállítás augusztus 31-ig látható.
Helyszín: a könyvtár földszintje
Június 7. (szerda) 10.00 óra: Babusgató - könyvtári foglalkozás kicsiknek és kicsikről.
Hordozás melegben - tippek, trükkök, praktikák. Előadó: Kovácsné Tonkó Csilla, a Tiszaújvárosi Hordozós Klub vezetője. Helyszín: a Gyermekkönyvtár.
Június 7. (szerda) 14.00 óra: A Kaffka Margit Pedagógus
Nyugdíjas Klub összejövetele.
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Június 7. (szerda) 16.00 óra: SZÍN és ÁRNYÉK - Lendvay
Zoltán nagykárolyi festőművész kiállításának megnyitója.
Köszöntőt mond: Tompáné Mészáros Hedvig, a DKK Hamvas Béla Városi Könyvtár vezetője. A kiállítást megnyitja:
Sróth Ödön, a nagykárolyi Kaffka Margit Művelődési Társaság elnöke. Közreműködik: a Szivárvány kisegyüttes. A kiállítás június 23-ig tekinthető meg. Helyszín: a könyvtár aulája.
Közlemény
Az „Egy modern város született - Életmódváltás a dél-borsodi térségben” című várostörténeti kiállítás június 1 - augusztus 31-ig SZOMBATON ÉS VASÁRNAP IS NYITVA TART
11.00 - 19.00 óráig. (Bejárat az üzletsor felől!)

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

Június 6. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” klubja.
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit.
Pályázati felhívás!
Kaleidoszkóp - Visszatekintés a múltba
2017-es történelmi kaleidoszkópunkkal visszatekintünk a
múltba. Az egyik feladatsorban az általunk megadott válaszokból kell aláhúzni a helyeset (13 + 1 feladat), a másikban a játékosoknak saját szavaikkal kell válaszolni a feltett
hat kérdésre.
A júniusi kaleidoszkóp témái:
- Légihíd létesül Nyugat-Berlin felett
- Jonas Salk és a járványos gyermekbénulás
A feladatok elérhetők minden hónap 10-éig, leadhatók minden hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a
Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.), valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi
Könyvtár honlapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és Facebook
oldalán (www.facebook.com/hamvas.konyvtar ). A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak a beküldött feladataik
eredményéről az alábbi elérhetőségeken: kekine@tujvaros.
hu és borsosne.doktor.eva@tujvaros.hu email címeken, vagy
az 544-552-es telefonszámon.

A Tisza TV műsora
Június 1., csütörtök
9:00: Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Bűnmegelőzés
időseknek - Ételkóstolás - Lili könyve - Foltvarró találkozó Koncert a templomban - Sport
9:15: Hétről-Hétre: Gyermek- és családi nap - Hivatali munka - Közelmúlt: Egy furcsa szerenád - Sport
9:45: EgészségLesen: Kullancsszezon - Nyári bőrvédelem Állatok a családban - 60 után is fitten
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Június 5., hétfő
18:00: Sporthétfő: A Termálfürdő FC Tiszaújváros - Hatvan
SC NB III-as bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
Június 7., szerda
18:00: Héthatár: Pedagógus nap - Nyári táborozási lehetőségek - Hol nyaral a magyar? - Sport
18:15: Hétről-Hétre: Közelmúlt: Tótisztítás - Sport
18:30: Fogadóóra: Dr. Fülöp György alpolgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire

Kultúra

7. oldal

Tea, könyv, zene

Lili könyve az emberi kapcsolatokról
A Tiszaújvárosból elszármazott Pataki Katalin, alias
Cathlyn Brook volt az Ötórai tea legutóbbi vendége. Ezúttal a vendégnek is volt vendége, nevezetesen az Énekszó
Baráti Kör, akiknek Kati éveken át a menedzsere volt.
Barátok, ismerősök, írótársak is kíváncsiak voltak Pataki Katira és legújabb kötetére, a Lili könyvére. Az írót Mátyás Zoltán, a Derkovits Kulturális Központ igazgatója köszöntötte, aki megnyitójában felelevenítette azokat a közös éveket, amikor még együtt dolgozott az intézményben az íróval, aki egykoron az igazgatóhelyettese volt a Derkovitsnak. Énekes társai
dalcsokorral köszöntötték a könyvbemutató alkalmával. A muzsika utána Katié volt
a szó, aki legújabb könyvéről mesélt.
- Az első könyvem szakirodalom volt, a
mezőcsáti kerámiáról szólt, utána jött sorra, kétévenként négy szépirodalom, a sort
most Lili könyve zárja - mondta a szerző.
- Bármilyen kicsike és vékonyka a könyv,
nagyon sok lelki munkát és érlelést igény.

Egykori énekes társai dalcsokorral köszöntötték a szerzőt.
A főszereplőnek és nekem sok közünk van
egymáshoz, a főhős betegségét leszámítva.
A történet nem bonyolult, Lilinek szembe
kell néznie az elmúlás gondolatával, a betegséggel, majd jönnek a csodás fordulatok. Tulajdonképpen a történet arra való
részben, hogy az ember a saját gondolatit,

a világhoz való viszonyulását elmondhassa, hogy milyen mélységesen kötődöm a
magyar falvakhoz, de a hithez való viszonyomról és mindenekfelett az emberi kapcsolatról is szól, amit én a világon a legfontosabb, éltető közegnek tartok.
berta

Budaörsi vendégkoncert

Templomra gyűjt a kórus

Templomot szeretnének építeni a Budaörsön és környékén élő görögkatolikusok. A
gyülekezet még egészen fiatal, nyolc évvel ezelőtt alakult.
Parókusuk Tiszaújváros első görögkatolikus parókusa, Vatamány Sándor, aki most
a Szent Demeter Kórussal városunkban is
bemutatta az énekkar CD-jét.
A kórus öt évvel ezelőtt alakult meg, egyik
céljuk, hogy pénzt gyűjtsenek templomuk
befejezésére. A templomot 2013 tavaszán
kezdték el építeni, már készen van az altemplom és áll a felső templom falainak
jelentős része is. A gyülekezeti tagokból
alakult Szent Demeter Kórus nemrégiben
elkészített egy CD-t, amit adománygyűjtő koncertkörútjukon árusítanak. Múlt vasárnap Tiszaújvárosban mutatkoztak be.
- Az együttes tagjai a rokonságunkhoz tartoznak - mondta Jeviczki Ferenc parókus -, a
budaörsi egyházközség parókusa, Vatamány
Sándor a feleségem öccse, ő volt Tiszaújváros első önálló görögkatolikus papja, és ő
kezdte el ennek a templomnak az építését.
Most újra templomépítési munkát bízott rá
a püspökatya, és elég nehezen halad az építkezés. Úgy gondolom, ma sokkal nehezebb

A kórust amatőrök és profik alkotják.
felépíteni egy templomot, mint a ’90-es évek
elején. Bizonyos források beszűkültek, vagy
megszűntek. Hogy ügyüket ismertté tegyék,
megalapították ezt az énekkart.
A kórust a budaörsi parókus felesége, Vatamány Sándorné Kiss Krisztina vezeti.
- Mindenütt nagyon kedvesek hozzánk
- mondta a kórusvezető -, nagy szeretettel fogadnak. Eddig mindig telt templom
előtt énekeltünk, az elmúlt hetekben há-

Szeretne egy kicsit
önmagával foglalkozni?
Jobban megismerni személyiségét, megérteni és megtanulni
alkalmazni olyan egyszerű dolgokat, melyekről eddig azt hitte,
ez Önnek nem megy?
Akkor jelentkezzen felnőttek számára meghirdetett nyári coach
táborunkba!
Beszélgetünk önmagunkról, konfliktusainkról, érzelmi intelligenciánkról, stresszkezelési képességünkről és még sok-sok
A Derkovits Kulturális Központ
Hamvas Béla Városi Könyvtár
ÉlményBirodalom
címmel július 3-7-ig napközis nyári tábort szervez a gyermekkönyvtárban 1012 éves gyermekeknek.
Kedves Gyerekek!
Szeretnétek mások bőrébe bújva félelmet nem ismerő hőssé válni? Akkor ebben a táborban a helyetek, ahol olvasni
NEM muszáj… Azonban mi megmutatjuk, hogy ÉRDEMES, mert a könyvekben rátalálhatunk saját magunkra, választ kaphatunk belőlük a kérdéseinkre. Sokat játszunk, beszélgetünk, vetélkedünk, mozgunk, és ezek segítségével
jobban megismerjük önmagunkat. Alkalmunk lesz a természetben is kikap-

rom koncertünk volt, nagylelkűen adakoztak a templomépítéshez is - mondta,
majd hozzátette, a gyülekezet mintegy
hetven főt számlál, köztük sok a fiatal,
kisgyermekes család is.
Nem sokan vannak, de jó ügyért tesznek.
A kórust amatőrök és profik alkotják, fellépésük Tiszaújvárosban is nagy sikert
aratott.
FP

másról érdekes, hasznos feladatokkal, gyakorlatokkal fűszerezve.
A tábor időpontja: 2017. augusztus 14-18. 9-16 óra
A tábor helyszíne: Hamvas Béla Városi Könyvtár
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.
Jelentkezni 2017. július 7-ig személyesen a könyvtárban lehet
Tóthné Hegyi Judit könyvtáros, coach-nál. Maximum 14 fő jelentkezését tudjuk fogadni! A táborban való részvétel ingyenes!
Bővebb információ kérhető: Tóthné Hegyi Judit 49/542-006,
20/533-3074 tothnejudit@tujvaros.hu

csolódni egy szórakoztató kirándulás keretében.
Kedves Szülők!
Újonnan induló napközis táborunkba várjuk azoknak az 5-6. osztályt végzett gyerekeknek a jelentkezését, akik
szeretnének új barátokat, új élményeket szerezni, akik szórakoztatóan, de tartalmasan töltenék a nyári szünet napjait. Ugyanakkor várjuk azokat is, akik eddig szívesen jöttek az olvasótáborunkba,
azonban most, hogy már felső tagozatosok, kicsit úgy érzik, kinőttek belőle.
Tervezett programunk:
• történetek közös megismerése,
• beszélgetések saját élmények alapján,
• szerepjátékok, társasjátékok, önismereti és kommunikációs játékok,

• vetélkedők,
• író-olvasó találkozó,
• kirándulás,
• kreatív tevékenységek.
Célunk, hogy segítsünk a gyerekeknek
megoldási lehetőségeket keresni az ebben az életkorban felszínre kerülő érzelmi, etikai, kortárs kapcsolati helyzetekre, problémákra.
Információ kérhető a táborvezetőktől,
Kázsmér Ágnes és Ujjné Tellér Gabriella könyvtárosoktól.
Jelentkezni a Gyermekkönyvtárban személyesen, vagy az 542-006 telefonszámon lehet. A tábor maximum 15 fővel
indul, a résztvevőket jelentkezési sorrendben fogadjuk.

8. oldal

Önkormányzat/Közlemények

Szünidei gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést
a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a helyi rendelete alapján a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon általános- vagy középfokú iskolával tanulói
jogviszonyban álló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban
lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen
bejelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szü-

netben valamennyi, azaz 55 munkanapon keresztül (2017. június 16-tól 2017.
augusztus 31-ig) a Központi Étteremben
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), valamint
a Tiszaszederkény városrészben élők esetében az „Esély” Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) helyben fogyasztással vehető igénybe.
Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek betegsége akadályozza, lehetőség van a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő más törvényes képviselő által megbízott személy
számára a gyermek részére biztosított étel
ételhordóban történő elvitelére.
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes
Képviselők figyelmét, hogy a gyermek betegsége esetén az étel ételhordóban történő elvitele orvosi igazolás benyújtása, illetve a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel
írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2017. június

15. napjáig, ezt követően a nyári szünet
időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Ügyféltájékoztató helyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tiszaújváros, Bocskai u. 33., kedden és csütörtökön 9.00-13.00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása
személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I. em. 114. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út
7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Hirdetmény

Méhészeti zárlat

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld

Áthozat:			
760.602 Ft.
Bevétel: NAV 1 %
1.156.972 Ft.
Kiadás:			
1.917.574 Ft.
Átvitt pénzösszeg:		
0 Ft.
Az alapítvány a felhasznált összeget a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola felszereltségének javítására fordította.
A kuratórium

növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2017. június 7-én
(szerdán) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákok az érintett városrészekben kiosztásra kerülnek, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban
is kihelyezhető az átadási pontokon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Értékesítési hirdetmény
A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában álló ingatlanokat:
Ifjúsági tábor (2617/1 hrsz)
Tiszalök, Tábor út 1.
Telek alapterülete: 14.846 m2
Épület alapterülete: 1.182 m2
Üzlet, irodahelyiség vagy tárolás céljára alkalmas ingatlanok:
Galéria Üzletház – 25 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/01
Galéria Üzletház – 29 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/02
Galéria Üzletház – 25 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/03
Galéria Üzletház –16 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/04
Galéria Üzletház – 35 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/05
Galéria Üzletház – 35 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/06
További információk:
Telefonon: 70/333-7721, 49/544-322
Elektronikus úton: tiszaszolg@tszolg.hu

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2017. június

Helye
Gimnázium
Gimnázium
Hunyadi iskola
Kazinczy Ház I. em. 73/1.
Hunyadi iskola
Tiszavirág Idősek Klubja
Széchenyi iskola
Tisza-parti Szabadidő Ház
Széchenyi iskola
Gondozóház
Őszirózsa Idősek Klubja
Őszirózsa Idősek Klubja
Tiszavirág Idősek Klubja
Központi Étterem
Központi Étterem
Tiszaszederkényi Idősek Klubja
Gondozóház
Tiszavirág Idősek Klubja

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Juhos Szabolcs jegyző
2017. június 07-én (szerdán)
13.00 órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri
Hivatal I. emeleti önkormányzati
tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentés alapján történik, negyedórás
beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es
telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Zöld növényi hulladék

Közhasznúsági jelentés a Kazinczy Gyermekei
Alapítvány (adószám: 18403604-1-05)
2016. évi működéséről.

JÚNIUS
01. csütörtök
02. péntek
07. szerda

2017. június 1.

Ideje
7.30 - 14.00
7.30 - 11.30
7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30
7.00 - 16.30
7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30
7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30
7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30
11.00 - 12.00
7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30
10.00 - 11.00
7.30 - 8.00
10.30 - 12.00
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.30 - 12.00
10.00 - 11.00
7.30 - 12.00

Kinek a részére
Minden étkező
Minden étkező
Gyerek és alkalmazott befizetés
Óvodás gyerek és alkalmazott pótbefizetés
08. csütörtök
Gyerek és alkalmazott befizetés
Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés
12. hétfő
Gyerek és alkalmazott befizetés
Szociális étkezők
13. kedd
Gyerek és alkalmazott befizetés
Szociális étkezők
14. szerda
„Esély” Napközi Otthon
Szociális étkezők
15. csütörtök
Szociális étkezők
20. kedd
Szociális étkezők
22. csütörtök
Szociális étkezők
26. hétfő
Szociális étkezők
27. kedd
Szociális étkezők
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
28. szerda
Kazinczy Ház I. em. 73/1.
7.00 - 16.30
Óvodás gyerek és alkalmazott pótbefizetés
Központi Étterem
12.00 - 13.00
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Erzsébet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

A mézelő méhek nyúlós költésrothadása miatt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatala a 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 17.§-a alapján Tiszaújváros és a környező községek közigazgatási területére a betegség
továbbterjedésének magakadályozása érdekében azonnali hatállyal községi zárlatot rendelt el.
A zárlat ideje alatt:
- Tilos a település közigazgatási területéről méhcsaládokat kiszállítani és a területre beszállítani.
- Tilos a területről mézet, méhészeti felszerelést, méhészettel
kapcsolatos eszközöket és egyéb, fertőzést közvetítő anyagokat
kiszállítani.
- Tilos méhészeti kiállítást rendezni, továbbá méheket eladni, mézet és egyéb méhterméket (viasz, virágpor) felvásárolni,
vagy egyéb úton forgalmazni.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától
másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.
Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi
internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/
index.php/szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit
főigazgató

Közterületi SOS hívószám

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

Zöld szám

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

Tokaji Edit
a 4. sz. választókerület képviselője
2017. június 7-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Sport/Szabály

2017. június 1.

9. oldal

A járda nem kerékpárút

Két keréken a tilosban

Asztalitenisz

Arany, ezüst, bronz

Az NB III-ban és a megyei osztályban is befejeződött a 2016-17-es szezon. A tiszaújvárosi mérleg
egy-egy arany-, ezüst-, és bronzérem.
Az NB III. Észak-Magyarország „B” csoportjában utolsó két találkozóján a TSC előbb a Nyírbátort győzte le 11-7-re, majd a
Miskolci VSI ellen győzött idegenben 13-5-re. Ez a két győzelem is hozzájárult, hogy a bajnokság második helyének örülhessen a csapat.
A megyei bajnokság „A” csoportjában szereplő mindkét tiszaújvárosi alakulat a dobogón végzett. A TSC II-es csapata az utolsó fordulóban 14-4-re nyert hazai pályán a Sátoraljaújhely ellen,
ezzel bebiztosítva az elsőséget. A Brassai DSE sajnos az utolsó fordulóban nem tudott kiállni a Sárospatak ellen, így 18-0-s
vereséget szenvedett, ennek ellenére a bajnokságban korábban
nyújtott jó szereplésnek hála, a harmadik helyen végzett.
NB III Észak-Magyarország „B”
1. DVTK III. Diósgyőr
16 15
0 1
2. Tiszaújváros
16 12
1 3
3. Debreceni AK
16 12
0 4
4. Pegazus-Andornaktálya
16 10
1 5
5. MEAFC
15 9
0 6
6. Nyírbátor II.
16 3
1 12
7. Pataki ASC
16 3
0 13
8. Ózd II.
16 3
0 13
9. Miskolc VSI
15 2
1 12
10. Apagy III.
Visszalépett
BAZ megye „A” csoport
1. Tiszaújvárosi Sport Club II 16 12
2. Pataki Asztalitenisz SC II
16 11
3. Brassai DSE Tiszaújváros
16 9
4. Boldva Községi Sportegyesület 16 9
5. Arlói SE
16 6
6. Miskolci Egyetemi AFC II
16 6
7. Sátoraljaújhelyi TK I
16 2
8. Sajókeresztúri SE
16 2
9. DVTK Sport Kft. IV
16 2

2
2
2
2
4
3
4
4
3

30
25
24
21
18
7
6
6
5

2
3
5
5
6
7
10
10
11

6
24
20
20
16
15
8
8
7

Újoncok közt ötödikként

Mohácson rendezték meg az egyéni országos bajnokságot az
újonc korúak számára. A Tiszaújvárosi SC három főből álló csapatot indított, akik kiválóan teljesítettek.
Az U11-es korosztályban Köllő Ábel magabiztosan jutott el a
legjobb 8 közé, ám a negyeddöntőben már nem sikerült a bravúr
és végül az 5. helyen végzett.
Az U12-es korosztályban Fónagy-Árva Pétert egy csoportba
sorsolták a hazai országos versenyeken mumusnak számító székelyudvarhelyi fiúval, Bándi Tibor Tamással. Péter szoros csatában alul is maradt ellenfelével szemben, de csoportmásodikként sikerült továbbjutnia. Így azonban a főtábla nehezebb ágára került, végül szép küzdelemben neki is sikerült az 5. helyezést elérnie.
Fónagy-Árva Zsófia az U11-es leányok és az U13-as leányok
mezőnyében is csoportbeli győzelmekkel gyarapította ranglistapontjai számát.
A fiúk U13-as mezőnyben Köllő Ábel a 16 közé jutott, ott a verseny abszolút favoritja és végül győztese, a KSI színeiben versenyző Huzsvár Erik Bendegúz búcsúztatta. Fónagy-Árva Péter
itt a 32-es főtáblán fejezte be szereplését.

Sajnos továbbra is gyakran
találkozhatunk olyan kerékpárosokkal, akik szabálytalanul, nem az úttest megfelelő
részén kerékpároznak.
A KRESZ szabályai szerint kerékpárral
kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton,
erre vonatkozó jelzés esetén az autóbusz-forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a
leállósávon, kerékpározásra alkalmas útpadkán kell közlekedni. Ha az előbb felsoroltak közül egyik sincs, akkor lehet az
úttesten, illetve ha az út és forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik lakott területen
kívüli úton, valamint főútvonalon az úttest jobb széléhez húzódva lehet a kerékpárral haladni.
Lakott területen belül a szabályok nem írják ugyan elő az úttest jobb szélére húzódást, de a kerékpárosok lényegesen lassabban haladnak, mint a gépjárművek,
ezért az előzésük megkönnyítése érdekében itt is célszerű. Ha úttest sincs, vagy
az a kerékpáros közlekedésre alkalmatlan, lakott területen lehetőség van a járdán, legfeljebb 10 km/h sebességgel, a
gyalogos közlekedés zavarása nélkül kerékpározni.
Mindkét irányból behajtani tilos jelzőtábla esetén az adott útszakasz le van zárva
a járműközlekedés elől, ez érvényes a kerékpárosokra is, azzal is tilos behajtani.
Amennyiben a mindkét irányból behajtani tilos jelzőtábla alatt „Kivéve engedél�lyel”, „Kivéve taxi”, vagy „Kivéve ... (tömegközlekedési vállalat)” feliratú kiegé-

A Bethlen Gábor út alkalmas a kerékpáros közlekedésre, mégis sokan a járdán
tekernek.
szítő tábla van, az útra kerékpárral is be
szabad hajtani.
Városunkban a kerékpárosok részéről
gyakori jogsértés a behajtani tilos jelzőtábla figyelmen kívül hagyása. A tábla
azt jelzi, hogy az út egyirányú és az adott
irányból tilos a behajtás, mely szintén érvényes a kerékpárosok közlekedésére is.
Kivétel, ha a tábla alatt kerékpárt ábrázoló kiegészítő jelzés van kihelyezve, de Tiszaújvárosban jelenleg nincs ilyen útszakasz.
A jogszabályok alapján a két táblával
jelölt tilalom megszegőivel szemben
30.000 Ft közigazgatási bírságot kell kiszabni, melytől eltekinteni, annak mértékén módosítani nem lehet.

Végül essék szó ismét a gyalogos átkelőhelyeken történő közlekedésről. Sajnos
minden évben történik olyan baleset, amikor a gyalogos átkelőhelyen áthajtó kerékpárost ütnek el. A kerékpárosok részéről ez az egyik legveszélyesebb közlekedési magatartás. Saját biztonságuk érdekében kérjük, a gyalogos átkelőhely előtt
néhány lépéssel szálljanak le a kerékpárról és azt áttolva, a gyalogosok részére
biztosított elsőbbséget kihasználva menjenek át az úttest másik oldalára.
Vigyázzanak önmagukra és egymásra! A
balesetmentes közlekedés elsősorban rajtunk, a közlekedőkön múlik.
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Nyílt levél egy gólkirályhoz

Béres Zoltán
gólkirálynak
Tiszaújváros és Sajóörös
között Felcsúton félúton

Felség!
Engedd meg, hogy a magam és hűséges
szurkoló alattvalóid nevében kifejezzem
hódolatomat, s gratuláljak hatodszori
trónra lépésed alkalmából. Nagyra értékelem eredményedet, különösen úgy,
hogy túl a negyvenen érted el.
Királyi Felség!
A fentiekből is látszik, hogy nem vagyok
egy érzelgős típus, de bevallom kis híján
elérzékenyültem, amikor a hétvégén a
helyszínen láttam sikeredet. Nem a játékod váltott ki bennem katarzist, - valljuk
be, sírt néha a labda - gyermeki örömöd
láttán gyűrögettem a papírzsepit.
Felmerül persze a kérdés, jár-e hozsanna a megyei harmadosztály gólvágójá-

nak, hiszen a huncut liga a magyar labdarúgás legalja.
Jár! Nem személyed okán, Zoltán. Te
csupán apropót szolgáltattál, hogy leírhassam: sokra becsülöm azokat a veteránokat és sihedereket, akik mindenféle
ellenszolgáltatás nélkül, sőt áldozatokat
is vállalva hétről-hétre kifutnak a pályára. Sok-sok településen az egyetlen közösségi szórakozás lehetőségét, az együvé tartozás élményét teremtve meg ezzel.
Szívem, s eszem szerint, ha tehetném ebbe feccölnék milliárdokat, nem a stadionokba, a Tőletek alig jobb profikba.
Királyom!
Kívánom, hogy sportbarátaiddal együtt
még sokáig legyetek gyepen a magatok
és a szurkolók örömére.
Hajrá Sajóörös! Hajrá Tiszaújváros!
Hajrá Magyarország!
-efel-

Városi kalandozás
a Sportfesztiválon
Ismét egy kellemes játékos túrára és megmérettetésre invitálunk kicsiket és nagyokat némi feladatokkal, versennyel tarkítva.
Jól tudunk tájékozódni a városban? Ismerjük a várost? Itt a lehetőség az érdeklődők részére tájékozódási ismereteik gyakorlati kipróbálására, bővítésére, Tiszaújváros szépségeinek megismerésére, felismerésére, a feladatok megoldására. Tavaly
is több mint 20 csapat kipróbálta, minden kategóriában szép
eredmények születtek. Itt a lehetőség a bizonyításra, avagy a
trónfosztásra!
Időpont: Tiszaújváros, 2017. június 18.
Rajt: Szánkózó domb melletti játszótér az Örösi út - József Attila út találkozásánál, 09.00-tól 10.00 óráig.
Cél: Sportcentrumban a színpad előtt.
A benevezett csapatok indulás előtt 1-1 térképet, ill. a feladatokat részletesen leíró menetutasítást kapnak.
A verseny „pontgyűjtő” jellegű, a megadott időn belül ki men�nyi pontot gyűjt be.
Egy pálya és 5 kategória lesz - Kiscsaládos (legalább 1fő 7 év
alatti gyermek),
- Családos (legalább 1 fő 7-16 év alatti gyermek),
- Nagyszülők (legalább 1 fő 60 év feletti),

Véget ért a bajnokság, Béresé a királyság!

- Ifjúsági (csak 19 év alattiak),
- Felnőtt (bármilyen korosztály).
A menetidőt mindenki magának osztja be, aki túllépi a megadott időt, hátra kerül!
A csapatlétszám 2-5 fő, de ha valaki egyedül szeretne indulni, megteheti!
Előzetes pályaadatok: táv: kb. 4,5 km, versenyidő: 2,5 óra.
A verseny díjazása
A kategóriájában legtöbb pontot elért I. helyezett csapat elnyeri kategóriájának kupáját, az I.-III. helyezettek oklevél díjazásban részesülnek.
Minden résztvevő a célba érkezéskor hűtött italt, csokit, tombolajegyet kap.
Sorsolás a színpadon.
Eredményhirdetés: 13.00 órakor.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a Sport-Park Kft és a TSC
természetjáró szakosztály vezetősége!
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Hirdetés
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A Tiszaújvárosi
Krónikában is
megjelenik
lakossági apróhirdetése,
amennyiben azt
a Tisza TV Képújságában
legalább
5 napra (2500 Ft),
legkésőbb kedden
12 óráig feladja.
Eladó 4 éves
bézs színű bőrkanapé
(kihúzható és ágyneműtartós).
Méret: 240 x 160 cm.
Ár: 135.000 Ft.
Érd: 06-49/342-603

Eladó 989 nm-es zárkert
a 35-ös főút mellett,
termő gyümölcsfákkal,
hétvégi házzal.
Érd.: 06-70/357-6228

Sport

2017. június 1.

Triatlon

Bevették Madridot

A madridi győzők.
A címoldalunkon lévő aquatlon és triatlon siker
mellett két madridi junior győzelem, volt a legjobb
eredményei a hétvégén a Tiszaújvárosi Triatlon
Klub sportolóinak.
Madridban szombaton a junioroknak egy sprint távú (750 m
úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás) erőpróbát rendeztek,
mely a házigazdák számára Eb-válogató volt. A lányoknál Putnóczki Dorka már az első számban faképnél hagyta riválisait,
majd kerékpározás közben körről körre növelve előnyét, egyedül teljesítve a befejező számot nyerte meg a versenyt. A fiúknál
Lehmann Csongor lepte meg a hispánokat, azzal, hogy második
helyen jött ki a vízből. A kerékpározást egy négytagú szökevény csoport tagjaként tudta le, ahol a spanyolok második legjobbja, Alberto Gonzales Garcia is tekert, aki a depóból valósággal „kirobbant” az első helyen. 1200 méter elteltével Csongor utolérte, majd megelőzte az élen állót, és az első helyen érkezett célba.
Élete első felnőtt ITU Triatlon Világkupáján vasárnap, szintén
Madridban mutatkozott be Lehmann Bence, aki még csak első
éves U23-as versenyző. Az 1500 méteres úszás során mindös�sze 15 mp hátránnyal próbált csatlakozni egy kerékpáros sorhoz.
A 40 km-es, 7 körből álló, 1000 méter szintemelkedéssel nehezített pályán a leszakadóknak nem sikerült felzárkózniuk. Mivel a 10 km-es futópálya is tartogatott domborzati meglepetéseket, előrelépésre nem igazán lehetett számítani, maradt a tisztes helytállás. Az U23-as világbajnoki bronzérmes Bicsák Bence (PSN Zrt.) a 38., míg főversenyére, az augusztusi U23-as Ebre készülő Lehmann Bence az 54.pozícióban fejezte be a küzdelmet.

Labdarúgás
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Sima vereség a bajnoktól

A bajnokság 33. fordulójában idegenben szerepelt csapatunk a már bajnok Kazincbarcika otthonában.
KBSC FC - TFC Tiszaújváros
4-1 (2-1)
Kazincbarcika: 200 néző Vezette: Nagy
N. (Berecz, Nagy P.)
KBSC FC: Fülöp-Szemere, Farkas, Sigér
(Kovács), Engel, Burics, Süttő (Lipusz),
Belényesi, Fekete, Bene, Molnár (Fag�gyas).
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-Gál
(Horváth), Fodor, Istenes, Nagy, Viscsák
(Farkas), Hussein, Molnár F., Fabu, Balogh, Kristófi (Lukács).
7. perc: Fabu tört be a 16 oson belülre,
ahol csak buktatni tudták a hazai védők. A
jogos 11-est Nagy Dávid lőtte a kapu bal
oldalára, ám Fülöp kitolta a hálóba tartó
játékszert.
10. perc: Balogh rántotta le a 16-oson belül Benét. A büntetőhöz Farkas állt, akinek lövését Tóth hárította.
18. perc: Fabu egy szögletet követően a
kipattanó labdát 13 méterről védhetetlenül lőtte a kapuba. (0-1)
23. perc: Farkas kapott labdát a 16-oson
belül, a kapust is kicselezte, majd az üres
kapuba lőtt. (1-1)
42. perc: Balog rántotta le ismét Benét,
amiért újabb sárgát és ezzel piros lapot is
kapott. Az emberelőny mellé szabadrúgás
is járt, melyet Burics 20 méterről lőtt a
kapu jobb sarkába. (1-2)
81. perc: Kontratámadás végén Farkas
passzolt Feketéhez, aki hat méterről lőtt
a hálóba. (3-1)
85. perc: Farkas passzolt Faggyashoz,
aki két védőn is átjátszotta magát, majd
védhetetlenül a kapuba lőtt. (4-1)

Sajnos ismét bebizonyosodott, a „mi lett
volna ha” mondásnak nincs sok értelme
a sportban. Ugyanis soha nem tudjuk már
meg, hogy mi lett volna, ha az 5. percben berúgjuk a 11-est, vagy az első félidő
közepén nem állítják ki Baloghot, vagy a
második félidő nagy részében a fölényünket és helyzeteinket gólokra tudjuk váltani. A Vegyész félidőnként rúgott két-két
gólt, így megérdemelten, és bajnokhoz
méltóan nyerte a találkozót.
Az utolsó fordulóban pontot kell szereznie a csapatnak, hogy biztosan a bennmaradók között legyen, ám nem lesz könnyű
a Hatvan ellen, mert Fodor és Balogh eltiltás miatt nem léphet pályára.
Koleszár György: Gólerős játékkal nyertünk.
Gerliczki Máté: Gratulálok a Kazincbarcika bajnoki címéhez és a mai győzelméhez is.

További eredmények
Monor - Salgótarján 4-2
Hatvan - Jászberény 0-2
Nyírbátor - Putnok 0-2
REAC - ESMTK 1-1
DVTK II. - BKV Előre 0-1
Tállya - DVSC-DEAC II. 2-0
Rákosmente - Újpest II. 3-1
MTK II. - Hajdúböszörmény 4-0
Következik a 34. forduló
2017.06.04., vasárnap, 18:00
Tiszaújváros - Hatvan
BKV Előre - Monor
DVSC-DEAC II. - MTK II.
ESMTK - Tállya
Putnok - REAC
Jászberény - Nyírbátor
Újpest II. - KBSC
Salgótarján - Rákosmente
Hajdúböszörmény - DVTK II.

Az NB III Keleti csoport állása
1. Kazincbarcika SC		
33
24
4
2. Monori SE			
33
20
5
3. Jászberényi FC		
33
17
11
4. MTK Budapest II.		
33
14
11
5. Tállya KSE			
33
13
10
6. Rákosmente KSK		
33
14
6
7. Diósgyőri VTK II.		
33
14
5
8. Putnok FC			
33
13
7
9. Nyírbátori FC			
33
12
10
10. STC Salgótarján		
33
12
9
11. Termálfürdő Tiszaújváros
33
12
9
12. BKV Előre SC		
33
14
2
13. ESMTK			
33
11
11
14. Debreceni VSC-DEAC II.
33
11
9
15. Rákospalotai EAC		
33
11
7
16. FC Hatvan			
33
9
10
17. Hajdúböszörményi TE		
33
8
5
18. Újpest FC II.			
33
1
3

5
8
5
8
10
13
14
13
11
12
12
17
11
13
15
14
20
29

80–33
51–32
60–32
62–36
52–55
68–52
50–49
44–48
50–39
54–44
38–38
55–56
38–44
48–48
41–53
46–50
33–69
24–116

76
65
62
53
49
48
47
46
46
45
45
44
44
42
40
37
29
6

Kosárlabda

Előnyből hátrányt kovácsoltunk

Jó kezdés után szenvedett vereséget ismételten a Phoenix
a bajnoki rájátszás 15. helyéért folyó párviadalon.
A Pápa elleni hazai mérkőzésen a félidőben még 16 ponttal vezettünk, a második
félidő azonban sajnos - már szinte szokásosan - nem a tervek szerint sikerült.
Tiszaújvárosi Phoenix KK Motax-Pápai KC 66-70 (26-10, 18-18,
12-21, 10-21)

Lehmann Bence (elöl) első felnőtt világkupa futamán indult.

Fekve nyomás

Jó erőben a lányok

A végére padlót fogott a Phoenix.
Tiszaújváros, 200 néző. V.: Pozsonyi, Rácz, Bács.
Phoenix KK: Kilyén (13/6), Papp (7),
Szabó N. (11/3), Benőcs (2), Hill (23),
Pongrácz (5/3), Szilasi (2), Pöstényi (1),
Mayer (2), Katlan (-).
Motax-Pápai KC: Horváth (6), Keresztes
(13), Szanti (10), Kálmán (24/12), Scheighoffer (2), Fülöp (-), Szaati (5/3), Keller (6), Horváth (4), Vajda (-)
Míg az első félidőben 44 pontot szerzett a
Tiszaújváros, addig a harmadik és negye-

Lillafüreden rendezték meg a Scitec RAW fekve nyomó és felhúzó kupát. A Tiszaújvárosi Fitness Spor Club versenyzői kiválóan teljesítettek.
Eredmények: Nagy Lívia Fruzsina - junior és junior abszolút kategória-, felhúzás 90 kg I. hely, fekve nyomás junior kategória, 32,5 kg-os teljesítmény I. hely. Firtelmeiszter Erika, felhúzás M1 kategória 110 kg II. hely. Fekve nyomás M1 kategória
52,5kg III. hely. Nagy Róbert M1 kategória felhúzás 270-kg I.
hely.

A Sportcentrum eseményei
Június 3. (szombat)
Labdarúgás
10.00 TFCT- Debreceni SI U19 bajnoki mérkőzés		
					
Füves pálya
12.00 TFCT- Debreceni SI U17 bajnoki mérkőzés		
					
Füves pálya
Június 4. (vasárnap)
Labdarúgás
18.00 TFCT- FC Hatvan bajnoki mérkőzés			
					
Centerpálya

Pályán az utánpótlás?

Kajak-Kenu

dik negyedben ennek csak a felét. A Pápa
gyengén kezdett, de folyamatosan javuló
játékkal végül négy ponttal hozta a mérkőzést. Ezzel a vereséggel nehéz helyzetbe került a Phoenix, hiszen június másodikán idegenben kellene győznie, hogy
döntő mérkőzésre kerülhessen sor.
Szendrey Zsombor: - Az álomszerű kezdésünk a nagyszünetig kitartott, de ezután
fejetlen döntéseket hoztunk, a síposok pedig a vendégeket védték.

Érmek Dunavarsányból

A dunavarsányi olimpiai központban
rendezték meg az RSD OPEN utánpótlás kajak-kenu versenyt. Az Ughy Imre
szakedző vezette Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület EMERICUS
csoportja kiváló eredményeket ért el. A
versenyeket 2000 méteren tartották az U9
lány korosztály kivételével, akik csak 500
méteres pályán csaptak össze.

Eredmények:
MK-2 fiú U12 1. Kórik Ákos-Deim
Marcell, MK-2 lány U11. 1. Nagy Luca-Makó Petra, MK-1 lány U12 1. Horváth Maja, MK-1 lány U10 1. Nagy Luca 2. Horváth Kata 4. Makó Petra, MK1 fiú U10 1. Mircse Iván 2. Skokán Máté
8. Novák Milán 10. Szűcs Hunor, MK2 fiú U11 1. Mircse Iván-Skokán Máté

5. Makrányi Gábor-Szűcs Hunor, Mk1 lány U9 2. Horváth Hanna, MK-1 fiú
U13 3. Kovács Szabolcs, MK-1 lány
U13 4. Murvai Lúcia, MK-1 fiú U11 3.
Makrányi Gábor, MK-1 fiú U12 2. Kórik Ákos 5. Deim Marcell, K-1 lány U14
5. Seres Laura 6. Tóth Zsófia 8. Márton
Tünde, MK-2 lány U12 2. Horváth Maja-Horváth Kata.
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