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Informatikai
fejlesztések

Az Európai Parlament és Tanács rendelete (GDPR rendelet),
szabályozza a magánszemélyek személyes adatainak kezelését
és védelmét. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról szóló törvénynek megfelelően 2018
nyarán Tiszaújváros önkormányzata informatikai rendszereinek
pedig el kell érniük az úgynevezett 2. szintet.
Ezen túlmenően a városi hálózaton üzemelő munkaállomások
állapotfelmérése alapján, valamint a központi jogszabályoknak
való megfelelés teljesítése érdekében jelentős informatikai beruházásokat tervez az önkormányzat.
A feladatok megvalósításához, az informatikai rendszer megfelelő szintű működtetésére, fejlesztésére 40 millió forintot hagyott jóvá a képviselő-testület. Az előirányzat terhére eddig
megvalósult fejlesztések: GDPR szabályoknak való megfelelés
az összes önkormányzati intézményben, gazdasági társaságban,
polgármesteri hivatalban 10 millió forint+ÁFA, 37 db számítógép+szoftver beszerzése bruttó 7,5 millió forint. Ebből a keretösszegből valósul meg a tervezett város applikáció is.

A város ajándéka

Iskolai strandnapok

Párhuzamosan négy beruházás kezdődött meg hetekkel ezelőtt városunkban. Kettő elkészült, két másik pedig lassan a
végéhez közeledik. A két játszótér, a parkoló és az Ifjúsági park fejlesztése közel 300 millió forintba kerül. Cikkünk, képriportunk az 5. oldalon.

A nyári szünet előtti utolsó napokban Tiszújváros minden iskolája és óvodája kap egy ingyenes strandnapot az önkormányzattól. Pénteken a széchenyisek és az Eötvös diákjai, hétfőn a hunyadisok strandolhattak. Ez volt a város szokásos gyermeknapi
ráadás ajándéka.

Rendkívüli ülés

Bonyolult hulladékgazdálkodás

Tárgyalás helyett csak tájékozódott a képviselő-testület június 11-én tartott rendkívüli ülésén a hulladékgazdálkodási társulásokkal kapcsolatos kérdéskörről. Ennek okára dr. Juhos Szabolcs
jegyző adott magyarázatot.
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggésben meglehetősen
sok változás történt az elmúlt években mondta a jegyző. - Néhány évvel ezelőtt
elindult egy integrációs folyamat, aminek eredményeképpen megyei szinten
egy egységes közszolgáltató jött létre, aki
rendelkezik a szükséges engedélyekkel,
egyébként az alvállalkozók révén látja
el a feladatot. Tiszaújváros hulladékgazdálkodás szempontjából két társulás tagja. Hulladéklerakás tekintetében a Heves
megyei társulásnak, hulladékgyűjtés, kezelés tekintetében pedig az úgynevezett
ÉMRKH társulásnak a tagja. Ez utóbbinak a megszűnéséről kell majd döntést
hoznia a képviselő-testületnek. Amely
döntés a mai ülésen azért nem születhet
meg, mert a társulási tanács a múlt héten
nem hozott döntést ebben a kérdésben,
mivel jogi akadályok merültek fel. A társulás megszűnése uniós projektekkel van
összefüggésben. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy nagyságrendileg 10-11 milliárd
forintos fejlesztés valósul meg Borsodban
a közeljövőben. A projektek célja, hogy
megyei szinten valamennyi településen
egységes hulladékgazdálkodási színvonal

Sokadik alkalommal volt napirenden a hulladékgazdálkodás.
teremtődjön meg. A megyében jelenleg
meglévő hat társulásból csak háromnak
kell működnie a jövőben, tekintettel arra,
hogy az a három társulás pályázott a projektekre. Tiszaújvárosnak a miskolci társuláshoz kell majd csatlakoznia, a tervek
szerint augusztus 1-jei hatállyal, az előbb
említett cél elérése érdekében, hogy valamennyi település részesülhessen az uniós
fejlesztésekből. A döntést vélhetően majd
rendkívüli testületi ülésen kell majd meghozni.
- Ez egy bonyolult jogi eljárás, több döntés épül egymásra, ezért nem tudtuk most
előterjeszteni a javaslatot - tette hozzá Bráz György polgármester. - Vannak

problémák, többször kapunk jelzést, nem
olyan egyszerű az elvárásokat kikényszeríteni, de azért minden esetben intézkedünk. Annak ellenére, hogy időnként úgy
látszik, hogy a hivatal nem reagál a lakossági felvetésekre, remélem, hogy előbbutóbb ez szépen le fog zárulni, rendelkezésre fognak állni azok az eszközök, amelyekkel színvonalasan lehet a közszolgáltatási feladatokat elvégezni. Előzetesen
arról volt szó, hogy ma ne is vegyük a
témát napirendre, de én mondtam, hogy
mindenképpen fontos, hogy lássa a lakosság, hogy foglalkozunk vele, csak ilyen
vagy olyan okok miatt nehezen haladunk
előre.

Meleg ködös
szúnyogirtás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. szervezésében a 2018. június 14-19.
közötti időszakban földi meleg ködös szúnyogirtás lesz Tiszaújváros belterületén. A gép működése zajjal jár, ezért kérjük a lakosság megértését.

Sokféle
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Szépkorú-piknik Szilvásváradon

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete - hagyományteremtő
céllal - egynapos, buszos kirándulást szervezett Szilvásváradra. Az ötven fős csoport vidáman, jókedvűen érkezett a kisvasút állomására, ahonnan vonattal jutottunk fel a Fátyol vízesés
megállóhoz. A tisztás természeti adottságaiban gyönyörködve jó
időben kezdtük el a szalonnasütést. Az ehhez valókat az egyesület biztosította a résztvevőknek. A piknik-kosarakból előkerültek a házi sütemények és egyéb finomságok. Közben a csoportból mintegy 30 fő felmászott a barlanghoz, és kisebb-nagyobb túrákat tett a tisztás körül. A jókedvű falatozás után tornáztak a vállalkozó kedvűek, de volt, aki erőt gyűjtött a lefelé
sétához. Az öt kilométeres túra mentén elhelyezett ismeretterjesztő állomások mellett elidőzve, a természeti képződményeket megcsodálva haladtunk lefelé a buszhoz. Kellemesen elfáradva, egy ígéretet kihangsúlyozva tért haza a csoport: Jövőre
veletek ugyanitt!
Varjas Lászlóné elnök

kronika@tiszatv.hu

Dr. Juhász Juliannához

Kedves Főorvosnő! Nem hisszük, hogy elmentél! Te voltál az az
orvos, akihez nem szívdobogva mentünk be, mert Te kézen fogva vezettél be bennünket szobádba: „Na jöjjön be Annuskám!”
Ismerősömet Te hoztad ki a gödörből, amikor meghalt a gyönyörű harminchárom éves lánya.
Legutóbb megöleltél! Érezted, hogy utoljára? Hogy itt a vég?
Hiába voltál orvos, Te sem tudtad legyőzni a halált. Talán, mert
túlhajtottad magad! Meg az aggódás a beteg férjedért. Most,
hogy elmentél, nem hallhatjuk nyugtató, kedves szavaidat.
A pár éve kapott nívós kitüntetésed senki máshoz nem kerülhetett volna jobb helyre.
Nyugodj békében, örökre a szívünkben maradsz!
Remspergerné J. Anna

Az 50 fős csoport hagyományt szeretne teremteni.

Katolikus ballagás
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
szentmisével egybekötött ballagási ünnepélye 2018. június
16-án (szombaton) 10.00-kor kezdődik.

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.

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

Helye: Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templom.

Közterületi SOS hívószám

Zöld szám

Ezzel a rejtvénnyel folytatódik júniu-

A Krónika elérhetőségei:

vzáró ünnepélye 2018. június 20-án (szerdán) 16.00 -kor lesz.

06-46/477-104.

Beszéd

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot június 17-ig (vasárnapig)
az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540688), majd június 18-tól (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 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
8-17		
8-12
Remény Gyógyszertár
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-19

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola tané-

Orvosi ügyelet

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

Gyógyszertári ügyelet

Helye: Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templom.

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.

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

2018. június 14.

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

Egyházi hírek
Római katolikus

Szerdán, csütörtökön, pénteken 8:30 órakor, kedden és szombaton 18:00 órakor, vasárnap délelőtt 11 órakor lesz szentmise templomunkban.

Görögkatolikus

Pénteken 8.00 Szent Liturgia. Szombaton 8.00 Szent Liturgia,
17.00 esti istentisztelet. Vasárnap 10.00 reggeli istentisztelet,
11.00 Szent Liturgia, tanévvégi hálaadás. Hétfőn és kedden
17.30 esti istentisztelet. Szerdán 8.00 Szent Liturgia. 17.30 esti istentisztelet.

Református

Tiszaújváros
2018. június 14-én, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra lesz.
2018. június 17-én, vasárnap 11.00 órakor kezdődik az istentisztelet. Ezzel párhuzamosan az imateremben foglalkozást
tartunk kisgyermekek számára.
Tiszaszederkény
2018. június 17-én, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet lesz.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy a Feleség, Édesanya

Nagy Sándorné
(szül.: Bíró Irén)

2018. június 04-én türelemmel viselt betegség után
életének 73. évében elhunyt.
Temetése 2018. június 14-én (csütörtök) 13 órakor lesz
a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te sosem leszel halott,
A szívünkben örökké élni fogsz.”
Fájó szívvel emlékezünk

Kovács József
halálának 2. évfordulójára
Szerető családod
Fájó szívvel emlékezünk

Bán Tibor

halálának első évfordulójára.
A gyászoló család
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Az utolsó hét

A vakáció küszöbén

Az utolsó napok a játékról, a közös fagyizásról szólnak.
Elérkeztünk az utolsó héthez. A tanév utolsó hetéhez. Tanárok és diákok egyaránt várják a jól megérdemelt pihenőt.
Az iskolások, ahogy mondják: „Reméljük, nem csinálunk már
az utolsó héten semmit!” Igazuk van! Igen, volt kilenc hónap
arra, hogy kiderüljön, mennyit tudnak a gyerekek egy-egy tantárgyból. Az utolsó hét az év lezárásáról, a vakációra való felkészülésről szól.
- Az utolsó napok már leginkább a játékról, a közös fagyizásról
és osztályépítő programokról szólnak - mondja Rácz Zita, a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola tanítója. - Természetesen egész tanévben igyekszünk minél több közös programot szervezni a gyerekeknek, de ilyenkor év végén már sokkal
felszabadultabbak, hiszen már elengedhetik a mindennapi feladatokat, iskolai kötelezettségeket. Nekünk tanároknak azonban
vannak még feladataink, számunkra nem ér véget a munka június 15-én. Napközis foglalkozásokat szervezünk június utolsó
két hetében, illetve adminisztrációs feladataink is vannak még.
A középiskolások is a nyarat tervezik. Nekik már nem csak pihenésből áll a nyári szünet.
- Én azt gondolom, hogy már az utolsó héten lezárják a jegyeinket - mondja Zarándi Ákos. - Ilyenkor már lazább a program.
Szerintem a tanárok sem akarnak plusz feladatot, sem nekünk,
sem maguknak. Én, ha vége az iskolának, akkor sem fogok unatkozni, mert a nagyapámnak van egy fatelepe és ott fogok dolgozni. Persze jut idő majd szórakozásra is, hiszen megyek majd
strandra és nyaralni is.
Ilyenkor az utolsó napokban strandnapot is szerveznek az iskolásoknak. Konarik Melani itt a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőbe most szórakozni jött barátaival, osztálytársaival. A vakáció egy részét is itt tölti, de nem pihenéssel.
- Nyáron itt fogok dolgozni a strandon - mondja Melani. - A
munka mellett azért jut idő a kikapcsolódásra is. Bulgáriába megyünk majd nyaralni, és a Balaton Sound fesztiválra is van jegyem. Júliusban oda megyünk a barátainkkal.
ema

Aktuális
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Pedagógusnapon

Kevés a gyermek, kevés az óvónő

Egy szakma, melyben a nők
erősek. Egy hivatás, melyben
a nők jeleskednek. Lányok,
asszonyok, feleségek, anyák,
nagymamák, óvónők, a kisgyermekek őrzői és nevelői.
Őket, az óvónőket, dajkákat
ünnepelték pénteken a pedagógusnap alkalmából.
A városvezetők és az önkormányzati képviselők valamennyi pedagógusnapi ünnepségen tiszteletüket tették, együtt ünnepeltek a pedagógusokkal. Köszöntőjében Bráz György polgármester méltatta a tanítókat, tanárokat, óvodapedagógusokat, dajkákat, az iskola, óvoda oktatói,
nevelői munkáját segítőket.
- Amióta város a város, mindig arra törekedtünk, hogy színvonalas nevelésben részesüljenek gyermekeink. Ebben is, mint
sok mindenben követnünk kell az elődöket, akik sokat tettek ezért évtizedekkel
ezelőtt. Annak idején volt olyan év, hogy
400 gyermek született, aztán egyre kevesebb és ezt érezzük ma mi is, hiszen volt
olyan időszak is, amikor óvodák szűntek
meg, más funkciót kaptak, ám ennek ellenére kiváló iskoláink, óvodáink vannak, kiváló nevelőkkel, pedagógusokkal,
ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy a városunk ilyen jól tud működni. Sok változást történt az elmúlt években, ma már
hat fenntartó működik közre Tiszaújváros
köznevelési intézményeiben. Ezek a változások érintik a helyi társadalmat is, hiszen egy egészet nem szabad sok darabra
szétszabdalni, mint ahogy történik, mert
akkor nehéz az együttműködést megvalósítani, összefüggésekben gondolkodni. Tiszaújváros továbbra is ott áll mind-

A gyémántdiplomás Barta Istvánné.

A kisgyermekek őrzői, nevelői.
egyik oktatási, nevelési intézménye mögött fenntartótól, működtetőtől függetlenül. Mi képviselők, városvezetők, fontosnak tatjuk, hogy nagyobb anyagi megbecsülésben részesüljenek, hogy javuljanak
a munkabérek, és hogy mindenkor anyagi
és erkölcsi elismerés kísérje munkájukat
- mondta köszöntőjében a polgármester.
Az óvodai pedagógusnapon többen kitüntetéseket, elismeréseket vehettek át, melyet köszöntője kíséretében Micskiné Bodó Erzsébet, a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda vezetője adott át kollégáinak.
Barta Istvánnét gyémántdiplomája megszerzése alkalmából köszöntötték, nyugdíjba vonulása alkalmából Havasi Ágnes,
Briegerné Nagy Katalin, Dudás Józsefné
óvónők és Török Sándorné dajka vehette
át az elismerést, ugyanez a három óvodapedagógus kapta idén a Pedagógus Szol-

gálati Emlékérmet, a szakszervezet Eötvös emlékérmét pedig Havasi Ágnes, Mikola Ferencé, és Török Sándorné kapta,
mindemellett köszöntötték az intézmény
kerek évfordulós jubiláló dolgozóit is.
Az óvoda nevelői közössége által alapított Gyermekmosoly díjat idén már 6. alkalommal adták át két dolgozójuknak. Az
alkalmazotti közösség Mikola Ferencné
óvónőre és Dubin Jánosné dajkára adta a
legtöbb szavazatot, így ők lettek az idei
díjazottak.
- Mindenképpen örömre ad okot a pedagógusnap, hiszen mi az óvodában a legérzékenyebb lelkekkel, a gyerekekkel foglalkozunk minden nap. Végtelenül tiszteljük őket azért a nyitottságért, ősbizalomért és szeretetért, amit visszasugároznak ránk, igyekszünk mi is szeretettel, törődéssel fordulni feléjük, s ha ők ezt érzik, akkor visszatükrözik mindezt felénk
- kezdte ünnepi gondolatait Micskiné
Bodó Erzsébet, óvodavezető, majd szólt
napjaink problémájáról, az óvónő hiányról. - Már ebben a nevelési évben is érezhető, hogy jelentősen csökken az óvodapedagógusok száma. Míg az előző években 8-10 óvónő is jelentkezett a pályázaton meghirdetett állásokra, addig idén sajnos nem találtam a kiírásra óvodapedagógust, így a második félévben egy nyugdíjas kolléganőt hívtunk vissza, hogy el
tudjuk látni a gyerekeket. Szeptembertől négy óvodapedagógusi állásunk lesz,
amit meghirdetünk a nyár folyamán, reméljük, hogy a frissdiplomás óvónők szívesen jönnek majd Tiszaújvárosba dolgozni - nyilatkozta lapunknak az óvodavezető.
berta

Pedagógusnapi kitüntetés

Miniszteri elismerés

A tanév vége felé egy kicsit fejreáll a világ.
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Hunyadis pedagógusok
kitüntetése

Május 31-én iskolánk aulájában rendezte meg a Mezőkövesdi
Tankerületi Központ a tiszaújvárosi tankerület intézményeinek
a hagyományos pedagógus napot, melynek alkalmából intézményünk több aktív és egy nyugdíjas pedagógusa is kitüntetést kapott. Miniszteri elismerő oklevélben részesült Volyánszki-Bán
Viktória, Pedagógus szolgálati érdeméremben Nagyné Kemenesi Marianna, Ujvári Irén és Tankó László Emilné.
Ugyanezen a napon Budapesten a Magyar Diáksport Szövetség
Demblovszky Gábor kollégánkat tüntette ki, aki 30 éves munkájával segítette a diáksport mozgalmát. Az MDSZ megyénként
évente egy sportszakembert jutalmaz „Diáksportért díj”-jal.
Büszkék vagyunk rájuk!
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola
nevelőközössége

Tiszaújváros képviselő-testületének felterjesztése alapján
Dr. Kásler Miklós, az emberi
erőforrások minisztere pedagógusnap alkalmából Szabó
Sándornét kiemelkedő szakmai tevékenységéért Elismerő Oklevélben részesítette.
A kitüntetést a Kazinczy Ferenc Református Általános
Iskola pedagógusnapi ünnepségén Bráz György polgármester adta át.
Szabó Sándorné a történelem-orosz szakos általános iskolai tanári diplomáját
1972-ben vette át, 1974-ben került Tiszaújvárosba, az 1975/76-os tanévtől a 3.
számú, majd Kazinczy Ferenc nevét felvevő általános iskolában helyezkedett el
és itt dolgozott egészen nyugdíjba vonulásáig. Az 1986/87-es tanévtől igazgatóhelyettesként, 1990-től pedig igazgatóként végezte munkáját.
Sokoldalú, újító szándékú, a hatékony
megoldásokat szüntelenül kereső tanár
egyéniség. Mindig nagy hangsúlyt fektetett pedagógiai ismereteinek gyarapításá-

A képviselő-testület felterjesztésére megítélt elismerést Bráz György polgármester adta át.
ra. 1995-ben a Miskolci Egyetemen angol si nyelvű oktatást a Kazinczy iskolában.
szakos nyelvtanári diplomát, majd közok- Kiemelkedő pedagógiai munkásságát, kitatás-vezetői szakképesítést is szerzett.
magasló szakmaszeretetét Tiszaújváros
A kilencvenes évek közepén elkezdte a képviselő-testülete 1996-ban „Tiszaújjátékos angol nyelvi foglalkozásokat Ti- város Közoktatásáért Oklevél” Évi Díj,
szaújváros óvodáiban, majd előkészítette 2016-ban Tiszaújváros Közneveléséért
és beindította a magyar-angol két tanítá- Életműdíj kitüntetéssel ismerte el.
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Húszéves a Kaffka nyugdíjas klub

Oktatás, művészet, kultúra

Az elmúlt két évtizedre emlékezett vissza a Kaffka Margit
Pedagógus Nyugdíjas Klub.
A jubileum alkalmából Bráz
György polgármester köszöntötte a tagságot.
- Most egy kicsit visszaugrok az időben.- kezdte ünnepi beszédét a polgármester. - Valamikor a hetvenes években
nagyon büszkék voltunk arra, hogy mi a
fiatalok városa vagyunk, akkor elképzelhetetlen lett volna, hogy egy ilyen közösség létrejöjjön. Azonban haladtunk előre
az időben, korosodott a város és az alapítók is. Szükség lett olyan közösségekre,
ahová az idősödők összejöhetnek, nekik
való programokat szerveznek. Én nagyon
örülök annak, hogy még sokan együtt vagyunk ebből a korosztályból. Bár egyre
több a nyugdíjas, mégis nagyon büszke
vagyok arra, hogy ez a város képes gondoskodni az idősödő nemzedékről.
Suller Istvánné egyike volt az alapítóknak, majd évekig elnöke volt a klubnak.
Szívesen emlékszik vissza a múltra.
- Legelőször a Derkovits Kulturális Központban jöttünk össze, majd a Hamvas
Béla Városi Könyvtár adott otthont a
klubnak. Nagyon fontos volt nekünk - és
most is az - hogy együtt legyünk, hogy

Tavaly 334 diák kapott ösztöndíjat az alapítványtól.

Jubileumi időutazás

Megannyi ereklye.

Az „Ügyes Kezek” kézműves csoport munkái.
egy közösségbe tartozzunk - mondta az
egykori elnök. - Ütemterv, munkatervek
alapján dolgoztunk és nagyon örülök,
hogy a könyvtáron kívül rögtön mellém
állt az önkormányzat is. Támogatta a pályázatokat, így nagyon sok mindent meg
tudtunk valósítani. Évente több kirándulást is szerveztünk. Nem csak Magyarországot jártuk be, hanem minden évben
határ menti magyar településekre is ellátogattunk. Nagyon büszke vagyok arra, hogy rögtön a legelső évben sikerült
Kassával baráti kapcsolatot kiépíteni. Ezt
a mai napig fenntartjuk, és nagyon sajnálom, hogy pont az idén nem tudtak eljönni. Azonban a legfontosabb számunkra Kaffka Margit szülővárosa, a romániai Nagykároly. Nagyon jó és termékeny
az együttműködés. Rendszeresen jönnek
kiállításokkal, előadásokkal, valamint mi
is időről-időre meglátogatjuk őket. Most
is tervezzük, hogy ebben az évben elmegyünk, mert idén emlékezünk Kaffka halálának 100. évfordulójára.
A húszéves jubileum alkalmából a két évtized eseményeiből, emlékeiből állítottak
össze egy tárlatot.
- Egy időutazás ez a kiállítás - nézett körbe Koczor Gézáné, aki szintén az alakulástól kezdve részt vesz a klub életében. -

Végigfutott rajtam a húsz év történése és
rájöttem, hogy nagyon-nagyon sok régi
emlék köt össze minket, és azt mondhatom, hogy ezért érdemes ezt csinálni. Miközben válogattuk a fotókat, azon lepődtem meg, hogy nagyon sok helyre mentünk el kirándulni és szerintem ennek a
klubnak ez az egyik nagy előnye, hogy
olyan helyre is eljutunk, ahová magunktól nem mennénk. Jó csapat vagyunk, sokat szórakozunk, szeretjük egymást, kézimunkázunk, recepteket cserélünk, könyvekről beszélgetünk.
Közel nyolcvan tagja van a klubnak, főleg nők és volt pedagógusok. Oláh Gyula
azonban nem a tanári pályáról ment nyugdíjba és a férfi vonalat erősíti a csapatban.
- Bár nem pedagógus voltam, gépészként
mentem nyugdíjba, mégis nagyon jól érzem magam ebben a nyugdíjas klubban
- mondta.- Azt szeretem, ha nyüzsög az
élet, ha vannak körülöttem emberek. Várkonyi Ilonával, a Kaffka klub vezetőjével egy irodalmi klubba járunk és ott ismerkedtünk meg, ő hívott meg minket,
azt mondta, hogy feltétlenül a Kaffkában
a helyünk. Rögtön be is dobott a mélyvízbe, mert pont nőnap volt és felkért, hogy
egy köszöntőt írjak a hölgyeknek.
ema
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Barátság határon innen és túl

Ebben az évben is megrendezte a Kaffka
Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub a Határon túli baráti találkozóját, melyet a klub
20. születésnapi ünnepével kötött össze.
Klubfoglalkozás keretében köszöntöttük
vendégeinket, az ungvári Gyöngyösi István Nyugdíjas Klub vezetőjét Balázs Jolánt, és a polgári Közalkalmazottak és
Köztisztviselők Klubjának vezetőjét, Ekéné Tusi Gizellát, és két klubtársát. Vendégeink kötetlen, baráti beszélgetés keretében tájékoztatást adtak klubjuk életéről.
Köszöntöttük a színes diplomás klubtársainkat, és minden megjelent klubtársunkat pedagógusnap alkalmából. A köszöntő
műsort a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola elsősei adták. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani nekik, és felkészítő tanáraiknak.
Az „Életet az éveknek” című kiállításunkat, melyet a klub elmúlt 20 évének eseményeiből, emlékeiből, fotóiból állítottunk össze, Bráz György polgármester
úr nyitotta meg. A kiállításnak a Hamvas
Béla Városi Könyvtár ad otthont.
Másnap autóbuszos kirándulásra mentünk Szilvásváradra. A nevezetességek
megtekintése után (Orbánház, Kerektemplom, lipicai ménes istálló és kocsi
kiállítás) kisvonattal fölmentünk a Szalajka völgybe. Idegenvezetőnktől sok mindent megtudtunk erről a gyönyörű kiránduló helyről, majd sétálva megtekintettük
a szabadtéri múzeumot, a Fátyol vízesést,
a pisztrángos tavat, és a Zilahy Aladár Erdészeti Múzeumot.

Mecénás beszámoló

Tiszaújváros képviselő-testülete májusi ülésén tárgyalta a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
2017. évi munkájáról készült beszámolót.
A testület megállapította, hogy a közalapítvány támogatásaival
2017-ben is elősegítette Tiszaújváros művészeti és kulturális
életében a hagyományok megalapozását, elindítását, továbbélését, valamint a tehetséges, jó képességű, tiszaújvárosi lakóhel�lyel rendelkező fiatalok alap-, közép- és felsőfokú tanulmányainak támogatását.
A művészet területén 2017 decemberében a tiszaújvárosi énekkarok szakmai tevékenységét, működését (Eötvös kórus, Kazinczy kórus, Széchenyi kórus, Szent István kórus, Hunyadi kórus,
Vándor Sándor Zeneiskola, Ács Gabriella) támogatta az alapítvány.
A kultúra területén az adventi hangverseny megrendezéséhez
nyújtott támogatást a Mecénás.
A tiszaújvárosi fiatalok továbbtanulását több „fronton” is támogatta az alapítvány.
A 2016/2017. tanév második félévére, valamint a 2017/2018.
tanév első félévére pályázatot hirdetett a felsőfokú tanulmányokat folytató tiszaújvárosi diákok részére. Az ösztöndíjakat 2017
júniusában és decemberében ünnepélyes keretek között adták át
161 főnek.
A tiszaújvárosi köznevelésben résztvevő diákok közül 173 fő
kapott támogatást 2017 januárjában és júniusában.
A fentieken kívül egy fő részvételét támogatta a nemzetközi kémia diákolimpián, egy főnek pedig elősegítette verseskötetének
megjelentetését.
A közalapítvány egyszerűsített éves beszámolója szerint a 2016.
évihez képest 2017-ben a bevétele 12.864 E Ft-ról 14.077 E
Ft-ra emelkedett. Ebből az alapítótól kapott támogatás mértéke 12.795 E Ft. Ezen felül a Tiszaújvárosi Triatlon Klub ösztöndíj támogatási felajánlása (1.147 E Ft), a pénzügyi műveletek (70 E Ft) és a személyi jövedelemadó átutalt összege (65 E
Ft) gyarapította a bevételt. Vállalkozások 2017-ben nem támogatták a Mecénást.
Kiadási oldalon a közhasznú tevékenység ráfordításai 14.007 E
Ft-ot tettek ki. Ebből 12.704 E Ft volt a pályázóknak adott támogatás, 1.303 E Ft-ot pedig anyagjellegű ráfordítások formájában fizettek ki..
A leltár és az egyszerűsített éves beszámoló alapján az alapítványnak a 2017. december 31-i kimutatás szerint 3.194 E Ft állt
rendelkezésére értékpapírok formájában, 3.483 E Ft OTP bankszámlán, 73 E Ft pedig házipénztárban.
f.l.

Pályázó társasházak

A keretösszeg fele
elfogyott

A kiállítást Bráz György polgármester nyitotta ma.
A harmadik napon meglátogattuk vendégeinkkel a tiszaújvárosi strandot, ahol
egy kellemes délutánt töltöttünk el. Este a
Hotel Phőnix éttermében tartottuk születésnapi vacsoránkat.
Itt Vendlerné Polyák Ilona képviselő as�szony az önkormányzat nevében köszöntötte a pedagógusokat, és méltatta a Kaffka Margit klub 20 éves tevékenységét.
Tompáné Mészáros Hedvig, a Hamvas
Béla Városi Könyvtár vezetője a 20 éves
együttműködésünkről emlékezett meg és
átadta a könyvtár ajándékát. Mi is szerény ajándékkal kedveskedtünk azoknak
a társainknak, akik legalább 15 éve tagjai
klubunknak. A finom vacsora után kelle-

mes zene mellett beszélgettünk és táncra
is perdültünk.
A vendégeink megelégedésüket és köszönetüket fejezték ki a vendéglátásért és a
színvonalas programokért.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Tiszaújváros önkormányzatának, a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének,
a Hamvas Béla Városi Könyvtárnak a
Pedagógus Szakszervezet tiszaújvárosi
szervezetének a támogatásért és segítségért, melyet rendezvényeinkhez nyújtottak.
Várkonyi Ilona
klubvezető

Tiszaújváros képviselő-testülete márciusi ülésén
fogadta el az energiatakarékosságot célzó és gépészeti, illetve egyéb beruházásokat, felújításokat támogató pályázati kiírást, májusi ülésén pedig már
több pályázatot el is bírált.
Az önkormányzat költségvetésében a pályázatok támogatására 15.000.000 Ft-ot hagyott jóvá a testület. A támogatás mértéke témakörönként külön-külön a korszerűsítés teljes bruttó
(ÁFA-t is tartalmazó) költségének 1/3-a, de lakásonként maximum 20.000 Ft.
A pályázati kiírás megjelenése óta 15 lakóközösség 17 pályázatot nyújtott be a Polgármesteri Hivatalba. A társasházak összesen 7.662.934 Ft-ra nyújtottak be kérelmet, energiatakarékossági beruházásokra, felújításokra 345.319 Ft, gépészeti, illetve
egyéb beruházásokra, felújításokra 7.317.615 Ft támogatást igényelve.
A benyújtott pályázatok megfeleltek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, így a képviselő-testület megítélte a támogatásokat.
F.L.
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Indul a szezon

Nyaraljunk, de hol?

A strandhoz közel várja vendégeit a Tisza Apartmanház.
Nyáron, aki csak teheti néhány napra, hétre kiszakad a hétköznapokból és elutazik, hogy kipihenje magát.
- Rengeteg szép hely van az országban - mondja Kiss Sándor. Mindig próbálunk olyan települést választani, ahol még nem jártunk. Idén talán Baját és környékét nézzük meg.
Az internet világában élük, sokan online foglalnak szállást, hiszen kényelmes a székben ülve, csak néhány kattintás és már érkezik is a visszaigazolás a foglalásról. Az utazási irodák előnye
viszont a személyes kapcsolat.
- Több információt megtudnak itt az utasok, mint az interneten
szörfözve - nyilatkozta lapunknak Seres Mónika, a tiszaújvárosi IBUSZ irodavezetője. - Tovább tudjuk adni az utasaink személyes tapasztalatait, illetve biztonság szempontjából sem elhanyagolható, hiszen a nyaralók mögött áll egy iroda, ami bármilyen probléma esetén segítséget tud nyújtani. A hazai üdülőhelyek közül még mindig a Balaton a legnépszerűbb. Egyre többen keresik a wellnes szállodákat, amiknek előnye, hogy rossz
idő esetén is biztosít programokat a vendégeknek. A külföldi
utazások közül idén is, mint tavaly a nagy sláger Görögország.
Tiszaújváros is várja üdülővendégeit, több helyen is lehet szállást foglalni.
- A tiszaújvárosi Termál Kempingben az apartmanok telt házzal indulnak neki az idei nyárnak - tudtuk meg Kovács Nikolettától, a Termál Kemping vezetőjétől. - Már most, június közepén csak a jövő nyárra tudunk foglalást fogadni. Az 50 fős apartmanház teljes kihasználtsággal működik évek óta. Bár a kempingben ritkán szoktak előre foglalni, tavaly a három nyári hónapban több, mint 7000 szállóvendége volt a kempingnek. Az
ide érkező vendégek 70 százaléka lengyel, közel 20 százaléka
szlovák és mindössze 7 százaléka magyar.
A strandhoz közel egy másik szálláslehetőség is várja a vendégeket.
- A jelenlegi állás szerint, ha csak a foglalásokat nézzük, közel 80 százalékos kihasználtsággal futunk neki a nyárnak - nyilatkozta Kovács Dénes, a Tisza Apartman ügyvezetője. - Azonban mindig vannak olyan vendégek, akik nem foglalnak előre,
így ha őket is beleszámoljuk szinte telt ház lesz egész nyáron. A
vendégeink nagy része külföldről, leginkább Lengyelországból
érkezik. Magyar vendégeink ritkán vannak.
ema
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Épül, szépül a város

Új játszóterek, park, parkolók

Párhuzamosan négy beruházás kezdődött meg hetekkel
ezelőtt városunkban. Kettő elkészült, két másik pedig
lassan a végéhez közeledik. A
két játszótér, a parkoló és az
Ifjúsági park fejlesztése közel
300 millió forintba kerül.
Elkészült a templom melletti parkoló.
39 autó tud itt megállni, jóval több, mint
amennyi korábban az úttest szélén parkolhatott. A zöldet is pótolták, fákat ültettek ide és járda is épült, ami a templomhoz vezet.
A bölcsőde melletti régi játszótér helyén
egy korszerű, új játékelemekkel teli ját-

szópark épült. A fő attrakció az óriás kalózhajó, amit a gyerekek már birtokba is
vettek, pedig a hivatalos átadás csak csütörtökön lesz.
A Király közi játszótér helyén most üres
puszta áll, de már nem sokáig. Teljesen lecsupaszították a területet, ide egy
ugyanolyan kétcsúszdás favár épül, amilyen a Deák téri játszótéren van, de lesz
egy kisebb csúszdás vár is a legkisebbeknek, és egy madárfészek hinta is, ami még
sehol nincs a városban.
Félkész állapotban van az Ifjúsági park is,
szívesen jönnek ide a városlakók, pedig
a helyszín még munkaterület. Átmenetelig lezárták a szabadtéri fitneszt is a felújí-

tás miatt, a garázsokkal szembeni árnyas
területen pedig egy új, fedett kondipark
épült, innen már csak a gumitéglázás hiányzik. Az Ifjúsági park júliusra készül
el, ehhez a beruházáshoz csatlakozik még
egy gyalogátkelő létesítése, ami a Bartók
Béla út 6. szám elől vezet a park felé.
A katolikus templom melletti parkoló felújítási költsége 24 millió forint, a két játszótér 73 millióból újul meg, az Ifjúsági park fejlesztésére 181 milliót költ az
önkormányzat - tudtuk meg Vismeg Monikától, a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály osztályvezető
helyettesétől.
berta

A római katolikus templom melletti parkolót már birtokba vették az autósok.

A bölcsőde melletti játszóteret ma adják át hivatalosan. A fő attrakció bizonyára a kalózhajó lesz.

kronika@tiszatv.hu

Utolsó napok a Kazinczyban

A Király közi játszótérnél még csak a földmunkáknál tartanak. De lesz itt például madárfészek hinta is, ami még nincs a városban.
A tanév utolsó napjaiban már nagyobb szerepet kap a szórakozás. Tavasszal a Lányok napja nagy sikernek örvendett, most pedig nagy örömmel vettük, hogy van Fiúk napja is. Hetekkel korábban kezdtük el szervezni a programokat. A zenét kérő kívánságlista hamar betelt. A szervezésnél fontos szempont volt, hogy
minden korosztály találjon neki tetsző programot. Az elsősöknek kidobó a szünetekben, az alsó tagozatosoknak délelőtt kötélhúzás, délután pedig papírrepülő reptető verseny volt. A szünetekben mindig szólt a zene. Az étlapot is fiúk szerkesztették.
A lányok sem unatkoztak, óriási pingpong csatát vívtak az udvaron. Láttuk az összes diák arcán, hogy élvezték ezt a napot.
Május 8-án a diákönkormányzati napot a városi strandon töltöttük. Minden évben ez az egyik legsikeresebb szabadidős napunk. Az időjárás is nekünk kedvezett, esőfelhő nem volt a láthatáron. Osztályfőnökünkkel megbeszélve a legfontosabb szabályokat, fél kilenckor indultunk útnak. Nagyon sokat fürödtünk
és a csúszdát sem hagytuk szárazon. Kellemesen elfáradva ebédeltünk és közösen fagyiztunk. Jól éreztük magunkat.
A 6.b osztály fiai, lányai

Az Ifjúsági parkban még javában zajlanak a munkálatok, de már körvonalazódik, hogy milyen lesz az új arculat.

Sport Plusz

6. oldal

Triatlon

Itthon és külföldön is bizonyítottak

Négy rangos eseményen - kétkét hazai és külföldi viadalon - is sikerrel tették le névjegyüket az elmúlt hétvégén a
Tiszaújvárosi Triatlon Klub
(TTK) sportolói.
A BÚI triatlon ranglistaverseny szombaton Fonyódra szólította az érintetteket, annál is inkább, mert az ifjúsági korosztály számára ez az erőpróba válogató volt az őszi ifjúsági olimpiára kvalifikáló július 8-ai európai versenyre, ahol
meg lehet szerezni az országonkénti 1-1
kvótát.
- A spanyolországi válogatón az egyaránt
a második helyen végzett Bóna Kinga és
Sinkó-Uribe Ábel is indulni tud tőlünk
- tudtuk meg Lehmann Tibortól, a TTK
elnök-vezetőedzőjétől. - Az ifiknél Bóna Kinga és Sinkó-Uribe Ábel jó pozícióban van, de a többiek javíthatnak, illetve
ugyanitt Sinkó-Uribe Aurél van kényelmes helyen, Molnár Sára letette a névjegyét, de a junioroknál elég nyílt még a
verseny. Ebben a korosztályban a tavaly
mix-váltóval kontinensbajnok Putnóczki
Dorka és Lehmann Csongor kiemelt, nekik nem kell válogatózniuk.
A vasárnap Balatonfenyvesen megrendezett mix-váltó országos bajnokságon az
utánpótlás 2 kategóriában érdekelt tiszaújvárosi egység a legjobbnak bizonyult,

Kosárlabda

Lehmann Csongor (balra) ezúttal második lett.
míg a gyermek korcsoportos négyes ezüstöt, a serdülők pedig bronzot hozhattak
haza.
Lehmann Bence az olaszországi Cagliari-ban felnőtt ITU Triatlon Világkupán
állt rajthoz. A kemény pálya „oktatta” a
fiatalokat. Jellemzően megvolt az a réteg
és korosztály, aki bírja ezeket a lenyírós
versenyeket. Bence derekasan küzdött,
sokkal jobb volt, mint tavaly az ilyen jellegű pályákon, de így is a 42. helyet tudta megszerezni a rendkívül sűrű mezőny-

ben. Putnóczki Dorka, Szegedi Sára és
Lehmann Csongor Bundesliga csapatuknál versenyzett a hétvégén. Csongor egy
10 fős szökés után a 2. helyen végzett, 2
mp-re az egykori tiszaújvárosi világkupa
dobogós spanyol Antony Pujades mögött
és 2 mp-el a 2016-os U23-as világbajnok
előtt. A nőknél Putnóczki Dorka nyerte az
úszást, negyven fős bolyban kerékpározott Szegedi Sárával együtt, ebből lett végül a 21. és a 25. hely.

A jamboree lényege nem a győzelem, hanem a közös játék.
- Nagyon jó volt - mondta a csapatkapitány, Lenke Adél. - Szerettünk volna még
jobban szerepelni, de nem vagyunk elégedetlenek, nagyon örülünk, hogy jól teljesítettünk.

Megvan a remény a további jó teljesítésre is, hiszen a csapat még évekig együtt
maradhat, ami további jó eredményekben
csúcsosodhat ki.
borza

Futás, kerékpározás

Hegyi maraton a Bükkben

A miskolci 7. Maratoni Hétvége június 16-17-én kínál
egyedülálló sportolási, kikapcsolódási lehetőséget valamennyi korosztály tagjainak. Szombaton a 26. Bükki Hegyi Maraton-Kisgyörgy
Ádám Emlékverseny terepfutó viadal, vasárnap pedig a
7. Kondenzgyík Maraton hegyikerékpáros verseny várja
a sportbarátokat.
A Bükki Hegyi Maraton, melyet 2011 óta
a klub alapítójának, Kisgyörgy Ádámnak
az emlékére rendeznek meg, Magyarország első hivatalos terepfutó versenye,
így önmagában is igazi értéket jelent a
hazai sportpalettán. A miskolci Marathon
Club SE június 16-án, szombaton rendezi
meg az eddig több mint 20 nemzet sportolói által megtisztelt - átlagosan 6-700 futót felvonultató - erőpróba 26. felvonását.
A Csanyik-völgy Királyasztalnál kialakított versenyközpontban a Decathlon-minimaraton (3,5 km, futva és túrázva is),

Versenysorozat

Rajtol az „MC
Félmaraton TOUR”

A Bükki Hegyi Maraton lesz a sorozat első állomása.

Diákolimpia után jamboree

Kosárlabdás lányok vették
birtokukba szombaton a játékcsarnokot és az edzőtermet a sportcentrumban. A
DVTK játékosai igazi kosárgálát hoztak a jamboree-re.
- A DVTK mintegy négy éve kihelyezett
csapatokat a megye különböző településeire - tudom meg Benőcs Zoltántól, a
torna edzőjétől. - Ennek a nagy családnak
jött most el erre rendezvényre az U11-től
az U16-ig minden csapata.
A jamboree lényege nem a győzelem, hanem hogy egy jót játszanak egymással a
lányok és így búcsúzzanak a szezontól,
mely mögöttük áll.
- Ez egy nagyon jó sport - mondta a sajószögedi csapattal érkezett Gellérfi Luca. Segít lefoglalni magam, nagyon szeretem.
A hazai színekben egy igazi elitalakulat is
volt. A harmadik korcsoportos lányok között a Tiszaújváros csapatában két fő kivételével mindenki tagja volt a diákolimpiai hatodik helyezett Széchenyi iskola
csapatának is.

2018. június 14.

a Sanofi-kismaraton (10,5 km); a Nomád-félmaraton egyéni (21,1 km),a HOKA-maraton egyéni (42,2 km) és Nomád-maraton váltó (4x10,5km) számokban hirdetnek eredményt. További részletek a www.maratonclubmiskolc.hu honlapon.
A 7. Maratoni Hétvége keretében, június
17-én, vasárnap a 7. Kondenzgyík Maraton elnevezésű nemzetközi hegyikerékpáros verseny várja a sportbarátokat. A
28, 56, és 84 km-es távok mellett a gyermekeknek külön Decathlon-futamok is
versengési lehetőséget kínálnak. Kedvezményes előnevezés és további részletek a
www.miskolcmaraton.hu oldalon.
A családias hangulatú terepfutó és hegyikerékpáros eseményeken sportolási,
megmérettetési lehetőséget kínálnak valamennyi korosztály képviselőinek, így
óvodásoktól a nyugdíjasokig mindenki
megtalálhatja a maga távját. A helyszíni
nevezésre mindkét verseny napján lehetőséget kínálnak a szervezők.
Az unikális jelleggel egy hétvégén, azo-

nos versenyközponttal, két nemzetközi viadalból álló erőpróbákon összetett
versenyt is hirdetnek. A szombaton minimum 10,5 km-t futó, vasárnap pedig legalább 28 km-t tekerő sportolók kiérdemlik
a „Double Finisher” címet és az érte járó
egyedi pólót. A maratoni távot futó és az
56 km-t tekerő sportemberek közül a legjobb összetett időt elérő elnyeri a „Double Finisher Extra” címet.
Lényeges információt jelent, hogy a 7.
Maratoni Hétvége rajtszámainak felmutatásával kedvezményes belépési lehetőséget kínálnak a sportolóknak. A Miskolci Városgazda Kft. által üzemeltetett Miskolci Állatkert és Kultúrparkba, mely 300
méterre van a versenyközponttól, 100 forintért megváltható regisztrációs jeggyel
lehet látogatást tenni. A felújított Diósgyőri várat 600 Ft-os jegy megváltásával
lehet „bevenni”, míg a Miskolctapolcai
Barlangfürdőbe a felnőtt belépő 50 százalékát kell csak megfizetni, időkorlátozás nélkül.
SZIS

A miskolci Marathon Club SE és a Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány idén, új kezdeményezésként hirdette meg az „MC Félmaraton Tour”
elnevezésű futóversenysorozatát.
A Marathon Club SE több mint 25 éve - közel 20 éve a Miskolc
Egészséges Ifjúságáért Alapítvány közreműködésével - szervez
futóversenyeket, amelyek célja felhívni a figyelmet az egészséges életmódra, a sportolás prevenciós hatására, valamint bemutatni Miskolc és a megye értékeit. Minden eseményük korosztálytól függetlenül kiváló megmérettetési lehetőséget kínál a futás amatőr és profi gyakorlói, valamint családi, baráti, munkahelyi közösségek tagjai számára.
2018-ban indítják útjára új kezdeményezésüket, egy félmaratoni nemzetközi futóverseny-sorozatot, „MC Félmaraton TOUR”
elnevezéssel. A sorozat egyediségét az adja, hogy a versenyeket kiemelt helyszíneken, illetve csodaszép természeti környezetben hívják életre. Különlegességet jelent, hogy állomásonként és a sorozat végén egyaránt díjazzák a félmaraton versenyszám legjobbjait.
Az „MC Félmaraton TOUR” összetett értékeléséhez arra van
szükség, hogy a hat verseny mindegyikén legalább a félmaratoni távot teljesítsék a sportolók. Aki valamelyik viadalon maratont fut, hivatalos félmaratoni idejét viszi magával az összetett értékeléshez.
A versenysorozat nyitányát június 16-án, szombaton Magyarország első hivatalos terepfutó versenyének 26. állomása, a Bükki
Hegyi Maraton-Kisgyörgy Ádám Emlékverseny jelenti.
A „TOUR” összes állomásának teljesítői a sorozat decemberi
összetett eredményhirdetésén márkás, egyedi „FINISCHER”
technikai pólót kapnak ajándékba. Az időeredmények összeadása után kialakult összetett 1-3. helyezett női és férfi versenyzőt
értékes tárgyjutalmakkal díjazzák. A hat állomás további célba
érkezői között sportos tárgyjutalmakat sorsolnak ki.
További részletek, versenykiírások, előnevezések, korábbi fotók: www.maratonclubmiskolc.hu

A versenysorozat állomásai
MC Félmaraton TOUR - 1. forduló
2018. június 16., szombat
26. Bükki Hegyi Maraton - Kisgyörgy Ádám Emlékverseny
nemzetközi terepfutó viadal
Távok: 3 km, 10,5 km, 21 km, 42,2 km, 4x10,5 km-es váltó
MC Félmaraton TOUR - 2. forduló
2018. július 22., vasárnap
Diósgyőri-vár TRAIL (NYÁR) terepfutó verseny
Távok: 8 km, 20 km
MC Félmaraton TOUR - 3. forduló
2018. augusztus 19., vasárnap
Lillafüred TRAIL terepfutó verseny
Távok: 7 km, 21 km
MC Félmaraton TOUR - 4. forduló
2018. október 14., vasárnap:
VI. Disznókő Tokaj Futókör nemzetközi terepfutó verseny
Távok: 5,2 km, 10 km, 20 km, 4x5,2 km váltó
MC Félmaraton TOUR - 5. forduló
2018. október 21., vasárnap:
17. Miskolci Barátság Maraton nemzetközi utcai futófesztivál
Távok: 5,2 km, 10,5 km, 21 km, 42,1 km, 4x5,2 km váltó,
gyermekfutamok
MC Félmaraton TOUR - 6. forduló
December 23., vasárnap
Diósgyőri-vár TRAIL (TÉL) terepfutó verseny
Távok: 8 km, 20 km.

Kultúra/Oktatás

2018. június 14.

A Derkovits Kulturális
Központ programja
Derkovits Kulturális Központ
Derkó MiniGaléria
„Szerencsétpróbálók”- Kappel Sarolta kerámia és festmény
kiállítása
Helyszín: aula és félemelet
Látogatható: június 29-ig
Városi Kiállítóterem
„Jelenbe zárt múlt” – Kalóz Zsóka - Lace Lady csipkekiállítása
Helyszín: Barcsay tér 2-4.
Látogatható: június 15-ig

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

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Életet az éveknek – kiállítás a Kaffka Margit Pedagógus
Nyugdíjas Klub 20 éves jubileuma alkalmából
A kiállítás június 29-ig látható
Helyszín: a könyvtár aulája
Figyelem!
A várostörténeti kiállítás a központi könyvtár épületében JÚNIUS 1-től AUGUSZTUS 31-ig SZOMBATON ÉS VASÁRNAP IS NYITVA TART 11.00 – 19.00 óráig! A belépés díjtalan. (BEJÁRAT AZ ÜZLETSOR FELŐL!)

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Június 19. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit
Eszközöket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának biztosít.
Bárki, bármikor bekapcsolódhat!

Bizonyítványosztás
a zeneiskolában

A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája értesíti
a szülőket, hogy a 2017/2018-as tanév bizonyítványosztása
2018. 06. 19-én, kedden 16.00 órától lesz a zeneiskola épületében.
Hok Csaba
intézményvezető

A Tisza TV műsora
Június 14., csütörtök
9:00 Héthatár: Pedagógusnap az óvodában - Közterületi felújítások - Vakáció előtt - Sport
9:15 Hétről-hétre: Hegyi Barbara - Sportfesztivál - Közelmúlt - Sport
(A műsor a szerdai adás ismétlése.)
Június 20., szerda
18:00 Héthatár: Vértanúk napja - Mecénás ösztöndíjosztó Általános iskolai ballagások - Jabil úszáspróba
18:15 Hétről-Hétre

Abraka babra

7. oldal

Monológok a konyhából

Hegyi Barbara számtalan színpadi, filmes és televíziós szerepen van túl, tehetségét dalban és prózában egyaránt bizonyította már, most azonban egy új arcát mutatta meg, a konyhatündérét.
Rendhagyó szakácskönyvét,
az Abraka babrát mutatta be a Hamvas Béla Városi
Könyvtárban.
- Melyik az ön igazi arca?
- Remélem, hogy mindegyik. A szakmámból kifolyólag van ennyi lehetőség, hogy
a színpad vagy a film, vagy a szinkron. És
ez olyan jó, hogy egy emberi életbe en�nyi minden belefér. Még akár egy könyv
is. Miért ne lehetne ez mind az enyém?
- Melyik ezek közül az, amelyiket a legjobban szereti? Lehet-e választani?
- Nem, nem lehet választani. Vagy hát
mégis. Persze a színház a legfőbb és a
legfontosabb a munkáim során, és mindig
is az lesz, de olyan jó, hogy azt a gondolatot, hogy ha lenne két életem, azt nem kell
külön választani, mert a szakmámból kifolyólag nagyon sok életem lehet és más
dolgokat is kipróbálhatok, ami engem érdekel, ez nagyon nagy örömmel tölt el.
- Most mi a legfontosabb feladat, ami önre vár?
- Jövő héten megyünk Kínába a Vígszínházzal, Harbinba eljátszani Tolsztoj Háború és békéjét két alkalommal egy fantasztikus színházban, és ahogy hazajövünk, elkezdődik a Szegedi Szabadtéri

Hegyi Barbara számára azért a színház a legfontosabb.
Színház színpadán a Rómeó és Júlia.
lemzi a konyhát, amit visz, amilyen éte- Lenne még olyan feladat, ami kihívást leket készít, úgyhogy az nagyon jó, ha ez
jelentene önnek?
személyes. Ez a könyv is, azt remélem,
- Minden az, és minden feladatnál újra hogy nem csak egy receptgyűjtemény,
kezdi az ember. Ez is jó, mert nem hagy hanem egy picit van életrajzi jellege is. A
elkényelmesedni.
butaságom, a botlásaim története a kony- Ön óvja a magánéletét, és arról keve- hában vagy a sikereim története a konyset beszél, most azonban betekintést nyújt hában. Ez mind-mind végigkísérte az élemajd, hiszen a konyha az mégis csak a temet. Nem kihagyható.
magánélet, és a főzés egy kicsit a szaká- - Mi alapján főz? Ismert recepteket facsot is bemutatja.
zoníroz át saját ízlése szerint, vagy úja- Igaza van. Azt gondolom, hogy az na- kat talál ki?
gyon jellemzi az embert, hogy hogyan - Főleg az utóbbi. Nagyon szeretek elolvasfőz, hogy milyen ízlése van, milyen dol- ni egy receptet és utána menni a magam fegokat válogat. És ez jó is, hogy így van, je után. Ha hagyományos ételekre kerül sor,
hiszen ez már önmagában egy szervezőe- akkor az mindig egy picit át van fazonírozrő, hogy kik ülnek az asztala körül, az jel- va, például ecet helyett biztos, hogy citromot fogok használni. És azon kívül van egy
szörnyű szervező elv az én konyhámban,
a saját ételimádatom. Annyira imádok enni! Az biztos, hogy a saját hasam az egy nagyon komoly vezető, de azt remélem, hogy
miután olyan sok mindent szeretek enni,
majdnem mindent, ezért a többiek kedvére
is szolgál ez a dolog.
- Két könyv már van a konyhából, lesz
harmadik?
- Nem, nem, nem lesz. Az elsőt sem terveztem, pláne nem terveztem a másodikat. Nagyon nagy öröm, tényleg fantasztikus érzés, hogy megszületett mind a kettő, és nagyon szép emlékeket őrzök róla,
de itt a vége. Nem kell harmadik. Olyan
jó, hogy ez a kettő jól sikerült. Nehéz lenne egy harmadikat rátenni. Én ezt most
nem látom magam előtt.
Sokan voltak kíváncsiak a művésznőre.
borza
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Folytatódik a „robotolás” a Széchenyiben

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Tehetség Programjának 2017es pályázatán 1.700.000.-Ftot nyert a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola egy legalább 60 órás tehetségprogram működtetésére.
Mivel iskolánk elkötelezett híve a tanulói digitális kompetencia és algoritmikus gondolkodás fejlesztésének, így
a pályázati pénzből heti 2 órában robotika szakkört indítottunk. Szeptemberben 16 tehetséggel, illetve tehetségígérettel indult a program. Az algoritmizálás és a programozás alapjainak elsajátítása után főleg Scratchcsel, de alkalmanként Bee-Bot játékrobottal és BBC micro:bit programozható panellel is megismerkedtek a gyerekek. A foglalkozásokon megszerzett tudásukat nagy lelkesedéssel adták át az iskola többi tanulójának is, hiszen a tanév során számos alkalommal bemutató foglalkozásokat tartottak. A pályázat lehetővé tette robotika eszközök, készletek beszerzését is,
amivel a programozás még kézzelfoghatóbbá, még élményszerűbbé vált. Hos�szas keresgélés és mérlegelés után a vá-

Bemutató foglalkozást is tartottak a szakkörösök.
lasztásunk az Abacusan- ArTeC Robotist
robotika készletre esett, ami kiválóan alkalmas a programozás alapjainak elsajátításához. A készlet bővíthetősége, variálhatósága pedig lehetővé teszi többféle
- nem csak informatikai jellegű- probléma modellezését, megoldását.
Bár a szakköri foglalkozásoknak már vége, a „robotolás” tovább tart. 3 napos

bentlakásos robotika tábor veszi kezdetét a jövő héten, ahol a szakkörös gyerekek a tanév során elsajátított programozási ismereteiket felhasználva kreatívan és
produktívan oldanak majd meg különböző feladatokat, projekteket.
Farkas Tivadarné
intézményvezető

Közlemények

8. oldal

Árverési hirdetmény

A közterület-felügyelet által elszállított
járművek értékesítése

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Jegyzője a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (5) bekezdésében és a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület-felügyelet által elszállított járműveket ingó árverésen értékesíti.
Az árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló 1994.
évi LIII. tv. 123–129. §-aiban foglalt rendelkezések vonatkoznak.
Árverésre bocsátott járművek adatai
1. Gyártmány: SEAT, típus: Ibiza, forgalmi rendszáma: FFG878,
2. Gyártmány: FORD, típus: Transit 2.5 DGL, forgalmi rendszáma: GUX-277, de rendszámtáblája leadva,
3. Gyártmány: RENAULT, típus: Megane 1,4 RL, forgalmi
rendszáma: GSG-476.
4. Gyártmány: SUZUKI, típus: Swift 1,3, forgalmi rendszáma:
ICG-926.
Az árveréses értékesítésen a kikiáltási ár a becsérték, melyet
szabad licitálás követ. A vételi ajánlat akkor érvényes, ha az legalább a licitküszöb összegével meghaladja az előzőleg tett vételi ajánlatot.
Jármű típusa
Becsérték
Biztosíték
Licitküszöb
1 Seat Ibiza
25.000.-Ft
10.000.-Ft
1.000.-Ft
2 Ford Transit
30.000.-Ft
10.000.-Ft
1.000.-Ft
3 Renault Megane40.000.-Ft
10.000.-Ft
1.000.-Ft
4 Suzuki Swift 30.000.-Ft
10.000.-Ft
1.000.-Ft
A gépjárművek használtak és üzemképtelenek. A járműveken
előárverezési joga nincs senkinek.
Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• személyesen legalább egy alkalommal a gépjármű megtekintése,
• az árverésen való személyes részvétel, vagy a pályázó törvé-

Tájékoztatás

nyesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte,
• a biztosíték befizetése és a befizetés igazolása.
Jelentkezési lapok:
• Átvehetők ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 206. sz. irodájában.
• Beadási határideje, helye: 2018. június 20. 16:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 206. sz. irodájában.
Az árverés helye: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
Ideje: 2018. június 21. 10:00 óra
A megtekintés helye: Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
telephelye 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/C
Ideje: 2018. június 13. 16:00 -16:30
2018. június 19. 15:00 -15:30
Érdeklődni lehet: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 206. sz.
iroda, Bazsó Gábor munkatársnál Tel: 49/ 548-043, e-mail: gbazso@tujvaros.hu
Az árverés során a legtöbbet ajánló árverési vevő a teljes árverési vételárat a megvett jármű elárverezését követően azonnal,
a helyszínen köteles készpénzben, egy összegben kifizetni! Ha
nem fizeti ki az árverési vételárat, az árverést újra kell kezdeni. A fizetést elmulasztó árverező nem vehet tovább részt az árverésben. Ha az újabb árverezés során a járművet alacsonyabb
áron vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező
ajánlott, a két ár közötti különbözetet a fizetést elmulasztó köteles megtéríteni.
A jármű tulajdonjoga a teljes vételár kifizetésével és a közúti
közlekedési nyilvántartásba történő bejegyzéssel száll át az árverési vevőre. A tulajdonjog nyilvántartásba történő bejegyzésének költségei az árverési vevőt terhelik.
Felhívom az árverési vevő figyelmét, hogy a megvett járművet
köteles haladéktalanul elszállítani!
Az árverésre kérjük hozza magával személyi igazolványát és
lakcímkártyáját!
		
dr. Juhos Szabolcs
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Jegyzője

Szünidei gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a
gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek
életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei
gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg
főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl, az önkormányzat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendeletének 9. § (1) bekezdése alapján, természetbeni ellátásként
a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt gyermekeken kívül a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon alap- vagy középfokú köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel,
vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen bejelentett
tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben (2018. június 16-tól 2018. szeptember 2-ig) valamennyi, azaz 54 munkanapon igénybe vehető a következők szerint: 2018. június 16-tól július 1-ig, 10
munkanapon keresztül a Központi Étteremben ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
július 2-től várhatóan augusztus 12-ig,
30 munkanapon keresztül a Tiszaújvárosi
Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium éttermében (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.), augusztus 13tól szeptember 2-ig, 14 munkanapon keresztül ismét a Központi Étteremben. A
Tiszaszederkény városrészben élők ese-

2018. június 14.

Autóbusz menetrend 2018
Autóbusz-pályaudvarról Tisza-part városrészbe indul
Munkanapo- 05.30
kon

06.45

07.50

11.05

12.35

13.30

Hk
13.55

14.37

15.50

16.50

18.05

19:40

Szabadnapo- 07.10
kon

09.40

12.35

15.40

Munkaszü- Sz09.45
neti napon

12.35

15.35

17.35

Temetői já- P11.23
rat

P13.10

KP
16.13

KP
17.50

Tisza-part városrészből Autóbusz-pályaudvarra indul
Munkanapo- Hk
kon
05.37

06.10

06.57

08.05 11.05

13.00
18.17
Szabadnapo- 07.20
kon

14.10
19:50
09.50

14.50

16.05 17.05

13.00

16.10

Munkaszüneti 10.15
napon

Sz12.45 15.45

17.45

P13.30

KP
18.10

Temetői járat

P11.30

KP
16.20

JELMAGYARÁZAT:
Hk = Helyközi járat
KP = Május 1-jétől október 31-ig keddi és pénteki napokon
P = November 1-jétől december 31-ig.
SZ = Tiszaszederkény érintésével
Az aláhúzással jelölt járatok szerződéses járatok.

Lakossági
gombavizsgálat

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

Zöld növényi hulladék

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 25. héten 2018.
június 21-én (csütörtökön) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosztották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is kihelyezhető az átadási pontokon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Üveghulladék begyűjtése
tében az étkezés 54 munkanapon keresztül az „Esély” Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében
a déli meleg főétkezés helyben történő
elfogyasztással biztosított. Amennyiben
az étel helyben történő elfogyasztását a
gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte akadályozza, a részére biztosított étel
elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, törvényes képviselő
által megbízott személy számára lehetővé kell tenni.
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes
Képviselők figyelmét, hogy a gyermek
előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte esetén az étel ételhordóban történő elviteléhez igazolás benyújtása szükséges, illetve a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel
csak írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2018. június 15.
napjáig, ezt követően a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ügyféltájékoztató helyisége ( Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház ( Tiszaújváros, Bocskai u. 33., kedden és csütörtökön 9.00-13.00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása
személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I. em. 114. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út
7.) lehetséges.
A nem hátrányos helyzetű, 16. életévét
betöltött gyermek esetén a nyilatkozathoz iskolalátogatási igazolás becsatolása
szükséges.
Ha a Szülő/Törvényes Képviselő a gyermek számára a szünidei gyermekétkeztetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaújváros családi házas övezeteiben (Kertváros, Tiszaszederkény,
Tisza-part városrész) az üveghulladékok házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2018. június 18-án (hétfőn) végzi el.
Az üveghulladék a gyűjtés napján 7 óráig bármilyen egyéb
átlátszó hulladékgyűjtő zsákban is kihelyezhető. A gyűjtőzsákban az ép, egész sörös-, boros-, pezsgős-, befőttes-, és
egyéb öblösüveget lehet gyűjteni.
A zsákban nem helyezhető el
- nem csomagolási üveghulladék - síküveg,
- ablaküveg,
- szélvédőüveg,
- zuhanykabin üveg,
- törött öblösüveg,
mert a szolgáltató ezeket a hulladékokat nem szállítja el!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Tóth Sándor

kompenzációs listán mandátumot
szerzett képviselő
2018. június 20-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Hirdetmények
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Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 2017. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése a Polgármesteri Hivatal honlapján (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu), valamint weboldalunkon (www.mecenas.tiszaujvaros.hu) is megtekinthető.
Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
Mérleg

Eredménykimutatás
adatok E Ft-ban
Előző év
Alaptevékenység
Vállalkozási tevékenység
Összesen

adatok E Ft-ban
Megnevezés

Előző év

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke
I. Induló tőke/Jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/Eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.
Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen

Előző
év(ek)
módosításai

0

9. oldal

Tárgyév

0

Alaptevékenység

2
5545
790

0
3194
3556

6337

6750

Értékesítés nettó árbevétele

0

0

2.

Aktivált saját teljesítmények
értéke

0

0

3.

Egyéb bevételek

12788

12788

12665

12665

181

0

=

adományok

Összes bevétel (1±2+3+4+5)

6750

Konyhalány
munkakör

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet
1 fő konyhalány munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent a közétkeztetésben szerzett tapasztalat
Feladatok:
• a szakács útmutatásai szerint, annak ellenőrzésével végzi feladatát
• a nyersanyagok szakszerű előkészítése
• a helyiségek takarítása (takarítási ütemterv alapján)
• mosogatás, fertőtlenítés
• a hulladék eltávolítása, összegyűjtése és tárolóba helyezése
Bérezés:
az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12)
Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő: napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot,
• bizonyítvány másolatot,
• erkölcsi bizonyítványt, (visszaigazolás megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 1002-20/2018. számot.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. 06. 18.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 06. 22.
Az állás betölthető: 2018. 07. 01.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308
Kósa-Tóth Zoltán igazgató
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12864
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7.

Személyi jellegű ráfordítások

0

0
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0

0

- vezető tisztségviselők juttatásai

0

0

8.

Értékcsökkenési leírás

0

0

9.

Egyéb ráfordítások

10.

Pénzügyi műveletek ráfordításai
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Rendkívüli ráfordítások
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- támogatások

4043
8500
-4527

0

14007
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VállalkozáÖsszesi tevésen
kenység

1.

- tagdíj,
6750

Tárgyév
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Előző év(ek) módosításai

12683

14007
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Jóváhagyott osztalék
Tárgyévi eredmény (D-13)

0
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Előző év
Alaptevékenység

Tájékoztató adatok

0
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Előző év(ek) módosításai Tárgyév
VállalkozáÖsszesi tevésen
kenység

A.

Központi költségvetési támogatás

B.

Helyi önkormányzati költségvetési támogatás

C.

Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból
nyújtott támogatás

D.

Normatív támogatás

E.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 104
1996. évi CXXVI. Törvény alapján
kiutalt összeg

104

F.

Közszolgáltatási bevétel

0

Alaptevékenység

VállalkozáÖsszesi tevésen
kenység

Alaptevékenység

0

VállalkozáÖsszesi tevésen
kenység

0
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Takarító munkakör
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót
TAKARÍTÓ
munkakör betöltésére részmunkaidős heti 20 óra - közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan időre történő foglalkoztatásban 3 hónap próbaidő kikötésével.
Munkaidő beosztása heti váltásban 05.00
- 09.00, ill. 18.00 - 22.00-ig.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a
pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő:
2018. június 22.
- Az elbírálás határideje:

2018. június 25.
- Az állás betölthető: elbírálás után azonnal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 501832/2018 , valamint a munkakör megnevezését: „takarító”.
Nagyné Kántor Judit
főigazgató

10. oldal

Parkgondozó-gépkocsivezető
munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet parkgondozó-gépkocsivezető munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónapos próbaidő kikötésével 1 év
határozott időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség
- C kategóriás jogosítvány
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevélmásolatot
- Jogosítványmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok
- A Társaság gépjárműveinek vezetése
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 26.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda
Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illetve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636.
Kerékgyártó István
ügyvezető

Hegesztő, csőelőkészítő köszörűs, kőműves,
nehézgépkezelő
szakmunka azonnali kezdéssel.
A szállást, utazást a cég állja.
Munkavégzés helye: Magyarország.
Pályakezdő fiatalok
jelentkezését is várjuk.
Jelentkezés: 06 20 479 9542

Hirdetmények/Hirdetések

2018. június 14.

Ifjúsági Garancia GINOP 5.2.1-14-2015-00001
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán a 2018-as
évben induló képzéseink az Ifjúsági Garancia Rendszer Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.2.114. keretében valósulnak meg.
A GINOP 5.2.1 program keretében azon 15-24 év közötti fiatalok számára lehetőség nyílik munkaerő-piaci szolgáltatás igénybevételére, szakmaszerzésre, támogatott foglalkoztatásban történő elhelyezkedésre, vállalkozás indítására, valamint lakhatási támogatás igénylésére.
A tanfolyamokra a Foglalkoztatási Osztály információs pultjában lehet jelentkezni személyesen. (Tiszaújváros, Szederkényi út 8.)
Képzés neve

Bemeneti feltétel

Egyéb információ

1.

Kisgyermek gondozó, nevelő

érettségi

1300-1560 óra / 10-11 hónap

2.

Épület- és szerkezetlakatos

8. általános

900-1300 óra / 8-9 hónap

3.

Irodai titkár

érettségi

800-1000 óra / 6-7 hónap

4.

Építő- és anyagmozgató gép kez- 18. év + 8. általános
elője + Raktáros

60-90 óra + 280-420 óra / 10 nap + 2,5
hónap

5.

Kézápoló és műkörömépítő

8. általános

350-520 óra / 3 hónap

6.

Burkoló

8. általános

800-1000 óra / 6-7 hónap

7.

Villanyszerelő

8. általános

960-1440 óra / 8-9 hónap

8.

Pszichiátriai szakápoló és gyógy- érettségi
foglalkoztató

1200-1440 óra / 10-11 hónap

9.

Eladó

800-1000 óra / 6-7 hónap

8. általános

A programban nyújtható támogatások, képzés elősegítését célzó támogatások:
- a képzés teljes díjának megtérítése,
- a képzéshez kapcsolódó költségek megtérítése (helyi, illetve helyközi
utazás költségének megtérítése),
- a képzés időtartama alatti keresetpótló juttatás,

- a képzéssel kapcsolatos alkalmassági vizsgálat költségének
megtérítése.

Tájékoztató nyári diákmunkáról
A 2013-2017-es évekhez hasonlóan a
Pénzügyminisztérium koordinálása mellett a kormányhivatalok és a járási hivatalok megvalósításával „Nyári diákmunka” elnevezéssel munkaerő-piaci program indul.
A program célcsoportjába azok a fiatalok
tartoznak, akik:
- nappali tagozaton tanuló diákok,
- a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor
sem töltik még be a 25. életévüket,
- közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,
- foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.
A programban a foglalkoztatást biztosító
és így támogatható munkáltató a területi,
települési önkormányzat és önkormány-

zati alaptevékenységet végző intézménye
lehet.
A támogatás előfeltétele, hogy a nappali
tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak
az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási
igazolásával kell - a munkaviszony kezdete előtt - a járási hivatal foglalkoztatási osztályán jelentkezni annak érdekében,
hogy a programba vonásának előfeltételét
jelentő regisztrációja megtörténhessen.
Tiszaújváros Város Önkormányzata - az
előző évekhez hasonlóan - részt kíván
venni a programban. A foglalkoztatás ter-

vezett időpontja: július 16-tól augusztus
03-ig, legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatással, szakképzettséget nem igénylő
munkakörben, a minimálbér időarányos
hányadának megfelelő munkabérrel. Az
önkormányzat kéri, hogy csak azok a fiatalok jelentkezzenek, akik a teljes időszakban vállalni tudják a munkavégzést.
A regisztráció helye: Tiszaújvárosi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztály
3580 Tiszaújváros, Szederkényi u. 8.
A regisztrációra jelentkezés és a regisztrációs lapok leadásának határideje: 2018.
június 30. A regisztrációs lapokon fel kell
tüntetni a diák elérhetőségét (telefonszám
és e-mail cím). A regisztrációs lapokat a
Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató
irodáján lehet leadni (Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. földszint).

Gazdasági vezető munkakör
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit
Közhasznú Kft. pályázatot hirdet gazdasági vezető munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú gazdasági végzettség /közgazdasági, gazdasági, pénzügyi/,
- gazdasági/számviteli/pénzügyi területen szerzett minimum 3 éves szakmai tapasztalat,
- hatályos adózási, számviteli szabályok naprakész ismerete, gyakorlati alkalmazása,
- MS Office programok magabiztos alkalmazása,
- alapos, precíz munkavégzés,

- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- B kategóriás jogosítvány.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- mérlegképes könyvelői szakképesítés
- idegen nyelv ismerete
A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot,
- oklevelek, bizonyítványok fénymásolatát,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági
erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. június 18.

A betöltendő munkakörről bővebb információ a 70/333-7676 telefonszámon kérhető.
Pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park
Nonprofit Kft. székhelyén (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. sz.) munkanapokon 8-16 óra között.
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu e-mail címen.
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki
Blanka út 6. szám alatti címre.
A munkakör betöltésének kezdő időpontja: 2018. július 1.

2018. június 14.

Sport

Fekvenyomás

Gólok, pontok, percek

Tabon rendezték meg a fekvenyomó bajnokságot, ahol a Tiszaújvárosi Fitness Sport Club sportolói négy alkalommal is a dobogóra állhattak.
Nagy Lívia Fruzsina, Szabó Dávid, valamint Nagy Róbert kategóriájában a második helyet szerezte meg, míg Firtelmeiszter
Erika bronzéremnek örülhetett.
A Lillafüreden rendezett felhúzó versenyen további sikereket
könyvelhetett el az egyesület. Nagy Lívia Fruzsina első-, Firtelmeiszter Erika és Nagy Róbert harmadik helyezést ért el.

Bajtársak labdarúgó emléktorna
I. Tűzoltók, II. Rendőrség, III. Mentők,
IV. Önkormányzat
Női kézilabda torna
I. Tiszaújváros, II. Nádudvar, III. Tiszalök
Legjobb kapus: Varga Erika (Tiszalök)
Legjobb játékos: Szilágyi Ildikó (Nádudvar)
Gólkirály: Bagdi Ágnes (Tiszaújváros)
Streetball
14 év alatti fiú
I. Újvárosi Kecskék (Csillik Kristóf, Szabó Zalán, Kosina Kende, Czimer Adrián)
II. Verebek (Demkó Milán, Lajtos Bence,
Deli Benedek)
14 év alatti leány
I. Passz (Csirmaz Fanni, Kovács Éva,
Nagy Noémi)
II. Fault (Katona Csenge, Kovács Regina,
Katona Leila, Sirokai Kitti)
14 év fölötti fiú
I. BBBK (Ferencz Krisztofer, Gerőcs Bálint, Kondrák Bálint, Hajdú Bence)
II. GDLM (Lenke Balázs, Taskó István,
Hajdú Boldizsár)
Dobóverseny
14 év alatti fiú
I. Czimer Adrián
14 év fölötti fiú
I. Gerőcs Bálint
14 év alatti leány
I. Kovács Éva
Medencés sárkányhajó párbaj
I. Ingyen Pizza (Márton Tünde, Berkes
Viktor, Gáspár Etele, Gáspár Emese, Galgóczi Olivér, Lőrincz Lálszló)
II. 20 cm Unbuffed (Fejes Balázs, Do-

Nyomva és húzva

Diáksport

Kitartóan, eredményesen

A Magyar Diáksport Szövetség éves közgyűlésén
adták át a „Diáksportért” kitüntetéseket.
Ebben a díjazásban olyan testnevelők részesülhetnek, akik a diákolimpiai mozgalomban kitartóan és eredményesen dolgoznak
évtizedek óta. Megyénkből az idei tanévben Demblovszky Gábor érdemelte ki a rangos elismerést.
Demblovszky Gábor a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola pedagógusa. Évtizedek óta szervezi, irányítja a tiszaújvárosi körzet diáksportéletét. Országos diákolimpiai elődöntők rendezésében is rendszeresen részt vállal. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében rendezett országos diákolimpiai döntők
állandó segítője. Iskolájában vezető testnevelő tanárként meghatározó egyénisége az intézmény sportéletének. Tanítványai
labdarúgás és atlétika sportágban értek és érnek el kiváló eredményeket megyei és országos szinten egyaránt. Diákjai többször állhattak a dobogó legmagasabb fokára a diákolimpiai országos döntőkön.

Kajak-kenu

Jól tanulnak,
jól sportolnak

Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület négy sportolója is állami elismerést vehet át a tanévben nyújtott sportolói
és tanulmányi eredménye okán. A „Magyarország jó tanulója jó sportolója 2017” miniszteri elismerő oklevelet Kovács Gréta,
Horváth Maja, Tóth Petra és Murvai Lúcia érdemelte ki.

11. oldal

A sportfesztivál versenyeredményei

Tavaly az eső, idén a meleg „tréfálta meg” a Tisza Trail versenyzőit.
Női
I. Barna Miklósné, II. Domenikné Dobos
Ildikó, III. Oláhné Alföldi Katalin
Férfi
I. Oláh Gyula, II. Csoma Bertalan, III.
Derecskei József
Labdarúgás
Öregfiúk torna
1. Nagyvárad, 2. Tiszaújváros, 3. Kassa,
4. Polgár, 5. Tiszavasvári, 6. Kolbusowa
(Lengyelország)
Gólkirály: Nyeste János (Tiszaújváros)
Legjobb kapus: Dohány István (Polgár/
Tiszaújváros)
Legjobb mezőnyjátékos: Farcan Steican
(Nagyvárad)
Legjobb hazai játékos: Molnár Zoltán
2006-os korosztály:

Tömegsport

Úszással folytatódik
a Jabil 3Próba

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub által megrendezendő idei JABIL 3Próba elnevezésű szabadidősport
eseménysorozat június 17-én, vasárnap, úszással
folytatódik a sportcentrumban. A pontvadászat
június 30-án futással fejeződik be.
A Tiszaújvárosi Sportcentrum uszodája előtt az úszópróba napján 6:45-9:00 óra között lehet regisztrálni a 400 méteres, 3 pontot érő kispróbára és az 1000 méteres, 6 pontos nagypróbára.
Előnevezés nincs. Aki már rendelkezik próbafüzettel, az vigye
magával a díjmentes regisztrációhoz! Fontos, hogy elvesztett
próbafüzetet a szervezők nem tudnak pótolni.
Mindenki, aki az úszópróbát teljesíti, emblémázott szilikon
úszósapkát kap ajándékba a rendező Tiszaújvárosi Triatlon Klub
munkatársaitól. Továbbá kisorsolnak a helyszínen a Jabil dolgozók és a lakosság között 1-1, egyedileg emblémázott fürdőköpenyt, 2-2 db egyedileg emblémázott tornazsákot, valamint a
JABIL dolgozóinak 5 db meglepetés ajándékot is.
A próbafüzettel rendelkezők a Jabil 3Próba 3., utolsó fordulójára, a június 30-ai, szombati Jabil 1/3 Maraton futóversenyre is
díjmentesen nevezhetnek.
A harmadik próba után a 12 pontot, vagy annál többet begyűjtők között értékes sportszer-ajándékcsomagokat sorsolnak ki a
futóverseny esti eredményhirdetésén.
A legalább 15 pontot elérők között 2 fődíj talál gazdára, egy a
Jabil-os és egy az összes többi résztvevő között. A fődíj: 2 személyre szóló WELLNESS hétvége, félpanziós ellátással.
További információ: Tiszaújvárosi Triatlon Klub, Tel: 49/540094, +36 30 645-2746, e-mail: tiszaujvaros@triatlon.t-online.
hu, web: www.tiszatriatlon.hu

A Sportcentrum eseményei

Június 14. (csütörtök)
Strandfoci
13.00 Megyei korosztályos strandfoci			
				Strandfoci pálya
Június 17. (vasárnap)
Strandfoci
09.00 Megyei korosztályos strandfoci			
				Strandfoci pálya
Június 18- 26.
Röplabda
U17 Magyar leány válogatott edzőtábora

A foci kihagyhatatlan sportág a sportfesztiválon.
moszlai Attila, Horváth Kornél, Oláh Tamás, Seres Márk, Kacsa János)
III. Övcsatok és Hajcsatok (Boros Beatrix, Fodor Petronella, Sereg Melinda,
Csanálosi Dominika, Domenikné Dobos
Ildikó, Béke László)
Lábtenisz
I. Fiúk a térről (Tóth Gellért, Bodri Sándor), II. Cunami ( Illés Tamás, Illés Róbert)
Kispályás labdarúgó bajnokság
I. Kesznyéteni SE, II. FC Konako, III.
Special J
Senior tusa
Gyaloglás
Női
I. Pöstényiné Harangi Gizella, II. Molnár
Jánosné, III. Sepsiné Hutter Ilona
Férfi
I. Csoma Bertalan, II. Csenge József, III.
Badics István
Tenisz
I. Mecsei József, II. Kiss László, III. Gyuris János
Úszás
Női
I. Sepsiné Hutter Ilona, II. Pöstényiné Harangi Gizella, III. Domenikné Dobos Ildikó
Férfi
I. Szabó Zoltán, II. Csoma Bertalan, III.
Csenge József
Lövészet

1. Miskolc Népkert VSE „B”, 2. GFSE
Oros, 3. Alsózsolca, 4. FC Tiszaújváros,
5. Miskolc Népkert VSE „A”, 6. Sajóörös
Gólkirály: Bíró Balázs - Miskolc Népkert VSE „B”
Legjobb kapus: Mohácsi Bálint - GFSE
Oros
Legjobb mezőnyjátékos: Nagy Zalán - Alsózsolca
Legjobb hazai játékos: Molnár Dávid
2007-es korosztály:
1. Borsod FC, 2. FC Tiszaújváros, 3. Miskolc Népkert VSE, 4. Kolbusowa „A”, 5.
Kolbusowa „B”, 6. GFSE Oros
Gólkirály: Orosz Dániel - FC Tiszaújváros
Legjobb kapus: Bagoly Zsombor - Borsod FC
Legjobb mezőnyjátékos: Bak Dániel Borsod FC
Legjobb hazai játékos: Bodnár Balázs
2009-es korosztály:
1. Kolbusowa, 2. FC Tiszaújváros „A
2009., 3. Alsózsolca, 4. Sajóörös, 5. Miskolc Népkert VSE, 6. FC Tiszaújváros
„B” 2010.
Gólkirály: Jakub Salah - Kolbusowa
Legjobb kapus: Ale Dávid - Sajóörös
Legjobb mezőnyjátékos: Birk Balázs - FC
Tiszaújváros
Legjobb hazai játékos: Suhajda Gábor
Tisza Trail
XS női abszolút: 1. Hajdú Barbara

00:08:35, 2. Balogh Sára 00:09:28, 3. Illés Nikolett 00:09:52, XS férfi abszolút 1.
Tagliatti Péter 00:10:15, 2. Bodolai Zsombor Csanád 00:10:52, 3. Györffy Zsigmond 00:11:13, XS N1 1. Hajdú Barbara
00:08:35, 2. Balogh Sára 00:09:28, 3. Illés
Nikolett 00:09:52, XS F1 1. Tagliatti Péter 00:10:15, 2. Bodolai Zsombor Csanád
00:10:52, 3. Györffy Zsigmond 00:11:13,
XS N2 1. Lócsi Dóra 00:10:01, 2. Daróczi
Erika 00:10:29 3. Tőke Andrea 00:10:59,
XS N3 1. Simon Anikó 00:13:08, 2. Tanyiné Markovics Rita 00:13:23, 3. Kádárné Falusi Tünde 00:14:57, XS F3 1.
Szurkos József 00:15:11, S női abszolút
1. Szoták-Orosz Katalin 00:34:00, 2. Drótár Katalin 00:35:07, 3. Karsay Bíborka
00:36:58, S férfi abszolút 1. Bulitka László 00:29:30, 2. Takács Zoltán 00:33:44,
3. Matók Viktor 00:33:48, S N1 1. Karsay Bíborka 00:36:58, 2. Csörgi Tímea
00:42:54, 3. Tóth Eszter 00:50:33, S F1
1. Pál Roland 0035:16, 2. Andrássy Dénes 00:42:09, 3. Kocsi Levente 00:49:31,
S N2 1. Szoták-Orosz Katalin 00:34:00,
2. Drótár Katalin 00:35:07, 3. Katona Dóra 00:38:39, S F2 1. Bulitka László 00:29:30, 2. Takács Zoltán 00:33:44,
3. Matók Viktor 00:33:48, S N3 1. Hajdú Istvánné 00:39:42, 2. Szikszainé Marika 00:40:38, 3. Zsupkóné Sziklási Katalin 00:41:06, S F3 1. Rózenthál Zoltán 00:36:05, 2. Rémiás Zsolt 00:36:05,
3. Simon Tamás 00:38:41, S N4 1. Petneházi Szilveszterné 00:56:21, 2. Mikó
Gyöngyi 01:19:12, S F4 1. Szendi Árpád
00:57:41, M női abszolút 1. Koba Zoltánné Nagy Erzsébet 01:14:37, 2. Ali Dóra
01:15:42, 3. Paksai Ildikó 01:16:53, M
férfi abszolút 1. Kiss Márton 00:58:58,
2. Czár Máté László 01:01:27, 3. Harsányi Zsolt 01:01:50, M F1 1. Czár Máté
László 01:01:27, 2. Kohári Szabolcs Gábor 01:02:25, 3. Pásztor Dániel 01:05:57,
M N2 1. Ali Dóra 01:15:42, 2. Hankoszki Marietta 01:19:04, 3. Tobak Júlia 01:19:22, M F2 1. Jedlinszki Gábor
01:07:24, 2. Kovács Máté 01:14:55, 3.
Sereg Szabolcs 01:16:17, M N3 1. Koba Zoltánné Nagy Erzsébet 01:14:37, 2.
Paksai Ildikó 01:16:53, 3. Vargáné Kathi Judit 01:21:23, M F3 1. Kiss Márton
00:58:58, 2. Csörgi Péter 01:06:30, 3.
Kiss Attila 01:06:43, M N4 1. Szabó Csabáné 01:37:08, M F4 1. Harsányi Zsolt
01:01:50, 2. Tóth Gyula 01:15:02, 3. Juhász László 01:23:41, L női abszolút 1.
Ménes Anita 01:44:28, 2. Sebestyén Tímea 01:48:46, 3. Muczáné Gulyás Erzsébet 01:57:42, L férfi abszolút 1. Kánai Roland 01:23:35, 2. Tóth Norbert
01:24:56, 3. Illyés Zoltán 01:35:38, L N2
1. Ménes Anita 01:44:28, 2. Sebestyén
Tímea 01:48:46, 3. Hreskó Zsuzsanna
02:06:15, L F2 1. Kánai Roland 01:23:35,
2. Tóth Norbert 01:24:56, 3. Illyés Zoltán 01:35:38, L N3 1. Mucáné Gulyás
Erzsébet 01:57:42, 2. Szűcs Brigitta
02:10:36, 3. Mézes Erzsébet 02:24:28, L
F3 1. Ary Bence 01:44:24, 2. Nagy Róbert 01:46:17, 3. Kotra Zoltán 01:47:31.

12. oldal

Rendezvények

2018. június 14.

