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A mártírokra
emlékeztek
Néma megemlékezést tartott Tiszaújváros önkormányzata június 16-án délelőtt Nagy Imre szobránál, emlékezve a mártírhalált halt miniszterelnökre és társaira.
Az ’56-os forradalom leverése után Nagy Imrét koncepciós perbe fogták, halálra ítélték, majd 1958. június 16-án hajnalban felakasztották. 31 évvel halála után,
1989. június 16-án mártírtársaival együtt ünnepélyes
keretek közt újratemették Budapesten. A tiszaújvárosi
megemlékezők tiszteletük jeléül virágokat és mécseseket helyeztek el Nagy Imre szobránál.

Street food ételeket, házi finomságokat, bor- és sörkülönlegességeket is kínáltak a Széchenyi úton a hétvégén.
Színes programok felnőtteknek, gyerekeknek a Március 15-e parkban, és a színpadon is egymást követték a fellépők. Negyedik alkalommal rendezték meg a Tiszaújvárosban a Gasztro korzót. Képriportunk a 12. oldalon.

Felújítják
a Központi éttermet

Újra szól
a harangjáték

A Központi étterem felújítása miatt augusztus közepéig az Eötvös gimnázium étterme látja el a szociális étkeztetést, addig oda kell járni az ebédért.
- Új padlóburkolatot kapnak a helyiségek és újracsempézik a falakat - nyilatkozta lapunknak Erdélyi Judit, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ üzemeltetési
igazgatóhelyettese. - A konyhába új gépészeti berendezéseket szerelnek, kicserélik a villanyvezetékeket és a szen�nyvízcsöveket. Megújul az ebédlőrész is, ott is kicserélik
a belső nyílászárókat.
Ebben az időszakban a menü is a gimnázium étlapja szerint készül. A felújítás tervezett befejezési határideje augusztus 15-e.

Megújul a konyha és az ebédlő is.

Másfél évnyi némaság után a múlt hét végén újra megszólalt a városházi harangjáték.
2020 karácsonyán kapcsolták le az egyébként reggel 8-tól
este 8-ig üzemelő szerkezetet, amely a pontos idő jelzése
mellett óránként muzsikál a városlakóknak, illetve az arra
járó idegeneknek. Ráfért a hosszú pihenés, hiszen két évtized alatt elfáradt, megkopott. Kültéri hangfalai is már recsegtek, és a harminc különböző méretű harang sem úgy
szólt, ahogy kellett volna. A Polgármesteri Hivatal időben
felvette a kapcsolatot azokkal a speciális tudással rendelkező szakemberekkel, akik meg tudják javítani a harangjátékot, az ajánlatkérésre meglehetősen sokára érkezett válasz, és a pandémia is hátráltatta a felújítást.
Ami immáron megtörtént. A dallamok kissé furcsának
tűnhetnek, ennek oka, hogy újrakomponálták a műveket.
A hangzás azonban még változhat, jelenleg ugyanis még
csak teszt üzemmódban működik a harangjáték.

Nem lesz meleg víz
Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy 2022. június 27-én (hétfő) 06:00 órától 2022. június 29-én
(szerda) 06:00 óráig a fűtőerőmű éves karbantartási
tevékenységet végez.
Tiszaújváros távhővel ellátott területén a használati
melegvíz-szolgáltatás a jelzett időszakban szünetel.
Amennyiben a karbantartás a jelzett határidő előtt elkészül, a hőtermelő a szolgáltatást a település számára újból biztosítja.
Az üzemszünettel járó kellemetlenségek miatt kérjük a
fentiek szíves megértését.
TiszaSzolg 2004 Kft.

Bevásárlójárat
másképp
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot,
hogy a térítésmentesen igénybe vehető BEVÁSÁRLÓ
AUTÓBUSZJÁRATOK közlekedése a lakossági igényeknek megfelelően (a nyugdíjasok számára nyújtott kedvezmény elérése érdekében) 2022. július 1-től
VÁLTOZIK! Az autóbuszok páratlan héten a keddi
(2022. július 5-től), páros héten a csütörtöki (2022. július 14-től) napokon közlekednek.
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Gyógyszertári ügyelet

In memoriam
Szénási Tibor

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség
miatt jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot június 26-ig (vasárnap) a Remény Gyógyszertár
(Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052), majd június 27től (hétfő) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11.,
tel.: 49/341-050) 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.

Életének 94. évében elhunyt Szénási Tibor, a Tiszai Vegyi Kombinát egykori műszaki vezérigazgató-helyettese.
Szénási Tibor tanársegédként kezdte pályáját, majd a
Borsodi Vegyi Kombinátban üzemmérnöki beosztásban
dolgozott. 1963-ban került a TVK-ba, majd betanulásra
a Szovjetunióba küldték, 1964-ben nevezték ki a műtrágyagyár főmérnökévé. 1965-ben a kombinát főmérnöke,
majd műszaki vezérigazgató-helyettese lett, amit 1989
szeptemberéig, nyugdíjazásáig töltött be.
26 éves munkája alatt egymás után születtek az új gyárak, melyekben magas szintű szakmai és biztonságtechnikai követelményeket állított. Az ő munkássága, műszaki irányítása alatt valósult meg a jávorkúti pihenőház, a
TVK Szabadidőközpont a stranddal és jégpályával, valamint a város első nagy szállodája, a Hotel Olefin is.
Széleskörű társadalmi feladatokat is vállalt. A Magyar
Kémikusok Egyesületének aktív tagja, 1981-től 1989-ig
az egyesület alelnöke volt. Alapítása óta alelnöke volt a
TVK (majd MOL Petrolkémia) és Tiszaújváros önkormányzata által működtetett Tiszaújváros Jövőjéért Alapítványnak, melynek céljait tanácsaival haláláig támogatta. 2009-es alapítása óta aktív támogató tagja volt a
TVK Nyugdíjasok Baráti Körének.
Részese volt Tiszaújváros művészeti életének is, festményeiből több alkalommal is nyílt tárlat településünkön.
Munkássága során számos elismerésben részesült. A Magyar Kémikusok Egyesülete 1970-ben Wartha Vince emlékéremmel, majd 2008-ban Preisich Miklós Díjjal is-

merte el az egyesületben végzett munkáját.
A TVK-ban a 26 év elismeréseként több alkalommal részesült magas kitüntetésben. Megkapta a Munka Érdemrend arany- és ezüst fokozatát és az Állami Díjat is.
A várost szolgáló kivételes munkásságát Tiszaújváros
képviselő-testülete 2003-ban Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett kitüntetéssel ismerte el, majd aktív munkavállalóként és nyugdíjasként Tiszaújváros fejlődése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért, emberi helytállásáért 2014-ben „Pro Urbe” Életműdíj kitüntetésben részesítette.
Szénási Tibort Tiszaújváros önkormányzata saját halottjának tekinti, temetéséről családja később intézkedik.

Szünetel a hivatali
munkavégzés

Zárva lesz
a rendelőintézet

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Köztisztviselői Napra való tekintettel 2022. július 1-jén (péntek) a
Polgármesteri Hivatalban a munkavégzés szünetel.

Tájékoztatjuk Kedves Betegeinket, hogy az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló
2003. évi LXXXIV. törvény 15/b.§-a alapján 2022. július 1. (csütörtök) Semmelweis-nap, a magyar egészségügy ünnepnapja, amely az egészségügyben dolgozók számára munkaszüneti nap. Ezen a napon a rendelőintézet zárva tart, a sürgősségi ellátás az ügyeleti rend
szerint működik.

Veszedelem
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik júniusi sorozatunk. A megfejtéseket július 5-ig egyben várjuk e-mailben
a kronika@tiszatv.hu címre, vagy
postai úton a 3580 Tiszaújváros,
Szent István út 16. címre.

Gyógyszertárak nyitvatartása
Hétköznap Szombat Vasárnap
Arany Sas
8-17
8-12
Borostyán
8-17
8-17
8-12
Remény
Tisza
8-20
8-20
8-15

Egyházi hírek

Római katolikus
A szentmisék a szokott időpontokban kezdődnek: kedd,
csütörtök, péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros
vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.
Az első áldozók szüleit kérjük, hogy az elsőáldozási ruhákat július 3-ára, a gyermekmisére hozzák vissza, és a
sekrestyében adják le.

Görögkatolikus
Csütörtökön 17.30 vecsernye. Pénteken Keresztelő
Szent János születését ünnepeljük: 8.00 utrenye, 9.00
Szent Liturgia. Szombaton 17.30 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Kedden 17.30
vecsernye litiával. Szerdán Szent Péter és Szent Pál
apostol ünnepét tartjuk: 8.00 utrenye, 9.00 Szent Liturgia.

Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tartjuk:
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10.00 óra.
Tiszaújváros
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Kiss Tibor

68 éves korában elhunyt.
Temetése 2022. 06. 24-én (péntek)
14 óra 30 perckor lesz
a tiszaszederkényi temetőben.
Gyászoló fia és lánya
Emlékezés
„Istennek, köszönjük, hogy miénk
volt, és az is maradt, mert aki szeretettel szívünkben tovább él, nem
hal meg, csak távol van.”
Fájó szívvel emlékezünk arra a
napra, amikor három éve elment
tőlünk drága Édesanyánk.

Kovács Jánosné (sz.: Taskó Margit).

Emléke szívünkben örökké él.
Soha el nem feledünk!
Szerető lánya és fia
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Középiskolai közösségi szolgálat
Hat éve kötelező a középiskolás diákoknak 50 óra közösségi szolgálatot teljesíteni ahhoz, hogy az utolsó
évben érettségi vizsgát tehessenek.
Ezt az 50 órát 4 tanéven keresztül,
a 9. és 12. évfolyam között kell elvégezniük.

Nyári diákmunka
A 2013-2021-es évekhez hasonlóan a Technológiai
és Ipari Minisztérium koordinálása mellett a kormányhivatalok és a járási hivatalok közreműködésével „Nyári diákmunka 2022.” 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,
- szolgáltatást kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,
- foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.
A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák
szolgáltatást 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 vis�szavonáskor 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 önkormányzata - az előző évekhez hasonlóan - részt kíván venni a programban. A foglalkoztatás
tervezett időpontja: 2022. július 11-től július 22-ig, 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 regisztrációs lapokat a Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató irodáján lehet leadni (Tiszaújváros, Bethlen
Gábor út 7. földszint). A lapok leadásának határideje:
2022. június 27. (hétfő) 16.00 óra.

A diákok a jogszabály szerint nyolc
tevékenységi terület közül választhatnak. Ilyen például az egészségügyi, az oktatási, a környezetvédelmi, a kulturális és a szociális tevékenység, de akár katasztrófavédelmi, illetve bűn- és balesetmegelőzési munkákban is részt vehetnek a tanulók. A Tiszaújvárosi Eötvös József
Gimnázium és Kollégium számtalan
szervezettel kötött együttműködési
megállapodást, így a középiskolásoknak van miből válogatni.
- A diákok minden tanév elején jelentkezési lapot töltenek ki, amin feltüntetik, hogy milyen tevékenységi területen szeretnének dolgozni - kezdte Molnár Róbertné, az Eötvös intézményvezető-helyettese. - Eleinte nem
túl lelkesek a diákok, mert csak egy
kötelező feladatnak tekintik, de amikor sikerül kiválasztaniuk a területet
és a fogadóintézményt, akkor kedvet
kapnak hozzá. Főként a kulturális tevékenységeket preferálják, de nagyon
szeretik az óvodásokkal való közös
sport- és szabadidős teendőket is. Itt,
a gimnáziumban is tudnak óraszámot
gyűjteni, többnyire a közösségi rendezvények előkészítésében, megszervezésében vesznek részt, például csibeavatókon, diákönkormányzati napokon. Ezen kívül akár udvarrendezésért, faültetésért, vagy egymás korrepetálásáért is kaphatnak aláírást.
A hétvégi Gasztro korzón is segédkeztek a diákok. Többnyire technikai és pakolási munkákat végeztek,
de voltak olyanok is, akik az animátorok munkáját segítették. A középiskolások szívesen teljesítik a közösségi szolgálatot a Derkovits Művelődési Központ eseményein.

A Gasztro korzón főleg technikai munkákban vettek részt a középiskolások.

- Eddig még nem vettem részt közösségi szolgálaton, viszont jövőre végzős leszek, ezért vagyok most itt. mondta Ármin, az SZSZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és
Szakképző Iskola diákja. - Fontos,
hogy összegyűljön mind az 50 órám,
mert csak úgy mehetek érettségire. A
kulturális tevékenységek a legszimpatikusabbak nekem, ezért választottam ezt kezdésként.
- Én még csak kilencedikes vagyok,
de az osztályfőnökünk is azt mondta, hogy minél hamarabb végezzük el
ezt a feladatot, mert utána egyre nehezebb lesz - kezdte Galambos István, az Eötvös tanulója. - Úgy döntöttem, hogy időben elkezdem, mert
az érettségi évében már sokkal nehezebb lenne, most viszont még van rá
sok időm.
- Az Eötvössel és a Brassaival is van
együttműködési megállapodásunk nyilatkozta Széplaki-Mészáros Ilona, a Derkovits Művelődési Központ
művelődésszervezője. - Ezekbe az iskolákba plakátokat és szórólapokat
juttattunk el, így bármikor, bárhogy
tudnak jelentkezni a gyerekek. Nagyon szeretik a nyári rendezvényeinket, ezekkel hamar össze tudják szedni a kötelező óraszámot. Fizikai munkákban, kisebb szervezési, adminiszt-

ratív feladatokban is szoktak segíteni. A Gasztro korzón is tevékenykedtek a középiskolások, de várjuk őket
a Legyen Szederkény Vendége és a
Hal a placcon rendezvényeinkre is.
Ez utóbbi nagyobb szabású, ezért oda
nagyobb létszámot várunk.
A tevékenységi területek közül minden tanuló megtalálhatja azt, ami neki való. Akiket érdekelnek a sportversenyek, azok a tiszaújvárosi Tifit
SC-nél is jelentkezhetnek közösségi
munkára.
- A gyerekek szívesen jönnek ide mondta Nánásiné Tóth Ibolya, a Tifit
SC elnöke. - Nem csak tiszaújvárosi, hanem például miskolci iskolákból is jöttek már hozzánk. A tavaszi,
őszi versenyeken sokat segítenek,
legutóbb például a Sportfesztiválon,
az erősember versenyen volt itt négy
fiatalember, de a Hétpróbán belül a
TRX és a spinning kezelésében is segédkeztek. Akár fekvenyomó versenyen is részt vehetnek, ahol a lapozásban, tehát a tárcsák le- és felrakásában segítenek, nyilván a könnyebb
súlyokhoz állítom be őket. Néha pedig ők utasítják a többieket, hogy
egy-egy versenyző előtt milyen súlyok következnek, miket kell felpakolni a rúdra.
venna

Kevesebb bevétel, több elvonás várható
A városvezetés rendszeresen tart
intézmény-, illetve cégvezetői értekezleteket. A június 21-ei tanácskozások némiképp eltértek a megszokottaktól, az aktuális kérdéseken
túl már a jövő évről is szó esett.
- A parlament elé terjesztették a 2023.
évi költségvetést, ezért úgy gondoltuk, hogy az abból leszűrhető információkat meg kell osztani a cég- és
intézményvezetőkkel, tehát egyfajta
gazdasági prognózisról beszéltünk nyilatkozta dr. Fülöp György polgármester. - A költségvetési törvény érinteni fogja a város gazdasági életét, és
azt is mindenki látja, hogy emelkedik
az infláció, és azt is, hogyan szállnak
el energiaárak. Úgy gondolom, hogy
nekünk itt helyben is szükséges intézkedéseket tenni. Annál is inkább, mivel jövőre szerényebb iparűzési adóbevétellel, ugyanakkor jóval több, az
államnak fizetendő szolidaritási hozzájárulással kell számolnunk. Az idei
költségvetésünk rendben van, de az
említett okokból tartalékolnunk kell.
Amiből semmiképpen nem akarunk

A cégvezetők is nagy kihívások előtt állnak.

engedni, az a béremelés, illetve a szociális ellátás magas színvonalának
megőrzése. Természetesen nem mondunk le a fejlesztésekről sem, készítjük a terveket, s a lehetőségeink függvényében valósítjuk meg azokat. A
megbeszéléseken kitértünk az aktuális jogszabályokra, különös tekintettel arra, hogy a hónap végén több veszélyhelyzeti intézkedés hatályát ve-

szíti. Foglalkoztunk egy örömtelibb
dologgal is, a nyári diákmunkával.
Önkormányzatunk idén is kínál munkát a fiataloknak, rövidebb időtartamra ugyan, mint korábban, de ezt azért
tesszük, hogy minél többen élhessenek a lehetőséggel.
(A nyári diákmunkáról szóló felhívást
lásd ezen az oldalon.)
f.l.

4. � Határtalanul
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Szlovéniában és Horvátországban

A „Határtalanul” elnevezésű program keretén belül a magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vehetnek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, és az
ott kialakított személyes kapcsolatok hozzájárulnak a nemzeti összetartozás erősítéséhez. Ebben volt
részünk nekünk, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium tanulóinak is. A programnak köszönhetően lehetőségünk nyílt Szlovéniába és Horvátországba is ellátogatni,
ahol megismerkedhettünk az ott található legszebb nevezetességekkel.
A kora reggeli indulást követően
Szlovénia felé vettük az irányt. Utunk
során egy kis kitekintőt nyerhettünk
Budapesten és a Balaton térségénél,
amikor az idegenvezetőnk megannyi
érdekességgel gazdagította tudásunkat országunkat illetően. A határ átlépése után először Lendva felé vettük az irányt. A centrumból indulva
a térség fölé magasodó várhoz utaztunk el, ahol megcsodálhattuk Zala
György szobrászművész legkülönlegesebb alkotásait. Ezt követően megérkeztünk szállásainkhoz, melyek két
egymáshoz közeli településen, Bajánsenyén és Őriszentpéteren volt. Az
utóbbi városban minden útnak indulásunk előtt svédasztalos reggelit, ebédre hidegcsomagot, vacsorára pedig
meleg ételt kaptunk.
Másnap a ptuji várnál kirándultunk,
mely a korabeli, 16-19. századi bútorokkal, festményekkel és fontos használati tárgyakkal van felszerelve. Ptuj
egykori leggazdagabb családjának
különleges hangszergyűjteményét is
megcsodálhattuk, mely interaktív lehetőséget kínált számunkra. A vár
művészeti galériája, mely Szlovénia
legszebb gótikus és barokk gyűjteményeinek tárháza, mindnyájunkban
maradandó nyomot hagyott. Majd a
muraszombati várba is ellátogattunk,
melynek legnagyobb látványossága a

A Délvidéken jártunk. Megannyi látnivaló, élmény, új
érzések. Látni a határon túli magyarság mindennapjait, az anyaországhoz fűződő kötődésüket, átélni az
elcsatolt területeken élők érzéseit. Mindezt nyújtotta számunkra a Határtalanul! program keretei között
szervezett kirándulás.

Az Erdődy vár.

korabeli díszterem és a kápolna. Nem
utolsó sorban pedig a gótikus stílusú
Szent Miklós székesegyház elbűvölő
látványát is megtapasztalhattuk.
Az elkövetkezendő napokban Horvátországba látogattunk el, ahol egy
kisebb túrázást követően megérkeztünk a személyes kedvencemhez, Trakostyán várához. A kilátás mindenért
kárpótolt bennünket. Az Erdődy vár
és Varasd városának legfőbb nevezetességeivel is megismerkedtünk, majd
egy hosszabb sétát tettünk a nyüzsgő
és hangulatos utcákon.

Az orchidea park Dobronakban.

Utolsó állomásunk a káprázatos orchidea farm volt Dobronakban. Itt
részletes bemutatást kaptunk az ott
termesztett növényekről, ezután pedig

körbesétáltunk a gyönyörű parkban.
Szuvenír gyanánt szinte mindenki vitt
haza szeretteinek valamit, vagy egy
gyönyörű orchideát, vagy valamilyen
belőle készült ékszert. Életem egyik
legemlékezetesebb kirándulását köszönhetem ennek a programnak, mely
során nemcsak szebbnél szebb helyeken volt lehetőségem megfordulni, hanem az ott élő emberek kedves
fogadtatásával is szembesülhettem.
Emellett, elsősorban a német, valamint az angol nyelvtudásomat is fejleszthettem, és tartalmas beszélgetéseket folytathattam akár egy-egy étteremben vagy egy szuvenír boltban.
A programok igazán tartalmasak voltak, mégsem teljesen kötöttek, így ennek a kis szabadságnak köszönhetően mi magunk is fel tudtuk fedezni
az egyes városokat, és megtapasztalni, ha csak egy röpke pillanat erejéig
is, hogy milyen lehet az egyes térségekben az élet. Rengeteget adott számomra ez a pár nap, ugyanis a mi osztályunknak sajnos még nem volt lehetősége a 3 év alatt eljutni egy osztálykirándulásra sem a járványügyi helyzet miatt. Ennek köszönhetően azonban még jobban összekovácsolódott a
kis osztályközösségünk és a köztünk
lévő összetartás is lényegesen felerősödött.
Sipos Adrienn
11.E osztályos tanuló

Csallóközi kirándulás

A Határtalanul program keretei
között a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium diákjaiként eljuthattunk Szlovákiába,
ahol a Felvidék különlegességeit tekinthettük meg.
Az érkezés napján Észak-Komárom
főterén kellemes séta mellett a helyi fagylaltot is megkóstolhattuk. Ezt
követően buszunk elvitt a monostori erődrendszerhez, ahol egy rendkívüli történelemóra keretében a régi
fegyverekről, használatukról és történetükről hallottunk előadást, majd a
bátrabbak kipróbálhattak néhány eszközt, többek között az ágyút is.
A második napon a dévényi vár körüli sétával kezdtünk, majd a következő úti célunk Pozsony volt, ahol az
éppen megújuló belvárosát ismertük
meg, ahol rengeteg kedves emberrel
találkoztunk, többek között egy idős
szlovák bácsival, aki mint ott élő, sokat tudott mesélni a város fejlődéséről. Vezetésével meglátogattuk a várat
és a Koronázó- templomot. Napunk a
Bősi vízlépcsőnél ért véget.
A következő napon Balázsfalván a

A felejthetetlen
kirándulás

Határtalanul jól érezték magukat a Felvidéken.

jurták bemutatása mellett lovas programokkal is kedveskedtek nekünk.
Ezen a napon találkoztunk a Jókai iskola diákjaival, akik érdekes prezentációkkal mutatták be mindennapjaikat, ami több mindenben eltér a számunkra megszokottól. Kedvességüket a következő heti látogatásukon
próbáltuk viszonozni. A focikedvelők
örömére a stadiont is megnézhettük
Dunaszerdahelyen.

A hazaindulásunk napján, a hosszú út
előtt még megálltunk a gutai vízimalomnál, ahol egy érdekes bemutatót is
meghallgathattunk a malom működéséről.
Kirándulásunk során sok új ismerettel gazdagodtunk, és betekintést nyertünk a felvidéki magyarok mindennapjaiba.
Tóth Eszter, Molnár-Varga Dóra
11.H osztályos tanulók

Nehezen indult az a bizonyos hétfő reggel, mivel már kora hajnalban az iskola előtt gyülekeztünk. Az utazás vidám percei, idegenvezetőnk és sofőrünk rutinos munkája
hamar feledtették az álmos pillanatokat. Szerbia irányába
indultunk, és a határátlépés után egyenesen Szabadka felé
vettük az irányt. Mikor megérkeztünk a város centrumába,
az utunk egyből a kívül pompás, belül csodaszép városházára vezetett. Történelmi magyar címerek, Árpád-házi magyar királyok üvegfestményeinek megtekintése után a zsinagógát, Kosztolányi Dezső emlékművét, a kollégiumot
és a színházat csodálhattuk meg. A Palicsi-tó partja remek
kikapcsolódást nyújtott a hosszú út után. Majd elindultunk
a szállásunk felé, mely kissé kalandosra sikerült, de érdemes volt várakozni, mert nagyszerű szállást kaptunk. Az
utazás másnapján Nyugat-Bácska felfedezésére indultunk.
Szemet gyönyörködtető látvány volt a Szent István templom, a török ház, az ortodox Szent György templom, valamint a Grassalkovich palota.

Újvidékre is eljutottunk. A Péterváradi várhoz mentünk,
ahol megnéztük a fordított óratornyot, majd a Mária templomot. Jártunk Zentán, ahol a városháza megtekintése során megismertük a zentai csata történetét, majd 209 lépcsőfokon vezetett az utunk az óratoronyba. A csodás kilátás megérte a nem kis fáradságot. Felemelő érzés volt,
amikor a Tisza partján lévő emlékműnél közösen szavaltuk el nemzeti imádságunkat, a Himnuszt. Csantavér
messziről szemet gyönyörködtető, a római bazilikára emlékeztető háromkupolás temploma mindannyiunkat magával ragadott. A kulturális élmények mellé minden nap befért a fagyizás, a játékos kikapcsolódás, ami lehetővé tette
a csoport összekovácsolódását is. A hazafelé út során egy
kvízt oldottunk meg, amelynek segítségével felelevenítettük a látottakat, és mindenki elmondhatta saját élményét
is. Számomra ez egy felejthetetlen kirándulás volt, ahol
rengeteg élményt és tudást szerezhettünk a szerbiai magyarlakta területek történelméről, földrajzáról.
Hatvani Benedek 7.a tanuló
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Bagi Zoltán csúcsai

Mecénás ösztöndíj a legjobbaknak
Ismét ösztöndíjjal jutalmazta a legjobb tanulókat a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány. Az elismeréseket a tanévzáró ünnepségeken
adták át a város vezetői és az alapítvány kuratóriumi tagjai.

A V4-ek győztes magyar csapata. Balról az első Bagi Zoltán.

ÚSZÁS. Bagi Zoltán, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub úszója első válogatott versenyén vett részt Prágában a V4 országainak viadalán. Négy egyéni számban indult, ebből
50 méteres gyorsúszásban első helyezést ért el, 50 méter
pillangón és 100 méter gyorson második lett. A magyar
csapat a 4x100 méteres vegyes váltóban első, a 4x200-as
gyorsváltóban pedig második helyen végzett. Ekkor a lengyel és a magyar csapatnak egyenlő volt a pontszáma, így
még egy 4x100-as vegyes váltót úsztak, amivel a magyarok első helyezést értek el.
Nem sokkal ezután Zoli az országos ifjúsági bajnokságon
három bronzérmet is nyert, pedig a tőle 2-3 évvel idősebbek között úszott. 50 méter gyorson, 50 pillangón, és 100
pillangón is harmadik helyezést ért el. Az 50 méter gyors,
és az 50 méter pillangó időeredménye serdülő korosztályos csúcs.
Zoli most az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra készül,
melyet július 24-ével kezdődően rendeznek Szlovákiában.

Kovács Montreálban

TRIATLON. A sprint távú triatlon világbajnokságot június utolsó hétvégéjén rendezik meg a kanadai Montrealban. A négytagú magyar junior korcsoportos válogatott
tagjaként ott lesz a 750 méter úszásból, 20 km kerékpározásból és 5 km futásból álló
erőpróbán Kovács Gyula, a
Tiszaújvárosi Triatlon Klub
sportolója is, aki hétfőn utazott el a távoli földrészre. Az elsőéves junior versenyző számára elsődleges
cél a nemzetközi tapasztalatszerzés, annál is inkább,
mert tanulmányai miatt nem
volt lehetősége a ráhangoló
edzőtáborozásra.
Lehmann Tibor, a tiszaújvárosiak elnök-vezetőedzője szerint Gyula szereplését illetően a realitás a top20-ba kerülés. A magyar színeket képviseli még a junior világbajnokságon Dobi Lili, Kropkó Márta és Kropkó Márton is.

- Az alapítvány minden félévben jutalmazza azokat a tiszaújvárosi általános iskolás felső tagozatos, illetve
középiskolás tanulókat, akik az osztályban a legjobban teljesítettek. nyilatkozta Makrai Marianna, az alapítvány kuratóriumának elnöke. - Ebben a félévben 85 általános- és középiskolás diáknak osztottuk ki a tanulmányi ösztöndíjat, összesen két és
fél millió forint értékben.
- Félévkor úgy alakult, hogy nem én
kaptam meg az ösztöndíjat, de nagyon szerettem volna - mondta Répási Laura, a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola nyolcadikos tanulója. - Ezért nagyon belehúztam ebben a félévben, célul tűztem
ki, hogy megkapjam és nagyon örü-

Az ösztöndíjakat a tanévzáró ünnepségeken adták át.

lök neki, hogy sikerült.
Az ösztöndíjakról az osztályfőnökök
és a tantestület dönt, a kuratórium pedig jóváhagyja.
- Egy osztályból mindig a legjobban
teljesítő tiszaújvárosi tanuló kapja ezt
a jutalmat. Azonban előfordul, hogy
több ilyen tanuló is van egy osztály-

ban ekkor figyelembe vesszük a versenyeredményeket vagy a közösségért végzett munkát is - mondta Siskánké Nagy Ilona osztályfőnök.
Kiemelkedő tanulmányi eredményeik
elismeréseként minden tanuló 30 000
forint ösztöndíjban részesült.
ema

Általános- és középiskolai Mecénás-ösztöndíjasok
2021/2022 II. félév
Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Husonyicza Lara 5.a, Molnár Noémi Lara 5.b, Orgován
Virág 5.c, Szilágyi Panni 6.a, Petrik Laura 6.b, Kiss Emese 7.a, Káplár Andrea 7.b, Bordás Alexandra 7.c, Dömsödi Dóra Lili 8.a, Horváth Lilien Hanna 8.b
Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola
Kosik Kende Benedek 5.a, Katona Laura 5.b, Orbán Emma 5.c, Molnár Dóra Laura 6.a, Zilahi Korina 6.b, Rontó
Dávid 6.c, Kujbus Kira 7.a, Kassai Bálint 7.b, Kovács Luca 7.c, Tóth István 8.a, Vámosi Réka 8.b, Répási Laura 8.c
Kazinczy Ferenc
Református Általános Iskola és Óvoda
Bartók Emma 5.a, Szánóczki Nóra 5.b, Poór Mira 6.a, Bagi Szilárd 6.b, Kiss Balázs 7.a, Varga Márk 7.b, Vass Virág
8.a, Bagi Zoltán 8.b
Tiszaújvárosi Szent István
Katolikus Általános Iskola
Áfra Botond 5.a, Varga-Homa Tekla 5.b, Ale Bence Attila
6.a, Jakab Szófia 6.b, Gulyás Gréta 7.a, Koncz Lia 7.b, Simon Tamás 8.a, Teslér Laura Zsófia 8.b
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium
Ispán Gergely János 7.H, Tóth Imre 8.H, Ispán Réka Panna 9.H, Szemán Anna Ramóna 9.A, Muha Evelin Klaudia
9.B, Kovács Hanna 9.D, Tállai Zétény Ádám 9.E, Szegi
Zsombor 10.H, Szűcs Milán Ádám 10.A, Erdei Bálint Máté 10.B, Nagy Alexandra Natália 10.D, Lenke Adél 10.E,
Ferencsik Dorka 11.H, Krupa Orsolya 11.A, Emődi Máté 11.B, Majoros Panna 11.D, Tóth Petra 11.E, Tóth Csilla Eszter 12.H, Szatmári Réka 12.A, Orosz Máté János
12.B, Gyivák Bálint Zsombor 12.D, Vajani Viktória Borbála 12.E, Nagy Zsófi 12.M
Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel
Technikum és Szakképző Iskola
Fábián Bence 1/9.SZ, Fekete Csaba 1/9.V, Bakos Marcell
László 9.E, Nagy Dominik 9.I, Fülöp Dominik 9.G,M,
Szabó Henrietta 9.PÜ, Tóth Zsanett 9.PI, Szabó Dániel
2/10K, Görömbei Dávid 10.IE, Zelei Gergő 10.GM, Firtkó Laura 10.PÜ, Szilágyi Anikó 10.Ü, Kulman Marcell
3/11.SZ, Szántó Benjámin 3/11.LV, Hudi Gergő 3/11.O,
Jakab Dóra 11.EK, Krajnyák Kevin 11.MG, Vitos Virág
11.T, Forgács Dániel 12.EK, Bódi Szilárd Milán 12.MG,
Jávorszki Csenge 12.T, Mészáros Liza 5/13.TK, Papp Botond 5/13.G, Vig Viktor 5/13.M

6. � Látvány/Élmény
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Bolygófelvonulás a hajnali égen

A szabad szemmel látható égitestek balról jobbra: Merkúr, Vénusz, Arietids (meteorzápor), Hold, Mars, Jupiter, Szaturnusz.

Egy nagyon ritka és látványos égi jelenségre szeretném a Krónika kedves olvasóinak a figyelmét felhívni.
A Naprendszer bolygói a mi életünkben
soha nem látott felvonulást mutatnak be a
hajnali égen egészen július 4-éig. Az említett időszakban az összes bolygó - beleértve a Plútót is - egyidejűleg látható lesz

a keleti és déli égbolton. Szabadszemmel megpillanthatjuk keleti irányból nézve sorban a Merkúrt, a Vénuszt, a Marsot,
a Jupitert és a Szaturnuszt. Távcsővel nézve észlelhetjük az Uránuszt, a Neptunuszt
és a Plútót is. Ráadásként a folyamatosan
fogyatkozó Hold végig is halad a bolygók mellett a napok múlásával, így minden egyes hajnalban más-más arcát mutatja a bolygósor. A látványt tovább fokozza,

hogy a Vénusz és a Jupiter közel maximális fényességével ragyog. Amint az a mellékelt ábrán is látható az együttállás meglehetősen lazának számít, a nyolc bolygó
105 fokos látószögű ív mentén sorakozik
az égen. A Jupiter - Mars páros 12 fokra, a
Merkúr és a Vénusz 10 fokra lesznek egymástól. A bolygósor így szabad szemmel
mutatja a legszebb látványt. A szemléltető
felvétel a Krónika megjelenésének napján

látható helyzetet mutatja be.
A különleges égi jelenség ritkaságára jellemző, hogy legutóbb 947-ben - a magyarok honfoglalásával majdnem egy időben
- volt látható ennyi bolygó egyidejűleg az
égen. Aki ódzkodik hajnali 3 óra 45 perckor kivonulni az ég alá, azt kockáztatja,
hogy 2492 áprilisáig ezt már nem tudja pótolni.
Szutor István

Kultúra/Oktatás � 7.
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Egy gyermekkori álom varázsa
Gyakran hangoztatjuk a közhelyet: sohasem késő elkezdeni. Aztán mégis legyintünk és beletörődünk, hogy már mindegy, lemaradtunk róla. Pedig nem! Korpás Lajosné Margitka néni példája is azt
bizonyítja, hogy nem szabad elengedni az álmainkat addig, amíg
egy halvány esélyt is látunk a megvalósításukra. Az ő festményeiből
nyílt kiállítás a Hamvas Béla Városi Könyvtárban.
Margitka néni Gelejen született, négy
gyermek édesanyja, szolgálati idejének utolsó húsz évét a Geleji Tündérkert Óvodában töltötte. Alapító tagja volt a Fénysugár Énekkarnak szülőfalujában, ahol a Gerlice Nyugdíjas Klub megalakulásában is jelentős szerepet vállalt, 2016-ig vezette
is a közösséget. Aztán Tiszaújvárosba
költözött. Tagja a Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klubnak, a Nyugdíjas Pedagógus Szakszervezetnek,
az Énekszó Baráti Körnek és a Tiszaújvárosi Képzőművészeti Alkotókörnek. Az utóbbi csoportban kap rengeteg inspirációt és segítséget legfőbb
szenvedélyéhez, a festészethez.
- Miért éppen a festészetet választotta?
- Már egész kicsi koromban imádtam
a rajzórákat. Nagyon boldog voltam,
amikor év végén kiállították a rajzaimat a legjobbak között. Azonban bármennyire is szerettem volna, később
mégsem tudtam foglalkozni az alkotással. Nagy családom volt, négy
gyermek édesanyja vagyok, elfoglalt a gyermeknevelés. Tizenegy év-

Köszönet
a támogatásért

A Tisza TV műsora
Június 23. csütörtök
9:00 HétHatár: Maradnak az árstopok - Jutalmazott a
Mecénás - Nyári ügyelet a bölcsiben és az oviban - Vezetői értekezletek - Kinyitott a strand - Megújul a központi étterem - Kötelező közösségi szolgálat a középiskolásoknak - Szénási Tiborra emlékezünk
9:15 Hétről-Hétre: Gasztro korzó - 50 éves osztálytalálkozó - Folyadékpótlás nyáron - Múzeumok éjszakája
programajánló - Élet a garázsok között
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Június 29., szerda
18:00 HétHatár: Drága élet! - Nyári munkán - Egyetemisták ösztöndíjosztója - Tó-party - Beruházások
18:15 Hétről-Hétre: Tisza-parti juniális - Underground
Műhely - Múzeumok éjszakáján - Nyáresti korzó
Június 30., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána a szerdai adás ismétlése
Utána a testületi ülés ismétlése

A Tiszaújvárosi Gimnasztrádáért
Alapítvány (adószám: 18444931-105) Kuratóriuma köszönetét fejezi
ki mindazoknak, akik 2020-ban adójuk 1%-ának felajánlásával támogatták az alapítványt, a Tiszaújvárosi Gimnasztráda Csapat (www.gimnasztrada.hu) céljainak megvalósítását, az egészséges életmódra neve-

Korpás Lajosné (jobbra) tagja az Énekszó Baráti Körnek is.

vel ezelőtt jöttem el nyugdíjba, hirtelen rengeteg szabadidőm lett, nem
tudtam magammal mit kezdeni, mert
az óvodában mindig volt mit csinálni
a gyerekek mellett. A szolgálati időm
végén mondtam a munkatársaimnak,
hogy elköltözöm Gelejről, és festeni
fogok. A kollégáim nem akarták elhinni. Aztán 2011-ben a gyermekeim
megleptek egy festőkészlettel, és azóta nincs megállás.
- Mi jellemzi a munkáit?
- Akrillal dolgozom vászonra. Sohasem tanultam a festészetet. Utolsó
Gelejen töltött éveim alatt a Dél-Borsod Kincsei Képzőművészeti és Népművészeti Egyesületben ismerkedtem
a technikákkal, a csoportnak köszönhetően sok helyen megmutathattam a
munkáimat, 2016 óta pedig a Tiszaújvárosi Képzőművészeti Körben fejlesztem magamat. Még mindig keresem a helyemet. Tájképekkel kezd-

tem, és azóta is szeretem őket. Mivel mindig is sík vidéken éltem, nagyon vonzottak a hegyek. Aztán később megjelent a víz is a kedvenceim között.
- Ez az első önálló kiállítása. Versenyeken szokott indulni?
- Igen, a karantén alatt megrendezett online „Ki mit tudon” a Csendélet című alkotásomat oklevéllel jutalmazták. A Tiszaszederkényi „Ki mit
tudon” pedig a Régmúlt című munkámmal harmadik helyezést értem el.
- Hogyan választ témát?
- Ha látok egy olyan képet, ami megfog, azt nem tudom elengedni addig,
míg meg nem festem.
- Mit szeret leginkább a festészetben?
- Azt, hogy nagyon megnyugtató.
A „Színek varázsa” című kiállítás július 22-ig tekinthető meg a városi
könyvtárban.
Ördögh István

lést, a szociálisan rászorult tagok támogatását.
A felajánlott 207.036 Ft összeget az Alapító Okiratban foglaltaknak
megfelelően - a csapat kiadásainak
finanszírozására használtuk fel. Az
összegből a 2021. évi Mikulás kupán
való részvételre költöttük a nevezési
díjra, illetve az utazási költségekre.
Ezúton is köszönjük eddigi felajánlásaikat, és kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák továbbra is az alapít-

vány céljainak megvalósulását.
Köszönjük támogatóinknak: a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítványnak, Tiszaújváros Város Önkormányzatának, a PKDSZ szakszervezetnek, az
Inno-Comp Kft-nek, valamint a csapat sportolóinak és szüleiknek és támogatóinknak a segítőkész hozzáállást. Mindent megteszünk, hogy tartva a kiváló színvonalat - továbbra is városunk és hazánk jó hírnevét
öregbíthessük.
Az alapítvány kuratóriuma

8. � Közlemény

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 helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és
gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: helyi rendelet) 9. § (1) bekezdése alapján az ön-kormányzat 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 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, 2022. június 16-tól 2022. augusztus
31-ig valamennyi, azaz 55 munkanapon keresztül a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium éttermében (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.), Tiszaszederkény városrészben élők esetében 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. A szülő,
más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel csak írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2022. június 15. napjáig, ezt követően a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása a
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros,
Bethlen G. út 7.) lehetséges. Ha a Szülő/Törvényes képviselő a gyermek számára a
szünidei gyermekétkezetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2022. június 23.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Fülöp György polgármester,
a 2. sz. választókerület képviselője
2022. június 27-én (hétfőn) 13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
önkormányzati tárgyaló
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés
alapján történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es
telefonszámra várjuk.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Buséter Béla
kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő
2022. június 29-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2022. június 30-án, csütörtökön 10 órakor ülést tart a Városháza
III. emeleti üléstermében.
Napirendi javaslat
Zárt ülés
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” adományozására
2. Javaslat önkormányzati kitüntetések
adományozására
Nyilvános ülés
1. Javaslat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet
módosítására
2. Javaslat a személyes gondoskodást nyúj-

tó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet
módosítására
3. Javaslat az egészségügyi alapellátások
körzeteinek kialakításáról szóló 19/2016.
(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására
6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal
2021-ben végzett munkájáról
7. Beszámoló a diáksport 2021. évi támogatásának felhasználásáról
Kérdések

Lakótelkek értékesítése
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában
lévő alábbi, Tiszaújváros, Örösi úton található lakótelkeket:
Tiszaújváros, Örösi úton lévő építési telkek
Árverés előtt
Terület
Árverési
S.sz.
hrsz
Házszám
fizetendő
(m2)
alapár (Ft)
biztosíték (Ft)
10.900.000
1.
1505/2
1.093
125.
1.000.000
+ Áfa
20.900.000
2.
1508/2
2.086
114.
2.000.000
+ Áfa
Az ingatlanokat árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételárról induló szabad licitálással. Licitálni a bruttó vételárra lehet.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása,
- határidőben beadott jelentkezési lap nyilatkozattal,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik vehetnek részt.
Jelentkezési lap és a tájékoztató beszerezhető:
Az építési előírásokról, a telkek műszaki jellemzőiről készített részletes tájékoztató
és annak mellékletét képező lényeges szerződési feltételek átvehetők a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ügyféltájékoztató irodájában, valamint a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda),
illetve letölthető a http://www.varoshaza.tiszaujvaros.hu/index.php/hireink-kozlemenyek oldalról.
Jelentkezési lapok benyújtási és a biztosíték befizetésének határideje:
2022. július 4-én 12:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2022. július 5-én 10 órakor a Polgármesteri Hivatal III. emeleti tárgyalójában (regisztráció a helyszínen 09.45-től 09.55-ig).

Közlemény/Hirdetés � 9.

2022. június 23.

Azbesztmentesítési pályázat

Óvodák nyáron

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. országos
azbesztmentesítési pályázatot hirdetett a lakosság részére.
A pályázat a lakosságnál az építési, felújítási munkák elvégzése során keletkező azbesztet tartalmazó bontott építőanyag (HAK 17 06 05) térítésmentes elszállítására és
ártalmatlanításra történő átadására vonatkozik.
A pályázatokat 2022. június 20-a óta lehet benyújtani az https://nhkv.hu/azbeszt/ oldalon keresztül. Pályázni a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2022. augusztus 22-én
24.00 óráig lehet.
Részletes tájékoztatás a https://nhkv.hz/azbeszt-információk/ oldalon érhető el.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket az azbeszt@nhkv.hu e-mail címre lehet eljuttatni.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda egész nyáron át biztosítja a gyermekek óvodai ellátását.
A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvodai épületek zárvatartása, illetve a folyamatos ellátás biztosítása érdekében az épületek nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:

Zárva
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Szederinda óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
Tündérkert óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)
Szivárvány óvodája
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
Bóbita óvodája
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

2022. június 27. - július 22. között

2022. július 25. - augusztus 19. között

Nyitva, és összevont ellátást biztosít
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a városközponti piac és vásárcsarnok területén a lakossági gombavizsgálat időpontja: szerda 18:00 20:00 óra, vasárnap 18:00 - 20:00 óra
Tiszaújvárosi Városgazda Kft.

Szivárvány óvodája
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
Bóbita óvodája
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)
Szederinda óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
Tündérkert óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
pályázatot hirdet 1 fő részére határozatlan időre,

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

szociális munkatárs

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
pályázatot hirdet 1 fő részére

2022. június 27. - július 22. között

2022. július 25. - augusztus 19. között

munkakör betöltésére

gondozó

Feladatai:
• mentálhigiénés feladatok ellátása
• bővebben: 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet
A jogviszony időtartama:
• 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
• 1/2000. SzCsM rendelet 3. melléklet - szociális munkatársra vonatkozó főiskolai
vagy egyetemi végzettség megléte
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
Pályázati részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• motivációs levél
• szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és
(5) bekezdéseinek megfelelően
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - letölthető: www.tiszaujvaros.hu hasznos információk/állásajánlatok (a honlap alján található)
Bérezés:
• a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben
a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát:
2011-6/2022., valamint a munkakör megnevezését: szociális munkatárs.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. július 11.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. július 15.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548190-es telefonszámon lehet. Az intézmény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás a NKI honlapján 2011-6/2022. azonosító számon 2022. június 24-én
jelenik meg.

Feladatai:
- szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása (házi segítségnyújtás)
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozott idejű (várhatóan 2023. októberig tartó) kinevezés
Pályázati feltételek:
- középfokú végzettség
- szociális gondozó és ápolói végzettséget (OKJ) igazoló bizonyítvány
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20.
§ (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak
a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát:
880-10/2022., valamint a munkakör megnevezését: gondozó.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2022. július 01.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. július 08.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548190-es telefonszámon lehet.
Poropatich Péter
intézményvezető

az „Ezüsthíd” Gondozóházba (3580 Tiszaújváros, Bartók Béla út 1-5.)

Bölcsi nyáron is
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Napsugár Bölcsődéje egész nyáron biztosítja
a gyermekek bölcsődei ellátását. Az esetlegesen felmerülő karbantartási munkálatok elvégzésének ideje alatt összevont csoportban történik a gyermekek ellátása.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

munkakör betöltésére.

Sárgásbarna, zavaros lehet az ivóvíz
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy az ÉRV Zrt. Sajószöged és Sajóörös ivóvíz elosztóhálózatán 2022. 06. 27-től 2022. 07. 01-ig hálózattisztítási munkálatokat végez.
A mosatás időtartama alatt Tiszaújváros-Kertvárosban az ivóvízben átmenetileg sárgásbarna elszíneződés, zavarosodás fordulhat elő, amely az egészségre nem ártalmas.
Az ivóvíz egyéb paramétereiben változás nem következik be, továbbra is az előírásoknak megfelelő.
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.
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Műanyagtermékek előállításával foglalkozó
tiszaújvárosi középvállalat, a PARTIUM ’70 ZRT.

Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány

VILLANYSZERELŐ ÉS MECHANIKUS KARBANTARTÓ
munkakörbe pályakezdő, vagy gyakorlattal rendelkező munkatársakat keres.

Cégb. bejegyz. száma: 8.Pk.182/1991/11
Adószám: 18412262105
Fordulónap: 2021. december 31.

Azon jövőbeni munkatársak jelentkezését várjuk, akik min. szakmunkás végzettséggel rendelkeznek (villanyszerelő, lakatos, gépész, hegesztő), nyitottak az új feladatok
ellátásához szükséges ismeretek elsajátításához, vállalják a 2 műszakos munkarendet.
Az állás betöltésénél előnyt jelent hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
A fényképpel ellátott önéletrajzokat a
PARTIUM ’70 Zrt. 3581 Tiszaújváros, Pf.: 254. címre vagy az info@partium.hu
e-mail címre kérjük eljuttatni.

Eredménykimutatás

A.

Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
Cégb. bejegyz. száma: 8.Pk.182/1991/11
Adószám: 18412262105
Fordulónap: 2021. december 31.

Mérleg
Megnevezés
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

adatok E Ft-ban
Előző év(ek)
Előző év
Tárgyév
módosításai
0
0
0

0

6 611
0
0
4 023
2 588

0

5 710
0
0
3 475
2 235

6 611

0

5 710

4 235
8 500
-4 322

0

4 246
8 500
-4 265

57

0

0
0
0
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B.
C.
D.

E.

F.
G.
H.
I.
J.

Tájékoztató adatok

0

A.
2 376
6 611

0

adatok E Ft-ban
Előző
TárgyMegnevezés
Előző év év(ek) móév
dosításai
Összes közhasznú tevékenység bevétele
13515
0
14329
1.
Közhasznú célú működésre ka13458
0
14294
pott támogatás
a)
alapítótól
0
185
0
b)
központi
költségvetésből
(SZJA 1%-a)
c)
helyi
13273
14294
önkormányzattól
d)
egyéb
0
2.
Pályázati úton elnyert
0
0
támogatás
3.
Közhasznú tevékenységből
0
0
származó bevétel
4.
Tagdíjból származó bevétel
0
0
5.
Egyéb bevétel
57
35
Vállalkozási tevékenység bevétele
0
0
Összes bevétel (A+B)
13515
0
14329
Közhasznú tevékenység ráfordításai
13458
0
14318
Anyagjellegű ráfordításai
442
442
Személyi jellegű ráfordítások
0
0
Értékcsökkenési leírás
0
0
Egyéb ráfordítások
13016
13852
Pénzügyi műveletek ráfordításai
0
24
Rendkívüli ráfordítások
0
0
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
0
0
0
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
Összes ráfordítás (D+E)
13458
0
14318
Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)
0
0
0
Adófizetési kötelezettség
Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
0
0
0
Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
57
0
11

1 464
5 710

Makrai Mariann
a kuratórium elnöke

B.

Megnevezés
Személnyi jellegű ráfordítások
1.
Bérköltség
ebből: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak
2.
személyi jellegű egyéb kifizetések
3.
Bérjárulékok
A szervezet által nyújtott támogatások

Eladó garázs

Eladó meggy

Az Erzsébet tér 32. szám
alatt garázs eladó.
Érd.: 06-70/317-1013

Tiszadobon szedd magad
MEGGY van eladó.
Ára: 100 Ft/kg.
Részletes információ: 06-30/2038176, 06-30/635-5646

0
0
0
0
0
0
13852
Makrai Mariann
a kuratórium elnöke

Roma ülés
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. június
24-én (péntek) 10,00 órától ülést tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyiség.
Farkas Sándor elnök

Tárgyév

Roma kirándulások
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. július 23-án kirándulást
szervez Bogácsra a tiszaújvárosi roma közösség részére. Várja azok jelentkezését,
akik részt szeretnének venni a kiránduláson. Jelentkezni lehet a Tiszaújváros, Rákóczi
út 81. szám alatt 2022. július 15-ig.
***
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. augusztus 13-án balatoni
kirándulást szervez a tiszaújvárosi roma közösség részére. Várja azok jelentkezését,
akik részt szeretnének venni a kiránduláson. Jelentkezni lehet a Tiszaújváros, Rákóczi
út 81. szám alatt 2022. július 29-ig.
Farkas Sándor elnök
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Készülj velünk
a Jabil 1/3-ra!

Kedves Sportbarátok!
Idén ismét megrendezik a Jabil 1/3 Maraton futóversenyt
a Tiszaújvárosi Triatlon Fesztiválon. A futók a már megszokott távokon (3,5 km, 7 km és 14 km) próbálhatják ki
magukat. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub utánpótlás edzőjeként szeretnék egy kis segítséget nyújtani a kiválasztott
távra való felkészülésben. Az edzések helyszínéül, a tiszaújvárosi Ifjúsági parkot javasolom, az itt található frissítési lehetőségek miatt.
6. hét:
Ezen a héten a folyamatos futásoké lesz a főszerep, a kitűzött távolság felé közeledve. Az egy tempójú futástól
a mozgásunk „lomhább” lesz, így érdemes minden ilyen
edzést úgynevezett repülő futásokkal befejezni. Ezekkel
felébresztjük, felrázzuk izmainkat a hosszú, lassabb futás után és növeljük a mozgás hatékonyságát. A repülők
80-100 méteres futásokat jelentenek. Fontos, hogy ezek
nem folyamatos sprintek, hanem fokozatosan gyorsuló, a
táv közepén a maximális sebességet rövid ideig megtartó,
majd fokozatosan lassuló futások. Mennyiségük edzettségi szinttől függően lehet 4 és 10 között. Egy repülő 15-30
másodpercet vesz igénybe és a köztük lévő pihenő 1 perc.
Ez lehet lassú kocogás, vagy séta is. A lényeg, hogy pihenten kezdjük a repülő futást, figyeljünk a kellő gyorsulásra
és a könnyed, szép futómozgásra.
Első
Második Harmadik
Távok
futás
futás
futás
3,5 km
20 perc
30 perc
35 perc
6-10
7 km
30 perc
35 perc
40 perc
repülő
14 km
35 perc
45 perc 50-60 perc futás
Jó felkészülést kívánok mindenkinek!

Balogh Bence

Kupagyőztes
a mádi óriás

Új kihívások elé állítanák magukat
LABDARÚGÁS. A Termálfürdő FC
Tiszaújváros az élmezőnyben zárta a
labdarúgó NB III. Keleti csoportjának 2021/2022-es idényét. Az együttes 69 ponttal az 5. helyet szerezte
meg, amely megfelelt az előzetes várakozásoknak.
- Voltak olyan évek, amikor arról beszélgettünk, hogy a csapat éppen hogy
megmenekült a kieséstől - kezdte
mondandóját Lukács Flórián, a Termálfürdő FC Tiszaújváros elnökségi tagja. - Akkor teljesen más hangulatban éltük meg az utolsó fordulókat,
mint most. Egy évvel korábban sem
volt igazán jó a bajnoki hajrá. Tavaly
jó néhány játékos jelentette be távozását, és az akkori vezetőedző, Gerliczki Máté is új kihívás elé nézett, Vitelki Zoltán jött a helyére. A nyári időszakban 12 játékost kellett igazolnia a
csapatnak. A 69 pont, a 79 rúgott gól,
amelyen 14 játékos osztozott, valamint, hogy a legjobb 4 gólszerző ös�szesen 58 találatot szerzett, elégedettséggel tölt el. A legjobb gólszerzőnk a 19 gólig jutó 21 esztendős Bartusz Dániel nyáron NB II-es csapatnál fogja megkezdeni a felkészülést.
Rajta kívül is vannak olyan játékosaink, akik másodosztályú csapatba kerüléssel kacérkodnak, de kinyilvánították, hogy amennyiben nem járnak
sikerrel, másik NB III-as együtteshez

Bartusz (14) az NB II-ben folytatja.

nem szerződnek, maradnak Tiszaújvárosban. Fő feladatunk, hogy őket
pótoljuk, valamint egy új szabály miatt 2004-es fiatalnak mindenképpen a
pályán kell lenni, ezért szeretnénk az
ifjú focistákat is beépíteni a csapatba.
Az utánpótlásról a klub elnöke, Márkus László úgy fogalmazott, hogy a fiatalok jó helyen zárták a korosztályos
bajnokságokat. Az U19-es csapatunk
a 8. helyen végzett, a kiemelt kategóriát képviselő U16-osok 10 év után
bronzérmesek lettek, de a fiatalabbak sem szerepeltek rosszul, rendre
a középmezőnyben végeztek. Hosszú
évek után indult női csapat is, amely a
8. helyen zárt.

STRONGMAN. Újabb nagy nemzetközi versenyt
nyert meg a mádi erősember, Juhász Péter, aki Tiszaújvárosban tűzoltó.
A franciaországi Sens városában rendezett International
Open Strongman Cup elnevezésű megmérettetésen hét
erősember indult. A versenyzők lengősúly cipeléssel kezdtek, majd gumiforgatás, vegyes nyomás, kőgolyó cipelés,
felhúzás következett és kamionhúzás zárta a viadalt.
Juhász Péter végig nagy harcban állt a győzelemért a franciák legerősebb emberével, Pierre Motallal, aki az utolsó
versenyszámban kétszer is hibázott, és csak ötödik lett ebben a „futamban”. Péter viszont hozta jó formáját, így végül megszerezte a végső győzelmet.

Az U16-os csapat bronzérmes lett.

A felnőtt csapat 5. helye elégedettséggel tölti el a klubvezetést. Lukács
Flórián arról beszélt, hogy az előzetes célkitűzés a 4-8. hely megszerzése
volt, amit az alakulat teljesített.
- A 20 csapatos bajnokságban megszerzett 69 pont nagyszerű teljesítményt mutat – fogalmazott. - Fő támogatónkkal, az önkormányzattal
mindig arról beszélünk, hogy állítsuk magunkat kihívások elé, amen�nyiben ilyen feltételek mellett tudunk nagyon jól szerepelni, úgy semmi sem lehetetlen a jövőben. A következő szezonra a célkitűzés nem változik, vagyis a 4-8. helyet szeretnénk
elérni. Az NB III csoportbeosztásáról
az ismert, hogy a Hatvan és a Karcag
szerepel majd a következő szezonban a Keleti csoportban. A következő idényben sok múlik azon, hogy a
ki hogyan igazol, valamint a budapesti csapatok közül melyek kerülhetnek
a Keleti csoportba. Lényeges, hogy az
I. és II. osztályú tartalékcsapatok milyen erősek lesznek. Ne feledkezzünk
meg a már említett fiatalszabályról
sem, amely szintén befolyásolhatja
egy-egy csapat szereplését a bajnokság végkimenetelét illetően. Folyamatosan zajlanak a tárgyalások, több
mint 20 fiatal játékossal vettük fel a
kapcsolatot, de neveket még nem szeretnék mondani - zárta a beszélgetést
Lukács Flórián.
Brézai

Miénk a pálya vetélkedő szépkorúaknak
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete az idén is a
Sport-Park Nonprofit Kft.-vel karöltve rendezte meg
sportvetélkedőjét. Közösségünkbe egyre több olyan
nyugdíjas iratkozott be, akik hatvan év körüliek és a
sportot, mozgást kedvelik, aktívan űzik is, így mozgósíthatók egy ilyen típusú versenynapra.

Bemelegítő tornával kezdődött a nap.

Széleskörű felhívást tettünk közzé: a Krónikában, az
email-címekre küldött felhívásokkal. A nyugdíjas klubok
vezetői, valamint a Sport-Park plakátjai is segítségünkre voltak a mozgósításban. A verseny előtt 71 fő regisztrált. Minden helyszínen megjelenő egy feliratos pólót
kapott, amit az egyesület pályázati pénzből vásárolt. Sajnos az időjárás közbeszólt, így a vizes napon kevesebben
jöttek el, de a jelenlévők nagyon aktívak voltak. A napot
bemelegítéssel, egy közös tornával kezdtük a Játékcsarnokban, amit Kopcsóné Csöpike vezényelt le. Kerékpáron folytattuk, 2,5 km távot teljesítettek a csepergő esőben indulók. Úszásban 9 fő indult, teniszben nem volt
induló, mivel ebben az időben területi senior versenyen
vettek részt.
A gyaloglás távja 1,2 km volt, időméréssel történt a legjobb kihirdetése. Sikeres volt a lövészet is. Ping-pongban is sikeres volt a 11 fő versenye, körmérkőzéssel dőlt
el az abszolút első hely. Szerveztünk kosárra dobást is,
ebbe a versenyszámba több helyszínen nevező is indult.
A szakszerű értékelést, mérést az adott sportág ismerője
végezte, akiket az idén is a Sport-Park biztosította számunkra. A vetélkedők párhuzamosan futottak több helyszínen, több órán keresztül, így egy ember több kategóriában is részt tudott venni. Az eredményhirdetést és az
éremátadást a Sportcentrum színpadán tartottuk meg.
Varjas Lászlóné elnök
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