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Sportos fesztivál kilencedszer

A sport mindenkié! Kilencedik alkalommal rendezték meg a Sportfesztivált a Tiszaújvárosi Sportcentumban.
Több mint 10 sportágat próbálhattak ki a látogatók, sportversenyek és bemutatók váltották egymást, de kulturális programok is színesítették a palettát. A Sportcentrum dicsőségfalára pedig új neveket véstek, Bragato
Giadáét, a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület kenusáét és edzőjéét, Krucsai Józsefét. Eredmények a 10., képriportunk a 12. oldalon.
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XL. évfolyam, 23. szám

Trianonra
emlékeztek
Június 3-án, a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a tiszaújvárosi római katolikus plébánia udvarán lévő Trianon-emlékkőnél emlékeztek meg a magyarságnak máig fájó trianoni békediktátum aláírásának 102.
évfordulójáról.
A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező nemzeti emléknap. Június 4-ét, az 1920-as trianoni békediktátum napját az Országgyűlés a Nemzeti Összetartozás
melletti tanúságtételről szóló törvényben nyilvánította
a Nemzeti Összetartozás Napjává 2010 májusában. Az
Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította:
„a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi
önazonosságának meghatározó eleme”. A törvény a békeszerződés aláírásának 90. évfordulóján, 2010. június
4-én lépett hatályba.
A tiszaújvárosi Trianon-emlékkövet 2020-ban, a 100.
évfordulón avatták fel, a járványhelyzet miatt egy zártkörű kis ünnepségen, majd másnap a szentmise után
egy emlékfát is ültettek a plébánia udvarán. A kő Bükkszentlászlóról érkezett, Veres Péter sírköves véste fel rá
a mai Magyarország térképének sziluettjét.

Felújítások Tisza-part városrészben
A szalonnasütő melletti közösségi
tér már megújult, most a Verebély
út 9. előtt térköveznek. Hamarosan
a teniszpálya is új borítást kap, és
előreláthatólag még idén újraaszfaltozzák a teljes Verebély László
utat Tisza-part városrészben.
Napok óta gépzúgástól hangos az
amúgy csendes Tisza-part városrész.
Térkövezik a Verebély út 9. szám
előtti szakaszt. De nem csak az útfelület újul meg, négy padot is kap majd
a szomszédos zöldterület. A régi, töredezett szalonnasütőt még májusban
kicserélték, és egy mobil WC-t is kihelyeztek.
Megújul a teniszpálya is, a képviselő-testület 8,5 millió forintot hagyott
jóvá, hogy új burkolatot kapjon. Évtizedek óta szó van a városrész bekötőútjának felújításáról.
Az ott lakók kérdésünkre, hogy milyen fejlesztéseket szeretnének látni,
mindannyian ezt a témát hozták fel
elsőként.
- Legelsősorban a bekötő út, ami tele
van foltokkal - mondja Lastóczki János -, azt szinte csak úgy lehetne javítani, ha végig kapna egy borítást.
Ez az egyik, a másik meg, jó lenne
egy kisbolt ide, ahol legalább a min-

Légi szúnyogirtás

Készül a térkőalap.

dennapi kenyeret, tejet, ilyesmit meg
tudnánk venni.
- Azt szeretnénk - mondja Török
Sándor -, hogy a 35-östől idáig, az
erőműig felújítanák az egész utat.
Nem csak foltozgatnák, mert nagyon
ráz a busszal, ahogy jövünk vele.
- A bekötőút felújítását azért nem
tudja az önkormányzat elvégezni mondja Vismeg Monika osztályvezető-helyettes -, mert állami tulajdonban van, az ÉVIZIG kezelésében,
ugyanis ez egy töltésút. Az önkormányzat kezelői engedéllyel rendel-

kezik, - amit az ÉVIZIG-től kapott kátyúzza is évente több alkalommal.
A Verebély út felújítása történik meg,
a településrész táblától egészen az
erőmű kapujáig. Ennek most készült
el a terve, hamarosan kiírjuk ajánlattételi eljárásra, és várható, hogy még
az idén meg is valósul az út felújítása.
A bekötőút felújítása mellet egy bicikliút is szerepel a tervek között.
A Verebély út 9. előtti térkövezés
munkálatai június 30-ig tartanak, a
teniszpálya felújítását október 31-ig
fejezik be.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. szervezésében a 2022.
június 9-12. közötti időszakban légi kémiai szúnyogirtást végeznek Tiszaújváros belterületén. A szúnyogirtás
tervezett időtartama: 19.30 - 20.30.
Területe: Tisza-parti városrész, Tisza-sziget, Tiszaszederkény, Tiszaújváros: 1.000 ha.
Szúnyogirtó szer: Deltasect Plus 1,2 ULV (0,135 % deltametrin+0,013 % természetes piretrin). Engedély száma: 47799-5/2020/JIF.

2. � Sokféle
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Egyházi hírek

Római katolikus
A szentmisék a szokott időpontokban kezdődnek:
kedd, péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap
11.00. Csütörtökön, június 16-án kivételesen 16.00kor lesz a Szent István Katolikus Iskola szentmiséje.
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 június 19-én, az
Úrnapi körmenetre hozzák gyermekeiket és gyűjtsenek virágszirmokat. A szentmisén, illetve a körmeneten a kapott első áldozási ruhákban vegyenek részt.
Az első áldozási ruhákat július 3-ára a gyermekmisére
hozzák vissza és sekrestyében adják le.
Akik az idén templomunkban házasságot kötnek, azok
számára június 10-én 18.30-kor lesz az első jegyes oktatás.
Altemplom nyitvatartása: kedd - vasárnap: 08.00
-18.30.
A plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda: 9.0013.00, csütörtök, péntek 15.30-17.30.

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.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség
miatt jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot június 12-ig (vasárnap) az Arany Sas Gyógyszertár
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), majd június 13-tól
(hétfő) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/4001952) látja el.

Tanács

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.
Májusi nyertesünk:
Bajgár Józsefné

Görögkatolikus

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
8-17
8-12
Arany Sas
Borostyán
8-17
Remény
8-17
8-12
8-20
8-20
8-15
Tisza

Csütörtökön 17.30 vecsernye. Pénteken 9.00 szent liturgia, 17.30 vecsernye. Szombaton 17.30 vecsernye.
Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 szent liturgia. Hétfőn
17.30 vecsernye. Kedden 8.00 szent liturgia, 17.30 vecsernye. Szerdán 17.30 vecsernye.
Június 13-án kezdődik és június 29-ig tart az apostolfejedelmek böjtje.

Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tartjuk:
Tiszaszederkény
• Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10 óra.
Tiszaújváros
• Bibliaóra: csütörtök 17 óra.
• Úrnapi istentisztelet: vasárnap 11 óra.
• Gyermek-istentisztelet párhuzamosan a gyülekezeti
alkalommal, vasárnap 11 órától.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Böszörményi István

2022. május 31-én 89. életévében elhunyt.
Temetése 2022. június 14-én 14.30-kor lesz
a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Gulyás Gáborné

temetésén megjelentek, sírjára virágot hoztak,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
„Hiába mentél el más hazába,
itthon olyan minden,
mintha visszavárna.
Ha ránk gondolsz
a messzi égi partról,
Szinte hisszük most is élsz,
csak alszol.”
Fájó szívvel emlékezünk

Bán Tibor
halálának 5. évfordulójára.
Családja
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Nyársaltak,
nosztalgiáztak,
szórakoztak
Immár tizedik alkalommal rendezték meg Tiszaszederkényben a közös szalonnasütéssel egybekötött
Nyárs-partyt.
Molnár István alpolgármester és a városrész önkormányzati képviselője, Jézsó Gábor köszöntötte a vendégeket,
majd Dj Benő zenélt a színpadon. Tizenkét csapat közel
százharminc résztvevője látogatott el a programra, jelentős részük a kezdetek eljön a nyárspartira.
- Egy nagyon összeszokott társaság a miénk, az egykori festékgyárban dolgoztunk együtt. Tíz éve zártuk be az
üzem kapuit, de azóta is családként vigyázunk a közösségünk egységére. Minden évben többször is összeülünk,
annak ellenére, hogy szétszóródtunk az ország különböző részeire. Ilyenkor megbeszéljük az évben történteket nyilatkozta lapunknak az „Akzon Kívüliek Társasága” nevet viselő csapat képviseletében Simonné Engler Ibolya.
- Családtagok és barátok alkotják a mi kis csapatunkat, a
„Szederkény Legjavát”. Nagyon kellenek ezek a programok, ahol együtt lehetünk, mert sajnos azt tapasztalom,
hogy az emberi kötelékek egyre csak lazulnak - erősítette meg az esemény közösségformáló erejének jelentőségét
Vékony László.
Ördögh István

Szemnek, szájnak ingere, még nézni is tereh!

A Szederkény Legjava csapata a kezdetektől fogva résztvevője a rendezvénynek.

Szederkény szalonnáját hagyományosan a Derkovits Művelődési Központ munkatársai forgatják a tűz fölött. Így
volt most is.

Jármű vagy játék a roller?

Aktuális � 3.

Nézem a hétvégi híreket, köztük
egy videót, ahogy egy srác elektromos rollerrel száguld a körúton a
belső sávban az autók között, majd
hirtelen elesik. A mögötte jövő autó éppen csak meg tud állni, és szerencséjére a külső sávban nem jön
senki.
Megérkezett a jó idő, egyre több kerékpárral és motorral találkozunk az
utakon. Az utóbbi években azonban
a technológia fejlődésével újabb eszközök is megjelentek a közlekedésben. A legutóbbi sláger a fent említett
elektromos roller, ami városunkban is
egyre népszerűbb.
- Mellettünk is van a hétemeletesben
- mondja Bánóczi Miklósné -, úgy repülnek vele, mint annak a rendje. De
hát, aki szereti, hadd csinálja.
- Ijesztőek ezek a rollerek?
- Biztos. Főleg így, épületek között,
mert nem tudják a gyerekek, mikor
lépnek ki a lépcsőházból. Ez a másik.
Az elektromos rollerek különböző
teljesítményűek. Egy alap 300 wattos változat 20-25 km/óra sebességre
képes, de vannak extrém, 10.000 watt
feletti változatok is, ezekkel 120 km/
órával lehet száguldani.
- Három üzemmódja van a rolleremnek - mutatja Homródi Zsolt. - Van
egy sétáló üzemmód, ami azt jelenti,
hogy a maximális sebessége ebben az
esetben csak 3-5 km/óra. Ez akkor jó,
ha rollerezni akarok, és te mellettem
sétálsz. Van egy médium típus, amikor nem adja még le a maximális teljesítményt, de már elég jól lehet vele
menni, és van a sport változat, amikor
maximális teljesítménnyel tudunk vele haladni, ami 25 km/óra.
A roller rajongói szerint praktikus a
városi közlekedésben. Forgalmi dugóban is tudnak haladni, elkerülhetik a zsúfolt tömegközlekedési járműveket, és lerövidülhet az idő, amit
munkába menettel töltenek. Homródi
Zsolt is erre a célra használja.
- Egy évvel ezelőtt vásároltam mondja Zsolt, - már akkor sem voltak
a benzinárak olyan alacsonyan, hát
még manapság. Igazság szerint szabadidős eszköznek, illetve munkába
járáshoz gondoltam.
Sashalmi Krisztián is hasonlóan vélekedik.
- Úgy gondoltam, hogy ez majd milyen jó lesz nekem itt bent a városban
közlekedni, munkahelyre oda-vissza.
Olcsóbb, mint autóval, környezetkímélőbb is, és ezért jutottam arra az elhatározásra, hogy megveszem.

Sashalmi Krisztián dolgozni jár a rollerével.

Egyesek szerint sportszer, játékszer,
mások szerint olyan, mint a kerékpár,
vagy a motorkerékpár. Mivel az elektromos rollerek nem számítanak járműnek, ezért szabályozás sincs rájuk.
- 45 km/órás sebességgel közlekednek - mondja Kőrössy Brigitta, gépjármű-vezetési oktató -, városi közlekedésben egy gépjármű vagy egy kamion is ennyivel megy, tehát azért itt
tudni kell, hogy iszonyatosan veszélyesek. Nincs rajta visszapillantó tükör, hátra nem lát, sisak nélkül mennek, álló helyzetben vannak, ezek
mind nagyon veszélyesek, és nagyon
nagy veszélyforrást szülnek a közlekedésben. Jelenleg semmilyen jogszabály nincs rá, hogy minek minősül. Sem kerékpár kategóriába, sem
segédmotoros kerékpár kategóriába
még nem sorolták be ezeket a rollereket. Fontos tudni, hogy amikor az
úton közlekedünk ezzel a járművel,
mert nevezzük annak, azért egy bukósisakot fel kellene venni, mert nagyon veszélyes tud lenni.
- Biztonságosnak tartom a rollert mondja Homródi Zsolt -, ha ugyanolyan körültekintéssel vezeti az ember,
mint egy kerékpárt, vagy bármilyen
eszközt. Az tény, hogy ez teljesen új a
közlekedési palettán, én legfőképpen
azokért aggódom, akik fiatalabbak és
nincs KRESZ vizsgájuk.
- Mindenféleképpen oda kell figyelni - folytatja Sashalmi Krisztián. - Az
autósok szempontjából nincs probléma, én úgy tapasztaltam, inkább a járdáról le, járdára felmenetelnél, ott oda
kell figyelni, mert pici a kereke, rögtön észrevesz mindenféle kaptatót.
2019-ben Pintér Sándor belügyminiszterhez intéztek kérdést a parlamentben, hogy minek is számít az
elektromos roller. Pintér válasza az
volt, hogy az elektromos roller ren-

A roller praktikus a városi közlekedésben.

delkezés hiányában segédmotoros kerékpárnak minősül. Ez viszont azt jelenti, hogy az elektromos rollerrel
csak bukósisakban, jogosítvánnyal lehetne közlekedni, és kerékpárút helyett az autók között.
- Ha segédmotoros kerékpárnak minősül - mondja Homródi Zsolt -, akkor kerékpárúton és járdán nem közlekedhet rollerrel, viszont a közúton
nem örülnek neki az autósok, hogy
akár nagyon fiatalok is közlekednek
vele, bukósisak nélkül, megfelelő védőfelszerelés nélkül. Bizonyos forgalmi helyzetekben nagyon nehezen észrevehető ez a vékony roller az úton.
Én azt gondolom, a kerékpárok között
lenne a helye, ott is szükségesnek tartanám valamiféle KRESZ jártasságnak a megszerzését, gondolva a fiatalabb korosztályokra, illetve a bukósisak használatát feltétlenül.
Sashalmi Krisztián két kategóriába
sorolná az elektromos rollereket.
- Az én rollerem 300 wattos, ez a kisebbik kategória. Nem tud nagy sebességet elérni, 18-20 km/órát, ezt
még úgy gondolom, hogy azért egy
fiatal, vagy egy felnőtt ember le tudja kezelni, akár megállásban, akár
irányváltoztatásban. A nagyobbak,
amik felette vannak, a 4-500 wattnak, azok már tudnak 35-40-nel menni, az már kicsit veszélyesebb. Főleg,
ha úgy megy, hogy van kerékpársáv
felfestve a járda mellett. Láttam már
erre példát, hogy ott neki necces volt
megállni, amikor kiment elé egy kisgyerek. Én ezzel megállok pillanatok
alatt. De 14 év alatt nem adnám gyereknek közúton. 11 éves a kisfiam, vele el szoktam menni a KRESZ parkba,
és ott szokott vele játszani. De úton,
vagy járdán nem engedem neki. Veszélyes, mert keskeny, kis kormán�nyal, billenékeny, oda kell rá figyelni.
- Csak 14 éves kor felett ajánlom mondja Homródi Zsolt -, és előtte elküldeném egy segédmotoros tanfolyamra, hiszen akkor már KRESZ ismeretekkel is rendelkezne. A felelősségteljes szülők túlnyomó része, ha
görkorcsolyázik, biciklizik a gyerek,
akkor védőfelszerelést is ad rá.
Európában nagyon sokféle szabályozás van. Leginkább teljesítménytől és
végsebességtől teszik függővé használatát, de Németországban az életkor
is számít, illetve jogosítvány kell hozzá. Magyarországon az elektromos
roller szabályozása körül még mindig sok kérdés van. Addig is azt tudjuk ajánlani, hogy óvatosan, felelősen
közlekedjenek.
Surányi P. Balázs

4. � Mozgásban
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Örömtánc: öröm, mozgás, agytorna
„Mert nem bírom abbahagyni.” Ezt
válaszolta Kővári Katalin arra a kérdésemre, hogy miért indított Szenior
Örömtáncot városunkban. Sokunknak
csak Kati néni, aki többek között engem
is tanított általános iskolában földrajzból, 14 évvel ezelőtt pedig a nyolcadik
osztályos zárótáncra, a keringőre készített fel. Gyermekkora óta nagy szerelme
a zene, a tánc, és azóta sem tudja befejezni. De nem is akarja.
A Szenior Örömtánc már 40 éve hódít
Nyugat-Európában, hazánkban manapság kezd egyre népszerűbbé és ismertebbé válni. Kővári Katalin itt, Tiszaújvárosban minden kedden 17 órától várja a mozogni vágyókat a Derkovits Művelődési
Központ tükörtermében, jó zenével és még
jobb hangulattal. A táncórákra sokan jönnek más városokból is.
- Többen is járunk át Polgárról, szeretnénk
ott is egy ilyen csoport indítani, mert van

rá igény - kezdte Tardiné Ágnes, aki a pihenőidőben, 45 perc táncolás után válaszolt a
kérdéseimre. - Elég fárasztóak az órák, de
azért bírjuk. Viszonylag egyszerűek a lépések, de oda kell figyelni, hogy mi után mi
jön. Mindig is éreztem, hogy kellene valamit mozogni, de tornázni nem szeretek,
ezért választottam ezt a táncot. A társaság
is nagyon jó, sokat nevetünk, segítünk egymásnak.
- Nagyon sok mindenkit ismerek régről, és
olyan jó volt hosszú idő után újra találkozni velük - mesélte örömmel Zöldiné Guth
Edit. - Sokan vagyunk nyugdíjasok, fontos nekünk ez a fajta kikapcsolódás ebben
a mindennapi életben. Nagyon jó ez a mozgásforma, én soha nem sportoltam, de ezt
élvezem. Imádom a zenéket is, napok múlva is a fülemben van. Sokat gyakorolok
otthon is, mert van egy internetes csoportunk, ahol Kati küld nekünk zenéket és lépéseket, és sokat csetelünk egymással. Nagyon összehozza az embereket, és persze
Katit is nagyon szeretjük.

Minden órán tanulnak egy új koreográfiát.

Kővári Katalin közel 30 évig tanította a fiatalokat, most pedig az időseken a sor.

A Szenior Örömtánc, más néven élménytánc, egy német táncpedagógus, Ilse Tutt
nevéhez fűződik, aki családi nyomás hatására kezdte kialakítani ezt a könnyedebb,
idősebbeknek is ideális táncstílust. Tánctanárokat képzett erre, így jutott el hozzánk
is, Magyarországra, ahol már közel 100
helyszínen van lehetőség örömtáncra, tudtuk meg Kővári Katalintól, aki városunkban oktatja a szenior korosztályt.
- Mindenféle korosztály van itt, a csoportunkban, a 30 évestől a 70 fölöttiig - mondta lelkesen Kővéri Katalin. - Nyolcadikos
voltam, amikor a szüleim beírattak egy
tánciskolába, azóta tart ez a szerelem. Versenytáncos voltam hosszú éveken át, közel
30 éven keresztül foglalkoztam fiatalokkal,
most pedig eljött az ideje, hogy a szenior
korúaknak könnyíthessem meg a mindennapjait. A Szenior Örömtáncnak három jelszava van, az öröm, a mozgás és az agytorna. Ez mind nagyon fontos a szépkorúaknak. Öröm, mert önként jönnek, nincs tel-

Folytatódik a triatlonsport fejlődése
Az E.ON Hungária Csoport a Magyar Triatlon Szövetséggel 2020ban megkezdett együttműködés
folytatása mellett döntött, így továbbra is az energiacég marad az
idén hat állomásból álló magyar
utánpótlás ranglista versenysorozat
névadó szponzora. Három versenyzőt, Bragmayer Zsanettet, Bicsák
Bencét és Lehmann Csongort továbbra is kiemelten támogat a cég.
Mindemellett megújul a július 3-án
elrajtoló magyar országos bajnokság, amely külsőségeiben és díjazásában is eléri a nemzetközi versenyek színvonalát, összdíjazása pedig 3 millió forint.
Az E.ON Hungária Csoport 2020-ban
döntött a hazai triatlonsport támogatása mellett. Az utánpótlás szponzorációján túl két versenyzőt, Bicsák Bencét és Lehmann Csongort kiemelten,
egyénileg is támogatott az energiacég,
akikhez 2021-ben Bragmayer Zsanett
csatlakozott. A támogatás gyümölcsözőnek bizonyult, és az eredmények
magukért beszélnek: a tokiói olimpián mind Zsanett, mind Bence a magyar triatlonsport történetének legjobb eredményét elérve végeztek a
12., illetve 7. helyen, míg Csongor világbajnok lett az U23-as mezőnyben.
Mindhárom versenyzőnek komoly
esélye van rá, hogy a párizsi olimpián hazánkat képviseljék.
Az E.ON az együttműködés folytatá-

jesítménykényszer, nincsenek versenyek
és egy klassz társaságban vannak. Mozgás,
mert zenére táncolunk olyan mozgásformákat, amik az ő életkoruknak megfelelő.
Agytorna pedig azért, mert a koreográfiákat, a lépéseket, a sorrendeket meg kell
jegyezniük. Ez nem hagyja ellustulni az
agyat, javítja a memóriát, fejleszti a koncentrációt. Vizsgálatok bizonyítják, hogy
76%-ban segít két komoly időskori betegség, a demencia és az Alzheimer-kór megelőzésében. Alap tánclépéseket tanulunk,
de vannak reneszánsz és régi udvari táncok, egy kis country és afrikai törzsi tánc
is kerül a repertoárba, és néptáncos elemek
is színesítik a palettát, mert ez utóbbi ennek a korosztálynak a kedvencei közé tartozik. Ez a tánc nincs korhatárhoz kötve,
nem kell hozzá tánctudás, csupán egy pár
váltócipő. Bárki, bármikor csatlakozhat
hozzánk, nagy szeretettel várunk mindenkit, férfiakat és nőket is.
venna

Óvodai gyermeknapok
Az elmúlt két évben a járványügyi intézkedések miatt nem
volt lehetőség az óvodai csoportos rendezvények megszervezésére. A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
idei költségvetésében sem tervezte a gyermeknap megrendezését. A központi intézkedések révén azonban időközben megszűnt a tilalom, ezért a képviselő-testület 499 ezer
forint pótlólagos forrást biztosított az intézmény számára.
Az óvodás gyermeknapokat e héten tartják. A sort a Bóbita
óvoda nyitotta szerdán (képeinken), csütörtökön, azaz ma
a Tündérkert és a Szivárvány, pénteken a Szederinda ovisai gyermeknapozhatnak.

Bicsák Bence, Bragmayer Zsanett és Lehmann Csongor.

sa mellett döntött, amelynek keretében a három versenyző támogatásán
túl továbbra is a Magyar Triatlon Szövetség utánpótlás ranglista versenysorozatának névadó szponzora marad. Kiemelt cél, hogy az utánpótlás
támogatásának hatására egyre többen döntsenek a triatlon mellett, kiépüljön a sportág tömegbázisa és már
a közeli jövőben az egyénileg támogatott sportolókhoz hasonló tehetségek törjenek utat maguknak, akár már
a 2022-es esztendő első utánpótlás
rangadóján, melyet június 5-én, Tiszaújvárosban rendeztek.
A támogatásnak köszönhetően megújul a magyar országos bajnokság, az
E.ON Elit Országos Bajnokság Baja is. A teljes élmezőny részvételével

2022. július 3-án rajtoló verseny külsőségeiben is változik, és többek között nemzetközi színvonalú új eszközökkel, megújult versenybírói ruházattal üdvözli a hazai triatlonistákat.
Nem titkolt cél, hogy presztízs legyen
a legjobb magyar versenyzőknek indulni ezen a viadalon és ennek érdekében a díjazáson is emeltek, a legjobbak között immár 3 millió forint
nyereményt osztanak szét, ami egy
európai verseny díjazásával vetekszik.
A kiemelten támogatott versenyzők
a tervek szerint többek között a hamburgi és leedsi WTCS versenyen, valamint a novemberben megrendezendő abu-dhabi világbajnoki döntőn is
rajthoz állnak.

Intézményeink � 5.
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Pedagógusnap
a katolikus iskolában

Június 2-án ünnepélyes keretek között köszöntötték a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola pedagógusait, dolgozóit az iskola tanulói és a zeneiskola növendékei. Közel 80 tanuló lépett színpadra és mutatta meg
tehetségét a nézőtéren helyet foglaló vendégeknek, szülőknek, pedagógusoknak.
Köszönjük szépen a felkészítő pedagógusok és a diákok
műsorát!
Kívánom minden pedagógusnak, hogy mindennapjaikat
hassák át apró örömök és sikerek. Naponta ölelje át őket
szerető gyerekkéz, nézzenek fel rájuk ragyogó, hálás gyerekszemek.
Köszönettel tartozunk a műsor megrendezéséért Tiszaújváros önkormányzatának, az Egri Főegyházmegyének és
a Derkovits Művelődési Központnak.
Koscsó Mónika igazgató

Daniella-támogatás a Brassainak
Együttműködési megállapodást írt
alá a Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola
és a Daniella Villamosság Tálentum
Alapítványa. A jövőben közös munkával képzik majd a szakembereket
a tiszaújvárosi iskolában.
- Célunk a folyamatos megújulás, az
innovatív fejlődés - nyilatkozta lapunknak Nagy Tamás, a Daniella Villamosság marketing és kommunikációs vezetője, valamint a Tálentum Alapítvány kuratóriumának elnöke. - A
mai napon, június 2-án egy régi tervünk valósul meg, mégpedig az, hogy
társadalmi felelősségvállalás programunkat szervezett keretek között valósíthatjuk meg. Tudjuk felelős munkáltatóként és felelős piaci szereplőként, hogy a jövőnk egybeforr a szakemberekkel, a szakma jövőjével. Ez
az együttműködés egy, a piacon egyedülálló kezdeményezés, számunkra
pedig egy fontos mérföldkő, hogy támogathatjuk a szakemberképzést. Ez
a gyakorlatban úgy valósul meg, hogy
itt az iskolán belül kialakítunk egy bemutatótermet, ahol a modern kornak
megfelelő technikai eszközökkel, innovációkkal ismerkedhetnek meg a
diákok. Igyekszünk pénzügyi támogatást is nyújtani a tehetséges diákoknak, ezzel biztosítva a szakmai elő-

Csak másban
moshatod meg arcodat
József Attila örökbecsű szavait hívtam segítségül, amikor megköszönöm azoknak az önkénteseknek szeretetteljes munkáját, akik önzetlenül felkeresik a Nikodémus Idősek Otthonát és tehetségükből átadnak egy csipetnyit. A köszönetemben nincs sorrendiség - nem is lehet - mert akikkel találkozunk, mindannyian valamiben
egyek: az önzetlen szeretetben. Mit tudnék mondani arról a sajóhídvégi tanárnőről, aki nem törődve az időjárás viszontagságaival sem, jön, és felnőttmesékkel szórakoztat kellemes hangszínnel, hibátlan artikulációval.
És arról a tanárnőről, aki folytatásos regényfelolvasásra
vállalkozott? A sort folytatva, azzal a gyógytornásszal,
aki rendszeresen megmozgatja fáradt, beteg tagjainkat
az időstorna előírásainak megfelelően.
Még az nehezen mozgó ujjak is képesek apró, ízléses
tárgyakat, díszeket készíteni, ha van olyan lelkes rajztanár, aki elvállalta az irányítást és segítségnyújtást. Mindenképpen ide tartoznak azok a csoportok, egyének is,
akik egy-egy alkalommal jönnek színesebbé, érdekesebbé tenni napjainkat.
Lehet, hogy ez a történet sokak számára érdektelen kicsinység. Számunkra nem az, mert az ő tiszta arcuk
visszatükröződik a miénkben.
Varga-Somogyi Istvánné

Nagy Tamás

Azt tanítják a diákoknak, amire szükségük van.

menetelüket, illetve magát az intézményt is támogatjuk, illetve az intézményen keresztül a diákokat, hiszen
a tanuláshoz, a gyakorlati képzéshez
eszközöket is biztosítunk.
Elsősorban a villamosipari szakképzéseket segíti majd a kezdeményezés.
- 2014-ben nagy építkezésbe kezdtünk - emlékszik vissza Jakab Dénes, a Brassai igazgatója. - Akkor elkezdtünk egy olyan struktúrában gondolkodni, ahol a fő szempont az volt,
hogy az iskolánk diákjai olyan szakképzést kapjanak, amivel a munkaerőpiacon is megállják a helyüket.
Ehhez az adottságainkat folyamatosan fejleszteni kellett, a létszámunk
pedig folyamatosan nő. Nyolc évvel
ezelőtti 400 fős létszámunk, mára 900
főre nőt. Most eljött az a pont, hogy
nem csak mennyiségben, hanem minőségben is fejlődjünk. Ez az együttműködés nekünk egy nagyon nagy
előrelépést jelent.
- A megújult szakképzés küldetése, hogy minden fiatal, függetlenül a
helyzetétől, a karrierterveitől, lehetőséget kapjon - mondta Bukta Márta,
a Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgatója. - Ezért is öröm a szakképzési centrumnak, hogy az egyik iskolánkat választotta a Daniella Villamosság. A célunk közös, nem azt tanítjuk a diákoknak, amit tudunk, hanem azt, amire szükségük van.

Az ünnepélyes bejelentésen dr. Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere is beszédet mondott, hiszen mint
hangsúlyozta, minden támogatás, ami
tiszaújvárosi iskolát érint, fontos a városnak.
- Ez az iskola nagyon fontos nem
csak a városnak, hanem a mikrorégiónak is, hiszen ebben az iskolában
olyan szakembereket képeznek, akik
később majd biztosítják a helyi ipar
szakembereinek utánpótlását - mondta beszédében a polgármester. - Az iskola élete úgy alakult, hogy most már
nem az önkormányzat a fenntartó, de
az önkormányzatnak kutyakötelessége támogatni ezt az intézményt, mert
a város jövője függ tőle. Köztudott,
hogy megnőtt a befektetői kedv a városban és a nagy cégeknek is fontos
szempont, hogy milyen itt a szakemberképzés, milyen az oktatás, a nevelés nálunk. Minden együttműködésnek az az alapja, hogy hosszú távra
szóljon, és minden résztvevő fél nyertesnek érezze magát. Ehhez arra van
szükség, hogy az intézmény, a fenntartó, a cég vagy cégek, és az önkormányzat jól tudjon együttműködni.
A Brassai és a Talentum Alapítvány
közötti megállapodás egyelőre egy
évre szól, de mindkét fél hosszú távú kapcsolatra számít, így évről évre
újítják majd a szerződést.
ema

Gyermeknapi forgatag a Kazinczyban
Kicsik és nagyok, ovisok és iskolások együtt köszöntötték az év legvidámabb ünnepét a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
és Óvodában.
A reggeli aerobik bemutató után közös mozgással hangolódtunk a napi
feladatokra, ami után jól esett a kerti partyra megterített asztalok mellett
elfogyasztott tízórai, a már hagyományos kenyérlángos sok-sok egészséges zöldséggel.
Nem mindennapi zenei élményt nyújtott a ZENITA „Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány” fiatal művészpalántáinak musical előadása. A tornateremben felállított planetáriumi
kupolákban a kisebbek Brumi maci és
Szimat kapitány űrkalandozásait követhették nyomon, míg a nagyobbak
a csillagok rejtelmeibe nyerhettek bepillantást.
A délelőttöt rendőri bemutató, ugrálóvár, óriáscsúszda, valamint ügyességi
játékok színesítették. Akinek maradt
még energiája, logikai feladványo-

Jó volt önfeledten játszani.

kon keresztül mutathatta meg szellemi frissességét. Sudoku és tangram
feladványok mozgatták az agytekervényeket. A KRESZ totó megfejtői a
helyes közlekedési szabályokat gondolhatták végig.
A rendezvény másnapján a kisebbek
rajzban örökíthették meg élményeiket, emlékeiket. Bár nem lehet min-

den nap gyermeknap, de talán ez a nyár eleji kedd alkalmat adott egy kis kikapcsolódásra a tanév végi hajrában,
és új erőt meríteni a még előttünk álló
feladatokhoz. Jó volt együtt egy kicsit
önfeledten játszani gyermeknek, felnőttnek egyaránt.
Makkainé Chmara Marianna
igazgató
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Jelentkezés
a zeneiskolába
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor zeneiskolája
BEIRATKOZÁST TART
A 2022/2023. tanév művészeti oktatására 2022. június 13-15. napja között 8.00 - 17.00 óráig. Jelentkezés a
művészetoktatásban résztvevő régi növendékek számára a főtárgy tanároknál, az új növendékek számára az iskola titkárságán lehetséges.
A 2022/2023. tanévben is nagy szeretettel várja a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor zeneiskolája művészeti képzésére jelentkező gyermekeiket.
Iskolánkban zeneművészeti ágon folyik képzés: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, trombita, harsona,
tenorkürt, kürt, hegedű, gitár, zongora, ütőhangszerek
hangszereken. Az általános iskola 1. és 2. osztályosainak szolfézs előképzős osztályokat indítunk.
Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító - például születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány, vagy útlevél,
• lakcímkártya,
• TAJ-kártya,
A tanulói jogviszonyt minden tanévben meg kell újítani.
A Nyilatkozattal történő beiratkozás a 2022/2023. tanév egészére szól.
Markovicsné Szabó Enikő
intézményvezető

A Tisza TV műsora
Június 9., csütörtök

9:00 HétHatár: Közmeghallgatások - Felújítások a Tisza-parti városrészben - Szünidei gyermekétkeztetés - Fejlesztés a Brassaiban - Péterfy-Novák Éva közönségtalálkozó Nyárs-party
9:15 Hétről-Hétre: Kulisszás Húsevők - Sportfesztivál - Bragato és Krucsai a dicsőségfalon -Tisza Triatlon - Labdarúgás:
szezonértékelés

Június 15., szerda
18:00 HétHatár: Elballagtunk - Kicsengettek - Strandstart Női sorsok - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Bodzaszörp pedagógusnapra - gondolatok egykori pedagógusoktól a mai oktatási rendszerről és az ő
emlékeikről
Június 16., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Mindannyiunk története a színpadon
Vajon mi történhetett Trója ostroma után, és milyen hatással lehet
egy válságos időszak a fiatalabb generációk sorsára? A Húsevők című
darabot színpadra állítva, ezekre
a kérdésekre is segített választ adni a Kulissza Játékszín társulata a
Tiszaszederkényi Művelődési Házban. A produkciót személyesen tekintette meg a szerző, aki az előadás után nyilatkozott lapunknak.
- Egyedülálló élmény egy szerző számára, amikor a saját történetét láthatja a színpadon, különös érzés, amikor az addig csak papíron létező sorok és szerepek egyszer csak megelevenednek - mondta Matuz János, aki
a színdarab első változatát 1997-ben
írta meg.
- Hogyan érintette az előadás?
- Sokkolóan érintett abban a tekintetben, hogy mennyire hitelesen elevenedett meg ez a történet egy nagyon

Az Oreszteia-történet időtlen történet.

jól képzett, ámde mégis amatőr csoport által. A darab egészen összetett.
Van benne családi misztérium, irodalmi élmény, megfogalmazandó erkölcsi probléma és esztétikai fikció
is. Boldogan figyeltem itt ma, ahogy

Püspöki Péter rendező, és a szerző, Matuz János.

a hajdanán általam elképzelt történet
újra életre kelt.
- Mi a történet különlegessége?
- Egészen elképesztő szembesülni azzal, hogy két és fél-, háromezer év
után még mindig mennyire él ez a história. Az Oreszteia-történet - amely
generációk kapcsolatát, a nagy elődök legendájához való viszonyt és azt
a küzdelmet is boncolgatja, ahogy a
fiúk nem akarnak az apáik útján továbbmenni - időtlen történet. Épp
olyan örökérvényű, mint a felismerés,
hogy az őseink története tökéletesen
fedi a saját életünket is.
- Hozna egy példát erre?
- Valójában a rendszerváltás vonatkozásában is tanulságos a história: kell-e
valamit kezdenünk az apáink történetével. Amikor 1997-ben megírtam ezt
a színdarabot, azt gondoltam, hogy
nem lehet letenni az őseink terheit.
Ez az előadás újra szembesített azzal,
hogy harminc év eltelte után is érvényes a korábbi álláspontom.
Ördögh István

8. � Közlemény

2022. június 9.

Étkezési térítési díjak szedése
és ebédjegyosztás
2022. június

Június

Helye

Őszirózsa Idősek Klub

Ideje
7.30 - 12.00
és
13.00 - 16.00
7.30- 12.00
és
13.00 - 16.00
11.00 - 12.00
7.30 - 12.00
és
13.00-16.00
10.30 - 12.00

9.
csütörtök

Kazinczy-ház
(Széchenyi iskola)

13. hétfő

Kazinczy-ház
(Hunyadi iskola)

Bölcsőde 3.sz. pavilon

9.00 - 12.00

Tisza-parti Szabadidőház
14. kedd
15. szerda
16.
csütörtök
21. kedd

Kazinczy-ház
(Széchenyi iskola)

Kinek a részére
Gyerek és alkalmazott
befizetés
Gyerek és alkalmazott
befizetés
Szociális étkezők
Gyerek és alkalmazott
befizetés
Szociális étkezők
Szociális étkezők

Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45 - 12.15

Központi Étterem

Szociális étkezők
Bóbita, Tündérkert, és
7.30 - 12.00
Szivárvány óvodák gyerés
mek és alkalmazott pót13.00 - 16.00
befizetés
8.00 - 12.00
és
Szociális étkezők
13.00 - 15.00
9.00 - 12.00
Szociális étkezők

23.
csütörtök

Központi Étterem

10.00 - 12.00

Szociális étkezők

27. hétfő

Bölcsőde 3.sz. pavilon

8.30 - 12.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Kazinczy-ház
(Gondozóház)

8.00 - 12.00
és
13.00 - 15.00

Szociális étkezők

Kazinczy-ház
(Központi Étterem)

8.00 - 15.00

Alkalmazott étkezés
megrendelés

Kazinczy-ház I. em. 73/3.
22. szerda

29. szerda

Kazinczy-ház
(Gondozóház)

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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Pap Zsolt alpolgármester,
a 6. sz. választókerület képviselője
2022. június 13-án (hétfő) 13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal
I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján
történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es számra várjuk.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jézsó Gábor
az 1. sz. választókerület képviselője
2022. június 13-án (hétfő) 16.00 órától
Tiszaszederkényben (Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház)
fogadóórát tart.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Hok Csaba
a 7. sz. választókerület képviselője
2022. június 15-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Jegyzője pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatalban 1 fő

városüzemeltetési munkatárs
munkakör betöltésére,

6 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok:
Városüzemeltetési és egyéb műszaki feladatok ellátása. Közreműködik a feladatkörébe tartozó beruházások, felújítások műszaki előkészítésében. Elvégzi a közbeszerzési
törvény hatálya alá nem tartozó pályáztatási feladatokat. Ellátja a közvilágítással kapcsolatos és parkok, játszóterek, zöldfelületek fejlesztésével, fenntartásával kapcsolatos
feladatokat. Kivizsgálja a városüzemeltetéssel kapcsolatos lakossági bejelentéseket és
kéréseket, megteszi a szükséges intézkedéseket.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú műszaki végzettség,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
Előnyt jelent: településüzemeltetés során szerzett szakmai tapasztalat, B kategóriás
gépjárművezetői engedély, közigazgatási gyakorlat.
- Bérezés és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) rendelkezései és Tiszaújváros Város Önkormányzatának
9/2014. (III.28.) rendelete szerint. A cafetéria összege bruttó 250.000 Ft/év, utazási
költségtérítés a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- Kísérőlevelet.
- Fényképes szakmai önéletrajzot a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti tartalommal, valamint az önéletrajzban foglaltakat igazoló mellékleteket (oklevelek, bizonyítványok másolatai).
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt a Kttv. 42.§ (1) és (3)
bekezdései alapján.
- A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának
és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez, továbbításához, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
- Nyilatkozat a Kttv. 84-86. §-ai alapján, mely szerint összeférhetetlenség nem áll fenn.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának Jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni lehet a 49/548-058 telefonszámon, melyen a személyzeti és munkaügyi
munkatárs nyújt tájékoztatást.

Közlemény/Hirdetés � 9.

2022. június 9.
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
pályázatot hirdet 1 fő részére

esetmenedzser
munkakör

betöltésére, a Család- és Gyermekjóléti Központba.
Feladatai:
- családgondozás
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek kezelése
- bővebben: 1997. évi XXXI. törvény, 15/1998. NM rendelet.
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész
1. Alapellátások - 1/a. Család- és gyermekjóléti központ - esetmenedzserre vonatkozó
képesítési előírások valamelyike
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján (erkölcsi
igénylő – IV. pontnál a felsorolt törvényeknél nem található, hanem a kérőlapon felsorolt törvényektől eltérő, más törvénynek való megfelelés igazolását kell kérni, így a
fehér, üres sávba kell beírni a következőt: 10/A. a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény)
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - letölthető: www.tiszaujvaros.hu hasznos információk/állásajánlatok (a honlap alján található)
- Gyvt. 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:
2010-5/2022., valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2022. június 30.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. július 08.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548190-ös telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 2010-5/2022. azonosító számon 2022. június 13. napján jelenik meg.

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

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár következő időpontja
2022. június 10. (péntek).
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Lakás eladó
Tiszaújvárosban, a Kazinczy úton 2 szobás 52 nm-es,
erkélyes, IV. emeleti lakás eladó.
Érd.: 06-20/773-0060

Szedd magad cseresznye
Polgáron, gyümölcsösben, 500 Ft/kg áron.
Időpont: június 11-12.
10:00-19:00 óráig.
Egyéb időpontban csak telefonos egyeztetéssel.
Telefon: 70-321-9324

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

2022. június 27. - július 22. között

2022. július 25. - augusztus 19. között

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

Önkormányzati tulajdonú
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
S.sz.

hrsz

Terület
(m2)

Házszám

1.

1505/2

1.093

125.

2.

1508/2

2.086

114.

Árverési
alapár (Ft)
10.900.000
+ Áfa
20.900.000
+ Áfa

Árverés előtt
fizetendő
biztosíték (Ft)
1.000.000
2.000.000

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 ügyfél-tájékoztató 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).
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

10. � Hirdetés/Sport Plusz

2022. június 9.

IX. Tiszaújvárosi Sportfesztivál
eredmények
A 7tusát eredményesen teljesítette 149 fő.
Az esős délelőtt ellenére az eseményre megközelítőleg 1.000 fő látogatott a Sportcentrumba.
Strongman
I. Szegi Attila (Kaba), II. Jaczina Sándor (Nyírbátor), III. Csekk Sándor (Kálósemjén)
Autóemelés különdíjasa: Szegi Attila

Tenisz
Férfi páros
I. Borbély Zoltán - Szombati Gábor (Tiszavasvári), II. Peiker Tamás - Dr. Farkas Tamás (Miskolc), III. Prókai Pál - Szentandrássy László (Tiszaújváros), IV. Támba Attila - Rajna Attila (Tiszavasvári- Tiszaújváros)
Férfi egyes + 35 kategória:
I. Szombati Gábor (Tiszavasvári), II. Borbély Zoltán (Tiszavasvári)
Férfi egyes + 50 kategória:
I. Dr. Farkas Tamás (Miskolc), II. Peiker Tamás (Miskolc), III. Szentandrássy László
(Tiszaújváros), IV. Támba Attila (Tiszavasvári)
Férfi egyes + 65 kategória:
I. Támba Attila (Tiszavasvári), II. Erdélyi Ferenc (Opáhi), III. Prókai Pál (Tiszaújváros)

Műanyagtermékek előállításával foglalkozó
tiszaújvárosi középvállalat, a PARTIUM ’70 ZRT.

VILLANYSZERELŐ ÉS MECHANIKUS KARBANTARTÓ

Kosárra dobás
Általános iskola alsós fiú
I. Fodor Zalán, II. Tóth Csaba, III. Imre Botond
Általános iskola felsős fiú
I. Suha Dániel, II. Tarjányi Áron, III. Galambos Kende
Középiskolás fiú, felnőtt
I. Demkó Milán, II. Büdi Tibor, III. Szabó Ádám
Középiskolás leány
I. Sirokai Kitti, II. Szemán Anna, III. Oláh Bogi
Labdarúgás
Megyei női kispályás labdarúgás
I. Kurityán KSC, II. Szirmabesenyői SK, III. FC Tiszaújváros , IV. BSK Alsózsolca

munkakörbe pályakezdő, vagy gyakorlattal rendelkező munkatársakat keres.
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.

Nemzetközi szenior labdarúgó torna
I. Kassa, II. Kolbuszowa, III. Tiszaújváros, IV. Tiszavasvári

MARKÓCZY JÓZSEF gyermeknapi emlékverseny eredménye:
HORGÁSZAT
Gyermek kategória 6-9 éves:
1. Hankó Máté, 2. Osváth Zalán, 3. Brendács Luca, 4. Files Cintia, 5. Komora Botond
6. Kardos Marcell. Legnagyobb hal: Hankó Máté 1.300g
Serdülő kategória 10-14 éves:
1. Czékmány Brendon, 2. Bognár Dávid, 3. Földvári Zalán, 4. Tóth Lia, 5. Gach Attila, 6. Orosz Dávid. Legnagyobb hal: Czékmány Brendon 760g
RAJZVERSENY
6-10 éves korosztály:
1. Szabó Zsolt István 105 szavazat 5. rajz, 2. Takács Dexter 85 szavazat 6. rajz, 3. Erdődi Gergely 12 szavazat 1. rajz.

Lukács János labdarúgó emléktorna
I. DASE, II. Tiszaújváros, III. Miskolci Öregfiúk, IV. Miskolci Főnix
Bajtársak kispályás labdarúgó torna
I. Mezőcsáti Tűzoltók, II. FER Tűzoltók, III. Tűzoltók 1.
Kispályás labdarúgó torna
I. Himbilimbik, II. SC Grund, III. Sajó Fenyő, IV. TLG
Kosárlabda
Phoenix KK- MEAFC 89- 92

11-14 éves korosztály:
1. Nagy Zsombor 43 szavazat 10. rajz, 2. Balogh Zsófi 28 szavazat 8. rajz,, 3. Nádasdi
Kamilla Szellő 3 szavazat 9. rajz, 3. Papp Zsombor László 3 szavazat 13. rajz.
Mindenkinek gratulálunk!
Köszönetet mondunk a verseny támogatóinak: CASTELLO Cukrászda, ENERGOFISH Kft, Magyar Országos Horgász Szövetség, NAPSUGÁR Horgászbolt, SAJÓ
Horgászbolt, Tiszaújváros Város Önkormányzata, Vándor Ferenc, Zabos Géza Horgász Egyesület

Férfi kézilabda torna
I. Tiszaújvárosi SC, II. Hajdúböszörmény 1., III. Hajdúböszörmény 2.
Csúszókorong
I. BKV, II. TIFIT, III. Csömör, IV. Rákosszentmihály, V. Árpádföld
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Tiszaújvárosi címvédések az elit mezőnyökben
TRIATLON. Az elit férfiaknál rajt-cél
győzelemmel ért véget Magyarország
triatlon klubcsapat országos bajnoksága, magabiztosan védte meg címét a Tiszaújvárosi Triatlon Klub. A sprint távú ranglistaversenyen Bukovszki Tünde és Kiss Gergely szerezte meg az abszolút elsőséget. Utóbbi versenyző - immáron tiszaújvárosi színekben - szintén
megismételte tavalyi elsőségét.
A XXXI. Tisza Triatlon első napján 80-nál
több együttes mérte össze tudását a legfiatalabbaktól a veterán korcsoportig. Délelőtt és kora délután az utánpótlás, a felnőtt,
szenior, veterán korcsoportok képviselői
vetélkedtek. A tiszaújvárosiaknak a fiatalabb utánpótlás korcsoportos leányoknál
örülhettek a nap első érmének, egy ezüstnek. A veterán férfiak ezen a napon nem találtak legyőzőre, így bajnoki aranyat vihettek haza.
Az elit kategória képviselőit délután 4 óra
magasságában szólították be az 50 méteres
nyitott medencébe, ahol először a hölgyek,
majd a férfiak kezdték meg a 750 méteres
úszást.
A női versenyben az első szám után rögtön
az élre állt a tokiói olimpián 12. helyezett
Bragmayer Zsanett vezette Team Újbuda
SE. A második helyre az olimpikon Kovács Zsófia hozta be a Budaörs „A” csapatát, míg a bronz az Újpesti TE egységének
jutott. A tiszaújvárosi csapat sajnos nem
tudott rajthoz állni, mert a Putnóczki Dorka, Lehmann Sára, Bóna Kinga hármasból

utóbbi versenyző betegség miatt nem tudta
vállalni az indulást.
A férfiak versengésében a címvédő Tiszaújvárosi Triatlon Klub öt tagú egysége Lehmann Bence, Lehmann Csongor, Kiss
Gergely, Kovács Gyula, Sinkó-Uribe Ábel
- rajtolhatott el utolsóként. Ez a státusz az
úszás után alaposan megváltozott, a házigazdák egy 8:44 perces időt „repesztettek” a medencében, fél perccel megelőzve a Budaörsöt és több, mint egy perccel
az olimpiai 7. helyezett Bicsák Bence nevével fémjelzett Pécset. A kétkörös, 20 kilométeres kerékpározás során a tiszaújvárosiak 1:32 percre növelték előnyüket, ami
eldöntötte a versenyt. Az 5 km-es futás során a harmadik helyért a Budaörs és a Tiszakécske csatázott, utóbbiak sikerével.
A második napon az E.ON Triatlon Utánpótlás Ranglista, Sprint távú ranglista és
Amatőr kupa verseny, valamint a Para Triatlon Országos Bajnokság szerepelt a programban.
Közel nyolcszáz sportoló vette át rajtszámát, a mezőny több mint felét az utánpótlás versenyzők alkották.
Az elit, a junior és ifjúsági nők egy mezőnyben vágtak neki a küzdelemnek. A ferencvárosi Holánszky Laura 9:18 perc alatt
hagyta maga mögött a 750 méteres úszást,
őt a debreceni Dobi Lili és az újbudai Nádas Nóra Romina azonos idővel, 9:55-el
követte a medence partjára. A 20 kilométeres kerékpározást ez a hármas együtt teljesítette, utánuk 38 másodpercre háromszoros olimpikonunk, a budaörsi színeket képviselő Kovács Zsófia hozott be a depóba

Készülj velünk
a Jabil 1/3-ra!

Kedves Sportbarátok!
Idén ismét megrendezik a Jabil 1/3 Maraton futóversenyt
a Tiszaújvárosi Triatlon Fesztiválon. A sportbarátok 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. Nyolc héten keresztül,
a Jabil futásig, edzéstervvel készülök Önöknek. Az edzések helyszínéül, az Ifjúsági parkot javaslom, az ott található frissítési lehetőségek miatt.
Ezen a héten egy újabb edzésmódszert szeretnék ajánlani, ami változatosabbá teszi a felkészülést. Fartlek futásnak hívják, ami iramjátékot, vagy váltakozó sebességű futást jelent. A lényege, hogy a folyamatos futásba beiktatunk rövid ideig tartó tempóváltásokat, sprinteket, akár sétát is. Például: 2 perc folyamatos könnyű futás, 30 másodperc sprint, vagy nagy tempójú futás és 30 másodperc séta. Ezt kétszer-háromszor ajánlott ismételni egymás után.
Edzettségtől függően lehet kombinálni a könnyű és gyors
futások intervallumát, 8-10 percig tartson ez a fajta iramjáték. Azáltal, hogy a test próbál alkalmazkodni a különböző sebességű futásokhoz, egyaránt komplex módon fejlesztjük állóképességünket és gyorsaságunkat.
Következőképpen kell, hogy kinézzen egy fartlek edzés:
2-3 perc bemelegítő gimnasztika, 10 perc könnyű futás,
8-10 perc iramjáték (pl.: 2 perc könnyű, 1 perc lendületes,
1 perc könnyű, 30 másodperc sprint futás, mindez 2x ismételve), 5 perc könnyű levezető futás, 2 perc lazítás.
Fartlek
Folyamatos Heti ismétTeljes
Távok
időtartafutás
lésszám
hossz
ma
kb. 30
3,5 km
20 perc
2x
8 perc
perc
kb. 40
7 km
30 perc
2x
10 perc
perc
kb. 45
14 km
35 perc
3x
10 perc
perc
A fartlek és az előző hetekben említett iramfutások mellett érdemes beiktatni egy könnyű folyamatos futást a heti programba, pl.: 2x iram, vagy fartlek edzés, 1x laza, folyamatos futás.
Balogh Bence

Kiss Gergely csapattagként és egyéniben is elsőként ért célba.

egy hét tagú társaságot. Ebben a csoportban volt az újpesti Bukovszki Tünde is, aki
2,5 kilométer futás után elsőként tért vissza
a strand területén kijelölt fordítóhoz, nyakában Dobi Lilivel. Kovács Zsófia 16 másodperccel lemaradva a harmadik helyen
haladt ekkor. A célba érkezésig hátra levő
2,5 km-en Bukovszki Tünde megőrizte vezető pozícióját, a jól hajrázó Kovács Zsófia
másodikként, míg Dobi Lili harmadikként
fejezte be az erőpróbát.
A nap utolsó rajtjához a sprint elit, junior, ifjúsági férfiak sorakoztak fel az 50 méteres nyitott medencében. Ott volt a mezőnyben a 2021-es abszolút győztes, a tavaly még a Budaörsöt erősítő Kiss Gergely
is, aki ősztől már a Tiszaújvárosi Triatlon

Klub színeit képviseli. Első helyen teljesítette az úszó számot, 8:53 perc alatt. Utána 4 másodperccel rohant be a depóba a
debreceni Dobi Gergő és a kőszegi Medvegy András. A 20 kilométeres tekerés végén Kiss és Dobi meglépett a többiektől,
a boly csak 75 másodperc elteltével kezdte meg a depózást. A futócipőre váltás Kiss
Gergelynek sikerült jobban, aki a futás első
méterétől kezdve élre állt, majd egyre távolodott debreceni vetélytársától. A befutónál kényelmes előnnyel, közel 52 másodperccel hamarabb ért célba, mint Dobi, így
megvédte elsőségét. Az abszolút értékelésben a harmadik helyet az erejét kiválóan
beosztó, pécsi Péter Benedek harcolta ki.
SZIS

Az utóbbi évtized legjobb szezonját zárták

LABDARÚGÁS. Nagyszerű idényt
tudhat maga mögött a labdarúgó NB III. keleti csoportjában szereplő Termálfürdő FC Tiszaújváros
együttese. A sárga-kékek már ősszel
kitettek magukért, de tavasszal néhány megingástól eltekintve jól szerepeltek és végül az 5. helyen zárták
a 2021/2022-es bajnokságot.
Már az őszi szezon végén érezni lehetett, hogy valami nagy dolog van
készülőben a tiszaújvárosi labdarúgóknál, hiszen 19 fordulót követően 11 győzelemmel, 3 döntetlennel és
mindössze 5 vereséggel állt a Vitelki
csapat. A 36 pont akkor az 5. helyet
jelentette Gelsiék számára.
Lehet-e még fokozni ezt a teljesítményt? - tehették fel joggal a kérdést a drukkerek, valamint a vezetőség. A szakmai stáb abban reménykedett, hogy a gárda megőrzi ezt a helyezést, ám mivel a Kisvárda II-t csak
jobb gólkülönbséggel, a Putnokot pedig mindössze 5 ponttal előzték az újvárosiak, nem volt könnyű feladat a
pozíció megtartása. Azt nem tudni,
hogy kacsintgattak-e előre a tiszaújvárosiak, mindenesetre tény, hogy a
4. Hajdúszoboszló 1, a 3. DEAC 6
egységnyivel volt előttük. Az előrehozott első tavaszi fordulóban döntetlen, majd idén februárban az esztendő első meccsén győzelmet ünnepelhetett a publikum, hiszen a Tállyát
4-1-re sikerült legyőzni. A tavasz első felében rendkívül rapszodikus teljesítményt nyújtott a sárga-kék alakulat. A bajnokságban gyengén szereplő csapatok, mint a Salgótarján,
vagy az örök mumusnak számító megyei rivális Putnok nyerni tudott Tiszaújvárosban, de hazai pályán a Kis-

Hetvenkilencszer volt oka gólörömre a csapatnak.

várda II, idegenben a Füzesgyarmat
és az Eger ellen is megszerezték a 3
pontot Bartuszék. A szezon hajrájában felcsillant a remény az előrelépést illetően, ugyanis a rivális Hajdúszoboszló ellen hazai pályán összejött a 2-0-ás győzelem, ám a későbbi
bajnok Kazincbarcika elleni idegenbeli 5-1-es, majd a Tiszafüred otthonában elszenvedett 1-0-ás vereség eloszlatta az újvárosi álmokat. Az utolsó fordulókban azért összejött a csapat legnagyobb arányú 6-0-ás hazai
sikere a Békéscsaba II ellen, valamint
a záró játéknapon a DVSC II-t is legyőzte 2-1-re a Tiszaújváros. Az esély
megvolt a 4. hely megszerzésére, de
a Hajdúszoboszló 1 ponttal megelőzte a Tiszaújvárost, amely így 69 pontjával az 5. helyen végzett. A Kisvárda II-t 4, a Sényőt 7, a Putnokot pedig 10 ponttal utasította maga mögé
az újvárosi együttes. A csapat 33 pontot szerzett tavasszal, ami mindössze
hárommal kevesebb, mint az őszi termés. A számok nyelvére fordítva ös�-

szesen 21 győzelem, 6 döntetlen és
11 vereség, 79-54-es gólkülönbség a
szezon egészét figyelembe véve. Tavasszal 3 góllal szerzett kevesebbet a
csapat, mint ősszel, viszont néggyel
kapott kevesebbet, mint az első 19
fordulóban. A legeredményesebb góllövőnek Bartusz Dániel bizonyult, aki
19 gólt lőtt, ezzel az NB III összetett
góllövőlistáján a 4. helyen végzett.
Nagy Dávid 18, Gottfried Dániel 11,
Pap Zsolt 10 gólig jutott. A megszerzett 69 pont többségét, 37-et hazai pályán zsebelték be, de a 32 idegenben
szerzett pont is értékesnek mondható.
A Tiszaújváros remek őszi teljesítményét szinte lekopírozta tavasszal és az
előzőekhez képest sokkal eredményesebb évet zárt. A kérdés csak az, hogy
a következő szezonban lehet-e ezt a
remek eredményt fokozni, netán a dobogóért harcolni? A szurkolók mindenesetre joggal bíznak abban, hogy
az előttünk álló pontvadászat során
még eredményesebb lesz a csapat.
Brézai

12. � Sportfesztivál

2022. június 9.

