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Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György 
polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Június 
29-én, szerdán 18.45 órai kezdettel válaszol Tiszaújváros pol-
gármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előzetesen is föl 
lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen, vagy levél-
ben, 3580, Tiszaújváros, Szent István út 16., Tisza Televízió, 
az adás ideje alatt pedig telefonon a 49/341-844, 341-755-ös 
számon. 

/3. oldal

Nyílt levél a tankerület igazgatójának

Állami színjáték iskolaügyben 

A 2015/2016-os tanév „zá-
rásaként” az utolsó tanítá-
si napon keltezett levelében 
Bozsikné Vig Marianna tan-
kerületi igazgató arról tájé-
koztatta Bráz György polgár-
mestert, hogy az oktatásért 
felelős államtitkár jóváhagy-
ta a Széchenyi iskola kiválá-
sát a Tiszaújvárosi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskolából. Bráz György nyílt 
levélben reagált a fejlemény-
re. Az alábbiakban e két leve-
let közöljük. 

Tisztelt Polgármester Úr!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás 
értelmében az oktatásért felelős miniszte-
ri jogkört az oktatásért felelős államtitkár 
gyakorolja. 
A tankerület KLIK/055/121/2016 iktató-
számon felterjesztett javaslata alapján Ál-
lamtitkár Úr a 31334-2/2016/INTIR ikta-
tószámú 125. sorszámon meghozta dön-
tését, melynek értelmében a Tiszaújváro-
si Általános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola átszervezését, így a Tiszaújváro-
si Általános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola Deák téri telephelyének kiválá-
sát, önálló intézménnyé alakulását jóvá-
hagyta. 
Tiszaújváros, 2016. június 15. 
Tisztelettel: 

                      Bozsikné Vig Marianna
 tankerületi igazgató

Tisztelt Igazgató Asszony!
Nyílt levélben reagálok levelére, mely a 
Tiszaújvárosi Krónika június 23-án meg-
jelenő számában kap nyilvánosságot. 
Úgy gondolom ez a helyes, mert a helyi 
köznevelés kérdéseiben - így a kiválás 
ügyében is - eddig minden önkormányza-
ti, testületi álláspont kialakítása és döntés 
a nyilvánosság előtt zajlott, s ennek így 
kell lennie most is. 
Tisztelt Asszonyom!
Meglepetéssel, mi több, megdöbbenéssel 
értesültem arról, hogy Államtitkár Úr jó-
váhagyta az Ön által felterjesztett javasla-
tot. Az Ön javaslatát. Ami teljes egészé-
ben szembe megy a helyi társadalom vé-
leményével. Akaratával. Ugyanis - ahogy 
2014-ben is - az önkormányzat mellett az 
intézmény alkalmazotti közössége, az is-
kolaszék, a szülői szervezet, és az iskola 
diákönkormányzata is óriási többséggel - 
többnyire 100 %-osan - elutasította a ki-
válásra vonatkozó javaslatot. 
Többek között ezért is szüntettem meg 
közalkalmazotti jogviszonyomat az álla-
mi fenntartású intézménynél, ahol fizetés 
nélküli szabadságon voltam, polgármes-
teri tisztségem következtében. Nem sze-
retném ugyanis, ha az elvárt közalkalma-
zotti magatartás miatt korlátozva lennék 
a helyi társadalom érdekében megfogal-
mazott véleményem szabad kinyilvánítá-
sában. 
Tisztelt Igazgató Asszony!
Ön, Önök színjátékot folytatnak iskola-
ügyben. Megkérdezik a pedagógusokat, 

a szülőket, a tanulókat, a működtető ön-
kormányzatot, majd az elsöprő erejű tilta-
kozás ellenére úgy döntenek, hogy figye-
lembe se veszik az emberek véleményét. 
Lerázzák magukról, mint kutya a vizet. 
Nagyon sajnálom, hogy tiszaújvárosi
létére egy olyan döntéshez asszisztált, 
mellyel a tiszaújvárosiak nem értenek 
egyet. Pedig a közoktatás, a köznevelés 
közügy. Egy iskola átszervezése különö-
sen az. Igazi helyi közügy, melyben kö-
zösen kell(ene) dönteni. 
Aggódom, hogy mi történik iskoláink-
kal a jövőben, ha ennyire nem veszik fi-
gyelembe az itt élők, az intézményekben 
dolgozók, és az azokat használók véle-
ményét. Különösen úgy, hogy 2017-től a 
működtetés jogától is megfosztják önkor-
mányzatunkat.
Aggódom, ugyanakkor ismételten leszö-
gezem, önkormányzatunk továbbra sem 
„engedi el a köznevelés, az intézmények, 
a pedagógusok és tanulók kezét”. Erőnk 
és jogi lehetőségeink határain belül vég-
rehajtjuk, folytatjuk az intézményi felújí-
tásokat, megtartjuk a különböző támoga-
tásokat. 
Mert tiszta lelkiismerettel akarunk a ti-
szaújvárosiak szemébe nézni. Nem szem-
lesütve szembe menni velük. 
Tiszaújváros, 2016. június 22. 
             Üdvözlettel: 

                                   Bráz György 
            Tiszaújváros polgármestere

Sztrájk helyett 
szolidaritás

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal érdekképviseleti szerve-
zete - mivel nem rendelkezik szakszervezeti jogosítványokkal - 
nem csatlakozott a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak 
és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete által június 22-én 8 
és 10 óra között meghirdetett sztrájkhoz. A dolgozók azonban - 
önkéntes alapon - egy kitűzővel fejezhették ki egyetértésüket a 
bérköveteléssel, és szolidaritásukat a sztrájkolókkal.

Befektetőbarátok 
vagyunk

Elismerést váltott ki Tiszaújváros gazdaságfejlesz-
tési stratégiája és adópolitikája.

Sikeresen szerepelt Tiszaújváros önkormányzata a Nemzeti Be-
fektetési Ügynökség által szervezett „Befektetőbarát település” 
pályázaton. A program záró feladataként először városunk stra-
tégiáját kellett bemutatni írásos formában, majd egy befektetői 
prezentációt kellett összeállítani. A feladatmegoldás sikeresnek 
bizonyult, s ezt a Külgazdasági és Külügyminisztérium, vala-
mint a Nemzeti Befektetési Ügynökség oklevéllel ismerte el.
Ezzel Tiszaújváros jogot szerzett a „Befektetőbarát település” 
cím használatára.
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Az elismerést tanúsító oklevél. 

E héten tartják tanévzáró ünnepségeiket városunk általános- és középiskolái. Ekkor adják át az önkormányzat által finan-
szírozott Mecénás ösztöndíjakat is. A Széchenyi iskolában már megkapták bizonyítványukat a diákok, akik azt is megtud-
hatták, a következő tanévben már nem a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, hanem az abból ki-
váló, önálló Széchenyi iskola növendékei lesznek. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Csütörtökön és pénteken 8:30-kor, szombaton 18 órakor, va-
sárnap 11:00 órakor lesznek a szentmisék templomunkban.
Júliusban hétköznap nem lesznek misék, szombaton 18 órakor, 
vasárnap 11 órakor lesz a szentmise templomunkban. A plébá-
niairoda nyitvatartása júliusban SZÜNETEL.
Görögkatolikus
Csütörtökön 17:30 vecsernye. Pénteken Keresztelő Szent Já-
nos születését ünnepeljük, 10:00 utrenye, 11:00 Szent Li-
turgia. Szombaton 17:00 vecsernye. Vasárnap 8:00 utrenye, 
11:00 Szent Liturgia. Szerdán Szent Péter és Szent Pál főapos-
tolok ünnepét tartjuk: 17:00 Szent Liturgia.
Református
Vasárnap Sajószögeden 09:00 órától, Tiszaszederkényben 
10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 órától lesz istentisztelet. 

 „Csendesen alszik, megpihenhet végleg,
angyalok bölcsője ringatja már, nem jöhet vissza, 
hiába hívjuk, emléke szívünkben otthont talál....”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
Kovács József 

(nyugalmazott mentőgépjármű-vezető ) temetésén meg-
jelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban 

osztoztak.
A gyászoló család

Fájó szívvel tudatja gyászoló családja mindazokkal, akik 
ismerték, hogy

Répási BeRtalan szilveszteR
gyémántdiplomás okleveles gépészmérnök

(a Tiszai Erőmű üzemviteli főosztályvezetője) életének 85. 
évében elhunyt. 

Felejthetetlen halottunktól 2016. 06. 24-én 12:30 órakor 
veszünk örök búcsút a sajószögedi Városi Temető 

ravatalozójában. 
Gyászoló felesége, lánya és unokái

„Veled együtt volt teljes az életünk,
hogy elmentél elvitted örömünk.
Szívedben csak jóság és szeretet,
szorgalom és munka volt életed.

A fájdalmat leírni nem lehet,
csak letörölni a könnyeket.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a napra, 
amikor

szincsáK lászlóné Hevesi viKtóRia
egy éve eltávozott közülünk. 

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszer-
tári ügyeleti/készenléti szolgálatot június 26-ig (vasárnapig)  
a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-
050),  majd június 27-tól (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszer-
tár (Bethlen Gábor út 17., tel.: 49/540-688) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Vasárnap és ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 
óra között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.  
Gyógyszertárak nyitvatartása:
                                    Hétköznap            Szombat     Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 -

Kimentés
Alapszabály, hogy a sérültet csak akkor szabad 

mozgatni, ha az életmentés érdekében feltétle-

nül szükséges. Kimentéshez a Rautek műfo-

gást alkalmazhatjuk:

• Álljon az ülő beteg háta mögé (ha fekszik, ül-

tesse fel és döntse kissé előre)

• Hóna alatt átnyúlva mindkét kezével fogja 

meg az egyik alkarját (egyikkel csukló fölött, 

másikkal könyök alatt), majd könyökben haj-

lítsa be azt, és húzza a mellkasához.

• Ezt a fogást tartva, a beteget húzza a saját 

(közelebbi) combjára. Saját testsúlyát helyez-

ze a szabadon lévő lábára.

• Végül a szabadon lévő lábával aprókat hátra-

lépve, húzza el biztonságos helyre.

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő 
reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a  Tisztelt Lakosságot, 
hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van köz-
érdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon 
üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített beje-
lentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szüksé-

ges intézkedéseket. 

A vértanúkra 
emlékeztek

Június 16-án az 1956-os forradalom mártírhalált halt miniszter-
elnökéről, Nagy Imréről és mártírtársairól, a forradalmat követő 
megtorlás áldozatairól emlékezett meg az ország. Tiszaújváros-
ban a hagyományoknak megfelelően néma megemlékezést tar-
tottak a Nagy Imre szobornál. Az ’56-os emlékhelyen az önkor-
mányzat, az intézmények, a gazdasági társaságok, a pártok, civil 
szervezetek képviselői helyezték el a megemlékezés virágait és 
gyújtottak mécsest június 16-án délután.

Rendkívüli ülés

Közlekedés, 
energia

Két határidős pályázatról tárgyalt június 20-án 
tartott rendkívüli ülésén városunk képviselő-tes-
tülete.

A grémium egyetértett a helyi közösségi közlekedés 2016. évi 
támogatási kérelmének benyújtásával. Nyilatkozott arról is, 
hogy a helyi közszolgáltatást december 31-éig fenntartja, továb-
bá működtetéséhez, fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre 
24.536 ezer forint nettó összegű, saját forrásból származó vissza 
nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el.  
A képviselő-testület egyetértett azzal is, hogy Tiszaújváros 
Fenntartható Energia Akciótervének felülvizsgálatára és an-
nak Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé átdolgozására 
az önkormányzat pályázatot nyújtson be a Magyar Államkincs-
tár B-A-Z Megyei Igazgatóságához. Az „Önkormányzati épü-
letek energetikai korszerűsítése” című felhívásra a  megyei ön-
kormányzat vezetésével konzorciumban, konzorciumi tagként 
nyújtja be Tiszaújváros a támogatási kérelmet.

Arany
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik júniu-

si sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton 

a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 

16. címre.

2. oldal 2016. június 23.Sokféle



A közösség ereje

Juniális a Tisza partján
Ismét benépesült a Tisza-par-
ti Szabadidőház udvara a 
hétvégén, itt rendezték meg a 
már hagyományos juniálist. 
Ugrálóvár és játszóház a gye-
rekeknek, baráti beszélgeté-
sek a fa árnyékában a felnőt-
teknek - így töltötték a napot 
a rendezvény résztvevői. 

- Erőműves dolgozó voltam - mondta Ko-
za István -, és mivel most itt vannak az 
unokák, így jó alkalom volt ez arra, hogy 
kijöjjünk. Legalább megmutatom a régi 
munkahelyem környékét és a gyerekek-
nek is egy nagyon jó kis szórakozás. 
A juniálist először a helyi nyugdíjasok-
nak szervezték meg, innen nőtte ki ma-
gát a rendezvény, mára már több száz 
vendég érkezik, a résztvevők száma év-
ről-évre nő. 
- Valamikor úgy indult, hogy csak az itt 
élők jöttek el - mondta Poropatich Péter, 
a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont vezetője. - Később azok, akik va-
lamikor erőművesek voltak, és ma már 
szinte a vendégek fele a tiszaújvárosi vá-
rosrészből érkezik. Most már nagyon sok 
a gyerek, megpróbálunk mi is mindig újí-
tani, bővíteni a programokon - mondta. 

A juniálist Bráz György polgármester 
nyitotta meg. 
- Ez a fiatal város méltán büszkélkedhet 
már hagyományokkal - mondta a polgár-
mester - igazán ez jelenti egy közösség 
erejét, hogy már vannak hagyományai. 
Különösen fontos ez a Tisza-parti juniá-
lis, hiszen jelzi, hogy ti is részesei vagy-
tok ennek a jól működő kisvárosnak. Ez-

zel rendezvénnyel előttetek szeretnénk 
tisztelegni - tette hozzá Bráz György. 
A programok egész nap zajlottak, nem 
csak a gyerekek tudtak sok mindent ki-
próbálni, hanem a felnőttek is, népsze-
rű volt a lovas kocsikázás, és kihasznál-
va a településrész természeti adottságait, 
a sárkányhajózás is sokakat vonzott. 

                                                      fp

Teltházas táborok 

Beindultak a nyári napközik  
 Az egyházak, a sportegyesü-

letek, az iskolák is szervez-
nek nyári táborokat és olyan 
napköziket is, amiket itt 
helyben, a városban rendez-
nek meg. 

Nagy segítség ez azoknak a szülőknek, 
akik dolgoznak, hiszen munkaidejük alatt 
8-16 óráig van felügyelet és mellette ren-
geteg program is gyermeküknek. Hittan-, 
olvasó-, katasztrófavédő, kerékpáros tá-
bor, foci, kosár, kajak, úszó napközi, csak 
néhány a sok közül. Több már el is kez-
dődött.  
Sárga-kékben az FC Tiszaújváros után-
pótlás focistái rúgták a bőrt a sportcent-
rum füves pályáin, 90 %-ban ők iratkoz-
tak be a nyári focitáborba. A kisebbek kö-
zött viszont sok az új gyerek, talán a leen-
dő klubtagok. 
- Én régóta járok ide, ha tehetem min-
den évben jövök - mondja Kundrák Ad-
rián, aki az FCT utánpótlás tagja. – Min-
den nap vannak edzéseink, de játszunk is 
sokat és járunk a strandra is, meg egy na-
pot kirándulni. Szeretek itt lenni, jó a tár-
saság és kedvesek az edzők is. 
A klub évek óta megrendezi napközijét a 
vakáció idején, a lelkesedés töretlen, sőt 
évről-évre egyre többen jelentkeznek.
 - Emlékszem, annak idején 25 fővel in-
dult a turnus, most kettőt is indítunk, a 
másikat augusztusban, az elsőt ezen a 
héten. Korosztályonként négy csoport-
ra osztottuk a gyerekeket, így edzünk, 

láthatjátok tele a pálya, 46 táborozónk 
van, ami rekord - vezet körbe bennünket 
a pályán Barabás Zoltán edző. - Nekünk 
szeptembertől júniusig vannak edzése-
ink, ezek inkább amolyan levezető edzé-
sek, ahol inkább a játékosságon, a szóra-
kozáson van a hangsúly, nem a technikai, 
taktikai, erőnléti edzéseken. Bárki jelent-
kezhet, nem kell profi focitudás. Augusz-
tus 8-12 között rendezzük a második tur-
nust, ide még lehet jelentkezni, van he-
lyünk, bővebb információt a klub honlap-
ján olvashatnak.
A focistáktól nem messze a súlyemelő 
csarnokban rendezték be szárazföldi bázi-
sukat a Vízipók sport napközisek. Idejük 
nagy részét a strandon töltik úszással, de 
játékra és szórakozásra is jut idő bőven. 
- Nekem ez már az ötödik nyaram itt. 
Megtanultam úszni, sokat strandolunk, 
játsszunk, vidám a hangulat, vannak 
sportvetélkedők is és nagyon finom a ka-
ja - mondja Bukta Gréta.  
- A gyerekek kétharmada visszajáró tábo-
rozó, valaki ovisként kezdte nálunk és fel-
ső tagozatosként is itt van - mondja a tá-
bor vezetője, Homródi Zsolt. - A Vízipók 
sport napközi fő profilja az úszásoktatás, 
de rengeteg sportos programot is tervez-
tünk, strandolás, csúszdázás, játékos ver-
senyek, rossz idő esetén pedig tornatermi 
foglalkozás lesz, uszodai úszásoktatással. 
Az úszás- tudást az első nap felmérjük és 
ez alapján három csoportban foglalko-
zunk a gyerekekkel, így mindenki a saját 
tempójában halad. Kétszer 10 napos tur-
nusunk van, két héten át, egy-két helyünk 

még van, ha valaki menet közben szeret-
ne csatlakozni. A július 4-15 közötti idő-
szakban viszont még tudunk több gyere-
keket is fogadni. 
A Hamvas Béla Városi Könyvtárba is el-
látogattunk, ahol az olvasótáborosok-
nak tartottak épp kézműves foglalko-
zást. Reggeli könyvélményüket öntötték 
formába, fakanálbábot készítettek az ak-
tuális olvasmányukhoz, Víg Balázs Pu-
szirablók című gyerekregényéhez.
 - Sokadszor vagyok itt én is, mint több 
más táborozó társam. Nagyon szeretem 
a könyveket, számomra az olvasás az 
egyik legjobb foglalatosság. Itt olvasok új 
könyveket, megismerhetek új írókat, köz-
ben játszunk, kézműveskedünk - mondja 
Pap Szimonetta. 
- Leginkább az alsó tagozatosok jönnek 
hozzánk, a szülőknek ezt a korosztályt 
kell leginkább „elhelyeznie” a vakáció 
ideje alatt, de volt már, hogy valaki nyol-
cadikos koráig itt volt nálunk - mondja 
Vajnárovics Mihályné gyermekkönyvtá-
ros. - Zömmel a mai gyermekirodalomból 
csemegézünk, Víhg Balázs az egyik vá-
lasztott író, de itt van egy másik, Pék Rea, 
akinek a neve még ismeretlen, de egy na-
gyon szép meseregényt írt. Az öt napból 
négy nap olvasmányélmény lesz, egy pe-
dig kirándulás. Egy lovas tanyára utazunk 
Nyíregyházára, ahol a tanyasi, falusi élet-
tel ismerkedhetnek meg majd a gyerekek. 
Lesz második turnusunk is a jövő héten, 
de sajnos itt már nincs hely. 
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15 éves az MAN

25 éves a TiszaTextil

Születésnap 
ajándékkal

A legnagyobb
a legidősebb

Tizenöt fát ajándékozott az MAN tiszaújvárosi ki-
rendeltsége városunknak, fennállásuk 15. évfordu-
lója alkalmából. 

A fákat a Szent István szobor melletti területen együtt ültették el 
a város és a cég vezetői. A jubileum alkalmából egy fesztiválra 
is várták a cég dolgozóit és az üzleti partnereket. A családi napot 
az ipari parkban található telephelyen tartották. 
- Ez számunkra egy nagy ünnep - mondta Pék György, az MAN 
tiszaújvárosi kirendeltségének vezetője -, hisz ez a telephely im-
már tizenöt éve folyamatosan jól működik. Az, hogy itt legyen 
az MAN kirendeltsége, egy nagyon jól előkészített döntés volt.
Tiszaújváros három megyeszékhely között szinte azonos távol-
ságra helyezkedik el ebben az ipari parkban, ami akkor még 
a környék egyetlen működő ipari parkja volt. Úgy gondolom, 
hogy az MAN idetelepülése nagyon jó döntés volt, és az ipa-
ri park, valamint a város azóta folyamatosan fejlődik, csakúgy, 
mint az MAN - mondta Pék György. 

Háromszáz főt foglalkoztat tiszaújvárosi gyárában 
a TiszaTextil Kft. A cégcsoport legrégebbi és legna-
gyobb vállalata található itt. 

A csomagolóanyagok gyártásával foglalkozó cég most ünnepel-
te 25. születésnapját. Ebből az alkalomból gyárlátogatással egy-
bekötött találkozót szerveztek üzleti partnereik számára. 
Az ünnepségen részt vett Bráz György, Tiszaújváros polgármes-
tere is, aki így köszöntötte a születésnapját ünneplő céget. 
- Örülök annak, hogy 25 év után is versenyképes ez a cég, és 
hogy folyamatosan fejlődik - mondta Bráz György. - Örülünk 
annak, hogy vannak ilyen versenyképes vállalatok Tiszaújváros-
ban, és remélem, hogy a TiszaTextil Kft. is úgy érzi, Tiszaúj-
város önkormányzata hozzá tud járulni ehhez a sikerhez - tette 
hozzá a polgármester. 
A TiszaTextil Kft.-t 1991-ben alapították, akkor 42 ezer vállal-
kozás működött az országban, mára mindössze egyharmaduk 
maradt fenn. 
- Büszkék vagyunk arra, hogy vállalatunk immár 25 éves - 
mondta Vágó Zsolt ügyvezető igazgató -, ezt nem sokan mond-
hatják el magukról. Ez már önmagában is egy sikertörténet, és 
azon fogunk dolgozni a jövőben is, hogy további sikereket ér-
jünk el - tette hozzá.
A cég gyógyszeripari, vegyipari és mezőgazdasági csomago-
lóanyagokat gyárt, a csoport vezetése Ausztriában található, a 
gyártás Franciaországban, Észtországban és Magyarországon 
zajlik
- A tiszaújvárosi a legnagyobb és a legidősebb vállalat a cégcso-
porton belül - mondta Peter Huemer tulajdonos -, több szem-
pontból is fontos tehát, például ide tartozik a teljes szövetellátás 
a cégcsoporton belül - mondta a tulajdonos, aki hasonló sikere-
ket és fejlődést kívánt a cégnek a következő 25 évre. 
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A város és a cég vezetői együtt ültették el az ajándékot. 

A cég gyógyszeripari, vegyipari és mezőgazdasági csoma-
golóanyagokat gyárt. 

A számtalan program mellett a baráti beszélgetések adják a juniális sava-borsát. 

Mozgalmas az élet az olvasótáborban is. 

A gyerekek kétharmada visszajáró tá-
borozó.



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
TóTh Sándor

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő

2016. június 29-én (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői szoba.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
dr. Fülöp György alpolgármester, 
a 2. sz. választókerület képviselője

2016. 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

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 

történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli esemé-
nyek bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. 

A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérke-
ző hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 

üzenetrögzítő rögzíti. 

Álláspályázat

Szociális gondozó munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 
pályázatot hirdet 1 fő részére szociális 
gondozó munkakör betöltésére.
Feladatai: 
- szociális alapszolgáltatási feladatok el-
látása (házi segítségnyújtás).
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés. 
Pályázati feltételek: 
- szakmunkás végzettség,
- szociális gondozó és ápolói végzettséget 
(OKJ) igazoló bizonyítvány, 
- felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások).
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz, 

- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolata,
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem ré-
gebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a 
Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek meg-
felelően,  -  hozzájáruló nyilatkozat a pá-
lyázati anyagban foglalt személyes ada-
tok pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez.
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központba, Poropatich Péter in-
tézményvezetőhöz kell eljuttatni, Tisza-
újváros, Kazinczy út 3. címre. Pályáz-
ni csak a pályázati feltételekben felso-
rolt valamennyi irat benyújtásával lehet, 
ellenkező esetben a pályázat érvényte-

len. Kérjük a borítékon feltüntetni a pá-
lyázat azonosító számát: 2115/2016., va-
lamint a munkakör megnevezését: szoci-
ális gondozó. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 
2016. június 23.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2016. június 30.
A munkakör 2016. július 01. napjától tölt-
hető be.
A pályázattal kapcsolatban érdeklőd-
ni Poropatich Péter intézményvezető-
nél a 49/548-190-es telefonszámon le-
het. A pályázati felhívás az NKI honlap-
ján 2115/2016. azonosító számon 2016. 
június 06. napján is megjelent.

Véradás 
Szederkényben

A Magyar Vöröskereszt területi szervezete ismét véradást szervez. Június 
25-én szombaton, 14.00-től 16.30-ig egy új helyszínen, Tiszaszederkény-
ben, a művelődési házban várják a donorokat. Az elmúlt néhány alkalommal 
ugyanis alacsony volt a véradók száma, ezért most első ízben megpróbálják 
új helyszínre mozgósítani a véradókat.
A nyári időszak biztonságos vérellátásának érdekében szeretettel várják a ré-
gi és új véradókat, mondván: Adj vért, és ments meg három életet! 

Álláspályázat

Kisgyermeknevelő munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont állást hirdet 1 fő kisgyermeknevelő 
munkakör betöltésére.
Feladatai: három éven aluli gyermekek 
gondozása-nevelése, harmonikus tes-
ti-szellemi fejlődésének segítése az élet-
kori és egyéni sajátosságok figyelembe-
vételével. A jogviszony időtartama: vár-
hatóan 2019. májusig tartó határozott ide-
jű kinevezés, 4 hónap próbaidő kikötés-
sel. 
Jelentkezési feltételek: 
- önéletrajz, 
- csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA); 
vagy bölcsődei szakgondozó (OKJ); 
vagy csecsemő- és kisgyermekgondozó 
(OKJ); vagy csecsemő- és kisgyermek-
nevelő-gondozó (OKJ); vagy csecsemő- 
és gyermeknevelő-gondozó (OKJ); vagy 
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ); 
vagy csecsemő- és kisgyermeknevelő 
asszisztens (FOKSZ); vagy csecsemő- és 

gyermekgondozó (OKJ) végzettséget iga-
zoló bizonyítvány másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmen-
tes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 
20. § (1), (2d) és (2e) bekezdései alapján,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatok az ál-
láshirdetéssel összefüggésben szükséges 
kezeléséhez,
- nyilatkozat, amely szerint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának 
(8) bekezdésében meghatározott kizáró 
ok vele szemben nem áll fenn.
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvény szerint. 
A jelentkezési feltételekben megadott va-
lamennyi dokumentumot a Tiszaújváro-
si Humánszolgáltató Központba, Poro-
patich Péter intézményvezetőhöz kell el-
juttatni 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 
3. címre. Jelentkezni csak a jelentkezési 

feltételekben felsorolt valamennyi doku-
mentum együttes benyújtásával lehet, el-
lenkező esetben a jelentkezés érvényte-
len. Kérjük a borítékon feltüntetni az ál-
lás iktatószámát: 2169/2016. valamint a 
munkakör megnevezését: kisgyermekne-
velő. 
Az álláshirdetés megjelentetője fenntartja 
magának a jogot, hogy az álláspályázati 
eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A jelentkezés határideje: 2016. július 11. 
A jelentkezések elbírálásának határide-
je: 2016. július 18. Az állás a jelentke-
zések elbírálását követően azonnal be-
tölthető.  Az állással kapcsolatban érdek-
lődni Poropatich Péter intézményveze-
tőnél a 49/548-190-es telefonszámon le-
het. A pályázati felhívás az NKI honlap-
ján 2169/2016. azonosító számon 2016. 
június 23. napján is megjelenik.

Hivatali munkarend
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Pol-
gármesteri Hivatalban 2016. június 30-án (csütörtökön) az ügy-
félszolgálatnál az ügyfélfogadás 8 órától 12 óráig tart. 
Értesítjük továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a közszolgála-
ti tisztviselők napja munkaszüneti nap, ezért 2016. július 1-jén 
(pénteken) a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban nem lesz 
ügyfélfogadás.
                                                 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Árverési hirdetmény
Önkormányzati lakás 

értékesítése
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesí-
tésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi la-
kást:

Megneve-
zés/Cím

Alapterü-
let / szoba-

szám

Hely-
rajzi 
szám

Alapvé-
telár

Kaució 
összege

Lakás, Ti-
szaújváros, 
Bolyai köz 

11. 4/3.

63 nm/ 
2+1/2

659/8/
A/30

8.200.000 
Ft

400.000 
Ft

Az ingatlant árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételárról 
induló szabad licitálással.
A lakás műszaki állapota:
Panel, összközműves (távfűtéssel), állaga korának (kb.: 30 év) 
megfelelő, panelprogramos (kifizetve), részleges felújítást igé-
nyel.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása, 
- határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,
- legalább egy alkalommal az ingatlan megtekintése,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó törvé-
nyes meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű kaució befizetése és a befizetés igazolása.
Jelentkezési lapok beszerezhetőek: Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, 
ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Megtekintés: telefonos időpontegyeztetés alapján: tel.: 06-49-
548-043.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje: 
2016. július 11-én 12,00 óráig Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, 
ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda)
Árverés ideje, helye:
2016. július 12-én 09.00 óra a Polgármesteri Hivatalban (talál-
kozás: 206. számú iroda).

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának képvise-
lő-testülete 2016. június 30-án, csütörtö-
kön 10.00 órakor ülést tart a Városháza 
III. emeleti tanácskozó termében.
Zárt ülés:
1. Javaslat önkormányzati kitüntetések a-
dományozására
2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj”
adományozására
3. Javaslat ingatlanokkal kapcsolatos 
döntésekre
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 5/2016. (II.26.) 
önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a közterületek használatának 
rendjéről szóló 17/2013. (VII.05.) önkor-
mányzati rendelet módosítására
3. Javaslat a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatásról szóló önkormányzati ren-
delet megalkotására

4. Javaslat a Derkovits Kulturális Köz-
pont Szervezeti és Működési Szabályza-
tának módosítására
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központ Szervezeti és Működé-
si Szabályzatának módosítására és a Haj-
léktalanok Nappali Melegedője szakmai 
programjának jóváhagyására
6. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására 
7. Javaslat a Tisza Média Kft. Szerveze-
ti és Működési Szabályzatának módosí-
tására
8. Javaslat az idősek otthonának létreho-
zásával, valamint a család- és gyermekjó-
léti szolgáltatás elhelyezésével kapcsola-
tos döntések meghozatalára
9. Javaslat a sportorvosi tevékenység bő-
vítésére
10. Javaslat az otthoni szakápolási tevé-

kenység működtetésével kapcsolatos 
döntés meghozatalára
11. Javaslat energiatakarékossági és gé-
pészeti beruházásokra, felújításokra be-
nyújtott pályázatok elbírálására, valamint 
az energiatakarékosságot célzó és gépé-
szeti beruházásokat, felújításokat támo-
gató pályázati kiírás módosítására
12. Beszámoló a Derkovits Kulturális 
Központ Tiszaújváros Települési Érték-
tárral kapcsolatos 2016. I. féléves tevé-
kenységéről
13. Tájékoztató a tavaszi közmeghallga-
tásokon elhangzott közérdekű bejelenté-
sekre tett intézkedésekről
14. Egyebek 
a. Javaslat építésügyi tárgyú önkormány-
zati rendeletek felülvizsgálatával kapcso-
latos döntésre
b. Javaslat határidő módosításokra
Kérdések

Nyári ügyelet 
az Eötvösben

A nyári szünet ideje alatt az Eötvös középis-
kola titkárságán az ügyintézés a megszokott 
munkarendnek megfelelően zajlik. (Hétfőtől-
csütörtökig 7 órától 15:20-ig, pénteken 7 és 
13:20 között)
Intézményünk vezetői 8 és14 óra között ügye-
letet tartanak a következő szerdai napokon:
 2016. július 13., július 20., július 27., augusz-
tus 03., augusztus 10.,augusztus 17.

 Pogonyi-Simon Edit
                      intézményvezető
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Horgász napközi
A Zabos Géza Horgász Egyesület horgász napközit szervez 
8-14 éves (horgászengedéllyel rendelkező) gyermekek részé-
re a sajószögedi Erdészeti-tavon 2 turnusban (20-20 fővel) 
mindennap 8.30-16.00 óráig. 
I. Turnus: 2016.07.11 - 07.15. Vezetője: Csehovics Zoltán
II. Turnus: 2016.07.18 - 07.22. Vezetője: István András
A résztvevőknek az alábbiakat biztosítjuk:
- ebédet,
- a ki- és hazautazáshoz kisbuszt, (indul a TISZA ABC parko-
lójából, reggel 8 órakor)
- etetőanyagot, csalit.
A részvételi díj: 7.500Ft/ fő
Jelentkezni csak személyesen, 2015. június 20-tól lehet az 
egyesület irodájában: Bartók B. út 7. szám, ügyfélfogadási 
időben hétfőn, szerdán, pénteken 13-17 óráig, kedden, csü-
törtökön 8-12 óráig.
Az első 40 fő jelentkezését tudjuk elfogadni!

 Csehovics Zoltán
ifjúsági felelős

A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Városi Kiállítóterem
„Válogatás” Iklódiné Bodolai Judit, Kányási Katalin, Kap-
czár Klára, Kormos Dénes, Lukácsné Szabó Anikó, Molnár 
Viktor, Papp Edit, Siska Bogi, Tóth Ferenc  közös tárlata. Lá-
togatható június 28-ig.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Írók, költők fürdőruhában – kamarakiállítás. Helyszín: a 
könyvtár aulája.  A kiállítás július 30-ig tekinthető meg.
Helytörténeti Gyűjtemény
KÖZLEMÉNY
Az „Egy modern város született - Életmódváltás a dél-borso-
di térségben” című felújított, állandó várostörténeti kiállítás 
 augusztus 31-ig szombaton és vasárnap is nyitva tart 11.00 – 
19.00 óráig! (bejárat az üzletsor felől!)
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a „TE ENGEMET, 
ÉN TÉGEDET…” című időszaki kiállítás  a „Villa Sceder-
kyn” Tájházban június 26-ig tekinthető meg!

A Tisza TV műsora

Június 23., csütörtök
9:00 Héthatár: Tanévzárók -Tanulmányi ösztöndíjak - Jubilá-
ló TiszaTextil - Juniális a Tisza partján - Jabil 3próba
9:15 Hétről-Hétre: Sportfesztivál - Táborok - Félmúlt (A mű-
sor a szerdai adás ismétlése)

Június 29., szerda
18:00 Héthatár: Mecénás ösztöndíjosztó - Ötórai tea - Triat-
lon előtt - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Ugrálókötéllel világbajnok - Játék Hatá-
rok Nélkül - Félmúlt - Sport
Utána: Fogadóóra: Bráz György polgármester válaszol a né-
zők közérdekű kérdéseire
Utána: Egy hajóban - vallási műsor

Június 30., csütörtök 
9:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: a szerdai adás ismétlése
Utána: a képviselő-testületi ülés ismétlése

A kilencvenes évek első felében rengeteg dolog 
megváltozott Magyarországon. A szocializmus 
évei után a lakosság még szokta - és sok esetben 
nyelte - az új valóságot. A vallás, ami addig a tűrt 
kategóriába tartozott, teret nyert és olyan települé-
seken is, ahol a régi rendszerben elképzelhetetlen 
lett volna templom épült. Így volt ez Tiszaújváros-
ban is. Az 1992. június 18-i számában a reformá-
tus templom alapozásáról számolt be a Krónika.
„A becslések szerint Tiszaújvárosban több mint 
kétezer olyan ember él, aki református hitűnek 
vallja magát, s akinek természetes vágya, hogy el-
készüljön a gyülekezet saját temploma.”
Arról hogy ezt a vágyat mikor tudja teljesíteni az 
egyház a város református lelkésze, Varga István 
nyilatkozott a lapnak.
„A templom alapozása egy hónap múlva elkészül, 
de a munkálatokat csak ősszel, vagy még az is el-
képzelhető, hogy csak a következő évben folytat-
juk. Az árajánlatok közül a legkedvezőbbet válasz-
tottuk ki, ám az alapozás - melyet a Hajdúnánási 
Állami Építőipari Vállalat végez el - így is 2,5 mil-
lió forintunkba került.”
Az építkezés nagyrészt a hívek felajánlásából való-
sult meg, de ekkor még nem lehetett tudni, hogy 
vajon minden munkálatra meg tudják-e teremteni 

az anyagi hátteret.
„Kül- és belföldről egyaránt néhány ígéretet kap-
tunk arra, hogy támogatják a templomunk meg-
építését, de továbbra is szükségünk van magán-
személyek, vállalatok, intézmények adományaira.”
S tegyük hozzá, hiszen ma már tudjuk, az önkor-
mányzatéra.
A jövő héten 1991. 26 hetéből szemlézgetünk.

borza

Templomalapozás
Hétről hétre évről évre

Rajzpályázat

A nagy ho-ho a Nagyhéten 
Kedves Gyerekek!
Bizonyára ismeritek azt a peches pecást, aki hű „társával”, a 
csalafinta csalival képtelen halat fogni. Ő a nagy ho-ho-hor-
gász, aki július 7-én ellátogat városunkba, hogy részt vegyen 
a Triatlon Nagyhét eseményein. Közületek sokan horgásztok, 
legutóbb a gyermeknapi versenyen bizonyítottátok, hogy nem 
is akárhogyan. Most rajztudásotokat mutathatjátok meg.  Szer-
kesztőségünk ugyanis rajzpályázatot hirdet „A nagy ho-ho-hor-
gász a Nagyhéten” címmel. A felhívásra óvodás és iskoláskorú 
gyerekek rajzait várjuk. Bármilyen technikával készített alko-
tással nevezhettek, a lényeg, hogy A3-as méretű legyen. A fela-

dat, hogy ábrázoljátok a nagy ho-ho-
horgászt és csaliját a Triatlon Nagy-
hét bármelyik eseményén. A pályáza-
tokat július 1-ig várjuk szerkesztősé-
günkben, a Szent István út 16. szám 
alatt. Egy kis ajándékkal már akkor 
is meglepünk benneteket, de az ered-
ményhirdetéssel várnotok kell július 
7-ig, a Triatlon Nagyhéten a Város 
napjáig. Aznap 9.30 órakor a nyer-
teseknek Balázs Péter, a nagy ho-
ho-horgász magyar hangja, és Bráz 
György polgármester, a rendezvény fővédnöke adja át a díjakat. 
Izgalommal várjuk a rajzokat!

A szerkesztőség

Közlemény
A Hamvas Béla Városi Könyvtárban teljes körű szolgáltatá-
sokkal várjuk kedves Olvasóinkat a felnőtt könyvtárban és a 
gyermekkönyvtárban egyaránt.
A Tisza-parti fiókkönyvtár június végéig felújítás miatt zár-
va tart.
A Helytörténeti Gyűjtemény várostörténeti kiállítása keddtől 
vasárnapig 11.00 - 19.00 óráig látogatható. (Bejárat az Üzlet-
sor felől.)
További információ a honlapon és  Facebook oldalunkon.

„A színházhoz nem kell más, 
mint három deszka, két szí-
nész és egy közös szenvedély” 
- Lope de Vega e gondolata a 
felvidéki Csavar Színház hit-
vallása. Ketten a társulatból, 
Gál Tamás és Mester László 
most a tiszaújvárosi „desz-
kákra” állt. 

A Hamvas Mozaikok sorozat része volt 
ez az előadás, s minthogy Hamvas Béla 
François Villont a halhatatlanok közé so-
rolta, így az ő költészete került most fó-
kuszba. Mindez 20. századi köntösben a 
21. század emberének. Faludy György 
átköltéseit hozták el a csallóközi vándo-
rok, az előadás vázát a Testamentum adta, 
ebbe ékelődtek be Villon balladái. A 20. 
századi köntös Faludy Györgyé, hiszen ő 
nem lefordította Villont, hanem átköltöt-
te, beleírta saját magát, életét,vívódásait, 
keserveit, lázadásait. Ehhez jött még Gál 
Tamás és Mester László, lélekig hatolva, 
elvarázsolva úgy játékukkal, zenéjükkel, 
mint lényükkel, szellemiségükkel. 
Gál Tamással az előadás előtt irodalom-
ról, előadóművészetről beszélgettünk. 
- Hogy különleges-e a mai előadás? Any-
nyira, mint Faludy költészete. Egyedül-
álló és lenyűgöző, nagyon nagy hatással 
van ránk. Egy hónapja játszottuk utoljára 
ezt az előadást, és most tartottunk egy rö-
vid próbát. A próba végén összenéztünk 
kollégámmal: tényleg irodalmi nagyha-
talom vagyunk, Laci! Tegnap A nagyidai 
cigányokat játszottuk Arany Jánostól és 
döbbenten konstatáltuk utána, hogy ha írt 
volna színdarabokat, akkor shakespeare-i 
magaslatokig eljutott volna. És most csak 

két óriást mondtam, Faludyt és Aranyt. 
Hol vannak még a többiek? Egyszerűen 
döbbenetes, hogy micsoda kincs a ma-
gyar irodalom. Ezt sokszor halljuk ugyan, 
hiszen sokan mondják, de amikor tényleg 
tudatosítja az ember magában egy-egy 
mű elolvasása kapcsán, akkor érzi, hogy 
olyan jó magyarnak lenni. 
- Tudatosítjuk? Tudjuk, látjuk, érezzük 
ezt?
- Sokan igen. Olyan ez, mint egy focid-
rukkernek a labdarúgás. Én azt hiszem, 
hogy erre a nemzetre nagyon nagy hatás-
sal van az irodalom. Az is bizonyíték er-
re, hogy ma este én itt vagyok. Nem va-
gyok médiasztár, nem vagyok közismert 
színész, nem vagyok olyan ismert, mint 
a szlovák nemzeti színházbeli kollégáim. 
És mégis játszhatok itt ma este. Ez nem 

az én nevem miatt van, hanem Faludy 
György neve miatt. Tisztában vagyok az-
zal, hogy hol állok ezen a földön, és azzal 
is, hogy elsősorban az irodalmi mű vonz-
za be a közönséget a színházba. És ha 
nem csalódnak az előadóban, akkor elé-
gedettek és jönnek legközelebb is. 
- Könnyebb egy irodalmi művet a nézőté-
ren ülve befogadni, mint otthon a kana-
pén egy csésze kávéval? 
- Az a jó előadóművész, aki megérteti a 
művet, és mint egy jó révész, átviszi a 
hallgatóságot a túlsó partra. Ez a mi fel-
adatunk, hogy egyértelműen lefordítsuk, 
és az előadóművészet eszközeivel megér-
tessük azokat a dolgokat, amiket otthon 
első olvasatra nem ért meg az ember. Ha 
nem így lenne, bárki felolvashatná...

                                Fodor Petronella

Villon, Faludy, Gál

Az irodalom révészei
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Mester László és Gál Tamás, a Csavar Színház tagjai. 



Horgászok figyelem!
2016. június 24-én (pénteken) 17 órától koszorúzással egy-
bekötött megemlékezést tartunk Tiszaújvárosban, a Teleki 
Blanka u. 5. szám alatti Zabos Géza emléktáblánál.
2016. június 25-én (szombaton) Zabos Géza horgász csa-
patversenyt szervezünk az Erdészeti és a Tolnai tavon. 
3 fős csapatok jelentkezését várjuk. Nevezési díj: 3.000,- 
Ft/csapat. 
PROGRAM: 5.00-tól gyülekezés, 5. 30-tól sorsolás
6.00-10.00-ig verseny, 11.00-13.00- technikai versenyszá-
mok:  totó, darts. Mérlegelés, eredményhirdetés, tombo-
la. Ebéd
A horgászverseny nevezési díját az egyesületi irodán (Ti-
szaújváros, Bartók B. u. 7.) lehet befizetni nyitvatartási 
időben (hétfő, szerda, péntek 13-17 óráig, kedd, csütörtök 
8-12 óráig) 2016. június 23-ig.
Ebédjegy ára: 1.100,- Ft, amely tartalmazza az ebédet, egy 
üdítőt és a verseny utáni horgászati lehetőséget. Megvásá-
rolni az egyesületi irodán lehet.  
A Zabos Géza Emléknapon az Erdészeti és a Tolnai tavon 
csak az a horgász horgászhat, aki csapatversenyben vesz 
részt, vagy aki ebédjegyet váltott!

Makó Zoltán versenyfelelős
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A Sportfesztivál eredményei
A negyedik Tiszaújvárosi 
Sportfesztiválon ismét sokan 
döntöttek úgy, hogy a szám-
talan lehetőség közt választva 
valamilyen egyéni vagy csa-
patsportágban kipróbálják 
magukat. Ezen kívül több tor-
nának is otthont adott a két-
napos seregszemle, ahol az 
alábbi eredmények születtek.

Kispályás labdarúgó torna két forduló-
jának összesített eredménye: 1. GEMS 
Sport, 2. Galaktikusok, 3. SC Grund, 4. 
Special J., 5. FC Konako, 6. Ötlet SE, 7. 
Sajó Fenyő, 8. Dynamo Himbilimbi, 9. 
Classic 90
Megyei női labdarúgó torna: 1. Kazinc-
barcika, 2. Sárospatak USI, 3. Szerencs, 
4. Tiszalúc, 5. Mezőkövesd Zsóry, 6. 
Edelény, 7. Sajóvölgye Focisuli, 8. Ku-
rityán, 9. Taktaharkány. Legjobb kapus: 
Tóth Boglárka (Kazincbarcika), legjobb 
játékos: Kapéri Kitti (SUSI), legeredmé-
nyesebb gólszerző: Germus Judit (Tisza-
lúc).

Nemzetközi senior labdarúgó torna: 1. 
Nagyvárad, 2. Kassa, 3. Beregszász, 4. 
Polgár, 5. FC Tiszaújváros, 6. Mezőcsát, 
7. Kolbusowa. Gólkirály: Popa Marius 
(Nagyvárad). Legjobb kapus: Tóth Gyu-
la (Beregszász). Legjobb játékos: Lubo 
Beregsasi. Legjobb hazai játékos: Mol-
nár Zoltán.
Csúszókorong: 1. BKV 2. TIFIT 3. Rá-
kosszentmihály, 4. Csömör
Strongman (Erősember) verseny: I.: End-
rei Zsolt (Tiszaújváros), II.: Zokolicza 
Csaba (Hajdúszoboszló), III.: Juhász Pé-
ter (Mád), IV.: Mengyi Rajmund (Tisza-
újváros), V.: Szabó Gyula (Tiszaújváros), 
VI.: Kiss Tamás (Hajdúszoboszló), VII.: 
Csekk Sándor (Kállósemjén), VIII.: Lu-
kács Krisztián (Hajdúszoboszló).
Nemzetközi utánpótlás labdarúgó torna. 
2004: 1. Cigánd, 2. Salgótarján, 3. Tisza-
újváros, 4. Kolbusowa, 5. Beregszász, 6. 
Ózd, 7. Borsod Volán, 8. Nánási Focisuli, 
9. Sajóörös, 10. Alsózsolca. Gólkirály: Il-
lés Dávid (Tiszaújváros). Legjobb kapus: 
Sándor Kristóf (Salgótarján). Legjobb 

mezőnyjátékos: Nagy Dániel (Cigánd). 
Legjobb hazai játékos: György Kristóf.
2006: 1. Várda SE, 2. Beregszász, 3. FC 
Tiszaújváros, 4. Bendegúz Edelény, 5. 
Alsózsolca, 6. Ózd, 7. Tiszakeszi. Gól-
király: Kozik Eduárd (Beregszász). Leg-
jobb játékos: Kőrizs Ákos (Várda SE). 

Legjobb kapus: Tóth Attila (Tiszaújvá-
ros). Legjobb hazai játékos: Bodnár Vik-
tor.
2007: 1. Nánási Focisuli, 2. Hajdúszobo-

szló, 3. Cigánd, 4. Várda SE. Gólkirály: 
Tecza Gergő (Várda SE). Legjobb játé-
kos: Kovács Kristóf (Hajdúszoboszló). 
Legjobb kapus: Vitos Zsombor (Tiszaúj-
város). Legjobb védőjátékos: Kéki Lász-
ló (Nánási Focisuli).
Meghívásos női kézilabda torna: 1. Ti-
szaújváros, 2. Nádudvar, 3.Hajdúszobo-
szló. Gólkirálynő: Szilágyi Ildikó (Ná-
dudvar). Legjobb mezőnyjátékos: Zelizi 
Orsolya (Hajdúszoboszló). Legjobb ka-
pus: Kovács Ágnes (Tiszaújváros).
Lábtenisz: 1. Szekérmenet, 2. Alap, 3. 
Protekció, 4. Stepperoni Vier, 5. Kesze-
gesek.
Strandfoci: 1. Fortuna, 2. Drink Team, 3. 
Ittak
Városi tájékozódási verseny. „Nyugdíjas”:
1. Reumás Csiga, 2. Szuper Nagyi, 3. Kez-
dők. „Családos”: 1. Pillangó, 2. Napocs-
ka, 3. MC. „Kiscsaládos”: 1. Rénszar-
vas, 2. Andrásyék, 3. Falevél. „Ifjúsági”: 
1. Kukacok, 2. Zsíros kifli. „Felnőtt”: 1. 
Tóthék, 2. Irmadri, 3. Róka Rudi.
Streetball. Utánpótlás 1: 1. Basketgirls, 
2. Terroristák, 3. Sztárok. Utánpótlás 2: 
1. Tiszaújvárosi Kecskék, 2. Golden Sta-

te. Utánpótlás 3: 1. Intenzív kéz, 2. Le-
gyen tánc.
Kosárra dobó verseny: 1. Szabó Zoltán, 
2. Czímer Adrián, 3. Gadas Bogdán.
Senior kosárlabda torna: 1. Tiszaújvárosi 
Oldboys, 2. Gyergyószentmiklós.
Kispályás labdarúgó bajnokság: 1. 
GEMS Sport, 2. Galaktikusok, 3. SC 
Grund
Asztalitenisz. Női egyéni: 1. Fóti Ildikó, 
2. Lukács Ildikó, 3. Fónagy-Árva Zsófia. 
Lány egyéni: 1. Fónagy-Árva Zsófia. 
Férfi egyéni: 1. Fónagy-Árva Péter, 2. 
Szűcs István, 3. Gyuricskó Adrián. Fiú 
egyéni: 1. Fónagy-Árva Péter, 2. Gyurics-
kó Adrián, 3. Molnár Marcell.
Bajtársak labdarúgó torna: 1. Mezőcsá-
ti Katasztrófavédelmi Őrs, 2. Tiszaújvá-
rosi Hivatásos Tűzoltóság, 3. Polgármes-
teri Hivatal, 4. Mentőszolgálat, 5. Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület Mezőcsát.
Tenisz: 1. Szentandrássy László, 2. Veres 
László, 3. Berkes György.
Női röplabda torna: 1. MVSC serdülő, 2. 
Tiszaújváros Eötvös DSE, 3. Berzeviczy, 
4. MVSC gyerekcsapat.

Dicsőségtábla-avatás

A Sportcentrum játékcsarnokának aulájában a 2004. május 6-án, 
a Magyar Sport Napján felavatott két dicsőségtábla egy újab-
bal bővült. Ezt Bráz György polgármester és dr. Fülöp György 
alpolgármester avatta fel. 2004-től napjainkig 8 olyan sporto-
ló neve került fel az új táblára, akik dobogós helyezést szerez-
tek világversenyeken. Tiszaújváros képviselő-testületének dön-
tése érelmében 2020-tól minden olimpiát követő év június vé-
géig a dicsőségtáblát aktualizálják a Tiszaújvárosi Sportfeszti-
vál alkalmával.

Jabil 3Próba

Úszással folytatták

 Mintegy kétszázötvenen éltek a lehetőséggel és 
úszással gyarapították tovább pontjaikat a Jabil 
3Próba szabadidősport eseménysorozat vasárna-
pi második felvonásán, melynek a Tiszaújvárosi 
Sportcentrum fedett uszodája adott otthont.

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub által megrendezett esemény-
re már korán reggeltől lehetett jelentkezni a helyszínen, mely-
hez nem kellett más, csak az első próbán, a kerékpározáson díj-
mentesen kiváltott próbafüzet. A futamokat a regisztráció sor-
rendjében osztották be.  A 400 méteres, 20 perc alatt teljesítendő 
kispróba 3, míg a 40 perces szintidővel kiírt 1000 méteres nagy-
próba 5 pontot ért.  A próbát teljesítők - a partot érést követően 
- emblémázott úszósapkát és egy kis frissítőt kaptak ajándékba.  
A helyszínen kisorsoltak egy-egy emblémázott fürdőköpenyt, 
melyet Luts Ivan (Jabil), illetve Sávolyi Sára vihetett haza. A 
két-két emblémázott tornazsákot Szigeti Judit, Varró Bálint 
(mindketten Jabil), illetve Mezei Dóra és Dobosné Klaj Mónika 
nyerte meg. A Jabil-dolgozók további öt meglepetés-ajándékra 
- emblémázott törülközőre - is számíthattak. Fortuna jóvoltából 
ezeket Fazekas Gábor, Dobó Adorján, Németh Ádám, Varga La-
jos és Murvai János érdemelte ki.    
 A sorozat július 8-án, pénteken futással fejeződik be. A hagyo-
mányos Jabil 1/3 Maratonon 3,5 (egyéni, váltó) és a 14 km-
es távok közül lehet majd választani. A harmadik próba után 
a 12 pontot, vagy annál többet teljesítők között értékes sport-
szer-ajándékcsomagokat sorsolnak ki.
A legalább 15 pontot kiérdemlők pályázhatnak a fődíjra is, mely 
két (egy-egy fő a Jabil-dolgozók és a lakosság köréből), egysze-
mélyes, 4 napos utazás (3 éjszaka, repülőjegy, szállás félpanzió-
val, reptéri transzfer) Európa egyik legnagyobb utcai futóverse-
nyére, a szeptember 25-i Berlin Maratonra.

Labdarúgás

Nagyüzem a kölyköknél 
Megkezdődött a szünidő, így nem csoda, hogy egymást érik a 
különböző labdarúgó utánpótlás tornák. A Termálfürdő FC Ti-
szaújváros különböző korosztályú kölyök focistái is pályára 
léptek. A hétvégén a 10. alkalommal kiírt Pharma-Sano gyer-
mek labdarúgó torna helyszíne Hajdúnánás volt. A tiszaújváro-
siak négy korcsoportban voltak érdekeltek. A legjobban a 2004-
es és a 2008-as születésű focisták szerepeltek, ők bronzérme-
ket gyűjtöttek be, a 12, illetve 15 csapatos mezőnyben. A 2007-
es születésű különítmény a 8. helyen végzett, míg a 2006-osok a 
9-12. helyet gyűjtötték be. A 2004-es korosztályban a torna leg-
jobb kapusa címet a tiszaújvárosi György Kristóf kapta, a 2008-
as születésűek között Gulácsi Márk szerezte meg a gólkirályi cí-
met, itt különdíjat kapott Rémiás Máté. 
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A nők is labdába rúghattak. 

A focipályákon ádáz küzdelmek folytak a kicsiknél is. 

Asztaliteniszben főleg a fiatalok vitézkedtek. 

A városi tájékozódási verseny is komoly erőpróba volt. 

Az avatás elkapott pillanata

Négyszáz- vagy ezer méteres távot teljesítettek a próbázók.
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A hétvégén immáron negyedik alkalommal 
rendezték meg a Tiszaújvárosi Sportfesztivált. 
Akárcsak az elmúlt években, most is gazdag 
sport- és kulturális program várta a résztve-
vőket, az érdeklődőket. Mindkét nap reggel-
től késő estig szünet nélkül váltották egymást 
az események. 

Küzdelem a levegőben...

Lovassport.

Egy, vagy két keréken. Kezek a magasba! Nikolas szórakoztat. Szelek szárnyán.

Repül a, repül a...Sétálunk-sétálunk.Hajrá magyarok!

Taktikázva... ... erőből. Érezd a ritmust! Magasból.

Célra tarts! Visszapattanás.

... és a földön.
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