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Mecénás 
ösztöndíjak

/7. és 9. oldal 

Év végi
rendezvények

/18. oldal/3. oldal

Mikulástól karácsonyig

Betlehemi láng a téren

Utolsó két eseményével véget 
ért a Mikulástól karácsonyig 
rendezvénysorozat. Míg pén-
teken a hagyományok szerint 
a három városrészből érke-
zett nyugdíjas csoportok áll-
tak színpadra, addig vasár-
nap, ugyancsak a hagyomá-
nyoknak megfelelően, szere-
tetvendégségre gyűltek össze 
a városlakók.

Az utolsó adventi gyertya fénybeborulá-
sának idén különleges színezetet adott, 
hogy a városi cserkészcsapat jóvoltából 
a Betlehemből érkezett lánggal gyújtot-
ták meg. 
A téren összegyűlt sokaságot dr. Fü-
löp György alpolgármester köszöntöt-
te, majd a történelmi egyházak képvise-

lői mondták el advent negyedik vasárnap-
jához kapcsolódó gondolataikat. A szín-
padi programok megkezdése előtt Bráz 
György polgármester mintegy a rendez-
vény zárásaként megköszönte a tisza-
újvárosi lokálpatriótáknak - kiemelve a 
szeretetvendégség megvalósításáért Tó-
gyer Gyulát -, hogy idén is együtt ünne-
pelt négy héten át a város, és készült ka-
rácsonyra, a szeretet ünnepére.
Ezt követően a színpadon előbb a tiszaúj-
városi Gimnasztráda, majd az Eötvös Di-
ákszínpad és a Club ’96 Fiatalok Egyesü-
letének műsora zárta a programot.
A már ugyancsak hagyományos szeretet-
vendégségen idén is egy tál ételt, kenye-
ret, kalácsot, teát és forralt bort kaptak a 
térre érkezők.

Tisza-parti karácsony

Nyugdíjasok köszöntése

Csillagszórás

Törődnek a régiekkel

Tisza-part városrészben zárult Tiszaújváros év végi ünnepi ren-
dezvénysorozata. A „Tisza-parti csillagszórás” elnevezésű kará-
csonyi programon Bráz György polgármester köszöntötte a vá-
rosrész lakóit, majd az ünnepség résztvevői egy-egy csillagszó-
rót meggyújtva hangolódtak a közelgő ünnepre. Végül a Vándor 
Sándor Zeneiskola növendékei adtak műsort. 

Hagyomány, hogy karácsony közeledtével az önkormányzat kö-
szönti,megvendégeli és megajándékozza a Polgármesteri Hiva-
tal nyugdíjasait. Idén az Arany Holló étteremben találkoztak az 
egykori köztisztviselők és a város vezetői. Bráz György polgár-
mester, miután köszöntötte a meghívottakat - a 2016. évi válto-
zásokról számolt be és szólt a város előtt álló kihívásokról is.
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Szeretetvendégségben. 

A negyedik adventi gyertyát a Betlehemből érkezett lánggal gyújtották meg. 
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Egyházi hírek
Római katolikus

Advent utolsó hetében péntekig a hajnali misék 6 órakor 
kezdődnek. Mise előtt 5:45 órától gyónási lehetőség lesz. Mise 
után elimádkozzuk az örvendetes rózsafüzért.
December 24-én, szombaton szenteste 16 órától pásztorjáték, 
24:00 órától éjféli mise lesz a templomban.
December 25-én vasárnap, karácsony első napján 11:00 órakor 
Urunk születésének ünnepe.
December 26-án hétfőn karácsonyi ünnepi szentmise délelőtt 
11:00 órakor
Ebben az évben is elhozták hozzánk a cserkészek a betlehemi 
lángot. Kérjük a kedves híveket, hogy december 24-én az éj-
féli misére hozzanak mécsest magukkal, hogy otthonaikba is 
elvihessék. 

Görögkatolikus

Pénteken 8:00 királyi imaórák. 
December 24. (karácsony vigíliája): 18:00 karácsonyi utrenye, 
pásztorjáték, a gyerekek műsora. December 25. (karácsony): 
11:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. 
December 26. (Isten Szülőjének ünnepe): 11:00 Szent Liturgia, 
17:00 vecsernye. 
December 27. (Szent István első vértanú): 10:00 reggeli isten-
tisztelet, 11:00 Szent Liturgia. December 31.: 17:00 esti isten-
tisztelet, óévi hálaadás. 
Január 1.: 10:00 reggeli istentisztelet, 11:00 Szent Liturgia.

Református

December 23-án, pénteken Tiszaújvárosban 17:00 órától, Tisza-
szederkényben 18:00 órától lesz bűnbánati istentisztelet. 
December 24-én, szenteste Tiszaújvárosban 16:00 órától Tisza-
szederkényben 18:00 órától kezdődik a gyermekek műsorával 
egybekötött ünnepi istentisztelet.
December 25-én, karácsony első napján Tiszaszederkényben 
9:30 órakor, Tiszaújvárosban 11.00 órakor úrvacsoraosztással 
egybekötött istentisztelet lesz. 15:00 órától Tiszaszederkényben, 
Tiszaújvárosban 16:00 órától lesz istentisztelet.
December 26-án Sajószögeden 9:00 órától úrvacsoraosztással 
egybekötött istentisztelet lesz. Tiszaszederkényben 10.00 órá-
tól, Tiszaújvárosban 11.00 órától lesz alkalom.
December 31-én, Tiszaújvárosban 16:00 órától Tiszaszeder-
kényben 18:00 órától lesz istentisztelet.
Január 1-én Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 
11:00 órától lesz istentisztelet. 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a roko-
noknak, barátoknak, ismerősöknek, akik drága halottunk,

Simon JózSef
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Emlékezés
Tegnap még láttunk, ránk mosolyogtál, s mára csak egy cso-
kor virág maradtál. 
Hitted az élet megtartó erejét, és bíztad a tavasz újuló eljöttét.  
Ám a tél dere elvitte álmod, s a lelked egy hajnalon az égbe 
szállott.
S látod, a sors is hogy kiszabta lépted, ahol beléptél, ott ér vé-
get számodra e földi élet.
Állunk dermedten, arcod keresve, fátyolos szemünk csak néz 
merengve.
Őrizzük arcod kedves mosolyát, s Te ott fenn átléped a meny-
nyország kapuját. 
Drága Marikánk!
Közel negyven éves óvodapedagógusi pályafutásod alatt több 
száz gyermek ismerhette meg odaadó figyelmedet és szerete-
tedet. Pedagógusi hitvallásodat egy Exupéry idézettel fejez-
ted ki: „Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán fontos, az 
a szemnek láthatatlan.”
Ebben a szellemben nevelted kis óvodásaidat és nem csak a 

szemeddel, a szíveddel is nézted 
őket, melyet ők sok-sok öleléssel, 
kedves szóval háláltak meg Ne-
ked. 
Dalokkal ölelted őket körbe ze-
neóvodai foglalkozásaidon, a 
néphagyományok gyöngyszeme-
it adtad át nekik a jó hangulatú és 
meghitt Mihály napi vásárokon, 
Márton napokon, karácsonyi,  és 
más ünnepeken. 
Ám most elfogyott a figyelem, el-
halkult a dal és elcsendesedett a 
szív. 
Adjon a föld számodra csendes 
pihenést! Nyugodj békében!
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos 
Óvoda valamennyi dolgozója nevében:

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

 Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk,

 GulácSi miklóS

 temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak, 
fájdalmunkat együttérzésükkel enyhítették. 

Gyászoló felesége és lánya

Mély fájdalommal tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették, hogy 
id. Hornok JózSef Sándorné

(a város első lakója)
90 éves korában rövid szenvedés után 

2016. december 20-án elhunyt. 
Temetése 2016. december 28-án lesz 
Budakalászon, a családi sírhelyen. 

A gyászoló család

Rendőrségi felhívás

Elcsentek 
egy Csepelt

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya nyomo-
zást folytat lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt T.R. oszlári lakossal szemben, aki 2016. 11. 21-én 20 óra 
30 perc körül a tiszaújvárosi autóbuszállomásról eltulajdonított 
egy eddig ismeretlen sértett tulajdonát képező, lezárt állapotban 
lévő Csepel típusú kerékpárt. 
A rendőrség kéri annak a személynek a jelentkezését, akitől 
2016. 11. 22-re virradóra a tiszaújvárosi buszállomásnál eltulaj-
donították a mellékelt fényképen látható, és a tulajdonát képező 
Csepel típusú kerékpárját. 
Jelentkezni személyesen a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztályán, Tiszaújváros Tisza út 2. sz. alatt Porkoláb 
Lajos r. alezredes (bűnügyi osztályvezető) vagy Matusz Péter 
c.r. zászlósnál, valamint telefonon a 06-49/544-290-es telefon-
számon, vagy az ismert 112 hívószámú segélykérő számon le-
het. 

                                Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Egyházi közvetítések
Kedves Nézőink!
Karácsonykor a Tisza TV a korábbi évekhez hasonlóan az 
idén is rögzíti és műsorára tűzi a történelmi egyházak ünne-
pi szertartásait. Felvétel készül december 24-én a református 
templomban tartandó 16 órakor kezdődő ünnepi istentiszte-
letről, a görögkatolikus templomban 18 órakor kezdődő ut-
renyéről, valamint a római katolikus templomban 25-én 11 
órakor kezdődő ünnepi szentmiséről. A felvételeket ugyan-
ebben a sorrendben december 25-én 17 órától tűzi műsorá-
ra a televízió, majd másnap délelőttig folyamatosan ismét-
li.                                                                                                                                               

A Tisza TV szerkesztősége

Krónika megjelenés
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, az intézményeket, üzleti part-
nereinket, hogy a Tiszaújvárosi Krónika legközelebb 2017. ja-
nuár 5-én, csütörtökön jelenik meg. Kérjük, hogy írásaikat, hir-
detményeiket, hirdetéseiket 2017. január 3-án (kedd) 10 óráig 
juttassák el szerkesztőségünkbe.
Megértésüket köszönjük, egyúttal kellemes karácsonyi ünnepe-
ket és boldog új évet kívánunk!

                                                       Tisza Média Kft.

Papp Sándorné
Marika

1958-2016

2. oldal 2016. december 22.Sokféle

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgála-
tot december 25-ig, vasárnapig a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., tel.: 20/400-1952), december 26-tól (hétfőtől) a Remény 
Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052), 2017. 
január 2-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Vasárnap és ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra 
között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
A  gyógyszertárak ünnepi nyitvatartása: 
A Borostyán Gyógyszertár december 24-26-ig zárva tart. De-
cember 27-29-ig 8.00-17.00 óráig, december 30-án 8.00-15.00 
óráig, december 31-én és január 1-jén zárva tart. Január 2-6-ig: 
8.00-17.00 óráig, január 9-től 7.30-től 17.00 óráig tart nyitva.    
            
A Tisza Gyógyszertár december 24-én 8 órától 12 óráig tart 

nyitva. December 25-26-án zárva tart. December 27-30 között 
reggel 8 órától este 8 óráig, 31-én 8-12-ig tart nyitva. Január 
1-jén zárva tart. Január 2-től pedig a szokásos nyitvatartással 
várja vásárlóit. 
Az Arany Sas Gyógyszertár december 24-én, 8-12-ig, decem-
ber 25-26-án zárva tart. December 27-30-ig 8-18 óráig, decem-
ber 31-én 8-12-ig tart nyitva. Január 1-jén zárva. Január 2-től 
pedig a szokásos nyitvatartással várja vásárlóit. 
A Remény Gyógyszertár december 24-én 8-tól 12 óráig tart 
nyitva, 25-én zárva lesz. December 26-tól ők az ügyeletes 
gyógyszertár, ennek megfelelően 8 és 19 óra között zárt ajtós 
ügyelet működik, 19 óra után telefonos ügyelet. December 27-
30. között 8 és 17 óra között tartanak nyitva, január 1-jén pe-
dig az ügyeleti rendnek megfelelően, január 2-án 8 és 17 óra 
között lesznek nyitva. 
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 8-19



Pro Urbe Életműdíj 
a polgármesternek

Civil kezdeményezésre Tiszaújváros képviselő-tes-
tülete Pro Urbe Életműdíjat adományozott Bráz 
György polgármesternek, melyet a közalkalma-
zottak és köztisztviselők év végi munkaértekezle-
tén adott át dr. Fülöp György alpolgármester.

Bráz György a rudabányai gyermekkor után 1968-ban kezdte 
meg középiskolai tanulmányait a helyi Kun Béla Gimnázium-
ban, melynek elvégzése után tanári diplomát szerzett és 1980-
tól tanárként dolgozott az akkori 5-ös számú, ma Hunyadi Má-
tyás Általános Iskolában. Ő a város első olyan Pro Urbe kitünte-
tettje, aki a helyi középiskolában tanult.
1983-tól dolgozott a mai önkormányzat jogelőd szakigazgatási 
szervénél, egészen 1991-ig a művelődési, egészségügyi és spor-
tosztály vezetőjeként. 1991-ben életét újrarendezte és a tiszasze-
derkényi Vásárhelyi Pál Általános Művelődési Központban kez-
dett dolgozni tanárként, majd 2002-ig az intézmény igazgatója-
ként. 1994-től folyamatosan, nagy többséggel megválasztott ön-
kormányzati képviselője Tiszaszederkénynek. 2002-től 2010-ig 
alpolgármester, majd 2010-től Tiszaújváros Város Önkormány-
zatának polgármestere.  2014-ben 2/3-os többséggel ismételten 
városunk polgármesterévé választották. Az egyetlen olyan pol-
gármester a város történetében, aki minden választást megnyert, 
melyen elindult. 
Több mint három évtizedes közéleti tevékenysége okán magán-
élete nyitott könyv mindenki számára, de hogy ő hogyan vall 
magáról: „baloldali, lokálpatrióta, keresztény vagyok, akinek 
minden ember fontos.”
Baloldaliként és lokálpatriótaként mindent megtett, megtesz a 
rászorulók megsegítéséért, a városlakók igényeit szolgáló vá-
rosműködtetésért. Munkáját saját egyéni érdekeinek háttér-
be szorításával, a közösség érdekeinek rendeli alá. Keresztény 
meggyőződésének valódi közéleti megnyilvánulása, hogy irá-
nyításával létrejött a református és a katolikus általános iskola.
Tiszaújváros érdekében végzett közel négy évtizedes kiemelke-
dő munkavégzése, az intézményhálózat, a gazdasági társaságok 
fejlesztése, az iparvállalatokkal kiépített hatékony együttműkö-
dés terén szerzett elévülhetetlen érdemei, kimagasló közéleti te-
vékenysége, emberi helytállása elismeréseként a helyi társada-
lom és a civil szervezetek, a történelmi egyházak kezdeménye-
zésére Pro Urbe Életműdíj kitüntetésben részesül.
A hivatalos méltatást követően dr. Fülöp György személyes han-
gon is köszöntötte a kitüntetettet.
Tisztelt Polgármester Úr, Kedves Gyuri!
Kitüntetésednek sem eredője, sem módja, sem időpontja nem ha-
gyományos. És persze az sem, hogy az alpolgármester adja át. 
Ennek okán úgy gondolom néhány személyes gondolatot is sze-
retnék Veled és Önökkel megosztani.
Összegezve megállapítható, hogy az elmúlt 6 évben több időt 
töltöttünk együtt, mint összesen a családunkkal és a barátaink-
kal. Így hát volt alkalmam közelről is meglátni, hogy a Te ese-
tedben a gondolatok és a tettek egybeesnek, mondhatnám nincs 
külön magán- és polgármesteri értékrend. Milyen kitüntetést is 
kaptál? Pro Urbe Életműdíjat. A Pro Urbe azt jelenti, városért, 
a város szolgálatáért. Az életmű összetett szó, ami jelenti egy-
részt az életet, a személyedet, személyiségedet, másrészt a mű 
pedig az alkotást magát. Ez így együtt kifejezi az embert és az 
ő teljesítményét. A Te esetedben azt jelenti, hogy a Te szemé-
lyes életed, döntéseid és városvezetői tetteid összhangban áll-
tak és állnak egymással. Maradandót, példamutatót alkotni ma 
nehéz, nehezebb, mint valaha volt. Bátran mondhatjuk, hogy ez 
Neked sikerült. A hitvallásod lényegét megtudhatjuk az irodád-
ban kitett képről, amelyen egy fél mondat szerepel: jót, s jól, me-
lyet én most kiegészítek: mindezt a városért. Kitüntetésed alkal-
mából az Isten éltessen, erőt, egészséget, türelmet, kitartást kí-
vánok Neked és a munkádhoz nyugodt hátteret biztosító csalá-
dodnak is!

Civil kezdeményezés nyomán Polgármesteri köszöntő

Munkával, tisztességgel, 
együttműködéssel gyarapodó város
Idén a közalkalmazottak és 
köztisztviselők munkaérte-
kezlete nyitotta a hagyomá-
nyos műsoros év végi rendez-
vények sorát. Ezen - szintén 
hagyományosan - Tiszaúj-
város polgármestere köszön-
tötte a résztvevőket. Bráz 
György röviden értékelte a 
jubileumi évet, megköszönte 
az ágazatban dolgozók mun-
káját, de említést tett a 2017-
es esztendőről is 

- Nagyon nagy szeretettel köszöntök min-
denkit Tiszaújváros önkormányzatának 
képviselő-testülete, alpolgármester úr és 
a magam nevében is! 
Nagyon boldog vagyok, hogy újra együtt 
vagyunk, mert ha visszaemlékeznek rá, 
akkor tavaly azt mondtam, hogy milyen 
nagyszerű dolog, hogy bár ennyi felé sza-
kadtak szét a közfeladatok és mégis képe-
sek vagyunk együtt ünnepelni, egymás-
nak örülni. Szeretném is megköszönni a 
különböző szervezetek vezetőinek, hogy 
fontosnak tartják, hogy együtt legyünk – 
mondta a polgármester, majd így folytat-
ta:
 Különleges év a mostani év, hiszen a vá-
rossá nyilvánítás 50. évfordulóját ünne-
peljük és gondolkoztam azon az 50. év-
forduló alkalmából, hogy milyen is ez a 

város. Amit most elmondok - mert nem 
olyan egyszerű ezeket tömören megfogal-
mazni - ez ma reggel jutott eszembe, ami-
kor készülődtem munkába a feleségem-
mel. Szerintem ez a város munkával, tisz-
tességgel, együttműködéssel gyarapodó 
város. És ezek milyen fontos dolgok! 
Mit jelent az, hogy munkával gyarapo-
dó város? Azt jelenti, hogy az itt élők, az 
elődeink és önök, soha nem ültek tétlenül, 
mindig azon gondolkoztak, hogy hogyan 
lehetne még jobbá tenni az életünket, ho-
gyan lehetne még jobban fejleszteni ezt a 
várost. 
Mit jelent az, hogy tisztességgel gyarapo-
dó város? Azt hogy nem erkölcstelenül, 
nem megszegve a jogszabályokat, az er-
kölcsi szabályokat, végezzük a munkán-
kat. 
És mit jelent az, hogy együttműködéssel 
gyarapodó?
Azt, hogy folyamatosan kerestük, hogy a 
különböző szervezetek, személyek hogyan 
tudnának még jobban együtt dolgozni 
mindannyiunkért. 
Persze ezt a várost az elmúlt évtizedek so-
rán különböző jelzőkkel illeték. A kezde-
tek-kezdetén iparváros, aztán később für-
dőváros, sportváros, idősbarát város, az-
tán napjainkban már úgy is nevezik ezt a 
várost, hogy világi és keresztény város. És 
ez így is van. Mert az itt élő emberek mun-
kája folytán ilyenek lettünk. Nekem megy-
győződésem, hogy ennek így kell lennie 

a jövőben is. Tehát ugyanúgy munkával, 
tisztességgel, együttműködéssel kell gya-
rapítani a városunkat és meg kell marad-
nunk világi és keresztény városnak is.
És persze nagyon nagy öröm minden év-
ben, amikor itt állhatok, és köszönhetem 
mindannyiukat, különösen úgy, hogy itt 
ülnek azok a munkatársaink, különböző 
szervezetekben dolgozó munkatársaink, 
akik ebben az évben kiérdemelték az ön-
kormányzat elismerését.

Minden évben nagyon gazdag a kínálat, 
hiszen nagyon sokan vannak, akik kivá-
lóan teljesítenek és én mondtam már sok-
szor, hogy az lenne a legjobb, ha minden-
kit minden évben ki tudnánk tüntetni, hi-
szen ettől vagyunk ilyen jók.
Én, ha valamit 2017-re mondhatnék, ak-
kor az viszont nem egy kellemes változás.
Megszoktuk ebben a városban, hogy fo-
lyamatosan vagy iskolafenntartóként, 
vagy iskolák működtetőjeként jelen va-
gyunk. Ez meg fog változni 2017. janu-
ár 1-jével. Nem örülünk neki, viszont azt 
is tudomásul vesszük, hogy ilyen törvény 

van, és ennek meg kell változnia. Éppen 
ezért arra törekedtünk a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központtal, amikor le-
folytattuk az átadásra vonatkozó tárgya-
lásokat, hogy próbáljuk megmenteni azo-
kat az értékeket, amelyek az elmúlt évti-
zedekben létrejöttek. És kötöttünk egy kü-
lönmegállapodást, melyben lefektettük a 
jövőbeni együttműködés alapjait. Én ezt 
nagyon fontosnak tartom, hogy megma-
radjanak mindazok a lehetőségek, amit 
eddig közösen fontosnak tartottunk. 
Például fontosnak tartjuk azt is, hogy ha 
az önkormányzatnak van lehetősége, ak-
kor év végén jutalmazási lehetőséget biz-
tosítson. Tudom, hogy van még itt olyan 
szervezet, vannak még itt olyan munka-
társak, akikhez nem ért el még a juta-
lom. Szeretném elmondani, hogy a KLIK 
országos elnökével már aláírtuk erre vo-
natkozóan a megállapodást, át is utaltuk 
már a pénzt, és rövidesen meg fog érkez-
ni mindenkihez.
Végezetül szeretném megköszönni min-
denkinek a munkáját, hiszen mindenki 
munkája fontos. 
Azé is, aki takarítási feladatokat végez, 
vagy karbantartást végez, azok is, akik 
főznek, azok is, akik gyermekeket nevel-
nek, oktatnak, azok is, akik orvosként 
vagy egészségügyi asszisztensként végzik 
a munkájukat, vagy bármilyen feladatot 
látnak el az egészségügyben. Azok is fon-
tosak, akik gondoskodnak 0-tól a legidő-
sebb korig a szociális ellátás területén az 
emberekről. Azok is fontosak, akik külön-
böző beruházásokat, fejlesztéseket készí-
tenek elő, és azok is fontosak, akik meg-
szervezik a különböző kulturális esemé-
nyeket, rendezvényeket.
Egy nagyon jó kis város lettünk az elmúlt 
50 évben, és azt kívánom, hogy a követke-
ző 50 év is így teljen el.
Köszönöm szépen még egyszer. Áldott bé-
kés karácsonyi ünnepeket kívánok kedves 
mindannyiuknak. 
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Szép hagyomány, hogy az ágazati kitüntetésben részesülteket ilyenkor ismét 
színpadra szólítják. 

Az edzőteremben...

... és a játékcsarnokban is ünnepeltek. 

Bráz György munkáját egyéni érdekeinek háttérbe szorítá-
sával, a közösség érdekeinek rendeli alá - mondta az elis-
merést átadó dr. Fülöp György alpolgármester. 



Interjú Huff Zsolt vezérigazgatóval

Jó évet zárt a MOL Petrolkémia
Az év végéhez közeledve mindenki számot vet. 
Mérlegre teszi mindazt, ami az elmúlt tizenkét hó-
napban történt, jót és rosszat, sikereket, kudarco-
kat egyaránt. Az esztendő utolsó napjaiban a MOL 
Petrolkémia Zrt. vezérigazgatójával Huff Zsolttal 
beszélgettünk a 2016-os gazdasági évről. 

- Advent időszakában sokan támogatják a rászorulókat, civilek, 
intézmények, aki tud segít. A társadalmi felelősségvállalás egyre 
nagyobb divat már itt Magyarországon is, így az ünnepek előtt 
a MOL is jótékonykodik?
- A MOL-csoportban a MOL Petrolkémiában is nagy hagyo-
mánya van így év végén az ajándékozásnak, az odafigyelésnek. 
Most már több éve visszatérő eseményünk a vezetői sütivásár, 
ahol vezetőink saját készítésű süteményeket árulnak jótékony-
sági célra. Idén egy kicsit újrafazoníroztuk ezt a hagyományt. 
Meghívtuk a girincsi gyermekotthon képviselőit is, akik ilyen-
kor kis ajándéktárgyakat árulnak, a befolyt összeget pedig jóté-
kony célra adjuk át nekik. De nem csak itt Tiszaújvárosban, ha-
nem Budapesten, Zalaegerszegen, Százhalombattán is jótékony-
kodik cégünk.
- Vezérigazgató úr hogyan értékeli a 2016-os évet, főleg annak 
tükrében, hogy 2015-öt rekorderedménnyel zárták, a HVG TOP 
500 listáján az árbevételi rangsorban a 19., a nyereség- rang-
sorban az 5. helyezett lett a MOL Petrolkémia? 
 - Ez az időszak a leltározás időszaka, nyilván én is elvégeztem 
a saját leltáramat. Az eredményességet tekintve a pénzügyi ered-
ményünk az megközelíti a tavalyit, amire azért vagyok büszke, 
hiszen egy csökkenő piaci tendencia, árkörnyezet mellett tud-
tuk ezt megvalósítani. Úgy gondolom, ez egy nagyon szép ered-
mény. De azt is be kell vallani, hogy ez egy kettős év volt, hi-
szen a sikerek mellett sajnos voltak kevésbé sikeres periódusa-
ink, gondolok itt a január végi szerencsétlen tűzesetünkre, ami 
hála istennek komoly balesettel és hosszabb termeléskieséssel 
nem járt, de azért az üzleti eredményünkön meglátszott. Márci-
usban volt egy kilencnapos üzemzavarunk, illetve a legutóbbi, 
augusztusi nagyleállás utáni kései visszaindulás. Összességében 
egy elég komoly lehetőségtől estünk el, de még így is azt mon-
dom, hogy egy jó évet zárunk. Nagyon büszke vagyok a válla-
lat dolgozóira, arra a kollektívára, akik ezt az eredményt elérték. 
Mindenki odatette magát, úgy gondolom komoly eredményt és 
komoly változást tudunk magunk mögött ebben az évben, ami 
megalapozza a következő éveink sikereit is.
- Beszéljünk egy kicsit a cég jövő évi stratégiájáról az esetleges 
új irányokról.
- Ennek az évnek az egyik legpozitívabb üzenete az, hogy a 
MOL-csoport újragondolta a stratégiáját, ezt 15 évvel ezelőtt 
tettük meg utoljára. A vezetés, aki egyébként ötévente felülvizs-
gálja a vállalati stratégiát, most úgy látta, hogy egy nagyon ko-
moly és kardinális változást kell bevezetnünk. Máshogy látjuk 
ma 2030-at, mint ahogy ezt láttuk tavaly. Én azt szoktam mon-
dani, hogy ez egy történelmi pillanat a MOL Petrolkémia - a volt 
TVK - életében, hiszen név szerint és konkrét tervekkel kerül-
tünk most be ebbe a stratégiába. Négy nagy pillére van, az egyik 
a tradicionális üzletágak, így az olefingyártás, polimergyártás. 
Van egy új termékvonal, ami új termékek, nagyobb hozzáadott 
értékű termékek gyártását jelenti. A megváltozott felhaszná-
lói szokásoknak megfelelően tervezünk egy szolgáltatói üzlet-
ágat létrehozni, illetve az utánpótlások, a kompetenciafejlesz-
tés is nagyon komoly súllyal szerepel ebben a stratégiában. Kö-
zép- és hosszú távú terveinkről elmondhatom, hogy ezek az új 
termékvonalak és az olefingyáraink hatékonyságnövelése is ko-
moly pénzforrás elérését teszi lehetővé. Ami önmagában egy na-
gyon pozitív üzenet mellette egy nagyon nagy felelősség is, hi-
szen meg kell találnunk azokat a kompetenciákat, azokat a tu-
dásközpontokat, akik ezt az erőforrást jól tudják felhasználni. 
- Az Olefin-1 üzemet már említette a 2016. januári tűz kapcsán. 
De most beszéljünk ennek a gyáregységnek egy kicsit későbbi 

időszakáról, az augusztusi leállásról és az újraindulásról, ami 
a tervezetthez képest elhúzódott. Ezzel kapcsolatban is nagyon 
sokféle szóbeszéd keringett a városban és a sajtóban is, valójá-
ban mi történt akkor, ott?
- A múlt héten tartottunk egy munkavállalói fórumot, ahol azt 
mondtam, hogy egy kicsit úgy érzem magam, mint az a szövet-
ségi kapitány, akinek a csapata a 94. percben kap egy gólt és ki-
kap. Erről azt kell tudni, hogy ez egy nagyleállási tevékenység 

volt, amit ugyan önmagában körülbelül 60 napra tervezünk, és 
amit egy nagyon komoly felkészülési időszak előzött meg, hi-
szen ilyenkor két évig készül és tervez a műszaki csapat. Az el-
képzelt műszaki tartalom, a költségkeret, és az eredeti határidő 
is tartható lett volna, ha egy szerencsétlen intermezzo nem csú-
szik közbe. Gyakorlatilag egy géprongy került be egy olyan kri-
tikus forgó gépbe, aminek a megtalálása elhúzódott, de tekintet-
tel arra, hogy a rendszer elég komplex és nagyon sok fejlesztést 
hajtottunk végre, sajnos ennek ez volt az időigénye.
- A napokon át tartó erős hang- és fényhatás  sokszor rossz ér-
zést kelt az itt élőkben, nyugtasson meg bennünket, hogy ez ter-
mészetes velejárója az üzem újraindítási folyamatának. 
- Ha arra gondol, hogy az üzemi indulás során azok az egyéb-
ként előre jelzett hanghatások, fényjelenségek miért voltak, azt 
kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan biztonsági berendezé-
seink, biztonsági rendszereink, amelyeknek működniük kell, 
működésbe kell lépniük egy esetleges nem várt üzemzavar ese-
tén, nos ezek léptek működésbe. Egy nagynyomású gőzrendszer 
lefúvatása volt, ami hál’ istennek ritka, de sajnos ilyen üzemin-
dítások során ez előfordul. Gyakorlatilag a védelmi rendszer el-
látta a szerepét, igaz hogy egy kisebb riadalmat okozott a város 
lakosai körében, ezért itt, most elnézést kérek mindenkitől, de 
én megnyugtatok mindenkit, hogy a jelenlegi katasztrófavédel-
mi, polgárvédelmi folyamataink rendezettek, ezeket gyakorol-
juk, és amennyiben olyan esemény történne, amiről a lakosság-
nak értesülnie kell, arról mindenképp hivatalos úton a megfelelő 
csatornákon keresztül azonnal értesülni fognak. 
- Több mint egy éve működik már a butadién gyár és közben 

épül mellette a műgumigyár. Milyen évet tudhat maga mögött 
az üzem? 
- Igen, a butadién üzemünk működik. Úgy néz ki, hogy sikerül 
stabilizálni azokat a minőségi problémákat, amelyekkel szem-
besültünk az év során, hiszen egy új technológiánál a kezdeti 
gyermekbetegségeken túl kell lendülni. Arra készülünk, hogy a 
jövő év folyamán körülbelül 80%-os kapacitással fog termelni a 
butadién üzemünk. Hála istennek az árkörnyezet egyre javul, azt 
célozzuk meg, hogy a novemberben elkészülő műgumigyárunk-
nak megfelelő alapanyagot biztosítson. A műgumigyár keve-
sebb, mint egy év múlva mechanikailag kész lesz, akkor kez-
dődhetnek a komplex próbák november végén, ami előrelátha-
tólag 5-6 hónapot fog igénybe venni a technológia specialitá-
sa miatt. Egyébként, ha valakinek van szerencséje a telephelyen 
belül járni, az már látja, hogy az új üzem kontúrjai állnak, a föld-
munkák, az acél- és a betonszerkezeti elemek már elfoglalták 
a helyüket. Egy grandiózus, nagyon szép, nagy termelő egysé-
günk lesz itt ezen a telephelyen.
- Nagyon sok területen szakemberhiány van az országban. A 
MOL-nál is, Önök érzik ezt?
- Igen, ez egy tendencia. Igaz, hogy sajnos egy gyorsuló tenden-
cia ebben az iparágban, de nem csak ebben az iparágban, hanem 
minden olyan iparágban, ami erősen támaszkodik a szakérte-
lemre és a kétkezi munkára. Nyilván ez nekünk is okoz fejfájást, 
ezért is dolgozunk különböző stratégiai akciókon, olyan terve-
ken, amivel el tudjuk érni, be tudjuk vonzani és meg tudjuk tar-
tani a jól képzett munkaerőt. Ennek egyik alapja a képzés és az 
oktatás. Ebben két fronton nyitunk, az egyik a középszintű kép-
zés, hiszen a helyi Brassai szakközépiskolával egy nagyon szo-
ros együttműködés és tárgyalás indult meg, jövőre pedig tervez-
zük a duális képzés beindítását villamosszakemberek, gépgyár-
tás-technológusok tekintetében, illetve keressük a lehetőséget a 
vegyész szakemberek képzésére. A másik nagy vonal az egye-
temi kapcsolatok, ezen a téren nagyon komoly stratégiai együtt-
működésre készülünk a Miskolci Egyetem gépészmérnöki kará-

val, illetve a Debreceni Egyetem vegyészmérnöki karával. 
- Jelenleg milyen képzettségű szakemberekre van szükségük?
- A világ fejlődik, a digitalizáció, az irányítástechnika, a villa-
mosrendszerek fejlődése egyre inkább felgyorsul. Középszin-
ten villamos, irányítástechnikai szakemberekre lenne szükség, 
a vegyipari gépész szakmák nagyon hiányoznak, pedig nagyon 
nagyban hozzá tudnak járulni a jövőbeni sikereinkhez, és mi-
vel mi vegyipari vállalat vagyunk a vegyészmérnökökre is min-
dig számítunk.
- A végén  még egy pénzkérdés. A szolidaritási hozzájárulás mi-
att tervezte megemelni az iparűzési adó mértékét Tiszaújváros 
önkormányzata, de mégsem tette. Ha nem ez a döntés született 
volna, akkor a MOL Petrolkémia mit lépett volna?
- Azt nem tudom, hogy mit lépett volna, de én ezt mindenképp 
nagyon pozitív döntésnek látom az önkormányzat részéről. 
Nyilván mindenki ismeri azt a megállapodást, azt a szándéknyi-
latkozatot, amit a vállalat és az önkormányzat testülete kötött. 
Én azt szoktam mondani, hogy ami jó a vállalatnak, az jó a vá-
rosnak és viszont. Ez egy stratégia, hosszú távú megállapodás. 
Az új stratégiánk alapján a következő 5-6 évben másfél milliárd 
dollárnyi beruházást tervezünk a vegyiparban. Azon dolgozunk, 
és azt szeretném, hogy ezek a beruházások a lehető legnagyobb 
arányban itt valósuljanak meg, hiszen ennek a vegyipari tudás-
nak a letéteményesei mi vagyunk itt Tiszaújvárosban. Ehhez ko-
moly elköteleződés és komoly gesztus volt a képviselő-testület 
részéről, hogy nem emelte most az iparűzési adó mértékét, an-
nak ellenére, hogy extra teher hárul az önkormányzatra.

berta
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Huff Zsolt a város jubileumi ünnepségén is szólt a település 
és a vegyi üzem együttműködéséről. 

Arra készülnek, hogy a butadién üzem 2017-ben 80%-os kapacitással termel. 

Az Olefin-1 kétszer is nagy gondot okozott a MOL Petrol-
kémiának. 
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Év vége a katasztrófavédelemnél

Fejlesztések, 
jutalmak, eszközök

Felújítások zajlottak az elmúlt időszakban a Ti-
szaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen. 
Tiszaújváros önkormányzatának támogatásából a 
laktanya egyes helyiségei újultak meg, és számító-
gépeket is vásároltak. Ezen felül pedig hat - az év 
során kiemelkedő teljesítményt nyújtó - tűzoltó ju-
talmat is kapott az önkormányzattól. 

- A kezdetektől fogva fontos az a fajta együttműködés, ami elő-
re viszi a várost - mondta Bráz György polgármester. - Mi azt 
szeretnénk így megköszönni, hogy ez az együttműködés nagyon 
tartalmas, korrekt, partneri. Szeretnénk, ha az állomány az új 
eszközökkel, felújított helyiségekben egy kicsit jobb kedvvel, 
hatékonyabban tudná végezni a munkáját - mondta a polgármes-
ter. 
Összesen 6,25 millió forintot kapott a kirendeltség Tiszaújváros 
önkormányzatától a felújítások végrehajtására, ezen felül pedig 
3,1 millió forintért vásárolhattak számítástechnikai eszközöket. 
- Azt gondolom, hogy ezekkel az eszközökkel a kor kihívásai-
nak meg tudunk felelni - mondta Macz János, a Tiszaújvárosi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője. - Az állomány kony-
hája teljes egészében megújult, csakúgy, mint a szolgálatpa-
rancsnoki iroda. Későbbre tervezzük, hogy a hálóhelyiségeket 
is felújítjuk, most ezekbe új ágyak kerültek - tette hozzá. 

*
Egy másik átadóünnepség is volt a kirendeltségen, az illetékes-
ségi területhez tartozó hat önkéntes tűzoltó egyesület kapta meg 
az BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság pályázatán el-
nyert eszközöket. 
- Elég sok felszerelést kaptunk - mondta Sipos Gábor, a Tiszado-
bi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka -, sisakokat, melyen 
már van lámpatartó, szívótömlőket és más eszközöket. Nagy se-
gítség ez a pályázat, hiszen bár rendelkezünk megfelelő támoga-
tással, de ezeket az eszközöket nem tudnánk megvásárolni. 
Az önkéntes egyesületek idén 600 millió forint összértékben pá-
lyázhattak, egyesületenként 800 ezer forint volt a maximum, ezt 
mindenki kihasználta. 
- Ez a hat egyesület összesen mintegy 4,9 millió forint érték-
ben nyert a pályázaton - mondta Tóbis Gábor ezredes, a megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettese. - 
Ezek az eszközök elsősorban műszaki mentésre szolgálnak illet-
ve sokan pályáztak védőfelszerelésekre is. Mindezzel a beavat-
kozó állomány testi épségét, illetve a lakosság közbiztonságát is 
tudják növelni az önkéntes tűzoltók - mondta az ezredes. 

                                                                            Fodor Petra

Zöldülő Tiszaújváros

Erdőgyérítés után faültetés 
Az Ifjúsági parkban hóna-
pokkal ezelőtt megjelölték 
zöld számozással azokat a fá-
kat, melyeket ki kell vágni. A 
terület gyérítésére azért van 
szükség, mert a faállomány 
elöregedett, több, akár éle-
tet is veszélyeztető fa is van a 
„kiserdőben”. 

47 évvel ezelőtt ültették a hatalmas árnyat 
adó fákat. Van köztük nemes nyár, hárs, 
tölgy és kőris. Az elmúlt évtizedek alatt 
25-30 méter magasra nyúltak az óriások, 
s mint más faj, - akár az ember is - köz-
ben különböző betegségeket szedtek ösz-
sze, eljárt felettük az idő, ők is megöre-
gedtek. Tiszaújváros önkormányzata rég-
óta fontolgatja a faállomány cseréjét ezen 
a területen. A döntés előtt lakossági fóru-
mokat rendeztek, szakemberekkel vizs-
gáltatták át az erdőt, a kitermelésre váró 
fákat pedig speciális műszerrel.
Az Ifjúsági park faállományát hónapok-
kal ezelőtt két, egymástól független igaz-
ságügyi szakértő is felmérte. Egybehang-
zó véleményük szerint az állomány elö-
regedett, szakkifejezéssel élve túltartot-
tá vált.
- A parkban nagyon sokféle fa találha-
tó, jelentős számban nemes nyarak, óriás 
nyarak, amikről azt kell tudni, hogy ezek 
nem őshonos, hanem hibrid fajok, euró-
pai és amerikai nyárfajok keresztezéséből 
keletkeztek. Ezeket a fajokat azért hozták 
létre, hogy minél rövidebb idő alatt nagy 
gazdasági hozamot hozzanak, és a jelen-
legi 47 éves átlagos korukkal túl vannak 
a biológiai optimális koron. Ezt úgy kell 
elképzelni, hogy ezek 100 évesnél idő-
sebb embereknek felelnek meg, tehát azt 
lehet mondani korántsem ifjúsági a park 
- nyilatkozta még októberben Dufla Fe-
renc, igazságügyi szakértő.  - A felmérés-
nél nagyon egyszerű dolgom volt, hiszen 
hozzáértő szemmel megfigyelve, ezeket a 
fákat végigjárva, sajnos azt lehetett meg-
állapítani, hogy a darázscincér és a nagy 
nyárfacincér minden darabot károsított. 
Tehát potenciális balesetveszélyt jelen-
tenek. Egyrészt a fatestet tőben rágással 
gyengítik ezeknek a rovaroknak az álcái, 
illetve komoly fertőzési kaput nyitnak, 
ahol a fák gombákkal és baktériumokkal 
fertőződhetnek. Ezen kívül az elöregedés 
természetes jelei is felléptek már. A koro-
nákban lévő ágak száradtak, a kéreg elég 
sok fáról hullik, illetve törnek le folyama-
tosan a száradó ágak. Azt kell mondjam, 
az a felelős tevékenység, ha ezeket a fá-
kat eltávolítjuk. Természetesen az eltá-
volítás intenzitásán lehet polemizálni, de 
ha mindent egybevetünk, én nem tartom 
rossz ötletnek drasztikus műtéttel eltávo-
lítani ezeket a beteg fákat. Természetesen 

utána lehet és kell is pótolni olyan fafa-
jokkal, melyek kifejezetten a parkba va-
lók - mondta a szakértő. 
Nem sokkal ezután a képviselő-testü-
let ülésére ütemterv készült a 2016-ban 

és 2017-ben végrehajtandó legsürgősebb 
feladatokról. Ezeket az októberi közme-
ghallgatásokon a lakosság is megismer-
hette.
A történet innentől már a gyakorlatban, 
a terepen folytatódott. Hétfőn szalagok-
kal kerítették körbe azt a területet, aho-
vá munkagépek vonultak fel, reggel hét-
kor kezdték a munka első ütemét. A „Zöl-
dülő Tiszaújváros” programnak ez csak 
az egyik szelete, hiszen hetekkel ezelőtt 
egy véderdő sávot ültettek Tiszaszeder-
kény határában. 
- Szárazságot és az ipari klímát jól tűrő, 
gyorsan növő szilfát ültetett a Tiszaújvá-

rosi Városgazda Nonprofit Kft. a Vasvári 
Pál úton. 186 egyed került a földbe. Nem 
ez az első és nem is az utolsó faültetési 
akció az idén, hiszen összesen 408 fát ül-
tetünk el ebben az esztendőben - nyilat-
kozta lapunknak Kerékgyártó István, a 
kft. ügyvezetője. -  Az Ifjúsági parkba a 
kitermelt nyárfák helyére hamarosan 80 
fa kerül, mogyoró, hárs, juhar, és platán 
félék - mondta az ügyvezető november 
elején.
 Ezekre a napokra ütemezték az Ifjúsági 
parki munkálatok indítását is, de az idő-
járás többször is meghiúsította a tervezett 
forgatókönyvet, hiszen az esőtől ázott ta-
laj miatt sokáig nem lehetett fát vágni.
 - Most érkezett el az idő, hogy elkezd-
hesse a vállalkozó a munkát - mondja Tö-
rök László a Pénzügyi, Fejlesztési és Vá-
rosüzemeltetési Osztály városüzemelteté-
si munkatársa. - Karácsonyig ennek a te-
rületnek egy részén elvégzik a kiterme-
lést, majd januárban folytatódik, az ünne-
pek után. Összesen 255 darab fát termel-
nek ki, amit előzetesen engedélyeztettünk 
az illetékes jegyzővel. Elsősorban bizton-
sági okok miatt kell ezeket kivágni, mert 
a fákon belül olyan elváltozásokat talál-
tunk, amelyek akár fakidőlést is okoz-
hatnak. Szakértői vélemények alapján je-
löltük meg a kivágásra ítélt fákat, nemes 
nyárról van szó, ám az alátelepült egyéb 
fafajokat nem termeljük ki, azokat meg-
tartjuk, azok köré telepítjük a már meg-
vásárolt fákat - platánt, korai juhart és 
hársféléket - amiket már levermeltünk a 
Városgazda telephelyén. Nem erdősze-
rű lesz a terület, mint volt, hanem lige-
tes jellegű. Az ültetendő platánfák sokkal 
terebélyesebbek, mint amik eddig voltak 
itt. Lesznek gyepes zöld felületek, kike-
rülnek ide különböző épített elemek, egy 
kicsit szellősebb lesz. . 
Két darus kocsival dolgoznak a területen, 
vágják, gallyazzák, speciális eszközök-
kel, irányítottan döntik a hatalmas óriáso-
kat, nehogy kárt tegyenek a közeli játé-
kelemekben. A darabolt törzsek már ku-
pacokban állnak, elszállítás előtt végig-
mustráljuk, szakértőnek sem kell lenni 
ahhoz, hogy lássuk a fa betegségét. 
- Ennek itt például teljesen el van korhad-
va a törzse, ezt egy gombabetegség tá-
madta meg itt a tövénél, miközben ez a 
folt jól mutatja, hogy elindult egy úgyne-
vezett gesztesedési folyamat, ami tulaj-
donképpen a gombakártevő elleni véde-
kezés. Ezek pedig itt rovarrágás nyomai 
a töveken. Egy fa kidőlt itt nemrégen egy 
nagyobb szélviharban, ez akár egy ilyen 
tövű fánál is előfordulhat bármikor, olya-
noknál, ahol ilyen mértékű károsodás 
van, mint ezeknél. - mutatja a darabolt 
törzseket Török László.
A kitermelt fákat a nemrég vásárolt Beth-
len Gábor úti ingatlanra szállítják el, majd 
lakossági szociális tűzifaként osztják szét 
a rászorulóknak. 

berta

 Az Északerdő is vágott

A múlt héten a 35-ös út mentén - a vasútállomás és a Tescó közötti szakaszon - dön-
tött rá egy fát egy személygépkocsira az erős szél. Szerencsére csak az autóban 
okozott kárt a kidőlt fa. A közútkezelő jelezte a terület tulajdonosának az esetet, az 
Északerdő Zrt. azon nyomban megkezdte a problémás fák letermelését és az útszel-
vénybe belógó ágak, gallyak eltávolítását. 
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A jutalmazott tűzoltók. 

Karácsonyig dolgoznak, januárban folytatják. 

Drasztikus műtéttel távolítják el az 
öreg, beteg fákat. 

A megújult konyha. 

Hasznos eszközöket kaptak az önkéntesek. 



Rendőrségi tanácsok

Az ünnepi forgatag veszélyei 
 Beköszöntött a vásárlási láz, karácsonyig 
üzletről üzletre járva ajándékot vásárol 
idős és fiatal. A megnövekedett forgalom 
alkalmat teremt a jogsértések elkövetésé-
hez, főként a zseblopás, gépjárműfeltörés 
és a rablás fordulhat elő.
Ilyen negatív eseménynek senki sem kí-
ván a részesévé válni, kárt szenvedni. A 
figyelmes és körültekintő ember megpró-
bálja elkerülni, hogy értékeit ellopják, en-
nek elérésében segítünk Önnek tanácsa-
inkkal.  
  

 Zseblopás

Kerülje a zsúfolt helyeket, különösen 
ahol hangoskodás, vita folyik, mert ez le-
het a figyelemelterelés része is.
Fontos, hogy ne vigyen magával a szük-

ségesnél több pénzt, értékeit több helyen, 
elsősorban belső zsebben helyezze el, 
ahová nem lehet észrevétlenül benyúlni.
Készpénz helyett bankkártyát használjon 
és PIN kódját sehol ne tüntesse fel, a fi-
zetés során PIN kódját mások elől rejtve 
üsse be. Fizetéskor ne tegye a pultra pén-
zét, bankkártyáját, illetve ne hagyja a be-
vásárlókocsiban vásárlás közben. 
ATM-nél történő tranzakció alkalmával 
fokozottan ügyeljen a közelben tartózko-
dó gyanús személyekre és olyan készülé-
ket használjon, mely sértetlen, valamint 
nincs rajta szokatlan, oda nem illő dolog. 
Javasolt bankkártyánál a napi limit beál-
lítása, mert lopást követően a tettes nem 
okozhat nagyobb kárt. 

Gépjárműből történő 
lopás

Kijelölt és lehetőség szerint kivilágított 
helyen parkoljon, a járművet zárja le, a 
biztonságtechnikai eszközöket használja.
A járműben ne tároljon értékeket főként 
az utastérben, ahol ez látható, és az elkö-
vetőt „vonzza”.
Az indítókulcsra különösen érdemes oda-
figyelni, mert a parkolótól követve vásár-
lás közben ellophatják, és akadály nélkül 
elhajthatnak a tettesek.  
Elinduláskor érdemes szemrevételezni 
a kocsit, nincs-e rajta sérülés, feltörésre 
utaló nyom, amennyiben ilyet észlel, hív-
jon rendőrt, és ne nyúljon semmihez.

Rablás esetén

Kerülje el közterületen az elhagyatott, 
rosszul kivilágított helyeket. Sötétedés 
után egyedül lehetőleg ne induljon el.
A lakásába, lépcsőházába idegent ne en-
gedjen be ok nélkül, és ismeretlen sze-
méllyel ne szálljon be a liftbe. Hazafelé 
tartva, az otthona bejáratához érve kul-
csait előre vegye kezébe, és ne ott állva 
keresse csomagjai között.
Gyalogosan közlekedve, ha azt észle-
li, követik, menjen be egy üzletbe, vagy 
szálljon fel tömegközlekedési járműre és 
a járművezető közelében foglaljon helyet.
Utcai támadás elszenvedőjeként, ameny-
nyiben nincs más reális lehetősége, adja 

át értékeit, és ne álljon ellent, mert akár 
komoly sérülésnek teheti ki magát, mely-
nek következményei súlyosak lehetnek.
Fontos lehet az elkövető kézre kerítésé-
ben, ha meg tudja figyelni támadóját és 
személyleírást tud adni. A személy kiné-
zete, arca, testalkata, beszéde, menekülé-
si iránya, eszköze mind-mind értékes in-
formáció.

A szenteste veszélyei
Otthona kulcsait ne rejtse el a bejárat kö-
zelében, a biztosnak vélt „dugihelyek” az 
elkövetők előtt jól ismertek. A bejárati aj-
tóra szereltessen fel széles látókörű opti-
kai kitekintőt, valamint biztonsági láncot. 
Ajtót, ablakot ne hagyjon nyitva még rö-
vid távollét alatt sem.   
Szereltessen fel biztonsági zárakat is úgy, 
hogy a megfelelő mechanikai szilárdságú 
ajtó több ponton záródjon. Ezt érdemes 
kiegészíteni elektromos érzékelő-riasztó 
berendezéssel, mely éjjel-nappal távjel-
zést tud továbbítani valamely vagyonvé-
delmi cég diszpécser szolgálatához.
Alakítson ki lakókörnyezetével kölcsö-
nös együttműködésre alkalmas viszonyt, 
és figyeljenek egymás lakhelyére. Az ide-
geneket és a gyanúsan viselkedőket fi-
gyelje meg, a járművek adatait jegyez-
ze fel, majd azokat adja át a polgárőrnek, 
rendőrnek, szociális gondozónak.   
Értékesebb vagyontárgyairól készítsen 
házi leltárt, feltüntetve azok egyedi jel-
lemzőit, azonosítási számát. Lehetőség 
szerint nagyobb készpénzt ne tartson ott-
hon és kössön lakásbiztosítást.
Bármely jogsértés esetén azonnal hívja a 
112-es ingyen hívható segélyhívó számot. 
A bejelentést követően maradjon a hely-
szín közelében, várja meg a rendőri intéz-
kedést, és adjon meg minden szükséges 
információt a hatóságnak.        
Minden kedves érdeklődőnek békés és 
biztonságos ünnepeket, valamint boldog 
új évet kívánunk! 

B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Igazgatóság                    

Bűnmegelőzési Osztály

Mecénás ösztöndíjak

A tudás 
elismerése

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 1998 óta 
minden évben kétszer jutalmazza a kiemelkedő 
eredményt nyújtó diákokat. Szombaton a felsőok-
tatásban tanulók kapták meg a kiérdemelt elisme-
rést. 
Az ünnepségen dr. Fülöp György alpolgármester kö-

szöntötte a jelenlévőket.
- Minden évben nagy öröm, amikor ide jöhetünk, hiszen ti je-
lentitek a város jövőjét és mi ezt nem csak gondoljuk, hanem te-
szünk is, ezért támogatjuk a Mecénás Közalapítványt - mond-
ta az alpolgármester.- Ilyen kis városban nem tud egy főiskola 
vagy egy egyetem működni, így szükség- szerűen el kell men-
netek egy másik városba tanulni. Ez az ösztöndíjrendszer azért 
működik, mert azt szeretnénk, hogy ne felejtsétek el a várost, 
és érezzétek, hogy fontosak vagytok Tiszaújvárosnak, fontosak 
vagytok nekünk, számítunk rátok, visszavárunk benneteket. Ez 
egyfajta kötelék köztetek és a város között.
Bráz György, polgármester is ellátta néhány jó tanáccsal a hall-
gatókat.
- Amellett, hogy természetesen mindig örülünk annak, ha a jó 
szakemberek kerülnek be- vagy vissza városunkba, én mégis ar-
ra is biztatnálak benneteket, hogy lássatok világot, próbáljatok 
szerencsét máshol, mert nem baj az, ha új, friss erők kerülnek 
be egy-egy városba, vagy országba. Aztán évek múlva hozhat-
ja úgy az élet, hogy a tapasztalataitokat és szaktudásotokat még-
is Tiszaújvárosban szeretnétek kamatoztatni, és mi akkor is tárt 
karokkal várunk benneteket.
Ebben a félévben 64-en pályáztak, ebből 63-an kaptak ösztöndí-
jat. Koncsik Bettina és Orliczki Frigyes is először pályázta meg 
az ösztöndíjat. Sikeresen.
- Szerintem nagyon jó dolog, hogy támogatja a város az itt élő 
fiatalokat - mondja Bettina, aki a Szent István Egyetem élelmi-
szertudományi karán élelmiszermérnöknek tanul. - Ez az ösz-
töndíj is biztat minket arra, hogy minél jobb eredményt érjünk 
el. Sokat jelent ez az anyagi segítség, mert drágák az iskolai tan-
könyvek vagy az albérlet kifizetésében is nagy segítséget nyújt.
- Mivel én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre járok, amely 
távol esik a lakóhelyemtől, így a mindennapi élet költségeit 
könnyíti meg számomra ez az összeg. - mondta Frigyes.
Az ösztöndíjra azok pályázhattak, akik állandó tiszaújvárosi la-
kóhellyel rendelkeznek, illetve legalább 4,2 átlagot értek el az 
előző félévben. Akik teljesítették ezt az eredményt, 34 000 fo-
rintot kaptak, majd minden egy tizedenként emelkedő átlag to-
vábbi 2000 forint többletet jelentett. Így akiknek 5,0 az átlaguk, 
már 50 000 forintra számíthattak.
 - Ami érdekessége ennek a félévnek, hogy a pályázók egyhar-
mada 5,0 átlaggal pályázott, ami azt gondolom, hogy dicséret-
re méltó - nyilatkozta lapunknak Makrai Marianna, a Tiszaúj-
városi Mecénás Közalapítvány kuratóriumi elnöke. - A kurató-
rium összesen 2.770.000 forintot osztott ki a hallgatók között. 

ema
(Az ösztöndíjas hallgatók névsora lapunk 9. oldalán.)

Év végéig rendezheti tartozását, 
aki katás akar maradni

A kisadózó vállalkozóknak érdemes fi-
gyelniük arra, hogy még az idén rendez-
zék adótartozásukat. Nem lehet tovább 
katás ugyanis az, aki az évet 100 ezer 
forintot meghaladó adóhátralékkal zár-
ja. A NAV adatai szerint ez közel tízezer 
kisadózót érint.
Jogszabály értelmében, ha a kisadózó vál-
lalkozás nyilvántartott nettó adótartozá-
sa az év utolsó napján meghaladja a 100 
ezer forintot, megszűnik a kata-alanyisá-
ga. Ez azért is jelentős, mert ilyen eset-

ben az adóalanyiság megszűnésének évé-
ben és az azt követő 12 hónapban nem vá-
lasztható újból ez a kedvező adózási mód.
 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai 
szerint jelenleg közel tízezer kisadózó-
nak van az összeghatárt meghaladó adó-
tartozása.
 Ezért célszerű, ha a katások legkésőbb 
az év vége előtt akár az Ügyfélkapun ke-
resztül elektronikusan, akár telefonon a 
NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintézési 
Rendszerén keresztül (a 06-40/20-21-22-

es számot tárcsázva) tájékozódnak a fo-
lyószámlájukról. Akinek még nincs Ügy-
félkapuja, a NAV ügyfélszolgálatain re-
gisztrálhat. Ehhez a személyes okmányo-
kon túl egy működő e-mail címre és egy 
felhasználó névre van szükség. Telefonos 
ügyintézés a www.nav.gov.hu oldalról le-
tölthető „TEL” adatlap kitöltése és bekül-
dése után, ügyfélazonosító számmal le-
hetséges.

                   NAV

Rendőrségi tanácsok

Szilveszteri tűzijátékok
Magyarországon magánszemélyeknek ti-
los petárdát birtokolni, illetőleg felhasz-
nálni. Aki a tilalom ellenére petárdát bir-
tokol, illetve felhasznál szabálysértést kö-
vet el, és 150 ezer forintig terjedő pénz-
bírsággal sújtható. 
A polgári célú pirotechnikai tevékenysé-
gekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. 
rendelet alapján az 1. pirotechnikai osz-
tályba tartozó termékeket a 14. életévüket 
betöltött személyek, míg a 2. pirotech-
nikai osztályba tartozó termékeket a 16. 
életévüket betöltött személyek egész év-
ben engedély nélkül megvásárolhatják és 
használhatják. 
A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzi-
játék termékeket nagykorú személyek de-
cember 28-31. között engedély nélkül 
megvásárolhatják, birtokolhatják, tárol-
hatják és a használati utasításnak megfe-
lelően december 31-én 18 órától január 
1-én 06 óráig felhasználhatják. Azonban 

tömegközlekedési eszközön nem hasz-
nálható fel, és csak zárt csomagolásban 
szállítható.
Ne vásároljunk illegális árustól tűzijáték 
terméket, mert ezzel magunkat és kör-
nyezetünket is veszélyeztetjük! A fel nem 
használt 3. pirotechnikai osztályba tarto-
zó, illetve bármely hibás vagy lejárt sza-
vatosságú terméket, szilvesztert követően 

5 napon belül a forgalmazónak vissza kell 
szállítani. 
A legálisan forgalmazott pirotechnikai 
termék felirata magyar nyelvű, közérthe-
tő használati és kezelési útmutatót, vala-
mint baleset- és egészségvédelmi figyel-
meztetést is tartalmaz, amelyek ismere-
te a biztonságos kezeléshez elengedhe-
tetlen. 
Kérjük, legyenek figyelemmel a tárolá-
si szabályok betartására, és felhaszná-
lás előtt a használati útmutató elolvasásá-
ra, illetve a szülők hívják fel gyermeke-
ik figyelmét a pirotechnikai termékek fel-
használásával kapcsolatos veszélyekre.
A pirotechnikai termékek illegális forgal-
mazásának, árusításának és használatá-
nak megakadályozására a Tiszaújvárosi 
Rendőrkapitányság ellenőrzéseket végez 
az év végi időszakban.

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

7. oldal2016. december 22. Mozaik

Reális lehetőség hiányában ne álljon 
ellent. 

Maradandó sérülést okozhat a petárda.

A bankkártyára is nagyon oda kell fi-
gyelni. 

Ebben a félévben 64-en pályáztak, közülük 63-an kaptak 
ösztöndíjat. 

A 35-50 ezer forint közötti ösztöndíjakat Makrai Marianna 
kuratóriumi elnök adta át. 



Felhívás

Pályázat egyesületeknek, civil szervezeteknek
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tá-
jékoztatja az egyesületeket, civil szerve-
zeteket, hogy Tiszaújváros Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete pályá-
zatot hirdet az egyesületek, civil szerve-
zetek számára. 
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, 
hogy a közpénzekből nyújtott támogatá-
sok átláthatósága érdekében a 2007. évi 
CLXXXI. törvény alapján minden pályá-
zat esetében az összeférhetetlenségről, il-
letve az érintettségről nyilatkozni kell. 
A Nyilatkozat kitöltése minden pályázat 
esetén kötelező, annak elmulasztása a pá-
lyázat érvénytelenségét vonja maga után. 
A Nyilatkozatot a pályázati adatlap tartal-
mazza. 
Amennyiben a 2007. évi CLXXXI tör-
vény 8. § (1) bekezdése alapján az érin-
tettség fennáll, úgy „Közzétételi kérel-
met”  is kötelezően csatolni kell a pályá-
zathoz. 
A Nyilatkozat és a Közzétételi kérelem 
nyomtatvány letölthető a http://ugyfel-
terminal.tiszaujvaros.hu honlapról, illet-
ve személyesen átvehető ügyfélfogadási 
időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal Ügyféltájékoztatóján, valamint az 
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztályán.
 Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a pá-
lyázatban leírt és a pályázati eljárásban 
keletkező adatok közérdekű adatoknak 
minősülnek, a pályázat meghatározott 
adatait közzéteszik a Kormány által meg-
határozott www.kozpenzpalyazat.gov.hu 
központi portálon.
 A pályázat célja:
A pályázat az egyesületek, civil szerveze-
tek 2017. január 1. és 2017. december 31. 
között megrendezésre kerülő rendezvé-
nyeit támogatja, valamint az érintett szer-
vezetek 2017. évi működési költségeihez 
kíván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- egyesületek, vagy más civil szervezetek, 
amelyek az illetékes törvényszék által ti-
szaújvárosi székhellyel bejegyzésre ke-
rültek és Tiszaújvárosban működnek,
- országos, regionális, megyei civil szer-
vezetek helyi szervezetei.
Nem részesülhet támogatásban:
- az a szervezet, amely az önkormány-
zat sporttámogatási alapjából, az önkor-
mányzat által létesített közalapítványtól 
azonos pályázati céllal támogatásban ré-
szesült,
- önkormányzati fenntartású költségveté-
si szerv,
- azok a szervezetek, amelyek az előző 
évi támogatással a megállapodásban fog-

laltak szerint szabályszerűen nem szá-
moltak el,
- azok a szervezetek, amelyek a pályázat-
tal együtt - a pályázati felhívás mellékle-
tében található - a pályázó szervezet be-
mutatására szolgáló civil adatlapot nem 
nyújtják be.
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, 
működése, amelyek tevékenységi köre 
segíti bizonyos önkormányzati feladatok 
átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása, 
amelyek szakmai célokon túl a város hír-
nevének erősítését szolgálják,
• művészeti értékű városi kiadványok tá-
mogatása, 
• közművelődés területén alkotó folyama-
tok támogatása, 
• nemzetközi együttműködés támogatása, 
• külföldi tanulmányutak, szakmai konfe-
renciák támogatása, 
• egészséges életmód elterjesztésére ösz-
tönző akciók, 
• életesélyek növelésének támogatása. 
A képviselő-testület 3300-4/2008. 164/
Ökth. 3./pontjának döntése alapján a pá-
lyázatban megjelölt cél módosítására 
nincs lehetőség. 
 A támogatás formája, támogatható ki-
adások:
A támogatás formája:
A támogatás a pályázó 2017. január 1. és 
2017. december 31. között megvalósuló, 
a támogatott célok között részletezett te-
vékenységének gyakorlásához, program-
jának megvalósításához nyújt egyszeri, 
előre folyósított, vissza nem térítendő tá-
mogatást, elszámolási kötelezettséggel.
Támogatható kiadások:
A pályázati lapon szereplő költségvetés 
kiadási tételei, amelyek az adott program 
megvalósításához, a működéshez igazol-
hatóan kapcsolódnak.
Működési költségek:
- irodabérlet, rezsi, kommunikáció,
- bér és járulékai, tiszteletdíj,
- szakértői költségek,
- utazási költségek,
- szállás, étkezés,
- anyag, eszköz beszerzés. 
Nem támogatható: beruházás, reprezen-
táció.
A pályázat benyújtásához önrész vállalá-
sa nem kötelező.
A pályázatok benyújtásának módja, 
helye és határideje:
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújváro-
si Polgármesteri Hivatal által erre a cél-
ra kiadott pályázati adatlapon, papírala-
pon nyújthatók be. 

A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell 
a pályázó nevét, címét, a pályázat célját, 
a tervezett program, illetve tevékenység 
részletes leírását, a programhoz szüksé-
ges anyagi támogatás mértékét, részletes 
költségvetést, a szervezet fizetési számla-
számát, adószámát, programban lebonyo-
lító szakemberek nevét. 
Igazolást a törvényszéki bejegyzésről 
(bejegyzés másolata a pályázó vagy a le-
bonyolító részéről). 
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, 
hogy részesült-e már támogatásban Tisza-
újváros Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületétől, illetve önkormányzati ala-
pítványtól, közalapítványtól. Továbbá ar-
ról, hogy van-e jelenleg folyamatban pá-
lyázata tiszaújvárosi önkormányzati köz-
alapítványnál, alapítványnál.
Minden esetben kérjük megjelölni a pá-
lyázati projektért felelős kapcsolattartó 
személy nevét, elérhetőségét.
Kérjük, hogy a program részletes leírá-
sát maximum 1 oldal terjedelemben csa-
tolják.
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, illet-
ve a pályázó szervezet bemutatását tartal-
mazó formanyomtatvány (civil adatlap) 
letölthető a http://ugyfelterminal.tiszauj-
varos.hu honlapról, illetve személyesen 
átvehető ügyfélfogadási időben a Tisza-
újvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltá-
jékoztatóján, valamint az Intézményfel-
ügyeleti, Szociális és Sport Osztályán.
 
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tiszaúj-
város, Bethlen Gábor út 7.), vagy szemé-
lyesen a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal Ügyféltájékoztatóján, valamint az 
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztályán lehet benyújtani ügyfélfogadá-
si időben.
A benyújtás határideje:
2017. február 3.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képvise-
lő-testület 2017. márciusi ülésén dönt. 
A pályázókkal Tiszaújváros Város Ön-
kormányzata támogatási megállapodást 
köt, melyben szerepel a támogatásra biz-
tosított összeg, a felhasználás célja és ha-
tárideje, az elszámolás módja és határide-
je.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi tele-
fonszámokon kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal In-
tézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztálya: 548-032, 548-066

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz 

menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Ti-
szaszederkény, Tisza-part) a szelektíven gyűjtött hulladékok 
(papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) begyűjté-

sét a közszolgáltató a következő héten, 
2016. december 28-án (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Járási Hivatal 
Kormányablak Osztálya december 23-án (pénteken) és de-
cember 30-án (pénteken) 8-tól 14 óráig tart ügyfélfogadást.
A többi munkanapon a szokásos rendben zajlik az ügyfélfo-
gadás:
 Hétfő:   07.00 – 17.00
 Kedd:  08.00 – 18.00
 Szerda:   08.00 – 18.00
 Csütörtök:  08.00 – 18.00
 Péntek:   08.00 – 18.00 óráig
Telefonszámok:
Járási titkárság: 49/795-224
Információ: 49/795-244
Kormányablak: 49/795-242
Fax: 49/795-081

B-A-Z Megyei Kormányhivatal 
Tiszaújvárosi Járási Hivatala

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reg-

gel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
TóTh Sándor

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő

2017. január 4-én (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.
              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Balla GerGő

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő

2016. december 28-án (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.
              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Jézsó Gábor az 1. sz. választókerület 

képviselője
2017. január 02-án (hétfő) 16.00 órától 

Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltatóház)

2016. január 03-án (kedd) 16.00 órától 
Tisza-part városrészben

(Tisza-parti Szabadidőház, 
Neumann J. út 1.)

                               fogadóórát tart.
              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. 

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 szükséges intézkedéseket. 

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányza-
tának képviselő-testülete 2016.

 december 22-én, csütörtökön 
10.00 órakor ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanács-
kozó termében.

Nyilvános ülés:
1. Külső bizottsági tag eskütétele
Zárt ülés:
1. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. folyó-
számla hiteléhez kapcsolódó fedezet vál-
lalására
2. Javaslat az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok 2016. évi üzleti ter-
veinek módosítására 
3. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására 
4. Javaslat ingatlanokkal kapcsolatos 
döntésekre
Nyilvános ülés:
2. Javaslat az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 5/2016. (II.26.) 
önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata 2017. évi átmeneti gazdálkodá-

sáról szóló önkormányzati rendelet meg-
alkotására
4. Javaslat a fiatalok életkezdési támo-
gatásáról szóló 18/2016. (IX.30.) önkor-
mányzati rendelet módosítására
5. Javaslat a közszolgálati tisztviselők-
ről szóló törvény végrehajtásával kap-
csolatos helyi szabályokról szóló 9/2014. 
(III.28.) önkormányzati rendelet módosí-
tására
6. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének 2017. 
évi munkatervére
7. Javaslat az önkormányzati tulajdonú 
nonprofit gazdasági társaságok 2016. évi 
üzleti terveinek módosítására
8. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rende-
lőintézet Szervezeti és Működési Szabály-
zatának és házirendjeinek jóváhagyására
9. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, szakmai programjainak 
és az „Ezüsthíd” Gondozóház házirendjé-
nek jóváhagyására
10. Javaslat a jelzőrendszeres házi segít-

ségnyújtás működtetésével kapcsolatos 
döntések meghozatalára
11. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézmény-
működtető Központ Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatának módosítására
12. Javaslat a Derkovits Kulturális Köz-
pont 2017. évi szakmai munkatervének 
jóváhagyására
13. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata és Neuhofen an der Krems Vá-
ros Önkormányzata közötti partnervárosi 
együttműködés jóváhagyására
14. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata stratégiai ellenőrzési tervének 
és 2017. évi belső ellenőrzési tervének jó-
váhagyására
15. Javaslat az Önkormányzat és a Pol-
gármesteri Hivatal 2016. évi összesített 
közbeszerzési tervének módosítására
16. Javaslat határidő-módosításra 
17. Tájékoztató az őszi közmeghallga-
tásokon elhangzott közérdekű bejelen-
tésekre tett intézkedésekről, valamint a 
2016. évi végre nem hajtott feladatokról
Kérdések

8. oldal 2016. december 22.Önkormányzat/Közlemények



Ösztöndíjas hallgatók
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány ösztöndíjasai: Bálint 
Ágota, Bencs Karolina, Bodnár Noémi, Csapó Márton, Do-
bos Hunor, Dusza Eszter, Fábián Rita, Faragó Dávid, Fekete 
Zsolt, Hok Zsófia, Jakab Dóra, Kébel Zsófia, Körömi Eszter Sá-
ra, Mannheim Márk Mihály, Molnár Tamás, Nagy Zita, Orosz 
Regina, Papp Júlia, Pristyák Levente, Szíjártó Cintia, Vida Pé-
ter, Vig Vivien Roxána, Bálint Botond, Fogarasi Doroti, Kovács 
Dóra, Lencsés Kitti, Medgyesi Barbara, Szilágyi Szilvia Éva, 
Balogh Szabolcs, Fakó Dóra, Figeczky Bence, Kiss Viktor, Lé-
nárt Lejla, Molnár Pálma, Molnár Petra, Mucza Orsolya, Tóth 
Réka, Gáll Csilla, Jancsár Lili, Kovács Bence, Lerner Katalin, 
Szikszai Fanni, Takács Kitti, Ádám Aida, Bazsó Viktória, Já-
vorszki Olga, Kovács Árpád, Nagy Dóra, Pelyhe Réka, Petrik 
Szandra, Stefán Ibolya, Gere Márton Pál, Koncsik Bettina, Tóth 
Attila, Bazsó Gábor, Belyus Bernadett Erzsébet, Császár Nó-
ra, Orliczki Frigyes, Dobos Tamás, Oláh Pál Olivér, Rácz Márk, 
Soltész Petra, Vida Tímea.

JANUÁR Helye Ideje Kinek a részére
03. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
04. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
05. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
09. hétfő Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bóbita, Tündérkert, Katica és Szivárvány Óvo-
da gyerek és alkalmazott befizetés

10.  kedd Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés
Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

11. szerda Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 „Esély” Napközi Otthon
Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

12. csütörtök Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

16. hétfő Tisza-parti Szabadidő Ház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők
17. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők
18. szerda Központi Étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
19. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők
23. hétfő Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 9.00 és 14.00  - 16.30 Bóbita, Tündérkert, Katica és Szivárvány Óvo-

da gyerek és alkalmazott pótbefizetés

Tiszaszederkény Idősek Klub-
ja

10.30 - 12.00 Szociális étkezők

25. szerda Széchenyi Iskola 7.30- 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrende-
lés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrende-
lése

26. csütörtök Hunyadi Iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrende-
lés

Központi Étterem 12.00 - 13.00 Pótbefizetés alkalmazott 
30. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
31. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

Gondozóház 10.00  - 11.00 Szociális étkezők

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2017. január

www.tik.tujvaros.hu

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjai részére -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Er-
zsébet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

Első lakáshoz jutók
pénzügyi támogatása

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének az
első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015. 
(VI.01.) önkormányzati rendelete alapján az 5. bírálati időszak-
ban (2016. október 1 - 2016. november 30.) az alábbi kérelme-
zők részesülnek első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában.

Név A vissza-
térítendő 
támoga-

tás össze-
ge E Ft 

A vissza 
nem térí-
tendő tá-
mogatás 
összege 

E Ft

Vásárolt 
ingatlan 

címe

Oláhné Bódi Beáta 600 350 Örösi út 
24. 3/2.

Handa Dénes 500 250 Örösi út 
48. 4/1.

A kérelmezőknek meg-
állapított összeg

1 100 600

Maradvány összesen 20 000 14 250

Bráz György
polgármester

Bérbe adó masszázshelyiség
A TiszaSzolg 2004 Kft. bérbeadásra meghirdeti a Tiszaújvá-

rosi Gyógy- és Strandfürdőben található 

8 m2-es masszázs helyiséget. Az ingatlan használata a für-

dő nyitvatartásához igazodva, azzal összhangban történhet. A 

bérleti szerződés 2017.01.01-től határozatlan időre köthető.

További információk: Ducsai Zoltán, 70/333-7721

Eladó az apartmanház
A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában lévő ingatlant:
Bogács, Dózsa Gy. út 16/A szám alatt lévő Villa Sederkyn Apartmanház. 
Az ingatlant árverésen értékesítjük a legmagasabb ajánlati árról induló szabad licitálással. Ajánlatot csak az alapárral egyező 
vagy azt meghaladó összegben lehet tenni.
Az ingatlan alapvételára 196.000.000 Ft + Áfa.
A vételi ajánlat benyújtási határideje: 
2017. év 01. hó 31. nap 10 óra.
A pályázati kiírás anyaga papír alapon ingyenesen, az alábbi címen 
vehető át:
TiszaSzolg 2004 Kft.  
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Elektronikus elérhetőség megadása esetén az értékesítési kiírás 
anyagát elektronikus úton is megküldjük.
Érdeklődni lehet: a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjénél a 49-544-
322-es telefonszámon, illetve a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címen.
Az árverés időpontja és helye: 2017. év 02. hó 15. nap 10 óra
TiszaSzolg 2004 Kft., 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Az ingatlan telefonos időpontegyeztetés alapján megtekinthető.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Eladó ingatlanok
A TiszaSzolg 2004 Kft. szálloda építése és üzemeltetése céljából,  értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában lévő ingatlant.
Tiszaújváros, Teleki Blanka út 2. szám alatt lévő 1234/1 helyrajzi számú, 3607 m2 nagyságú (Hotel Termál és volt „MHSZ” épü-
let) ingatlan.
A pályázati kiírás anyaga papíralapon ingyenesen, az alábbi címen vehető át:

TiszaSzolg 2004 Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Elektronikus elérhetőség megadása esetén a pályázati anyagot 
elektronikus úton is megküldjük..
Érdeklődni lehet: a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjénél a 49-544-
322-es telefonszámon, illetve a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail cí-
men.
A pályázat benyújtásának időpontja és helye:  2017. év 02. hó 28. 
nap 10 óra.
TiszaSzolg 2004 Kft., 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Az értékesítés az érvényes pályázatot beadók közül, az összessé-
gében legelőnyösebb vételi ajánlatot benyújtó pályázó részére tör-
ténik.
Az ingatlan telefonos időpontegyeztetés alapján megtekinthető.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet pályázatot hirdet, az alábbi 
munkakör betöltésére:
Egészségügyi adminisztrátor (teljes munkaidőben, határozatlan 
időre történő foglalkoztatásban, négy hónap próbaidő kikötésé-
vel).
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- egészségügyi ügyvitelszervező szakképesítés,
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.
Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz,
- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírá-
ló bizottság minden tagja megismerheti.
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Pályázat beérkezési határidő 2017. január 3.
- Az elbírálás határideje 2017. január 5.
- Az állás betölthető: elbírálás után azonnal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelő-
intézet Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580. 
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát: 
50266/2016 , valamint a munkakör megnevezését: egészségügyi 
adminisztrátor.

                                Nagyné Kántor Judit
 főigazgató 

Egészségügyi adminisztrátor 
munkakör

9. oldal2016. december 22. Önkormányzat/Közlemények



Ülésezik az önkormányzat

Születési támogatás utalvánnyal
Ma tartja idei utolsó ülését 
Tiszaújváros képviselő-testü-
lete. A költségvetés aktuális 
módosítása mellett közérdek-
lődésre tarthat számot a fia-
talok életkezdési támogatásá-
ról szóló rendelet módosítása. 
Ez - a javaslat elfogadása ese-
tén - gyakorlatilag a születé-
si támogatás bevezetését je-
lenti.

Tiszaújváros önkormányzata mindig ki-
emelt figyelmet fordított a gyermeket ne-
velő családokra, ezért - a szociális ellá-
tórendszer keretein belül - önként vál-
lalt feladatként nyújtja a fiatalok életkez-
dési támogatását, a táboroztatási támo-
gatást, a tankönyvtámogatást, a szociá-
lis alapú gyermekétkeztetési térítési díj-
kedvezményt, a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesülő kiskorú 
gyermekek részére a szünidei gyermekét-
keztetést, valamint a gyermekes családok 
év végi támogatását. A támogatások cél-
ja a gyermekes családok szociális helyze-
tének javítása, kiadásainak csökkentése, 
valamint az, hogy a fiatal felnőtt, önálló 
élete indulása-kor biztonságosabb anya-
gi háttérrel kezdhesse meg a továbbtanu-
lást, a pályakezdést, az otthonteremtést és 
a családalapítást.
Az önkormányzat célja továbbra is azon 
Tiszaújvároshoz kötődő, gyermeket ne-
velő családok támogatása, akik életvitel-
szerűen és huzamosabb időn keresztül, 
folyamatosan Tiszaújvárosban élnek, és 
hosszabb időre kívánnak a városban lete-
lepedni.
Fentieken túl az önkormányzat - lehető-

ségeihez mérten - szeretne hozzájárulni a 
gyermek születésével járó kiadások eny-
hítéséhez, ezért önként vállalt feladatként 
egy új ellátási forma, a születési támoga-
tás 2017. január 1-jétől történő bevezeté-
sét tervezi. 
Az előterjesztés szerint születési támoga-
tásra az a 2017. január 1-jén, vagy azt kö-
vetően született tiszaújvárosi lakóhellyel 
rendelkező gyermek lenne jogosult, aki-
nek legalább egyik törvényes képviselője 
a gyermek születését megelőző egy évben 
már folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel 
rendelkezett, és a gyermek és legalább az 
egyik törvényes képviselője életvitelsze-
rűen tiszaújvárosi lakcímén él. A támo-
gatás megállapítása kérelem alapján tör-
ténne, melyet a polgármesteri hivatalba 
szükséges benyújtani. A születési támo-
gatás megállapításáról, illetve elutasításá-

ról határozat formájában születne döntés.
A támogatás iránti kérelem benyújtását 
határidőhöz kötné a rendelet, legkésőbb 
a gyermek születését követő 6 hónapon 
belül lenne lehetőség az ellátás kérelme-
zésére. A születési támogatást egy gyer-
mek után csak egy alkalommal, és csak az 
egyik törvényes képviselő lenne jogosult 
igénybe venni. Amennyiben a szülők el-
váltak, vagy külön élnek, de a jogosultsá-
gi feltételek mindkét törvényes képvise-
lő esetében fennállnak, úgy a támogatást 
az a törvényes képviselő kérelmezhetné, 
akinél a gyermek nevelkedik. 
A születési támogatás összege 15.000 fo-
rint lenne, melyet a jogosultak természet-
beni támogatás, utalvány formájában ve-
hetnének igénybe.

      F.L.

A reformáció félévezredes évfordulójá-
nak tiszteletére megrendezett „Re:Formá-
ció -  komplex műveltségi vetélkedő” on-
line fordulójából a középdöntőbe tovább-
jutó harminchat csapat közé ötödik leg-
jobb eredménnyel jutottak tovább a Ka-
zinczy iskola tanulói. A Sola fide csapat 
tagjai: Kiss Gábor Botond 6.a, Csehovics 
Kitti 7.a, Molnár Elizabet 7.a, Takács No-
émi 7.a, Arnóczki Stella 7.b, Gerőcs Ro-
land Bálint 7.b, Vajani Viktória Borbá-
la 7.b. Felkészítő tanáraik: Csoma And-
rea, Gerőcsné Berkes Judit, Nagy István 
Károly, Simonné Varga Katalin, Szilvá-
siné Bodnár Tímea, Váraljai Tímea. A 
több tantárgyat felölelő, nagy felkészü-
lést igénylő verseny eredményéhez szív-
ből gratulálunk!

*
Az adventi időszak minden ember életé-
ben a várakozást jelenti. A Kazinczy Fe-
renc Református Általános Iskolában a 
hagyományokhoz híven idén is megren-
deztük a Christmas Tea Party-t az angol-
szász kultúra jegyében. Teadélutánunkon 
a 3.a osztály karácsonyi tánca teremtette 

meg az alaphangulatot. Ezután tanulóink 
mézeskalács figurákat formáztak, gyö-
nyörűen díszített fenyőfákat készítettek 
papírból, teát kortyolgattak, miközben 
angol nyelvű dalokat hallgattak, énekel-
tek. A kisütött mézeskalácsot jóízűen el-
fogyasztották.
Új hagyományt teremtve, nem csak az 
angolosok, hanem a német nyelvet tanuló 
diákjaink is ünnepeltek. Az adventi dél-
utánon a gyerekek játékos német nyel-
vű vetélkedőn vettek részt, ismerkedtek 
a németajkú országok karácsonyi hagyo-

mányaival, zenéivel. Biztosak vagyunk 
benne, hogy jövőre ismételten megszer-
vezik ezt a kellemes programot.

*
Az év utolsó heteiben sem maradtunk 
versenyek nélkül. Megrendeztük az Or-
szágos Angol Nyelvi Tanulmányi Ver-
seny iskolai fordulóját, ahol tanulóink kö-
zül Novák Henriett 7.b osztályos tanuló 
jutott tovább a megyei fordulóra. Felké-
szítő tanára: Magyarné Simon Anita.
A Jane Haining Angol Nyelvi Emlékver-
senyen évek óta sikeresen szerepelnek di-
ákjaink a református iskolák kategóriá-
ban. Az első fordulóban iskolánkból to-
vábbjutott Kovács Balázs 8.a osztályos 
tanuló. Ő képviseli majd intézményünket 
az országos döntőben. Felkészítő tanára: 
Gerőcsné Berkes Judit.  
Nyelvvizsgával rendelkező tanulóink so-
ra is bővült. Angol nyelvből B2 szintű 
szóbeli nyelvvizsgát tett Pékó Laura Ce-
cília 8.a osztályos tanuló.

Dorony Attiláné 
 igazgató

kronika@tiszatv.hu

Re:formáció, advent
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Énekeltek, fenyőfákat készítettek.

A múlt héten, szombaton volt a 3 éves születésnap-
ja. Az eseményen - bár nagyon készült rá - mégsem 
tudott részt venni. Elszólították a munkahelyi kö-
telességei. Nem, kedves olvasó. Nem elírás történt, 
Csaba valóban most lépett „óvodás korba”, s ez az 
ő esetében komoly teljesítménynek számít. Három 
évvel ezelőtt tette le ugyanis végleg a poharat.

Az Anonim Alkoholisták (A. A.) minden szesz nélkül eltöltött 
évet születésnapként ünnepelnek. Ilyenkor közösen örülnek a 
másik sikerének, ajándékot adnak, bulit rendeznek. Csaba parti-
ján is volt szendvics, házikolbász, szalonna, zsíros kenyér, egy 
40 szeletes feketeerdő torta, ásványvíz, üdítő. A koccintáshoz 
használatos feles poharakat még a környékről is száműzték. A 
szülinap szervezésében, kivitelezésében a sorstársakon kívül 
oroszlánrészt vállalt Csaba édesanyja és nővére, akik - bár őket 
nem érinti ez a betegség - mára már a tiszaújvárosi csoport tisz-
teletbeli tagjává váltak.
Az Anonim Alkoholisták számára a hétvége dupla ünneplésre 
adott okot. Nem csak Csabának örültek, hanem egyúttal a helyi 
szervezetük  8 éves megalakulását is ünnepelték. Ebből az alka-
lomból meghívták a környék A. A. közösségeit is, a vendégek 
Egerből, Gyöngyösről, Salgótarjánból, Balmazújvárosból, Deb-
recenből, Hajdúböszörményből, Miskolcról, Kazincbarcikáról, 
Nagyváradról érkeztek.
- Pontosan ma van 1033 napja - mondja Csilla, a tiszaújvárosi 
csoport egyik oszlopos tagja -, hogy kegyelmet kaptam egy fel-
sőbb erőtől, és nem kell tovább innom. Azért hangsúlyozom ki 
a felsőbb erőt, mert nem kell ahhoz feltétlenül istenhívő ember-
nek lenni, hogy valaki hozzánk járhasson. Nem tartozunk sem-
milyen felekezethez, politikai szerveződéshez, s a közösségünk-
höz való tartozás egyetlen feltétele az ivással való felhagyás vá-
gya. Elsődleges célunk józannak maradni, és más alkoholistákat 
is a józanság útjára segíteni.
-  A csoport egyetlen nő tagjaként mennyire nehéz felvállalni, 
hogy alkoholbeteg vagy?
-  Én nem titkolódzom senki előtt. Nem könnyű feladat, de ha 
kialakul az emberben a betegségtudat, már könnyebben meg-
birkózik a helyzete beismerésével. Bár a lelkem mélyén min-
dig éreztem valahol, de itt az A. A.-ban tudatosult bennem az, 
hogy nem vagyok képes úgy inni, mint az átlagemberek. A cso-
portban szégyenérzet nélkül tudok beszélni arról, amikor még 
keményen piáltam, és ma már büszke vagyok rá, hogy arról a 
mélypontról, ahol néhány évvel ezelőtt voltam, sikerült feláll-
nom. Tulajdonképpen itt az A.A.-ban tapasztaltam meg először, 
hogy mi az  önzetlen szeretet. Senki nem nézi le a másikat, sen-
ki nem ítélkezik a másik felett, figyelünk egymásra. Számom-
ra egy csoda ez a közösség. Valamennyiünk élete kötődik a töb-
biekéhez, s mint egy a tengeren hányódó mentőcsónakon a túl-
élők, ha összefogunk, biztonságosan partot érhetünk. Mert az A. 
A. olyan közösség, melyben férfiak és nők egyesítik erejüket a 
közös, halálos betegséggel szemben.  A csoportunkban minden-
kinek van munkája, kiegyensúlyozott életet élünk, s mióta fel-
hagytunk az ivással, a kapcsolataink is minden tekintetben pozi-
tív irányba változtak.
-  A közösség összetartó erején kívül mi segít a józanság meg-
tartásában?
-  A mi társaságunk kis létszámú, de eljárunk nagyobb találko-
zókra is, ahol számunkra vadidegen emberek beszámolói szinte 
tükröt tartanak elénk. Olyan velük megtörtént dolgokról számol-
nak be, amiket akár szóról szóra mi is elmondhatnánk. A hétköz-
napok során pedig mindig csak a mai napra koncentrálunk, arra, 
hogy az első feles ne guruljon le. Mert, ha az lement, óhatatlanul 
jön a következő. Van egy ismerősöm, aki 45 éve nem iszik, de 
azt mondja, még most is a vállán ül a kisördög. Be kell látnunk: 
ez egy gyógyíthatatlan betegség.
-  Néhány nap és itt a karácsony. Hogyan ünnepelsz majd a meg-
szokott koccintás nélkül?
-  Ez ma már engem egyáltalán nem zavar. A családnak megve-
szem az alkoholt is, de én majd valami üdítőt fogok inni. Az el-
múlt években rájöttem, hogy számomra minőségibb az ünnep, a 
szórakozás szeszes ital nélkül…

                           Tamás Mariann
A tiszaújvárosi A.A csoport elérhetősége:
Gyűlés minden szerda délután 5 órától a római katolikus temp-
lom közösségi termében. Telefon: 70/286-3403, illetve a 70/676-
5301.

Születésnaposok

Önzetlen szeretettel
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Karácsony
Ezzel a rejtvénnyel véget ér decembe-

ri sorozatunk. A megfejtéseket január 

4-ig egyben várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton 

a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 

16. címre.

Fonott pulyka 
Egy nagy darab pulykamellet hosszú csíkokra vágok. A puly-
kacsíkot összefogom baconnal, és három csíkot, mint a copfot 
összefonom, a végeit fogpiszkálóval összetűzöm. Ezeket a fona-
tokat bepácolom. A páchoz a tejbe teszek vegetát, hagymakré-

met, fokhagymakrémet, ízlés szerint fűszerkeveréket. Egy éjsza-
kára hűtőbe teszem. Másnap egy tepsibe fektetem a fonatokat, 
mellé gyöngyhagymákat dobok, öntök alá kb. 1 dl vizet, kevés 
olajat, és a páclevet, lefedem fóliával. Sütés közben időnként lo-
csolgatom. Ha puha, leveszem a fóliát és megpirítom. Ha nem ta-
lálok gyöngyhagymát, akkor leöblítem a savanyú gyöngyhagy-
mát, mert az mindig van a boltban és előre is megvehetem. Lehet 
mellé aszalt szilvát is tenni. Azért kell tejben pácolni, hogy ne le-
gyen száraz a hús.  

Tabáni saláta 
Hozzávalók: 5 db tojás, 3 db közepes burgo-
nya, 15 dkg sonka, 1 db lilahagyma, 1 kávés-
kanál só, bors, kb. 2 dl tejföl, majonéz 
Ha a majonézt házilag készítjük:
2 db tojássárgája, 1 ek. mustár, 1 tk. porcukor, 
1 mokkáskanál só,  2 dl olaj, 1 teáskanál cit-
romlé, bors, ízlés szerint.
A burgonyát puhára, a tojásokat keményre főz-
zük, és hagyjuk kihűlni. A sonkát vágjuk csí-
kokra. 
A majonézt elkészítjük: a tojássárgájához hoz-

záadjuk a mustárt, majd a porcukrot, a sót, és a 
borsot, alaposan összekeverjük. Lassan, kicsi 
adagokban folyatjuk hozzá az olajat. Fontos, 
hogy csak akkor menjen rá a következő adag 
olaj, ha az előzőt már teljesen felvette a tojás! 
Ha a teljes olajmennyiséget eldolgoztuk ben-
ne, hozzáöntjük a citromlevet. Ha szükséges, 
még sózzuk, borsozzuk.
A majonézt keverjük el a tejföllel, ízesítsük 
sóval, borssal, adjuk hozzá a szeletelt sonkát,  
az apróra vágott hagymát. Nagylyukú sajtre-
szelőn reszeljük bele a kihűlt kemény tojáso-
kat, valamint a burgonyát. 
Hagyjuk egy éjszakát a hűtőben, hogy az ízek 
összeérhessenek!

Hozzávalók / 8 adag 
Az 1. tésztalaphoz: 1 db tojás, 10 dkg cukor, 8 dkg mák (darált), 
1 csipet só, 1 kk. citromhéj, 10 dkg rétesliszt (lehet sima liszt 
is), 3 ek. tejföl, 0.5 tk. szódabikarbóna. 
A 2. tésztalaphoz. Ugyanazok, ugyanolyan mennyiségben.
A krémhez: 2.5 dl tej, 1 tasak vaníliás pudingpor (vagy tejszín 
ízű), 12 dkg cukor, 1 fél citromból nyert citromlé, fél citrom-
ból nyert citromhéj (reszelve), 15 dkg vaj, 18 db babapiskóta. 
A tetejére:10 dkg tortabevonó, 2 ek. napraforgó olaj, 5 dkg 
mandulapehely (elhagyható).
Mák helyett dióval is készíthetjük. Savoiardi piskótát használ-
junk, mert hamar bepuhul. Ha citrom- vagy narancshéjat resze-
lünk ételbe, előtte alaposan mossuk meg meleg vízben. Én egy 
pici mosogatószert is szoktam az ujjaimra tenni, úgy csutako-
lom meg. Utána alaposan leöblítem.
Elkészítés
1. A lapokat külön sütjük meg. A tojást kikeverjük a cukorral, 

sóval, citromhéjjal, darált mákkal, majd hozzákeverjük a szó-
daporral elvegyített lisztet és a tejfölt. 
2. Jól kikeverjük és sütőpapírral bélelt tepsibe simítjuk a masz-
szát. Előmelegített sütőben kb. 15 perc alatt megsütjük. Ugyan-
így készítjük el a másik lapot is. 
3. A pudingport kikeverjük a tejjel, citromhéjjal, citromlével és 
sűrűre főzzük. Még forrón belekeverjük a cukrot, majd teljesen 
kihűtjük. Ezután géppel habosra keverjük a vajjal. 
4. Az alsó mákos lapot megkenjük a krém felével, majd hosz-
szában rárakosgatjuk a babapiskótákat és egy kicsit belenyom-
juk a krémbe. Ezután a maradék krémet rákenjük a piskótákra 
és rátesszük a második lapot. 
5. A csokit gőz fölött vagy mikróban felolvasztjuk az olajjal, 
egy kicsit kihűtjük és rákenjük a sütire. Mielőtt megkötne,  ser-
penyőben megpirított mandulával szórjuk meg. Szeletelés előtt 
pár órán át hagyjuk hűtőben állni, hogy a piskóta puhuljon. 

Citromkrémes mákos szelet
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Karácsonyi 
készülődés

Advent van. Korán sötétedik. A város fényei már délután négy 
óra tájt kigyúltak. Munkahelyéről hazafelé, útja a téren át ve-
zetett, amely most díszvilágításban csillogott. Közepén a vá-
ros karácsonyfája állt, tán most a legszebb és legnagyobb. Mint-
ha tudná, hogy városa idén ünnepli az ötvenedik születésnapot. 
Lágy zene és a kürtőskalács fahéjas illata lengte be a teret. Kis 
fabódékban ajándék-, édességárusok és forralt bort osztók vár-
ták a városlakókat. A harangjáték ritmusára szaporább léptek-
kel sietett haza. Jó hangulatban, egy forró kávé mellett kezd-
te el az ünnepi tervezést: mert mindennek menete van. Hármas 
menet, a hármasság csodája. Felfedezem, leírom, képletbe jegy-
zem, majd megalkotom. Fogantatás, születés és az élet. Valami 
kezdete, életmenete és a vége. Atya, fiú, szentlélek. Tudomány-
ban, vallásban egyaránt. Hit, remény és szeretet. Ezt a folyama-
tot követi tudós, művész, de a házat építő is, mint most ő kicsi-
ben: a tervezést.
Szétnézett a lakásban. A függönyöket ki fogja mosni, a nagyszo-
bai szőnyeg is tisztításra vár. Pár ünnepi díszítés ajtóra, ablakra. 
Megvenni a fát. Milyen színű gömböket vegyen? És a szaloncu-
kor? Egyik a zseléset szereti, másik a marcipánosat. Nem nagy a 
lakás, de pár napra elférnek. Már megvette a szép, új ágyneműt, 
magának szerezve vele tán a legnagyobb örömet. Mindent idejé-
ben, ahogy tanulta, látta a mamától. „Légy te is saját magad ven-
dége!” - hallotta szavát.
Olyan mákos-diós gubát ő sosem fog tudni sütni, mint a mama 
szokott. Pedig figyelte. Tejben főzte meg a finomra darált má-
kot, diót. Rummal, citromhéjjal, mazsolával fűszerezve meny-
nyei volt! És a grillázsos diótortája! Szinte még most is látja dol-
gos kezét, ahogy zenét hallgatva, énekelve állítja össze a torta 
lapjait. Az emléke él már csak a történteknek, na meg a porcelán 
tortalap. Itt van a konyhájában, nagy igazságra tanít. Az emberi 
élet értelmét fedi fel, mi nem más, mint anyagi és szellemi javak 
megalkotása, amik sokszor jóval túlélik a személyt.
Tovább tervezett. Következett az ünnepi menü. A karácsony es-
ti friss vacsora mellé lesz még minden finomság, ami szokott. 
Kísérletezik majd egy-két új süteménnyel is. Csak egy a gond. 
Egyik gyermeke hús nélkül eszik, másik vágyja a jó magyaros 
étkeket. Unokájának meg külön kell főznie. Megoldja, nem az 
első eset. Ritkán van együtt a család, jó lesz egymásnak örül-
ni megint.
Bevillannak régi ünnepek kedves eseményei. Elnevette ma-
gát egy télapós sztorin. Kislánya karon ülő, de már okos. Fér-
jét öltöztette be Mikulásnak. Fordított irhabunda, vastag kere-
tes szemüveg, nagy vattaszakáll. Várták az ajtóban a gyerekkel, 
és amikor bekopogott, kislánya sírva kiáltott fel: Apuci, de csú-
nya vagy!
Egy régi karácsonyon, mi szintén felejthetetlen, végre a sok ten-
nivaló után, már megszépítkezve gyújtotta a gyertyákat a fa ága-
in, amikor kislánya nem is a fát csodálta, hanem őt. „Anyuci, te 
szebb vagy nekem, mint a tavi- tündér!” Hát lehet ezt elfelejte-
ni?
Jó készülődni, várni az ünnepet, az együttlétet. Már e folyamat 
is rádöbbentette, egy cél elérésében, majd ha visszagondolunk, 
a legizgalmasabb, a legszebb a hozzá vezető út. Bármit kedvvel, 
szeretettel csinálni, nem is munka, élvezet!
Boldogan várta a szeretet ünnepére gyermekeit. Örömmel ter-
vezett.

                     Gál Tivadarné Olgi

Rendhagyó riport egy gödöllői hangversenyről

Hol van a hited?
Zúzmara festette fehérre a téli álmukat al-
vó fák szikár ágait. A hőmérő higanyszá-
la napközben sem emelkedett fagypont 
fölé. Tél van, dideregtető, hideg tél. Va-
sárnap már a negyedik gyertyát gyújtjuk 
az adventi koszorún, az ünnepi hangu-
lat eddig mégis elkerült. A város utcáinak 
csillogó fényfüzérei, a szokásos adven-
ti programok mind a ráhangolódást segí-
tenék, de az igazi elmélyüléshez többre 
van szükség. Legalább egy órára ki kelle-
ne kapcsolni a világot, a mindennapi rut-
infeladatok figyelemelterelő erejét, és el-
csendesedve számot kellene vetni önma-
gammal. Vissza kellene tekinteni az el-
múlt évre, ami most is gazdag volt a csa-
ládunkat ért boldog és kevésbé szívderí-
tő eseményekben, melyeket élményszerű-
en megéltem ugyan, de többségük lélekre 
gyakorolt hatását, netán sorsfordító erejét 
bár megéreztem, feldolgozni, elemezni 
még nem tudtam. Lehet, hogy nincs is rá 
szükség? Lehet, de hogy erre ráébredjek, 
meg kellene állni egy pillanatra a min-
dennapok rohanásában. Ezért is örültem 
fiam meghívásának a várossá nyilvánítá-
sa szintén ötvenedik évfordulóját ünnep-
lő Gödöllő születésnapi rendezvénysoro-
zatának záró eseményére. A gyönyörűen 
felújított királyi kastély konferencia- és 
rendezvényteremmé átalakított lovardá-
jában tartotta 25 éves jubileumi koncert-
jét a Cavaletta Nőikar. A műsor egy ré-
szében a legnagyobb unokám is szerepelt 
a Református Líceum Gimnáziuma ének-
karának tagjaként. Már a környezet is fel-
emelő volt. A terem önmagában is méltó-
ságot sugárzó, így a színpad sarkában fel-
állított karácsonyfa elegendő utalás volt 
minden további díszítés nélkül a közelgő 
ünnepre. Gödöllő pezsgő szellemi és kul-
turális központtá nőtte ki magát, köszön-
hetően a főváros közelségének, a nagyvá-
rosi nyüzsgéstől menekülve lakóhelyüket 
ide áthelyező művészeknek, alkotóknak, 
gondolkodóknak. A kórus az önkormány-
zat támogatásával amatőr együttesként 
kezdte működését, de idő közben nagy-
szerű zenészekké és művészekké vált tag-
jai segítségével professzionálissá vált tu-
dással koncertezett a magyarlakta terüle-
teken kívül Európa több más országában 
is. Élő kapcsolatot tartanak többek között 
a több ezer diákot nevelő müncheni ze-
neiskolával is, melynek szimfonikus ze-
nekara és énekkara a koncert második ré-
szében szólaltatta meg a zeneirodalom 
ünnepekhez kötődő néhány művét, együtt 
a gödöllői nőikarral.
A középiskolások bevonulására elcsende-
sedett, majd elsötétült a nézőtér, a szín-
padon a lányok kezében mécsesek gyúl-
tak. Csend lett. Mindenki a folyosó felől 
egyre erősödő zümmögő kórusra figyelt. 
Egyszerre gyönyörű, tiszta, magas, szop-
rán, csilingelő női hangok szólaltak meg. 
Ilyennek képzelem az angyalok kórusát. 

- Szervusz Dzsiliola! Ugye te is itt vagy?
- Tudhatnád, mindig is veled vagyok. 
- Bocsáss meg, mostanában egy kissé el-
hanyagoltalak.
- Kissé? Három éve is van már annak, 
amikor utoljára beszéltünk. 
- Kérlek, segíts nekem! 
- Mindig segítek, ha kéred. Ezért vagyok 
az őrangyalod. Tudom, lelki pusztaságo-
dat szeretnéd ünnepivé változtatni. Ha-
gyatkozz a műsorra, a többi majd jön ma-
gától.

Igaza volt. A több mint kétórás műsor el-
kápráztatott. Este tíz óra is elmúlt, mire 
lelkileg feltöltődve elindultunk hazafelé. 
A gödöllői völgyet betöltő köd a kisbagi 
völgyhídtól már nem kísérte utunkat.
- Óvatosan! Nagyon hideg van. A lecsapó-
dó vízpára jegessé teheti az utat - szólt 
Dzsiliola, de lehet, hogy csak én gondol-
tam így. Két évvel ezelőtt, Mezőkövesd 
után, a 133-as kilométernél már megta-
nultam, hogy a jég a sötétben nem észlel-
hető, de ha ráfutunk, a kocsi önálló éle-
tet kezd élni. Mi szerencsére kisebb koc-

canással megúsztuk akkor a tömeges ka-
rambolt, de több száz méterrel odébb egy 
ember életét már nem lehetett megmen-
teni. Hajnalig tartott, mire a Katasztrófa-
védelem munkatársai felszabadították az 
utat, és elindulhattunk hazafelé. A Me-
zőkövesd tábla után hirtelen a távolban 
most is sárga villogó jelzést pillantottam 
meg. Sikerült időben fékezni. A feltorló-
dó kocsisorral lassan araszolva és szlalo-
mozva hosszú időbe telt, míg a mentésre 
elsőnek érkező tűzoltó megérkezése után, 
mint utóbb kiderült utolsó előttiként elha-
ladtunk az összetört, keresztbe-kasba álló 
és a szalagkorlátot is megtépázó roncsok 
között. Ismerős volt a helyzet, ilyet csak 
jeges út okozhat.
- Dzsiliola, köszönöm, hogy engem fi-
gyelmeztettél, de miért nem történt ez 
meg a többiekkel? Milyen lelkülettel vár-
ják majd a baleset károsultjai Jézus szü-
letésének ünnepét? Hol voltak az ő őran-
gyalaik? 
- Hol van a hited? Természetesen ott van-
nak velük. Teszik, amik tenniük kell. Az 
emberi mulasztást csak kivételes esetben 
védhetik ki. Isten szabad akaratot adott az 
embereknek, ezt nem sérthetik meg. „Ve-
letek mindent, nélkületek semmit.” Azt 
azonban tudnod kell, hogy emberek szá-
zainak jelent ez az eset olyan sorsfordu-
lót, amiből a szerzett tapasztalat közelebb 
viszi, viheti őket Istenhez, még akkor is, 
ha most úgy tűnik, hogy nagy az ára.
 Amikor e sorokat írom, már vasárnap 
reggel van. Szalagcímben olvasom a hírt: 
„Szombat éjfél előtt az M3-as Miskolc fe-
lé vezető oldalán, a 133-as kilométernél a 
jeges úton felborult egy autóbusz, amibe 
aztán több autó is belerohant. A tömegka-
rambolban az autóbusz utasai közül hár-
man meghaltak, többen megsérültek. Az 
első hírek szerint valamennyien a bécsi 
adventi vásárból tartottak hazafelé.”                                                                 

Szrogh Károly

13. oldal2016. december 22. Ünnep

A színpad sarkában felállított karácsonyfa elegendő utalás volt a közelgő ünnepre.

Néhányan az angyalok kórusából.

A tér díszvilágításban csillogott. 

Mennyei volt a mama mákos-diós gubája. 

Jelet kaptam
Leszakadt a konyhaszekrényem. Teljes egészében. Így, az ünnepek 
előtt. Bosszantó - mondhatná bárki -, de mi köze van ehhez egy kis-
város nyilvánosságának, főleg egy év végi, utolsó számban?
Nos, nálam a konyhaszekrénynek és a karácsonynak különös kap-
csolata van. Annak idején, hosszú évekkel ezelőtt, némi szállítási 
csúszásból adódóan, december 23-án állították a helyére a beépített 
gáztűzhellyel együtt ezt a - most darabokban, a nappaliban, a háló-
ban álló - nevezetes konyhabútort. Akkor dobozok sora a fal mel-
lett, bennük edények, fűszerek, evőeszközök, csak annyit pakoltam 
elő, hogy hármunkra teríteni tudjak. A kérdésre: - Mi legyen a ka-
rácsonyi vacsora? - egybehangzó választ kaptam: rakott kruuuumpli-
iii. Nem hétköznapi kívánság, de ha ez az óhaj, hát legyen. Egy tel-
jes körű lakásfelújításon voltunk túl, örömmel, de nagyon fáradtan 
néztük új otthonunkat, s bevallom, tartottam kicsit ettől a rendhagyó 
karácsonytól. Nem igazán emlékszem már, de szerintem csak egy fe-
nyőág volt az asztalon, s bizony még fát sem állítottunk. Ennek el-
lenére soha nem volt szebb, békésebb, boldogabb ünnepem, mint ak-
kor. Ott. Az asztalon a rakott krumplival. A falnál a kartondo-
bozokkal.

Mintha jelet kaptam volna. Megint baj van azzal a fránya konyha-
szekrénnyel. Igaz, a tányérok, tálalók, poharak megúszták. A felső 
sor olyan 15-20 fokos szögben balra megdőlt, ám sikerült még idejé-
ben mindent kirámolnunk. A szekrényt csak a Szentlélek, no, meg a 
sűrű imádság tartotta. Egy része most a garázsban, egy része a nap-
paliban, a ritkán használatos fűszerek a hálóban egy tálcán. No, ez 
sem lesz egy szokványos karácsony.
Elgondolkodom az elmúlt egy éven. Volt benne betegség, meg nem ér-
tettség, vita, nézeteltérés, duzzogás, persze voltak örömteli pillanatok 
is. Ez utóbbiakat érdemes megőrizni…
Várom a lányomat. Ritkán találkozunk. Persze a ritka szubjektív 
fogalom. Ő - érthető módon - már a saját életével van elfoglalva, ne-
kem az is kevés lenne, ha kétnaponta volnánk együtt.  A menürende-
lése? Olyan fokhagymás sült oldalas, amit Anya csak te tudsz csinál-
ni, tört krumplival. Végül is nem muszáj feltétlenül halat készíteni.
Az idei is egy furcsa karácsony lesz nálunk. A konyha romokban, 
az asztalon oldalas, s valószínűleg egy fenyőág a vázában. De én bí-
zok. Hiszek. Hiszek abban, hogy nem csak a konyhaszekrény szto-
rit ismétli meg a sors. Ugyanolyan békés, boldog, örömteli ünnepünk 
lesz most is, mint akkor, régen.

                                                 -másma- 
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Ökumenikus együttlét

Advent utolsó vasárnapján a Tiszaújvárosi Református Énekkar 
a  meghirdetettek szerint megtartotta ünnepi koncertjét, ame-
lyet dr. Varga István, a református egyházközség főlelkésze ve-
zetett be, átadva egyben Bráz György polgármester úr  köszön-
tését  is, aki az egy időben zajlott városi  ünnepi események mi-
att nem tudott részt venni a koncerten. Nagytiszteletű úr a meg-
jelent Örömhír jegyében méltatta az ünnepi eseményt, köszön-
tötte a kórus lelkes vezetőit, tagságát és a megjelent résztvevő-
ket. Külön örömként könyvelhetjük el, hogy a hideg időjárás el-
lenére is sokan jöttek el a minden szempontból jól sikerült kon-
certünket meghallgatni, és hogy a lelkes közönséget egy ökume-
nikusnak mondható együttlét jellemezte. 

                            Fekete Béla elnök h. 

Illemtan, protokoll

Karácsony a nép- és vallási szokásokban
Advent időszakában négy héten át ké-
szültünk a karácsonyra, Jézus születésé-
nek megünneplésére. Négy vasárnapon 
át gyújtottunk gyertyát a hit, a remény, a 
szeretet és az öröm jegyében. A „lelki fel-
készülés” után érkezik meg az ünnep.
A karácsonyi ünnepi népszokásoknak se 
szeri, se száma. A két történelmi egyház 
felekezeti szokásaiból láthatunk néhány 
érdekességet.

A karácsonyfa-állítás szokása

A hagyomány szerint az egyházi refor-
mer, Luther Márton (1483-1546) állított 
először karácsonyfát gyermekeinek, még-
pedig Jézus tiszteletére.
Magyarországon csak a 19. század má-
sodik felében kezdett elterjedni ez a szo-
kás. A karácsonyfa díszei kezdetben min-
denféle örökzöld termései voltak mézes-
kaláccsal, később jelentek csak meg az 
üveggömbök és a szaloncukor. Hagyo-
mány ma már a karácsonyfa állítása. Mi-
után az ünnepek nagy részét otthon tölt-
jük, ezért a lakásunkat is ünnepi ruhába 
öltöztetjük.
 Szentestén a megterített asztalt is kará-
csonyi hangulatú terítékkel, asztaldíszek-
kel tegyük ünnepivé. Végül a szoba egyik 
szegletébe kerül a karácsonyfa tele csillo-
gó dísszel és a szaloncukorral. 
Katolikus szokások
 Számtalan népszokás közül gyakori vi-
déken, hogy Luca napján búzát öntenek 
egy kis tálba. Vizet öntenek rá, a búza ki-
csirázik és kihajt. December 24-én egy 
ollóval szépen egyenesre vágják, díszes 
aranyszínű szalaggal átkötik. Van, aki az 
esti ünnepi vacsoraasztalra helyezi, más a 
fenyőfa alá teszi. 
Van olyan falu, ahol a délelőtt 10 órakor 
kezdődő német nyelvű nagymise után, a 
karácsony előtti vasárnapon gyűjtést ren-

deznek a fiatalok a szegény emberek ré-
szére. A falu népe, fiatalok és idősek el-
viszik ajándékukat, annyit, amennyit sze-
rény pénzük megenged. 
Kedves családi szokás, hogy a fiatal há-
zasok elmennek egymás lakásába a gye-
rekekkel és a bejáratnál elmondják, hogy 
„szállást keresünk a kisdednek”. A há-
zigazda kiszól, hogy szállás, étel és ital 
van, kerüljetek beljebb. Több család jön 
így össze, akik énekelnek a gyerekekkel 
együtt, van olyan felnőtt, aki hangszeren 
játszik és ezzel töltik el a karácsony előt-
ti napok estéit. 

Betlehemes játékok

Ez a katolikus népszokás még él falvaink-
ban, sokunknak gyerekkori szép emléke. 
A városokban újra találkozhatunk ezzel a 
népi játékkal, legalább is a főtéren felál-
lított jászolt megcsodálhatják az arra já-
rók. Az advent és a karácsony közötti idő-
szak legismertebb néphagyománya a bet-
lehemezés. Jézus születését eleveníti fel 
ez a népi dramatikus játék, amely való-

színűleg a 10. században jelent meg a ma-
gyarlakta vidékeken. A fiatal gyerekek, 
a pásztorok, fehér gyolcsinget vesznek 
fel, nagy suba van rajtuk, fejükön süveg, 
hosszú szakálluk a mellüket veri, és nagy 
kócbajszuk van. A velük tartó angyal hó-
fehér hosszú ruhába öltözik, papírsap-
ka van a fején, amelyre csillagot ragasz-
tanak, és csengő van a kezében. A betle-
hemezés szokása tájanként változhat, de 
mindenkori szereplője Mária, József, Jé-
zus, az angyalok és a pásztorok. A betle-
hemezés kelléke a fából készült hordoz-
ható betlehem, jászol, abban fekszik a kis 
Jézus. Karácsonykor, szenteste előtt, ami-
kor már kezd besötétedni, megszólal az 
angyal csengője. Az első pásztor csilin-
gelő bottal a kezében, hangosan bekiált a 
lakásajtó előtt állva: „Szerencsés jó estét 
a házigazdának! Szabad betlehemezni?” 
Ekkor kiszól a házigazda: „Igen, kerülje-
tek beljebb.” Először énekelni kezdenek, 
majd eljátsszák a pásztorjáték tréfás jele-
neteit, egy-két pásztor a földre veti ma-
gát a betlehem mellé. Boldog karácsonyi 

ünnepeket kívánnak a háziaknak, majd 
elhangzik egy búcsúzó ének: „Ma szüle-
tett kisded Jézus,/Mindenek örvendjetek./
Jertek mindnyájan,/Jertek üdvözöljétek!/
Mert az istálló fölnyílt már néktek,/Kis-
ded Jézust köszöntsétek!” 
A család cserébe ajándékot, esetleg némi 
aprópénzt ad át a pásztoroknak, 
akik a szép hóesésben járnak házról ház-
ra.
                                                        

Szenteste

 December 24-én délután minden család-
ban kialakult már, hogyan öltöztetik fel a 
karácsonyfát. A gyerekeknek meglepetés, 
vagy éppen együtt díszítik fel azt. Ami-
kor eljön az este, ünnepi ruhába öltözik a 
család is. Gyertyagyújtással és csengety-
tyűszóval jelzik a gyerekeknek azt, hogy 
megjött a Jézuska, aki meghozta az aján-
dékokat. A család tagjai, a gyerekek nagy 
örömmel bontják ki a nekik szánt ajándé-
kokat és se vége, se hossza az örömnek, a 
játéknak és a boldog gyermeki kacajnak.
Szentestén sokan elmennek az éjfélkor 
kezdődő szentmisére. A hívők együtt ün-

neplik meg az Úr Jézus születését. Van 
olyan falu, ahol az éjféli mise után, a 
templom előtt egy pohár forralt borral és 
fonott kaláccsal kínálják meg a hívőket, 
akik a szeretet által kapott lelki feltöltő-
déssel még kicsit beszélgetnek, s aztán 
kezet fogva elbúcsúznak egymástól. 

Ünnep a reformátusoknál 

A református egyház hívei körében a ka-
rácsony, az örömünnep, Jézus születésé-
nek ünnepe. Régi, ősi hagyományai van-
nak az ünnepre való készülődésnek és a 
karácsonyi ünneplésnek. A karácsonyt 
megelőzi a nagyhét, amely az ünnepre 
felkészülés közvetlen idejét jelenti. Ket-
tős célja van: egyrészt a lelki megtisztu-
lást célzó bűnbánat, másrészt az ünnep-
re való felkészülést célozza. A közösség-
ben a nagyheti felkészülés kerete a temp-
lomi áhítat, melyhez reggel és este szoro-
san kapcsolódik a harangozás. A harang 
hívó szavára mennek az emberek a temp-
lomba, közös áhítaton vesznek részt, így 
készülnek a karácsonyi úrvacsoravételre. 
24-én a család nőtagjai feldíszítik a fe-
nyőfát, de a népi hagyomány szerint az 
angyal hozza a karácsonyfát. Vannak raj-
ta színes gömbök, szaloncukor, dió. Kará-
csonyeste a család ünnepe, együtt vacso-
ráznak. 
Van olyan népi szokás, hogy a legények 
ezen az estén csoportokba verődve  kán-
tálni indulnak. A kántálást mindig a pap 
házánál kezdik, majd a tanítónál folytat-
ják. Minden házhoz bemennek és meg-
kérdezik. „Szabad-e kántálni?” A házbé-
liek igenlő válaszára az ablak alatt elé-
neklik a „Krisztus urunknak áldott szüle-
tésén” kezdetű karácsonyi dalt. Ezt követi 
a beköszöntő vers, a végén boldog ünne-
peket kívánnak a házbélieknek. A kántá-
lókat ezután megvendégelik kaláccsal és 
borral, még pénzt is adtak nekik. 
Minden Kedves Olvasónak kegyelmek-
ben gazdag karácsonyi ünnepeket  és bé-
kés, boldog új esztendőt kívánok! 
(Forrás: protokoll-etikett.hu, dr. Vámos 
Lászlóné cikke)

  Medina

kronika@tiszatv.hu

Széchenyis matek 
és ajándékok

Miskolcon, a Hermann Ottó Gimnázium dísztermében volt a 
megyei matematikaverseny eredményhirdetése. A Tiszaújvárosi 
Széchenyi István Általános Iskola tanulói közül 7. évfolyamon 
1. helyezést ért el Szmicsek Levente, aki meghívást nyert a ta-
vasszal megrendezendő IV. Nemzetközi matematika- versenyre.

  Kovácsné Pintér Éva munkaközösség-vezető
*

Mi is az ajándék? A másikra gondolás szimbóluma, a szeretet 
legbensőbb formája. A Széchenyi tanulói ismeretlenül ajándé-
koztak meg gyerekeket, olyanokat, akiket nem ismernek és nem 
is találkoznak velük. Az ajándékozásnak ez a legnemesebb for-
mája. Gondolni valakire szeretettel, ismeretlenül örömet okoz-
ni ezzel. Ünnepi műsor keretében adtuk át azt a közel 400 da-
rab ajándékdobozt, melyet az iskola tanulói a rászoruló gyere-
kek számára gyűjtöttek az advent időszakában. Az adományok 
a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ közreműködésével 
jutnak el a megajándékozottakhoz. Az ünnepi műsorban isko-
lánk 5. a osztályának tanulói szerepeltek, szólót énekelt Bakos 
Péter, gitáron kísért Körhegyi István intézményvezető-helyettes, 
verset mondott Gönczi Gabriella 8.a osztályos tanuló. Kiemel-
kedően sok adományt gyűjtött Holshuijsen Martin 2. b osztályos 
tanuló. Az ajándékozás pillanata a megajándékozottnak szerez 
örömet, de azért is könnyű ajándékot adni, mert az őszinte aján-
dék magát az ajándékozót is gazdagítja.

Kiss Andrea intézményvezető-helyettes

14. oldal 2016. december 22.Ünnep

A betlehemezés az egyik legismertebb néphagyomány. 

Csengettyűvel jelzik a Jézuska meg-
jöttét.

A karácsonyfa-állítás szokása a 19. században terjedt el hazánkban. 



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Derko Minigaléria
„Karácsony 50” - az ünnepkörhöz kapcsolódó képeslapok, 
szalvéták, dísztárgyak kiállítása
Helyszín: aula. Látogatható 2017. január 9-ig.
Derko Minigaléria
„Az Én városom!” - a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus 
Általános Iskola rajzpályázatának kiállítása. Helyszín: féle-
melet. Látogatható 2017. január 9-ig.

A TiszA TV műsorA

December 22., csütörtök

10:00 Élő közvetítés a képviselő-testület üléséről
Utána: A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány adventi 
hangversenyének közvetítése 
 Utána: Egy hajóban - A Tisza TV vallási magazinműsora (A 
műsor szerdai adás ismétlése)
 Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése
 

December 25., vasárnap

17:00 A református istentisztelet, a görögkatolikus karácso-
nyi utrenye, és a római katolikus szentmise közvetítése felvé-
telről, folyamatos ismétléssel másnap délig

December 30., péntek

16:00 A Tisza TV szilveszteri műsora

Múltidéző sorozatunkban eljutottunk 1966-ig, an-
nak is a végéig. Ahogy hétről hétre haladtunk vissza 
az időben, a rovatot követők számára remélem kiraj-
zolódott az, hogy miként is lett az itt elterülő pusz-
tából város, az otthonunk. Ha mindez nem is 1966-
ban kezdődött, de hivatalosan várossá ebben az év-
ben vált településünk. Nem csoda, hogy még de-
cemberben is erről szólt minden itt, az akkori Tisza-
szederkényben. Az év utolsó tanácsülésén például 
számba vették, mi az a sok minden, ami hatására vá-
rossá válhatott a település. Erről a Borsodi Vegyész 
két száma is tanúskodik. Részint az év végi, illetve az 
új város megszületését köszöntő március 31-i.
„Míg 1962-ben 750 lakással rendelkeztünk, addig 
1966 tavaszáig 1404 lakás épült fel Tiszaszederkény-
ben. Négy évvel ezelőtt mindössze egy épületben 
volt központi fűtés, 1966. december 31-ig össze-

sen 1303 lakásban lesz távfűtés és gázszolgáltatás. 
Négy évvel ezelőtt 22 kereskedelmi egységet szám-
láltak Tiszaszederkényben, jelenleg 36 egység áll a 
város lakóinak rendelkezésére. Az új üzletsor átadá-
sával négyszeresére emelkedett a kereskedelem for-
galma.”
És ha még jobban a mélyére nézünk a dolgoknak, 
akkor a várossá nyilvánítás idejéből láthatjuk, nem 
akármilyen volt ez a város, hiszen az itt élők kivá-
ló körülmények között tölthették mindennapjaikat.
„Azt is kevesen tudják, hogy a közszolgáltatást ille-
tően (villany, gáz, központi fűtés) Tiszaszederkény 
minden más várost megelőzve hazánkban az első 
helyen áll.”
Mindennek 50 éve. Köszönöm, hogy velem szem-
lézgettek az elmúlt 51 hétben.

borza

A hatvanhatodik '66-ban
Hétről hétre évről évre

Gasztroparádé 
a TiszaTV-ben

Kedves Nézőink!
Szilveszteri műsorunkba ezúttal is meghirdetjük ételpályáza-
tunkat. Olyan saját készítésű ételeket várunk, amelyekben az 
ízek és a látvány versengenek, azaz nemcsak finom, hanem 
rendkívül fantáziadús és impozáns is a „pályamunka”.
Várjuk remekbe szabott (illetve főzött) gasztromutatványa-
ikat december 30-án este 8 óráig! Természetesen a jutalom 
sem marad el, az első három helyezett a hírnév mellett érté-
kes nyereményeket is szerezhet.

A Tisza TV szerkesztősége

Advent idején

Háromszor sem ösmerte fel
A Rátalálunk-e a karácsony-
ra, és a karácsony ránk ta-
lál-e? témakört feldolgozva a 
Hamvas Mozaikok keretében 
tartottak gondolatébresztő 
beszélgetést a városi könyv-
tárban Kázsmér Ágnes, fej-
lesztő biblioterapeuta veze-
tésével. 

Lehet ezt a várakozási időszakot téli nap-
fordulóként, a fény ünnepeként is megkö-
zelíteni. A szép számmal megjelent részt-
vevők zömmel kellemes adventi élmé-
nyekről számoltak be, felemlegették a ha-
vas napokat, melyek a régen volt gyer-
mekkort idézték, valamint a másoknak 
okozott kellemes meglepetések öröméről 
osztották meg gondolataikat, élményei-
ket. Szó esett azonban a magányosan töl-
tött ünnepek nyomasztó érzéséről is.
A téma minél mélyebb kibontásához Gár-
donyi Géza Csordásék karácsonja című 
elbeszélése nyújtott segítséget. A törté-
netben hárman ülték körül az ünnepi asz-
talt: a csordás, a felesége, meg a csordás 
öreg apja. Hársfateát, cukron égetett szil-
vapálinkát iddogáltak, beszélgettek, vár-
ták az éjfélt. Közben a csordás felolva-
sott az apjának a Bibliából. Annál a rész-
nél nyílt ki a könyv, hogy Krisztus, a ha-
lála után megjelent két tanítványának, 
akik nem ismerték fel őt. Az öreg seho-
gyan sem értette a dolgot. – „Hogy Jézus 
urunkat meg nem ösmerték… Ezer em-
ber közt is egyszerre megtalálná a sze-
mem.” Nagy vihar kerekedett, így a két 
fiatal nem ment el az éjféli misére, nyu-
govóra tértek. A csordásék, az öreg, mind 
a hárman ugyanazt álmodták. Szent Ta-
más apostol szólt hozzájuk, s azt mondta, 
hogy mivel ez a szívük kívánsága, holnap 
megláthatják Jézust. Másnap reggel Mar-
csa, a csordásné felment a kastélyba se-
gédkezni, s a karácsonyfa mellett akkora 
szép életnyi valóságú Jézus-képet látott a 
falon, hogy szinte megrogyott a térde. A 

nagyságos asszony, hosszas könyörgés-
re az urának is megengedte, hogy láthas-
sa a csodát. Az ebédnél az öregnek elúj-
ságolták, hogy mit is láttak ők a nagysá-
gáéknál. Az öreg elszomorodott: „- Uram, 
Istenem - csóválta a fejét - tizennégyszer 
hordoztam a búcsúkeresztet, a perselybe 
húsvétkor ezüstforintot adtam, az új ha-
rangon akkorát emeltem az állomáson, 
hogy két hétig fájt utána a két inam, meg 
a derekam. Senkit meg nem bicskáztam 
még búcsúkor se, még Varró Bálintot se, 
mikor kiszabadultam a fogságbul, pedig 
az hat évig várt a bicskámra annak utá-
na, hogy ő is kiszabadult. Ha másvala-
kire keni, hogy az törte fel a zsidó kam-
ráját, bizony nem jut elevenen Ameriká-
ba. De én nem bántottam. Szent paran-
csolatodből nem bántottam, hogy a go-
noszságot ne viszonozzam gonoszság-
gal.”  Így búslakodott lógó fejjel az öreg, 
hogy azok kettejének teljesült az álmuk, 
csak az övé nem. Ahogy búslakodik egy-
szer csak hallja, hogy egy koldus járkál 
a ház körül. Az asztal meg volt terítve - 
mellé ültette. Látta, hogy elnyűtt a bocs-
kor a lábán, kiment a kamrába a régi csiz-
májáért. Mire azonban visszatért, a kol-

dusnak csak hűlt helyét találta. Gondol-
ta utána viszi a csizmát. Út közben látott 
egy prémsapkás fiút, aki hanyatt vágódott 
a jégen, s eszméletlenül terült el a hideg 
földön. Karjába vette, kereste a család-
ját. De nem találta. A jegyzőéknél letette 
a folyosóra, de mire a jegyző kijött, a gye-
reknek is nyoma veszett. Talán hazament.  
Nem sokkal később Varró Bálinttal talál-
kozott az öreg. Kezét nyújtotta. „- Nem 
haragszol már András? - Elfelejtettem én 
azt mán, Bálint. Emberek vagyunk. - Ott-
hon elújságolta a csordáséknak, hogy ta-
lálkozott Varró Bálinttal, de azok a fe-
jüket rázták: tíz esztendeje is van, hogy 
meghótt. Hazahozták a cókmókját Ameri-
kából, mondták is akkoriban az öregnek, 
de úgy látszik, elfelejtette. András, még 
lefektében is azon sóhajtozott, hogy a fi-
áék láthatták Jézust, ő pedig - bár ígére-
tet kapott rá - nem. Egyszer csak mintha 
megnyílt volna előtte a fal, ott áll előtte 
a panaszlott Megváltó. – „Mit csodálko-
zol te azon, hogy némelyek nem ismernek 
meg engem? Lám te is: háromszor láttál 
ma engem mégsem ösmertél fel. Első je-
lenésemben megvendégeltél. A második-
ban meg is hordoztál. A harmadikban a 
kezemet szorítottad a magad kezébe. És 
ha te mégsem tudtad, hogy én ki vagyok, 
hogyan ösmernének meg azok, akik sen-
kin nem könyörülnek, senkin nem segíte-
nek és az ellenök vétőknek meg nem bo-
csátanak?”
A résztvevők meghatónak találták a no-
vellát, amely azt sugallta számukra, hogy 
hitünk segíthet abban, hogy rátaláljunk 
a karácsony igazi üzenetére. Ezért kell 
tisztelnünk a hagyományokat, ezért kell 
megőriznünk az utódaink számára a ka-
rácsony hangulatát. Advent időszaka le-
hetőséget ad arra, hogy elcsendesedjünk, 
magunkba szálljunk, felkészüljünk, és 
felhívja a figyelmet a megbocsájtásra, ar-
ra, hogy mi is törődjünk másokkal.

T.M.
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Szomorú őszi délután volt, amikor 2,5 éves kislányommal, Mó-
nikával egyetlen átszállással - Debrecenben - megérkeztünk 
Bélmegyerről Szederkény-Újvárosba.
A pesszimista hangulatot több tényező befolyásolta. Utazásunk 
napja, november 19-edike, nevem napja volt, már 2 hónapja el-
szakadva, külön éltünk a szintén 23 éves férjemtől, és hűtlenül 
hátrahagytuk mindkettőnk családját. 
Bár a férjem mindent megtett, - bútorainkat addig már helyük-
re rakta -, mégis óriási csalódást okozott az összkomfortosnak 
mondott 2,5 szobás vállalati lakás. Első pillanatra feltűnt a lakás 
mérete. Az egész lakás mindenestől belefért volna a bélmegye-
ri Zöldkeresztes ház nappalijába. Hiányzott a gyümölcsöskert, a 
mögötte lévő gazdasági épületeket is magába foglaló hatalmas 
telek, és az utcafrontra néző nappali előtti, mindig karácsonyi 
hangulatot idéző óriási fenyőfa.
Nos, karácsonyra ugyan ígérték a távfűtést, ám pillanatnyilag 
egy rút kis fekete vaskályha enyhítette a szoba levegőjét, a haj-
dani Zöldkeresztes ház nappalijában meleget ontó hatalmas, 
bordó kerámialapokkal kirakott, - előszobából fűthető - kandal-
ló helyett.
Miért is költöztünk el a fantasztikus szeretettel befogadott falu-
ból? Abból az egyszerű-nyíltszívű emberek által lakott telepü-
lésről, ahol 23 évesen a Községi Tanács Végrehajtó Bizottság 
nőtagjaként képviselhettem az egészségügyet.
Noha, mindenünk megvolt, egy dolog hiányzott. A gépésztech-
nikus végzettségű férjemnek végrehajtói álláson kívül nem tud-
tak más munkahelyet ajánlani, - amit ő természetesen nem tu-
dott elfogadni. Békéscsabára ingázott naponként, - nyáron mo-
torkerékpárral, télen vonattal.  A hétvégéket kivéve csak az éj-
szakát töltöttük együtt. Ezt a helyzetet oldotta meg a TVK, la-
kás- és mindkettőnknek helyben biztosított állásajánlatával. 
Noha nem így képzeltem el eddiglen kissé elkényeztetett élete-
met, ám a férjem türelemmel fűszerezett kedves tapintata, a bol-
dogság ígéretét felém sugárzó tekintete levett a lábamról. Meg-
akadályozott abban, hogy éreztessem vele mélységes csalódá-
somat. 
Miután az utazással vegyes fáradtságot magunk mögött tudtuk, 
Mónikámat hosszúra nyúlt mesével végre sikerült elaltatni. Ket-
tesben maradva férjemmel, egy pohár vörös bor mellett tervez-
gettük a jövőt, ami már nem is látszott olyan reménytelennek. 
Karácsonyra a távfűtést is bevezették.
Egy egész évig nem volt védőnői állás, ám körzeti ápolónőként 
csodás főnököt kaptam Dr. Szentgyörgyi Dénes személyében. 
Tetszett, szakmai elhivatottsága. 

Desztillált vízzel telt fecskendővel tesztelte injekciózási felké-
szültségemet. Feltűrte az inge úját és a karjába kellett beadnom 
izomba, bőr alá, bőrlemezei közé, és végül a vénába a placebo 
injekciót. Elégedett volt, azt mondta most már nyugodtan kien-
gedem ÖNÁLLÓAN, területi munkára is. Sokat tanultam tőle, 
örökké hálás vagyok ezért, hiszen a majdani főnővéri munkám-
ban is hasznát vettem az ápolói munkának. 
Dolgoztam aztán Szilárd Szilvia és Király Lilla doktornők-
kel, mint később minden gyermekgyógyásszal, - hosszú távon 
Knöchel doktornővel. Minden főnökömmel kiváló volt a kap-
csolatom. 
Egy év eltelte után annyira megnőtt a lakossági létszám, hogy 
megkaptuk a másodig védőnői státust. Ahhoz, hogy a körzetet 
ketté tudjuk osztani - átmenetileg igazságosan - fel kellett mér-
ni a gondozottak számát. A település első védőnőjének, Felföldi 
Irénnek is sokat köszönhetek. 
Miután az új lakók többsége nem jelentette be címváltozását, aj-
tóról-ajtóra mentünk összeírni a csecsemők, kisdedek, terhesek 
adatait. Addig végeztük a kutatómunkákat, míg Mónikáért nem 

kellett menni Szentgyörgyi Déneshez. Miután csak az erőmű-
ben volt férőhely vállalati bölcsődében, óvodás Péter fiával vitte 
a két gyermeket - szolgálati gépkocsi fuvarral. Én pedig a főnö-
köm gyógyszertár feletti lakására mentem a lányomért. 
Mónikát hazavittem, elláttam a férjemmel együtt, s újra visz-
szamentem dolgozni. Az aznapi adatokat naplókba rögzítettük, 
másnap kezdődött minden elölről. Ebben az időben kolléganőm-
mel, Irénkével napi 13-14 órát dolgoztunk, durván fél évig. Nem 
kért rá bennünket senki, csak a kötelesség hajtott bennünket. 
Az egészségügyi dolgozók abban az időben sem voltak jól fi-
zetve, de örültünk, hogy végre pénzt kereshettünk. Elégedettek 
voltunk.
A legközelebbi tanácstagi választáson tanácstag lettem. Mindig 
szerettem az emberekkel hobbi formájában is foglalkozni. El-
ső komolyabb szereplésem az akkor nyugdíjba menő dr.Kertész  
(remélem jól emlékszem a nevére) VB titkár testületi búcsúzta-
tása volt. Meghatódottan köszönte meg az elismerő szavakat. Rá 
is kérdezett, - honnan merítettem a szöveget? Meglepődött a vá-
laszomon: saját szövegem. Boldog voltam, hogy örömöt okoz-
tam embertársamnak.
A Széchenyi utcai üzletsor átadása is emlékezetes maradt szá-
momra.  Az első komoly lakossági szolgáltató objektum bir-
tokbavétele sokat jelentett a településen élőknek. A tévések is 
megjelentek, hírül adva karácsony előtt az új létesítmény okoz-
ta fejlődést. Hazaérve épp, hogy lepakoltam a bevásárolt csoma-
got, Móni lányunk hangos kiabálására lettem figyelmes. – Nézd 
apa, benne van anya a tévében. Siettem a nappaliba, ahol belé-
pésemre szőke göndörfürt övezte - a TV előtt térdeplő - vidám 
gyermekpofi fordult boldogan felém. Még elkaptam az utolsó 
néhány képet. Valóban ott sétáltam egy fenyőfával az üzletsor 
előtt. Ez volt az a pillanat, amikor kezdtem otthon érezni ma-
gam új lakóhelyünkön.
A védőnői körzet kettéosztása után is sokat dolgoztunk. Egy-
más után nőttek ki a különböző szintű-méretű lakások, a nem-
rég még szántóföld öléséből. Újra kezdődtek a gondozottak fel-
kutatásával járó feladatok. Kinevezésem után egy évvel már új-
ra két védőnői körzetnek megfelelő gondozottam volt.  Irénke 
nemegyszer megkérdezte: - Erzsi hogy bírod ezt a terhet család 
mellett? Biztos családi hátterem volt, a férjemre mindenben szá-
míthattam. 
Tulajdonképpen Felföldi Irénnel, másodikként velem kezdődött 
el a védőnői szolgálat kiépítése a településen. 1964-et írtunk. 
A gondozottak szívesen fogadták a védőnő segítségét, hiszen 
nem voltak nagyszülők, sem tapasztalt szomszédok, akik taná-
csot adhattak volna.
Emlékszem az erkélyszomszédomra, Sacira, aki aznap jött haza 
a szülészetről. Utolsónak hagytam, mivel a házunkban lakott, no 
meg arra is gondoltam, hogy hosszúra nyúlik a látogatás.
„Végre, hogy megjöttél” - mondta szemrehányóan, vörösre sírt 
szemekkel. Az újszülött sehogyan sem akart szopni. Nem akart, 
mert nem tudott, hiszen olyan duzzadt volt a kismama melle, 
hogy a párnapos baba képtelen volt szívóhatást kifejteni. Kéz-
zel fejéssel fellazítottam a mama mellét, miután az éhes újszü-
lött mohón tapadt anyja mellére. Ezt követően megtanítottam a 
kismamát is, hogy a legkíméletesebb módon hogyan tud meg-
szabadulni fölösleges tejétől.
Mindenkivel megtaláltam a megfelelő hangot. Az Ófaluban ked-
ves emlékként él bennem az alacsony és cingár Juci mama. El-
ső látogatáskor megkérdezte, hogy Erzsébet elfogad egy kávét?  
Szívesen, - válaszoltam. Kopott konyhaszekrényéből elővette az 
egyetlen porcelán kávésbögrét, majd a következőket mondta: ez 
a magáé, a cigányok ebből nem isznak. Bizonyítékul megmutat-
ta a vastag falú üvegpoharakat, amelyből a szomszédok, roko-
nok kapták a feketét. Máig előttem látom Juci hálás tekintetét, 
amiért jóízűen kortyolgattam a finom feketekávét.
Egyik napról a másikra hirtelen nagyon hiányzott a második 
gyermek. Gondozottaimnál a Mónikámhoz hasonló korú gyer-
mekek után már vagy volt, vagy jött a következő. Tudtam, hogy 

kell egy testvér, ám ösztönösen ébredtem a hiányára. Ez az idő-
szak volt az, amikorra igazán otthon éreztem magam új lakóhe-
lyünkön. 
Végül közel 4 évre, 1966-ben megszületett Andrea lányunk. 
Második gyermekünk egyidős a település városi rangra emelé-
sének időpontjával. Első szüléskor még csak 12 hét járt szülés 
után, a második után már 20 hét szülési szabadságot kaptam. 
Gyes és Gyed még nem járt. Nem volt szabad szombat, mégis 
minden munkát elvégeztünk. 
Ez idő alatt szoktattam Mónikát balett órára, majd zene és hang-
szeres tanulási lehetőség is kínálkozott. A szülők többsége min-
den lehetőséget felhasznált gyermeke(i) fejlődéséhez. Az egyre 
nagyobb hegedűt Andrea lányunk örökölte. Mindenben a nővé-
rét utánozta. Jól megértették egymást a viszonylag nagyobb kor-
különbség ellenére is.
A lakosság számának növekedésével egyre több védőnő, majd 
gyermekgyógyász és újabb szakrendelők végezték a település 
egészségügyi ellátását. A lakóházban elhelyezett Egészségház 
lassan szűknek bizonyult. Elkezdték a szakorvosi rendelőintézet 
építését és végre rendeltetésnek megfelelő épületbe költözhet-
tünk. A dokumentációt - féltve „őrizve”- kézi kocsival mindenki 
saját maga szállította, majd pakolta új helyére.  Boldogan vettük 
birtokba a minden igényt kielégítő munkahelyünket.
Az átköltözés alapvetően megváltoztatta életemet. Alig dolgoz-
tunk pár hetet, a rendelőintézet igazgató főorvosa - Dr. Elek Pál 
- magához kéretet és felkért az intézetvezető főnővéri munka-
kör betöltésére.
Szenvedélyesen szerettem a munkámat. Többször ígértek lénye-
gesen több fizetésért, városi szintű vezetői állást (vöröskeresz-
tes tikár, vezető védőnő) - mindig nemet mondtam. Pali bácsi-
nak nem tudtam ellenállni. „Erzsi csak akkor kapja meg az inté-
zet a státust, ha maga elvállalja - mondta. - Máskülönben szak-
orvos lévén nem ismerem az alapellátást, maga nélkül nehezen 
boldogulok”. 

Két hét gondolkodási időt kértem. Másik feltételem az volt, 
hogy újabb két hétig volt körzetemben ne töltsék be az állást. 
Mindkettőt megkaptam.
Igaz, nem mertem elárulni a gondozottaimnak, hogy legköze-
lebb nem én jövök, és éjszakákat nem aludtam - mégis elvállal-
tam.  Magam sem hittem volna, hogy kétheti főnővéri munka 
után úgy éreztem, mintha mindig ezt csináltam volna.
Az új állás maga után vonta újabb diploma megszerzésének igé-
nyét. Tavasszal kaptam meg a kinevezésemet, de ősszel már 
hallgatója lettem az OTE Főiskolai Kar Intézetvezetőképző 
Szakjának. 37 évesen négy éven át koptattam újra az iskolapa-
dot. Munka és család mellett nehéz volt, de megérte. Diploma-
munkám témájaként a „Munkaköri leírás”-t választottam. Mi-
re elkészült a 150 oldalas dolgozat, egyre tudatosabban végez-
tem főnővéri tevékenységemet. Hamarosan elkészítettem dolgo-
zóink munkaköri leírását. Az addigi feladat- lista helyett - az 
egészségügyre nem jellemzően -, intézetünk egészére vonatko-
zó, hatás-, jog-és felelősségi körre kiterjedő, komplett munka-
köri leírást kaptak dolgozóink. 
Ezzel tulajdonképpen dokumentáltam az intézetvezető főnővé-
ri munkakör gyakorlatban elvárandó, ám elméletileg is bizonyí-
tandó alapját. 
 A munka befejeztével boldog voltam. Úgy éreztem, munkában 
töltött éveim második felében is sikerült hozzájárulni városunk 
egészségügyének fejlődéséhez.
Mindezek elvégzéséhez szeretet is társult. Olyan szeretet, amely-
lyel munkáséveim városa, - bár családom miatt hűtlen lettem - 
mégis szülővárosom után második helyet foglalja el szívemben. 
Igen, Tiszaújvárost soha nem felejtjük. Gödöllőn, immár hagyo-
mányt teremtve, legalább évenként egyszer összejövünk egy 
ebédre, egy délutáni tere-f erére Dr.Ujj Emília lakásán.
Jól érezzük magunkat, volt tiszaújvárosi őslakosok: Magyari-
né, a Páti család, a Galai család, a Reisz család, és persze a há-
zigazda Ujj család. 
Üdvözlettel:           Reisz Zoltánné

Gödöllő         

Legszebb éveink - ifjúkorunk, munkáséveink - városa

Az ötvenéves Tiszaújváros

A Széchenyi úti üzletsor. 

A város legjellemzőbb járműve a '60-as években. 

A lakosság száma - nem csak a betelepülők által - egyre nö-
vekedett. 
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Ünnepelt Tiszaújváros
Tiszaújváros 2016-ban ünne-
pelte várossá nyilvánításának 
50. évfordulóját. A jubileumi 
programsorozat alapját a vá-
rosi nagyrendezvények ad-
ták, a hagyományos progra-
mok mellett azonban számos, 
az elmúlt 50 évre visszaemlé-
kező eseményt szerveztek a 
városban működő intézmé-
nyek, valamint a civil szerve-
zetek. 

Az évfordulót ünnepelve decemberig 
több, jelenleg Tiszaújvárosban élő és al-
kotó, illetve a városból elszármazott kép-
ző- és iparművész, fotós munkáiból nyílt 
kiállítás a Városi Kiállítóteremben, vala-
mint a Derkovits Kulturális Központban. 
Szintén egész éven át tartó rendezvényso-
rozatot szervezett a Tiszaújvárosi Nyug-

díjasok Egyesülete „50-en innen és 50-en 
túl” elnevezéssel. 
Március 31-én nyílt meg a Helytörténe-
ti Gyűjteményben az „Egy modern vá-
ros született - Életmódváltás a dél-borso-
di térségben” elnevezésű állandó kiállí-
tás felújított, interaktív várostörténeti tár-
lat. A várossá nyilvánítás 50. évfordulója 
alkalmából tartott díszünnepséget április 
1-jén rendezték meg. 
Május 6-án a településrészek szimboli-
kus összekötését jelképező „Kötődés” el-
nevezésű programon vehettek részt az ér-
deklődők. A Hamvas Béla Városi Könyv-
tár, az oktatási intézmények, a civil szer-
vezetek számos várostörténeti vetélkedőt, 
a várossá nyilvánítás óta eltelt időszakot 
felelevenítő és napjaink Tiszaújvárosát 
bemutató szöveg- és rajzpályázatot hir-
dettek meg. Nemzeti Sportvároshoz mél-

tóan a rendezvények sorából nem marad-
hattak ki a sportra, a mindennapi mozgás-
ra ösztönző események, vetélkedők sem, 
melyek közül kiemelkedő volt az 50 éves 
Nemzeti Sportváros rendezvénysorozat. 
Az önkormányzat több kiadványt is meg-
jelentetett, melyekhez jelentős anyagi 
forrást is biztosított. Az 50. évforduló al-
kalmából megjelent a „Szederkényi ura-
dalom történeti földrajza” című kiadvány, 
„A hatvanhatodik város” című kötet, va-
lamint a Tiszaújváros iparvállalatainak 
története és a Képes-Krónika együttes, dí-
szdobozos reprezentatív kiadvány. Rövi-
desen megjelenik az „50 év 50 arc” című 
interjúkötet is, melyben a város díszpol-
gárai, Pro Urbe kitüntetettjei közül fél-
száz személy életútjával, munkásságával 
ismerkedhet meg az olvasó. 

Újabb jubileumi kiadvány

Népi élet, hagyományok

50 év 50 arc

Szederkényi
füzetek

Tiszaújváros képviselő-testülete 2015 szeptembe-
rében határozott úgy, hogy településünk várossá 
nyilvánításának 50. évfordulója alkalmából „50 év 
50 arc” címmel 2016-ban az önkormányzat köny-
vet jelentessen meg. A Tokaji Edit által írt inter-
júkötet elkészült, az ünnepélyes könyvbemutató 
2017 januárjában lesz.

A testület Bráz György polgármestert bízta meg azzal, hogy ké-
szítsen javaslatot a könyvben szereplő ötven személyre. E meg-
tisztelő, ugyanakkor nehéz feladatra így emlékszik vissza a pol-
gármester a könyv előszavában: 
„Városvezetőként évtizedek óta részt veszek a településünk fejlő-
dését elősegítő döntések meghozatalában, a munkafolyamatok-
ban, így nagyon sok személlyel állok vagy álltam kapcsolatban, 
akik valamilyen területen részt vettek Tiszaújváros múltjának, 
jelenének és ezzel jövőjének formálásában. Önkormányzatunk 
városi kitüntetéseket adományozott azon személyeknek, akik ki-
emelkedő tevékenységükkel elősegítették Tiszaújváros fejlődé-
sét, előrehaladását, öregbítették városunk jó hírét és fontos sze-
repet vállaltak a helyi gazdaság, foglalkoztatás, kultúra, sport, 
nevelés-oktatás, közművelődés, idegenforgalom, közélet, közös-
ségteremtés fejlesztésében és működtetésében.
A legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtók munkásságát „Dísz-
polgári” címmel és „Pro Urbe” kitüntetéssel jutalmazta az ön-
kormányzat. Úgy véltem, a könyvben közülük kell megörökíte-
ni az utókor számára azon személyeket, akik hosszú időn keresz-
tül nyújtott kimagasló tevékenységükkel hozzájárultak Tiszaúj-
város fejlődéséhez. 
Örömömre szolgált, s szolgál ma is, hogy javaslatomat a képvi-
selő-testület tagjai, függetlenül politikai hovatartozásuktól, egy-
hangúan támogatták.
Bízom abban, hogy az egyetértésben, közösen hozott döntéssel a 
város közössége is azonosulni tud, és olvasóként is úgy gondol-
ja majd, hogy arra méltó, érdemes személyek szerepelnek a kö-
tetben.”

Tiszaszederkénnyel, a mai Tiszaújváros őstelepülésével kapcso-
latban már számos kiadvány született. Ám mindeddig hiányzott 
egy olyan munka, amely a falu népi életét mutatja be. 
Ezt az űrt kívánja betölteni a Szederkényi füzetek, egy három 
részből álló kiadványsorozat, amely bepillantást enged a tisza-
szederkényiek kézműves kultúrájába, népi ételeibe és szokásai-
ba. E sorozat első része a rövidesen megjelenő Szederkény kéz-
műves kultúrája és a családok élete a 20. század közepén című 
füzet, mely Füredi Zsuzsanna munkája. A szerző a Szederke Dí-
szítőművészeti Szakkör tagjainak segítségével nem csak a ko-
rabeli életmódot és kézműves-munkafolyamatokat mutatja be, 
hanem azt is, hogy elődeink hogyan készítették és használták 
az őket körülvevő, mára elfeledett tárgyakat: guzsaly, tiló, surc, 
stb.
A Szederkényi füzetek emlékezésre késztet, hagyományt őriz és 
visszatekint - ahogy a szerző fogalmaz: „egy igen távoli, de an-
nál érdekesebb világra.”

17. oldal2016. december 22. História

Újjászületett a Helytörténeti Gyűjtemény „Egy modern vá-
ros - Életmódváltás a dél-borsodi térségben” című állandó 
kiállítása. 

A jubileumi ünnepségen adták át a képviselő-testület által 
alapított „Tiszteletbeli Városvezető” és „Tiszteletbeli Kép-
viselő” címeket. 

Eötvös 5-ös címmel ötfordulós vetélkedősorozatot rende-
zett az Eötvös középiskola. 

A Sportcentrumban új dicsőségtáblát leplezett le a polgár-
mester és az alpolgármester. 

A Club `96 Fiatalok Egyesületének néhány tagja befutott 
művészként látogatott haza az évfordulóra. 

A jubileum alkalmából új Tiszaújváros kártya készült, mely 
öt évig érvényes. 

Tiszaújváros fotós szemmel címmel kilenc helyi fotós képe-
iből nyílt kiállítás a DKK-ban. 

A „Kötődés” elnevezésű program a három városrész szim-
bolikus összekötését jelképezte. 



18. oldal 2016. december 22.Rendezvények

A közalkalmazottak és köz-
tisztviselők munkaértekezlete
nyitotta az év végi rendezvé-
nyek sorát december 16-án. Az 
ünnepi műsorban a Karakter 
Táncművészeti Iskola növendé-
kein túl a Fricska trió és a Var-
ga Feri-Balássy Betti duó lépett 
fel. A játékcsarnokban a Dia-
mond, az edzőteremben a Vídia 
együttes húzta a talpalávalót.

December 17-én, szombaton rendezték meg 
a Sportgálát. Stílszerűen sportos csapat, a ti-
szaújvárosi gimnasztráda csoport nyitotta az 
eseményt. Ezt követően két világbajnok, Bán-
hegyi Adrienn (ugrókötél) és Szász Kitti (sza-
badstílusú futball) tartott bemutatót, végül a 
Dívák (Ladinek Judit és Détár Enikő szóra-
koztatták a díjazott sportolókat, a meghívot-
takat és a belépőt vásárolt érdeklődőket.

December 19-én a szépkorú-
ak karácsonyi ünnepségét 
rendezték meg a Sportcent-
rumban. A nyugdíjasoknak 
Peter Sramek énekelt és a 
karakteresek táncoltak.

December 20-án az önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaságok dol-
gozói „költöztek be” a Sportcent-
rum edzőtermébe. Itt is a karaktere-
sek kezdtek, majd az évértékelés után 
Varga Ferenc József, illetve Kasza Ti-
bor lépett fel a pódiumra. 



Nos, e szerénytelennek cseppet sem mondható cím 
joggal tarthat érdeklődésre számot a tisztelt olvasó-
nál. Talán szerencsésebb lett volna a „Javaslatok” 
elnevezés, de engedtem a kisördögnek.
Az utóbbi hetek egyik szenzációszámba menő ese-
ménye volt a városi Dísztóban váratlanul meg-
jelenő fehér hattyú. Ebben az idegenforgal-
mi szempontból uborkaszezonnak számí-
tó időszakban üdítően hatott a város éle-
tére ez a madár, ezért támadt az az öt-
letem, hogy hasonló látványosságokkal ta-
lán fellendíthetnénk a turizmust az év végi 
ünnepek tájékán. (Igaz, a karácsony jellem-
ző szárnyasa a pulyka, nem a hattyú, de a ve-
réb is madár.)
Közlekedéstechnikai szempontból kiemelt hónap a 
november, december, éppen emiatt a fontosabb gya-
logátkelőhelyeken zebrákkal segíthetnénk a gyalogo-
sokat. Természetesen szó sem lehet arról, hogy le-

fektessük ezeket a csí-
kos patásokat az út-

testre (kapnánk 
is érte az állat-
védőktől, meg 
főleg Győzi-
kétől...), ha-
nem az útra 

való lelépés előtt 

a kantárszárat megfogva sétálhatnánk át például 
a Szent István úton. Nyilván ez esetben le kellene 
szállni a kerékpárról (ami, mint a Fogadóóra c. mű-
sorból legutóbb kiderült) rontaná a komfortérzetet, 

de valamit valamiért.
Ezen a nyomon végighalad-

va a lassítók,(fekvő ren-
dőr) helyett tevék, illet-
ve dromedárok kihe-
lyezése lenne célszerű.
Az Ifjúsági park (ami 
az idén már nyugdíjas 

korba lépett) fáinak új-
ratelepítése után egy-két ko-

alamackó, valamint ha a szoli-
daritási adó mégsem sújtaná településünket, panda 
betelepítése történhetne meg. Lajhár nem kell, mert 
egyes rosszindulatú vélemények szerint lógósból így is 
van elég a városban.
Hasonlóképp vadállatokra sincs szükség, mert elő-
fordulásuk hétvégenként, főleg a „vigalmi negyed” 
környékén, igen elszaporodott.(Elsősorban a garáz-
da billegető.)
A helyi labdarúgócsapat hazai mérkőzésén tapasz-
talható játékvezetői tevékenység okán majmok ki-
helyezése rendkívül indokolt. Ezt támasztja alá a 
szurkolói kórus egybehangzó véleménye is.
A vegyi üzemből (vagy más településen történő si-

lószellőztetés során) ki-
áramló szagok ha-
tástalanítására  a 
vadászgörények 
jelenthetnének 
megoldást, me-
lyek azon kí-
vül, hogy dúsí-
tanák a levegőt, 
az eldugult csator-
nák tisztításába is 
besegíthetnének.
De azt hiszem az ötletekből ennyi elég lesz, mert a 
tisztelt olvasó a „Ki ez a barom???” felkiáltással il-
letné a szerzőt, és ez esetben nem az őshonos szürke 
marhára gondolna.
Üdvözlettel egy állatbarát (és nem állat barát):

Török G. Gábor
(Szerkesztőségünk nem feltétlenül ért egyet a közölt 
olvasói levelekben foglaltakkal. Jelen esetben vitat-
juk, hogy „Egy”, megkérdőjelezzük, hogy „remek”, 
s kétségeink vannak afelől, hogy „ötlet”. Ami az 
„állatira” kifejezést illeti, eláruljuk, ezzel mi toldot-
tuk meg a címet, mert a lapkép szempontjából így 
előnyösebb. No meg egyértelműen utal a tartalom-
ra, nem beszélve a szerzőről. Aki kimondottan sze-
rénytelen. Viszont nem szürke. – A szerk.)

kronika@tiszatv.hu

Egy állatira remek ötlet!

19. oldal2016. december 22. Szilveszter

December 30-án nagyszabású szilveszteri műsorával is-
mét jelentkezik a Tisza TV. Sztárok a porondon! Berta 
Judit és műsorvezető társa Aradi Tibor Karinthy gyűrűs 
humorista várja nézőinket a 16 órakor kezdődő 8 órás 
műsorfolyamban élő vetélkedőkkel, játékokkal, hajszob-
rászattal, finomabbnál finomabb koktélokkal és persze 
humorral. Közel egy órás könnyűzenei műsorunkban a 
Belmondo együttes frontembere, Czutor Zoltán és mű-
sorvezető társa Lendvay Viktor szórakoztatja Önöket! 
Természetesen idén is láthatják saját vicceinket, de lesz 
bakiparádé és sulivetélkedő is! 
Ezt a műsort Önöknek készítjük! Ne hagyják ki!



20. oldal 2016. december 22.Van képünk hozzá



21. oldal2016. december 22. Van képünk hozzá



Tiszaújváros legjobb sportolói 2016-ban 
A hagyományoknak megfelelően ebben az év-
ben is az év végi Sportgálán jutalmazták meg 
négy kategóriában a tiszaújvárosi sportolókat, 
diáksportolókat, felkészítőket, edzőket. 
Nemzetközi eredményeik alapján az önkor-
mányzat anyagi elismerésében részesültek

Kristály Csanád Endre – Tiszaújvárosi Sport 
Club Atlétika Szakosztály versenyzője. A 32. 
Honvéd Kupa nemzetközi versenyen, ifjúsági 
kategóriában 200 m síkfutásban elért 1. helye-
zéséért.
Kiss Csaba – Tiszaújvárosi Sport Club Atlétika 
Szakosztály versenyzője. Az Atlétikai Világna-
pon felnőtt kategóriában 400 m síkfutásban el-
ért 1. helyezéséért. 
Koleszár Csongor – Tiszaújvárosi Sport Club 
Atlétika Szakosztály versenyzője. Az Atlétikai 
Világnapon felnőtt kategóriában 200 m síkfu-
tásban elért 6. helyezéséért.
Béke Frida – Tiszaújvárosi Sport Club Atlétika 
Szakosztály versenyzője. Az Atlétikai Világna-
pon serdülő kategóriában 300 m síkfutásban el-
ért 9. helyezéséért. 
Pöstényi Márk – Tiszaújvárosi Sport Club Atlé-
tika Szakosztály versenyzője. Az Atlétikai Vi-
lágnapon felnőtt kategóriában 200 m síkfutás-
ban elért 9. helyezéséért. 
Lehmann Csongor – Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub versenyzője. A junior világbajnokságon 
elért 13. helyezéséért.
Putnóczki Dorka – Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
versenyzője. Az ifjúsági Európa bajnokságon 
egyéniben elért 4. helyezéséért. 
Lehmann Bence – Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
versenyzője. A junior világbajnokságon elért 
17. helyezéséért. 
Dévay Márk – Tiszaújvárosi Triatlon Klub ver-
senyzője. Az ITU Triatlon Világkupán elért 8. 
helyezéséért. 
Dévay Zsombor – Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
versenyzője. Az ifjúsági Európa bajnokságon 
egyéniben elért 7. helyezéséért. 
Váczi Anita – Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesü-
let versenyzője. A paralimpián K-1 200 m női 
„A” kategóriában elért 6. helyezéséért. 
Bodolai Fanni – Tiszaújvárosi Vízi Sportegye-
sület versenyzője. A quadrathlon sprinttávú Eu-
rópa bajnokságon U23 kategóriában elért 2. he-
lyezéséért. 
Lőrincz Tibor – Tiszaújvárosi Vízi Sportegye-
sület versenyzője. A quadrathlon világbajnok-
ságon U23 kategóriában elért 2. helyezéséért. 
Béke Kornél – Tiszaújvárosi Kajak-kenu és 
Sárkányhajó Egyesület versenyzője. Az ifjúsá-
gi és U23 gyorsasági világbajnokságon ifjúsági 
K-1 1000 m-en elért 6. helyezéséért. 
Bragato Giada – Tiszaújvárosi Kajak-kenu és 
Sárkányhajó Egyesület versenyzője. A marato-
ni kajak-kenu világbajnokságon 14.400 m-en 
ifjúsági kategóriában elért 1. helyezéséért. 
Mannheim Krisztián – Tiszaújvárosi Kajak-ke-
nu és Sárkányhajó Egyesület versenyzője. Az 
ifjúsági és U23 Európa bajnokságon K-1 500 
m-en elért 14. helyezéséért. 
Gábor Netta – Tiszaújvárosi Kajak-kenu és 
Sárkányhajó Egyesület versenyzője. Az Olim-
piai Reménységek Versenyén K-2 200 m-en el-
ért 1. helyezéséért. 
Erős Patrik – Tiszaújvárosi Kajak-kenu és Sár-
kányhajó Egyesület versenyzője. Az Olimpiai 
Reménységek Versenyén K-2 200 m-en elért 2. 
helyezéséért. 
Kőszegi Milán – Tiszaújvárosi Kajak-kenu és 
Sárkányhajó Egyesület versenyzője. Az Olim-
piai Reménységek Versenyén C-1 500 m-en el-
ért 5. helyezéséért. 
Kovács Mirtill – Tiszaújvárosi Kajak-kenu és 
Sárkányhajó Egyesület versenyzője. Az Olim-
piai Reménységek Versenyén K-1 200 m-en el-
ért 6. helyezéséért. 
Besenyei Sára – Justitia Fuji-Yama Sportegye-
sület tiszaújvárosi csoportjának versenyzője. 
Az Avas Kupa – 10. Csordás József emlékver-
seny nemzetközi karate bajnokságon a 10-11 
évesek kata 10-7. kyu kategóriában elért 2. he-
lyezéséért. 

Sportági legjobbak
Tiszaújváros legjobbja általános iskola diáko-
limpia kategóriában: Magyar Balázs Márton, 
úszó. A Tiszaújvárosi Református Diáksport 

Egyesület sportolójaként a református iskolák 
országos úszóversenyén a 4 x 50 m-es gyors 
váltó tagjaként 4. helyezést, a megyei úszás di-
ákolimpián a 4 x 50 m-es gyors váltó tagjaként 
1. helyezést ért el. 
Tiszaújváros legjobbja középiskola diákolim-
pia kategóriában: Mayer Ákos, kosárlabdázó. 
A Tiszaújvárosi GIMI Diáksport Egyesület tag-
jaként háromszoros országos döntős résztve-
vő. Kiemelkedő fejlődésének köszönhetően a 
2016/2017-es szezonban már a Phoenix Ko-
sárlabda Klub felnőtt csapatában is szerephez 
jut. Jelenleg ő megyénk legjobb utánpótlás ko-
rú kosárlabdázója. 
Tiszaújváros legjobbja súlyemelés sportágban: 
Lucz Levente, a TSC versenyzője.
A Kőszegi György Súlyemelő Emlékversenyen 
súlycsoportjában első helyezést ért el és a leg-
jobb tiszaújvárosi versenyzőnek járó kupát is 
elnyerte. Joggal nevezhető korosztálya egyik 
legdinamikusabban fejlődő versenyzőjének. 
Tiszaújváros legjobbja atlétika sportágban: 
Kristály Csanád Endre, a TSC versenyzője. 
Az ifjúsági válogatott keret tagja. Nemzetközi 
eredményei mellett az Ifjúsági Szuperliga ver-
senysorozat győztese síkfutásban 200 és 300 
m-en is. Kitartása példamutató az edzéseken és 
a versenyeken is. 
Tiszaújváros legjobbja labdarúgás sportágban: 
Bussy Dávid. A felnőtt csapat kimagasló tehet-
séggel rendelkező irányító középpályás, illetve 
védekező középpályás poszton játszó sportoló-
ja. Jó rúgótechnikájának köszönhetően számos 
góllal járult hozzá a csapat sikerességéhez. 
Tiszaújváros legjobbja kosárlabda sportágban: 
Magyar László. A Phoenix KK rangidős játéko-
sa. Edzésmunkája példaértékű a feltörekvő fia-
talság számára. Játék- rutinja, kisugárzása, küz-
deni akarása teszi a mai napig a csapat motor-
jává.
Tiszaújváros legjobbja triatlon sportágban: Leh-
mann Csongor. Kimagasló nemzetközi ered-
ményei mellett triatlon országos bajnok, az év 
ifjúsági triatlonistája, valamint a Borsod-Aba-
új-Zemplén megye „Jó tanuló jó sportoló” díj 
győztese címet is elnyerte. 
Tiszaújváros legjobbja kajak-kenu sportágban: 
Bragato Giada. A maratoni kajak-kenu világ-
bajnokságon ifjúsági kategóriában megszerzett 
győzelme mellett az ifjúsági és U23 gyorsasá-
gi Európa bajnokságon NC-1 500 m-en bron-
zérmet, NC-2 200 m-en 5. helyezést ért el, az 
Olimpiai Reménységek Versenyén 4 arany, és 
1 ezüstérmet szerzett. 
Az utánpótlás- és diáksport területén ki-
emelkedő eredményt elért sportolók
Bóna Kinga. A Tiszaújvárosi DSE sportolója-
ként a IV. korcsoportban az atlétika mezei fu-
tó csapat tagjaként a körzeti, a megyei és az or-
szágos versenyen is 1. helyezést ért el, egyé-
niben a körzeti és megyei versenyen 2. helye-
zést szerzett. 
Kovács Anna. Az atlétika mezei futó csapat 
tagjaként a körzeti és az országos versenyen is 
1. helyezést ért el, egyéniben a körzeti verse-
nyen szerzett 1. helyezést, valamint a 4 x 600 
m-es futóváltó tagjaként a körzeti és a megyei 

versenyen győzelmet, az országos megméret-
tetésen 4. helyezést ért el a Tiszaújvárosi DSE 
színeiben.  
Urbán Ádám. A Tiszaújvárosi DSE sportoló-
ja az atlétika sportágban csapattagként elért ki-
emelkedő eredményei mellett 50 m-es gyor-
súszásban körzeti 3. helyezett, 50 m-es há-
túszásban körzeti 2. helyezett, a 4 x 50 m-es 
úszóváltó tagjaként körzeti és megyei bajnok 
lett.  
Galgóczy Olivér. A Tiszaújvárosi Reformá-
tus Diáksport Egyesület tagjaként az országos 
úszó diákolimpia döntőjében az 50 m-es mel-
lúszásban 3. helyezést szerzett. A Tiszaújvárosi 
Kajak-kenu és Sárkányhajó egyesület verseny-
zőjeként maraton magyar bajnoki címmel lett 
gazdagabb. 
Vágási Zoltán. A Tiszaújvárosi Református Di-
áksport Egyesület tagjaként a református isko-
lák országos úszóversenyén az 50 m-es mel-
lúszásban 3. helyezett lett, a Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub színeiben magyar bajnoki címet 
szerzett és a ranglista 1. helyezettje lett.  
Kanyó Viktória. Maratoni távon kajak-kenu 
magyar bajnoki címet szerzett. 
Zsuga Tamás. A folyamatos, lelkiismeretes, 
alázatos munkájának köszönhetően többszörös 
országos döntős kosárlabdázó. A Tiszaújvárosi 
GIMI Diáksport Egyesület tagjaként a középis-
kolai kosárlabda csapat csapatkapitánya, a kez-
dőötös stabil tagja.
Fónagy-Árva Péter. A TSC legjobb eredmé-
nyeket elérő újonc asztalitenisz versenyző-
je. Korosztályában megnyerte a Reménységek 
Kupája országos versenyt, a Pintér Attila I. osz-
tályú ranglistaversenyen az U11-es korosztály-
ban az országos 5. helyezést szerezte meg. 
Egyed Martin. A TSC tehetséges serdülőko-
rú súlyemelő versenyzője. Kiváló fizikai adott-
ságai mellett nagy szorgalmával szerezte meg 
súlycsoportjában a győzelmet a Suzuki Kupán 
és a Kőszegi György Emlékversenyen. 
Fónagy-Árva Zsófia. A TSC asztalitenisz szak-
osztályának 8 éves tehetsége a diákolimpia me-
gyei döntőjében szerzett 1. helyezését követő-
en az országos döntőben képviselte megyénket 
a lány egyéni I-II. korcsoportban, ahol a közép-
mezőnyben végzett. 
Köllő Ábel. A 10 évesek korosztályában meg-
nyerte a Reménységek Kupája országos aszta-
litenisz versenyt a TSC asztalitenisz szakosz-
tály színeiben. Az U11-es korosztályban a Bük-
fürdő Kupa I. osztályos országos ranglistaver-
senyen 5. helyezést ért el, a Kelet-Magyaror-
szág területi versenyen ezüstérmet szerzett. 
Tóth Simon. Az FC Tiszaújváros U15-ös csapat 
csapatkapitánya, meghatározó játékosa. Tech-
nikai képzettsége kiemelkedő, szorgalmas és 
több poszton is bevethető, így képességei alap-
ján korosztálya egyik legtehetségesebb labda-
rúgó játékosa. 
Illés Dávid. Az FCT U14-es csapatának csapat-
kapitány helyettese. Eredeti posztja csatár, de 
a bajnokságban a védelem közepén játszik és 
hétről-hétre a csapat egyik legjobb teljesítmé-
nyét nyújtja. Az őszi bajnokság során felfigyelt 

játékára a nyíregyházi Bozsik Labdarúgó Aka-
démia.
György Kristóf. Az U13-as labdarúgó hozzáál-
lása az edzésekhez, illetve mérkőzésekhez pél-
daértékű. Rendszeresen és aktívan látogatja 
más korosztályok edzését is. Fáradtságot nem 
ismerve veti bele magát mindig a munkába. 
Gulácsi Márk. Az FCT U9-es korosztályának 
folyamatosan kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tó csatára, aki csapatával nagyon jól szerepelt 
minden rendezvényen. Több tornán gólkirályi 
vagy torna legjobb játékosa címet szerzett. 
Orosz Dominik. A Phoenix KK jó tanuló jó 
sportolója. Folyamatos fejlődésének és ambí-
ciózus hozzáállásának köszönhetően a még ju-
nior korosztályú játékos stabil tagja az U20-as 
csapat kezdőötösének.  
Kovács Bence. Másfél éve kezdett kosarazni a 
Phoenix Kosárlabda Klubban. Akaratának kö-
szönhetően nagyon sokat fejlődött, hasznos 
tagja csapatának, mind az edzéseken mind a 
mérkőzéseken. 
Bezdány Buda. A Phoenix KK kadett csapatá-
nak játékosa. Edzéseken, mérkőzéseken igyek-
szik a maximumot nyújtani, törekszik az új 
technikai és taktikai elemek elsajátítására. Hoz-
záállásával jó példát mutat a kisebb korosztály 
számára. 
Gerőcs Bálint. A Phoenix KK utánpótlás ko-
rú kosárlabdázója. Céltudatossága, elszántsá-
ga példaértékű, célja, hogy egyszer magasabb 
szinten kosárlabdázzon, fejlődni akar, ezért ki-
tartóan dolgozik. Szerénysége és a kosárlab-
da iránti alázata alapján a későbbiekben a klub 
meghatározó játékosává válhat. 
Mátyus Lili. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub ver-
senyzőjeként a triatlon országos bajnokságon 
ezüstérmet, a triatlon klubcsapat mix váltó tag-
jaként és a váltó OB-én aranyérmet, az Ifjúsá-
gi Triatlon Európa Bajnokságon 20. helyezést 
szerzett.
Orosz Gergő. Triatlon klubcsapat országos baj-
nok, kerékpáros hegyi országos bajnok, pálya-
kerékpár magyar bajnok és az U19-es világku-
pa 2. helyezettje. 
Szegedi Sára. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
színeiben a triatlon rövidtávú magyar bajnoki 
címet, az Olimpiai Reménységek Versenyén 3. 
helyezést, míg a triatlon klubcsapat mix váltó 
tagjaként és a váltó OB-én aranyérmet szerzett. 
Pócsi Alex, Kántor László, Gömöri Dénes. A 
Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület versenyzői 
az országos ifjúsági bajnokságon ifjúsági kate-
góriában a 3 x 200 m-es váltó tagjaiként 2. he-
lyezést értek el. 
Császár Dávid, Dudás Bence. A Tiszaújvárosi 
Vízi Sportegyesület színeiben az országos diák 
kupán MK-2 fiú II. korcsoportban 500 m-en 1. 
helyezést értek el.  
Somodi Viktória Kinga. A Tiszaújvárosi Ka-
jak-kenu és Sárkányhajó Egyesület versenyző-
jeként magyar bajnoki címet szerzett és a ka-
jak-kenu ifjúsági válogatott tagja lett. 
Kórik Ákos, Deim Marcell. A TKKSE utánpót-
lás korú kajakosai MK-2 hajóosztályban mara-
toni távon magyar bajnokok lettek. 
Kovács Emese, Nagy Mirella. A Tiszaújváro-
si Kajak-kenu és Sárkányhajó Egyesület ver-
senyzőiként K-2 hajóosztályban szerezték meg 
a maratoni magyar bajnoki címet. 
Molnár Martin. A TKKSE színeiben a magyar 
bajnokságon 1. helyezést ért el, valamint a ka-
jak-kenu ifjúsági válogatott tagja lett.   
Besenyei Martin. A Justitia Fuji-Yama Sporte-
gyesület tiszaújvárosi csoportjának karatésa a 
II. Sajó Kupa bajnokságon a 10-11 évesek kö-
zött kata (formagyakorlatok) versenyszámban 
2. helyezést, a 20. Komodo Kupa gyermek és 
ifjúsági országos karate bajnokságon kata ver-
senyszámban 1. helyezést, míg kumite (küzde-
lem) versenyszámban 3. helyezést ért el. 
Gulyás Emma, Rácz Cintia, Orliczki Petra. A 
Tiszaújvárosi Gimnasztráda tagjaiként részt 
vettek a Csehországban megrendezett 10. 
EUROGYM nemzetközi gimnasztráda feszti-
válon, a kassai Gymnastics and Dance Feszti-
válon, valamint a 19. Szlovák Nemzeti Gim-
nasztráda Fesztiválon, ahol 3 arany, 1 ezüst, va-
lamint 2 kategóriagyőzelmet szereztek. 
(Folytatás a 23. oldalon!)
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Különösen az utánpótlás korú sportolók közül díjaztak sokakat. 



Díjazott sportolók, 
edzők

Kosárlabda

Elkaszáltak bennünket
Lehet valami abban, amit a 
legutóbbi hazai diadal után 
mondott Brunyánszky edző. 
Miszerint a nehezebb ellen-
felek ellen jobban tud játsza-
ni a Phoenix. A Honvéd elleni 
győzelmet követően ugyanis a 
legtöbben arra számítottunk, 
hogy a Kaszásokat is legyőzi a 
Tiszaújváros. Nem így történt.

Óbudai Kaszások - Tiszaújvárosi Ter-
málfürdő Phoenix KK 82-71 (14-21, 

26-15, 17-17, 25-18)
Budapest, 100 néző. V.: Radnóti, Lövész, 
Goda.
Óbudai Kaszások: Lakosa Á. (21/9), 
Nagy S. (20/3), Kollár Z. (6/6) Joseph P. 
(20/6) Reiter B. (-), Sebok T. (4), Koro-

na Z. (3/3), Van. Der. L. (2), Mondzinger 
M. (-), Mihályi M. (-), Vámos L. (-), Far-
kas G. (6). 
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Madár (10/6), Kilyén (10/6), Debreceni 
(15), Kovács Z. (17/3), Pöstényi (6). Cse-
re: Benőcs D. (-), Magyar L. (10/6), Os-
nach (3), Mayer (-), Pongrácz (-). 
Bár ez első pontokat a Kaszások dobták, 
a mérkőzés elején, sőt közel a félidőig a 
Phoenix irányította a játékot. Ennek ered-
ményeként előbb az első játékrész végén 
harcolt ki kilenc- pontos vezetést, és az 
előny még a 17. percben is nyolcpontos 
volt. Aztán ezt a négy kosárnyi előnyt a 
játékrész hátralévő részében ledolgozták, 
sőt négy pont előnyt is szereztek a haza-
iak. Fordulás után megmerevedni látszott 

az eredmény, mindkét alakulat 17 pontot 
szerzett a harmadik 10 percben, hogy az-
tán a végjátékban bebiztosítsa győzelmét 
a budapesti gárda.
Nagy Bálint, vezetőedző: - Nagyon ké-
szültünk a Tiszaújváros ellen, főleg Ma-
dár András semlegesítése volt a célunk, 
hogy minél kevesebb pontot tudjon dob-
ni. Ez a második félidőre sikerült is, ami-
re nem volt válasza a Phoenixnek, így a 
hosszú nyeretlenségi sorozatunkat sike-
rült megszakítanunk.
Brunyánszky István, vezetőedző: - Önbi-
zalomhiányos, ötlettelen támadójátékunk 
eredményezte idegenbeli rossz szereplé-
sünket. Tanulunk a hibáinkból, bátrabb 
játékkal 2017-ben szép győzelmeket arat-
hatunk.

Triatlon

Madridban képviselték a magyar triatlont
A Magyar Triatlon Szövetség 
(MTSZ) küldöttségét Leh-
mann Tibor szakmai alelnök 
vezette a Nemzetközi Triat-
lon Szövetség (ITU) XXIX. 
Kongresszusára. A nemrégi-
ben Madridban megrende-
zett négynapos rendezvény 
programjában kerekasztal-
beszélgetések, bizottsági és 
kontinentális szövetségi ta-
lálkozók szerepeltek, de tiszt-
újításra is sor került.

A honi sportági szövetség képviseletében 
- Lehmann Tibor, a Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub elnök-vezetőedzője mellett - Szabó 
Zita főtitkár és dr. Varga Béla, a szervezet 
technikai bizottságának elnöke is jelen 
volt a szakmai fórumon. A magyar „kon-
tingenst” gyarapította a hivatalból az ese-
ményen résztvevő ITU-alkalmazottak kö-
zül Csovelyák Zita sportágfejlesztési ve-
zető, valamint az egyaránt tiszaújvárosi 
Márkus Gergely sportigazgató és Nagy 
Alpár, a technikai bizottság tagja. 
Az MTSZ küldöttségének két jelöltje volt 
az ITU különböző bizottságába,  akik 
mindketten be is kerültek: a tiszaújvá-
rosi dr.Gályász András az orvosi és ant-
idopping-, dr. Varga Béla pedig a techni-
kai bizottság tagja lett. Velük együtt há-
rom magyar bizottsági taggal büszkél-

kedhetünk, hiszen korábban Tóth Tamást 
(Budaörsi TKE) a versenyző bizottságba 
választották be. Érdekesség, hogy minden 
felsorolt magyar résztvevőnek van tisza-
újvárosi kötődése, „előélete”. A városban 
élők mellett Szabó Zita és Tóth Tamás si-
keres világkupa-indulóként, Csovelyák 
Zita a Triatlon Nagyhét szállás-transzfer 
reszortosaként, dr. Varga Béla pedig va-
lamennyi Tisza-parti világkupa és nem-
zetközi verseny vezetőbírójaként szerzett 
elévülhetetlen érdemeket. 
A négyévente rendezendő esemény nagy-
szabású volt - tudtuk meg hazaérkezését 
követően Lehmann Tibortól. Bizottsá-
gi ülésekkel kezdtek, majd kontinentális 
egyeztetésekkel  folytatták. Ezeken a ver-
senyrendszer kérdései, stratégiája, a ren-

dezői szervezetekkel való kapcsolattartás 
és együttműködés is szóba került, de az 
európai küldöttek külön is üléseztek.
- A záró napra csak a szavazás maradt, 
mely az alapszabály aktualizálásán kívül 
a tisztújításról szólt - számolt be az ese-
ményről Lehmann Tibor. - A tagság meg-
erősítette az elnöki pozícióban a spanyol 
Marisol Casado asszonyt. A gálavacsorát 
díjátadóval kötötték egybe, melynek leg-
nagyobb „sztárja” Thomas Bach, a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke 
volt, aki nagyon elismerősen beszélt a tri-
atlonról, annak dinamikus fejlődéséről, és 
persze szót ejtett a soron következő 2020-
as tokiói olimpiáról is. 
A triatlon „Hall of fame” (hallhatatlanok) 
táborához Carol Montgomery (Kanada), 
Loretta Harrop (Ausztrália), Bred Be-
van (Ausztrália) és Bevan Docherty (Új-
Zéland) csatlakozhatott a gálán. Az egyik 
legrangosabb elismerést jelentő Michel 
Ginoux-díjat, melyet elsőként dr. Márkus 
Gábor, a tiszaújvárosi triatlon megterem-
tője, a világkupa és a Nagyhét megálmo-
dója vehetett át, a kanadai Sheila O’Kelly 
érdemelte ki. A kongresszuson szó esett 
az ITU által 2017 februárjában, Budapes-
ten megrendezendő I. Versenyszervezői 
Konferenciáról, mely a Magyar Triatlon 
Szövetség közreműködésével jön létre.

Labdarúgás

Szezon a számok bűvöletében
A Termálfürdő FC Tiszaúj-
város 18 fordulót követően 27 
pontot gyűjtött, amivel jelen-
leg a tabella kilencedik helyét 
foglalja el. Szerintem a sport-
barátoknak ez nem mond 
újat. Viszont érdemes a szá-
mok mögé nézni. 

A jelenlegi helyezéshez nyolc győzelem, 
három döntetlen és hét vereség járult hoz-
zá. A találkozókon 18 gólt kaptunk és 22 
gól lőttünk. Ez utóbbiakból Kristófi 8 ta-
lálattal vette ki a részét, így ő a házi gólki-
rály és a bajnokságban sem kell szégyen-
keznie, hiszen a megosztott hatodik he-
lyen áll. 
Ha már legek. Sárgákból is gyűjtögettünk 
szép számmal az idén Bodó egymaga ha-
tot szerzett, de Fodor Péter is csak eggyel 
maradt el tőle. Igaz, ők ketten nem követ-
tek el annyi faultot, mint a Monor játéko-
sa, Hunya Krisztián aki egymaga 13-nál 
tart. (Ha a kötelező eltiltásokat is beleszá-
mítjuk, azért ez elég „tisztességes” telje-
sítmény.)
Sajnos egy alkalommal a piros lap is vil-
lant, ezt Molnár kapta.
Mint tudjuk, az idei szezonban új veze-
tőedző áll a csapat élén. Gerliczki Máté 
20 főt küldött a 18 forduló alatt csatába. 
Közülük mindössze hatan - Tóth Csaba, 
Somogyi Tibor, Kerekes István, Hussein 

Shadi, Herceg Péter, és Fabu Márton volt 
minden alkalommal a keret tagja. Ami ér-
dekes, hogy ketten, bár a kispadon helyet 
kaptak, mégsem léptek egy bajnokin sem 
a pályára. Az egyikük az a Tóth Marcell, 
aki egy alkalommal kapott helyet a kispa-
don, a másik pedig a TFCT második szá-
mú kapusa Herceg Péter, aki mind a 18 
lejátszott bajnokin a keret tagja volt.
A pályára lépettek közül a legifjabb a 18 
éves Papp István, aki 12 alkalommal ka-
pott helyet a csapatban, és hétszer be is 
cserélte Gerliczki mester, a korelnök pe-

dig Kerekes István a maga 36 évével.
A csapat legjobb szériája a bajnokság ele-
jén volt, amikor 3 győzelemmel indítot-
tak a Nyírbátor, a REAC és a Tállya el-
len (ennek következtében a tabella élén is 
álltak), a legrosszabb időszaka pedig je-
lenleg is tart, hiszen az utolsó három mé-
rőzésen vesztesen hagyta el a játékteret a 
TFCT.
Folytatás február közepén, remélhetőleg 
ismét a bajnokság eleji formában.

borza
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Az Erzsébeti SMTK-nak hatot lőtt a TFC, ebből hármat Kristófi szerzett. 

Szabó Zita (balról), Lehmann Tibor és 
dr. Varga Béla az ITU madridi kong-
resszusán képviselte a magyar szövet-
séget. (Fotó: Magánarchívum)

A díjazottak közül többen hiányoztak, néhányuk ajándékát 
hozzátartozójuk vette át. 

Kiemelkedő eredményt elért felnőtt sportolók és edzők
Bánrévi Tamás. A TSC természetjáró szakosztályának túraveze-
tője, tájékozódási túraversenyzője. Az országos tájékozódási tú-
raverseny csapatbajnokságon elért eredményei mellett az egyé-
ni bajnokságban három 1., egy 2. és egy 6. helyet szerzett, így 
az összetett bajnokságban első lett. 
Bujdosó Béla. „Arany minősítésű” természetjáró. A TSC termé-
szetjáró szakosztályának tagjaként eredményesen vett részt több 
országos teljesítménytúrán, a Pireneusokat átszelve 31 nap alatt 
végigjárta a Szent Jakab útnak nevezett El Camino több mint 
900 km-ét.
Tóth Judit. A TSC női kézilabda szakosztályának kapusa, meg-
bízható és nagyfokú sport iránti alázattal rendelkező játékosa. 
Példamutató sportember, aki kiválóan teljesített csapatában.
Czerva Zoltán. Az FC Tiszaújváros U17-es csapatának UEFA 
„B” licensszel rendelkező edzője. 1986-tól megszakításokkal 
a tiszaújvárosi labdarúgás eredményességén dolgozik. Részese 
volt az Olefin SC Magyar Kupa sikereinek, tagja volt a DVTK 
és Békéscsaba elleni győztes csapatnak.
Kovács Zoltán. Kosárlabda-szeretete, munkabírása kimagasló, a 
rábízott feladatokat 100%-os pontossággal igyekszik végrehaj-
tani a Phoenix KK csapatában. Diákolimpia négyszeres orszá-
gos döntős résztvevő, és egyszeres bronzérmes. 
Benőcs Tibor. A Phoenix KK utánpótlás vezető- és szakedzője, a 
kadett csapat edzője. A klub megalakulásától tevékenysége nél-
külözhetetlen a sportegyesület számára, hiszen a közel két évti-
zedes áldozatos munkájának köszönhetően több mint száz ifjú 
sportoló köszönheti neki a kosárlabda iránti szeretetét, alázatát, 
technikai felkészültségét. 
Hankó Dávid. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub versenyzője, a kö-
zéptávú magyar bajnoki címet, a klubcsapat országos bajnoki cí-
met szerezte meg, és az Ironman 70.3 Budapest versenyen 8. he-
lyezést ért el.  
Nagy Róbert. A Tiszaújvárosi Fitness Sportklub erőemelő és 
fekve nyomó versenyzőjeként a Szerencs WPC magyar bajnok-
ságon erőemelésben a 125 kg-os kategóriában, a II. Tardi Viada-
lon fekve nyomásban a 120 kg-os kategóriában és a balassagyar-
mati ATLASZ felhúzó gálán 120 kg-os kategóriában II. helye-
zést ért el. A Miskolc Scitec RAW fekve nyomó kupán a +110 
kg-os kategóriában és a Tiszaújvárosi Őszi Regionális Bajnok-
ságon 120 kg-os kategóriában 1. helyezést szerzett. 
Endrei Zsolt. A Kelet-Magyarország Bajnokságon 2. helyezést, 
míg a vásárosnaményi, a tiszafüredi Magyar Kupán, a Hajdú Vi-
téz Kupán és a Tiszaújvárosi Tisza-Kupán is 1. helyezést ért el 
a Tiszaújvárosi Fitness Sportklub erősember versenyzőjeként. 
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Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

Juhász Gyula

Hóban ébred majd az ünnep,
Minden percben nevet ránk.
Tud-e bármi szebbet adni,
Mint a békés nagyvilág?

Csondor Katalin

Van-e érzés, mely forróbban és sej-
telmesebben megdobogtatja az 
emberi szívet, mint az ünnep és a 
várakozás izgalma?

Márai Sándor

Az ünnepnap azért kápráztat el,

Mert szürke napokból ragyog elő,

Ritkán, ahogy a nyakláncban tüzel

Itt-ott egy-egy igazi drágakő.
William Shakespeare

Kinyitjuk a könyvet. A lapok üre-

sek. Magunk írjuk a szavakat. A 

könyv címe „Lehetőség” és az első 

fejezete „Újév”.
Edith Lovejoy Pierce

Szent ünnep van, gyújtsd a lángot,
Dúdolj boldog dallamot, kívánj szívből szép vi-
lágot,
Kívánj békés holnapot, lásd a mosolyokon át a 
gyönyörű csodát,
A szívek fénylő angyalát, égen földön várnak 
ránk.

NOX
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